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Abstrakt 
 
Teoretická část mé diplomové práce bude pojednávat o organizační kultuře a efektivní 

práci zaměstnanců.  

Praktická část pak bude věnována doporučení jak zlepšit organizační kulturu  

a navrhnout zvýšení efektivity práce u podniku, pro který budu toto doporučení 

zpracovávat. 

 

 

Abstrakt – anglicky 
 
Theoretic part of my Master's thesis treat about company culture and effectiveness work 

of employees. 

Practical part attend to recommendation how improve company culture and propose rise 

of effectivity work in company, where I will process my recommendation. 
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1. Úvod 

 

Diplomová práce se zabývá organizační kulturou, motivováním zaměstnanců, způsoby, jak 

zvýšit efektivitu práce a současně také zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. V současné 

době, kdy je ekonomická krize a konkurence ve většině oblastí podnikání vzrůstá, je role 

organizační kultury výrazná.  

 

Pokud pracovníci porozumí organizační kultuře, pracují efektivně a provádějí stanovené 

úkoly, jak je požadováno, tak podnik díky tomu dosahuje předem stanovených cílů. Podrobné 

znalosti a povědomí o kultuře by nám měly pomoci analyzovat organizační chování a zlepšit  

a zefektivnit řízení, vedení společnosti a práci, na všech úrovních organizace. 

 

Organizační kultura je velmi komplexní a složitý pojem, který je však svým obsahem 

podstatný pro chod celé organizace – promítá se do všech činností, ovlivňuje její výkonnost  

a v konečné fázi i úspěch na trhu. Každá organizace potřebuje takovou kulturu, která 

odpovídá požadavkům prostředí.  

 

Projevy organizační kultury jsou v podnicích více či méně viditelné. Patří k nim vybavení 

budov, způsoby označení budov, chování zaměstnanců (postoje a hodnoty, které zastávají), 

komunikace, vztahy v podnicích aj. 

 

Praktickou část jsem zpracovávala pro podnik Disco Pizza pod Hradem Brumov-Bylnice. 

Cílem mé práce bylo navrhnout změnu v podniku, která by přilákala více zákazníků a zlepšila 

kvalitu služeb poskytovaných v podniku. Z mého pozorování jsem vyvodila čtyři základní 

doporučení, která by podniku mohla prospět. Jedná se o zlepšení komunikace v podniku, 

návrh zavedení míchaných nápojů, zkvalitnění internetových stránek a reklamy a vylepšení 

interiéru podniku. Tyto doporučení jsem v praktické části rozepsala a také navrhla možnosti 

jejich řešení. 

 

. 
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2. Cíl práce, metody a postupy zpracování 

 

Základním cílem práce je návrh změny organizační kultury a zlepšení služeb pro podnik 

Disco Pizza pod Hradem Brumov-Bylnice, takovým způsobem, aby se docílilo podpory 

strategie a výkonnosti této organizace. Zanalyzovala jsem stávající organizační kulturu 

pomocí metod vlastního pozorování a dotazníku, kde jsem zmapovala názory zaměstnanců  

a také zákazníků na samotný podnik. 

 

Dotazník obsahoval otázky týkající se jejich spokojenosti se současným stavem podniku, 

kvalitou poskytovaných služeb a nechala jsem jim prostor pro vyjádření, co by případně na 

fungování pizzerie chtěli změnit. Data získaná díky dotazníkům a pozorování jsem 

vyhodnotila a zpracovala za pomoci grafů. 
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3. Organizační kultura 

 

Organizační kultura je jevem, který je velmi složitý, nesnadno definovatelný a postižitelný, 

který ale významným způsobem ovlivňuje dlouhodobou úspěšnost podniku. Na jedné straně 

může být zdrojem síly organizace a nositelem její konkurenční výhody, na druhé straně může 

být brzdou rozvoje organizace nebo dokonce zdrojem její destrukce.  

 

V současné situaci, kdy konkurence ve většině oblastí podnikání vzrůstá, kdy kvalita  

a orientace na zákazníka se stávají nezbytnou podmínkou existence, kdy prostředí je stále 

nepředvídatelnější a organizace se musejí adaptovat stále rychleji a pružněji, se role 

organizační kultury ve vztahu k výkonnosti organizace zvýrazňuje. Pokud chtějí manažeři 

řídit organizaci s přihlížením k jejím kulturním aspektům a cílevědomě utvářet obsah kultury 

tak, aby podporoval výkonnost, potřebují kulturu své organizace poznat a porozumět jí. Na 

základě znalosti obsahu kultury mohou identifikovat její silné a slabé stránky, její přednosti a 

nevýhody ve vztahu k dosahování cílů organizace, mohou cíleně volit účinné manažerské 

praktiky a provádět potřebné intervence. (5) 

 

Organizační kultura je často pokládána za zodpovědnou za nejrůznější organizační problémy 

a příležitostně se jí připisuje vytváření kladných vlastností. Je nezbytná, proto se zkoumá 

tento pojem důkladněji, aby se umožnilo pochopit chování organizací a stanovit a vysvětlit 

organizační problémy a činnosti. Podrobné znalosti a povědomí o kultuře by měly zlepšit naši 

schopnost analýzy organizačního chování, abychom mohli řídit a vést firmu. 

 

Kultura je společným jevem a v případě organizační kultury se toto sdílení koná na úrovni 

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

vypadá jinak než druhá. Tyto odlišné skupiny mohou mít rozdílné názory, rozdílné hodnoty  

a rozdílnou interpretaci věcí okolo sebe. Malé firmy i velké korporace už nespoléhají pouze 

na výchovu vlastních odborníků, ale přetahují si zaměstnance navzájem. Řada společností 

proto vyvíjí systémy, které by je alespoň částečně ochránily před odlivem těch nejlepších. 
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Žádný program stabilizace pracovníků nemůže zaručit udržení všech, o které vedení stojí. 

Nicméně společnosti tímto způsobem vyjadřují svůj postoj vůči zaměstnancům a péči o 

firemní kulturu. Vysílají tím pozitivní zprávu, že si firma těchto jednotlivců cení a že o ně 

skutečně pečuje. Významná je především identifikace vysoce výkonných pracovníků 

organizace, kteří mají potenciál k odbornému růstu, a koncipování programu jejich stabilizace 

tak, aby pomohl udržet právě tyto klíčové zaměstnance. (2) 

 

 

3. 1  Determinanty organizační kultury 

 

Při zkoumání vzniku organizační kultury je nutné propojit všechna hlediska vědeckých 

disciplín a uvědomit si všechny faktory, které tento podnikový fenomén ovlivňují. Vznik 

kultury podniku je utvářen v souvislosti s rozvojovým stádiem podniku, pozicí na trhu nebo 

jeho hospodářskými úspěchy. Neopomenutelným faktorem je zaměření podnikatelské činnosti 

a regionální nebo národní prostředí, které je součástí podniku. 

 

 

3.1.1 Faktory okolního prostředí 

 

• Hospodářské, technické, technologické a ekologické aspekty činnosti podniku (situace 

v národním hospodářství, rozvoj odvětví, analýza konkurence). 

 

• Společenské a kulturní rámcové podmínky rozvoje podniku (sociálně-kulturní přeměna 

hodnot, sociální situace, sociální procesy, sociální ukazatele, kulturní vzorce). 

 

 

3.1.2 Základní faktory 

 

• Osobní profil řídících pracovníků – ochota učit se, doba působení ve funkci, služební 

věk, postup v zaměstnání, ochota k inovacím, schopnost prosadit se, odolnosti vůči stresu. 
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• Rituály a symboly – praxe při výchově a vzdělávání zaměstnanců, vedení porad, způsoby 

chování řídících pracovníků, chování zaměstnanců uvnitř firmy i na veřejnosti, vnější 

obraz firmy, stav a vybavení budov, firemní oblečení a vozy, uspořádání a poloha 

kanceláří. 

 

• Komunikace – vnější a vnitřní komunikace (vztahy s veřejností, sponzoři, služební cesty, 

podnikový časopis) a komunikační styl podniku (otevřenost informací, ochota ke 

kompromisu, informační chování). 

 

 

3.1.3 Faktory managementu 

 

• Podniková strategie a koncepce, obchodní koncepce, nejvyšší cíle podniku, obchodní 

strategie. 

 

• Organizační struktury a procesy, způsoby vzniku pracovních míst, neformální síť 

podnikových kontaktů a komunikace. 

 

• Řídící systémy – typy, rozsah, technické vybavení, reakce systémů na vnější a vnitřní 

podněty. 

 

3.2 Prvky organizační kultury 

 

Jako kulturní prvky jsou označovány nejjednodušší strukturální a funkční jednotky, 

představující základní skladební komponenty kulturního systému. Prvky organizační kultury 

nejsou autory a vymezovány a kategorizovány zcela jednotně, nicméně nejčastěji jsou za 

prvky kultury považovány základní předpoklady, hodnoty, normy, postoje a dále vnější 

manifestace kultury, které bývají označovány jako artefakty materiální a nemateriální povahy. 

K artefaktům materiální povahy jsou obvykle řazeny architektura budov a materiální vybavení 

firem, produkty vytvářené organizací, výroční zprávy firem, propagační brožury apod. 

Artefakty nemateriální povahy jsou jazyk, historky a mýty, firemní hrdinové, zvyky, rituály, 

ceremoniály. (5) 
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Základní předpoklady 

Základní představy jsou zafixované představy o fungování reality, které lidé považují za zcela 

samozřejmé, pravdivé a nezpochybnitelné. U člověka fungují zcela automaticky a nevědomě, 

a proto je také obtížné je identifikovat. 

 

 

Hodnoty 

Hodnotou je to, co je považováno za důležité, čemu jednotlivec nebo skupina přikládá 

význam a co ovlivňuje výběr z možných způsobů, nástrojů a cílů činnosti. Zatímco 

individuální hodnotový systém člověka determinuje to, co je pro něj osobně významné, 

organizační hodnoty jsou výrazem toho, čemu je přikládán význam v organizaci jako celku. 

Organizační hodnotou může být například být nejlepší, porazit konkurenci, chovat se 

zodpovědně vůči životnímu prostředí, dbát na detaily a dokonalost, stále se učit něco nového 

apod. 

 

Klíčové organizační hodnoty bývají vyjádřeny v poslání nebo etickém kodexu organizace  

a komunikovány pracovníkům organizace. Deklarovány bývají také navenek, za účelem 

vytváření image organizace. Problém, se kterým je možné se setkat v praxi, je nesoulad mezi 

hodnotami deklarovanými a hodnotami skutečně zastávanými.  

 

Příčinou nesouladu může být nejen skutečnost, že s oficiálními firemními hodnotami, 

deklarovanými managementem, se lidé neztotožňují, ale také to, že hodnoty, které lidé 

deklarují, jsou výsledkem jejich racionalizace či jsou pouhými aspiracemi. Tak se může stát, 

že manažeři po celý rok zdůrazňují prvořadý význam spokojenosti zákazníka, ale na konci 

roku vyžadují a hodnotí pouze finanční výsledky. Podtrhování významu spokojenosti 

zákazníka bylo pouhými slovy. Hodnocení na základě finančních výsledků je však činem, 

pramenícím ze skutečných hodnot. (5) 
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Postoje 

Jedná se o určitý přístup k lidem, věcem, problému aj. Postoje vznikají na základě hodnocení 

určitých situací, přičemž vznikají kladné nebo záporné postoje. 

 

 

Normy chování 

Jedná se o nepsaná pravidla nebo zásady chování při vzniku určitých situací. Tyto normy jsou 

skupinou akceptovány a dodržovány. Mohou se týkat pracovní činnosti, komunikace ve 

skupině, ale i oděvu apod. Skupinové normy mají pro organizaci zásadní význam. Vymezují 

chování, které v organizaci je a není akceptovatelné, čímž regulují každodenní chování 

pracovníků a zajišťují stabilní a předvídatelné prostředí.  

 

Jazyk 

Jazyk odráží předpoklady a hodnoty zastávané v organizaci, míru formálnosti a neformálnosti 

vztahů apod. Jazyk je důležitou determinantou porozumění a koordinace uvnitř firmy. 

Některým pojmům mohou lidé ve firmě přikládat stejný význam, což jim usnadňuje 

dorozumění a zvyšuje psychickou pohodu. 

 

 

Historky a mýty 

Historky, které se v rámci podniku tradují, jsou určité příběhy, které se odehrály v minulosti. 

Pramení ze skutečných událostí, ale často jsou různými lidmi podávány jiným způsobem. 

Často také přináší informace o rozdělení moci v podniku. Vzhledem k tomu, že historky jsou 

pro zaměstnance snadno zapamatovatelné a emocionálně přitažlivé, jsou nejen důležitým 

indikátorem kultury, ale také významným nástrojem jejího předávání. 

 

Mýty jsou určité způsoby uvažování či výkladu, objasňující žádoucí či nežádoucí chování 

v organizaci. Vznikají spíše proto, že lidé potřebují něčemu věřit. Od historek je odlišuje to, 

že jejich obsah je smyšlený. 
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Zvyky, rituály, ceremoniály 

Zvyky, rituály a ceremoniály jsou ustálené vzorce chování, které jsou v organizaci udržovány 

a předávány. Jako součást organizační kultury napomáhají hladkému fungování organizace, 

snižují nejistotu pracovníků, vytvářejí stabilní a předvídatelné prostředí a umožňují 

pracovníkům vytváření vlastní identity.  

 

Příkladem zvyků, které jsou v organizacích zažité, mohou být například oslavy narozenin 

nebo vánoční večírky. Ty významně přispívají k integraci organizace a zejména v malých 

firmách bývají proto cílevědomě organizovány. Rituály se odehrávají na určitém místě, 

v určitém čase a zahrnují způsoby chování, které jsou v organizaci v dané situaci a čase 

očekávány. Rituály zabezpečují zavedené pořádky a posilují mocenské struktury. 

 

Ceremoniály jsou pečlivě připravené slavnostní události konané při speciálních příležitostech. 

Jejich význam spočívá v tom, že připomínají a posilují firemní hodnoty, oceňují úspěchy a 

oslavují firemní hrdiny. Pracovníkům často zprostředkovávají silné zážitky a posilují jejich 

motivaci a identifikaci s organizací. (5) 

 

Hrdinové 

Funkce hrdinů jako silných prvků kultury organizace byla zdůrazňována zejména na počátku 

osmdesátých let, ale i dnes je jejich existence významná. Pro pracovníky jsou totiž hrdinové 

zosobněním základních hodnot a v organizaci plní důležité funkce: 

 

• dokládají dosažitelnost úspěchu pro každého zaměstnance, 

• poskytují modelové chování, 

• nastolují vysoké standardy výkonu, 

• udržují a posilují jedinečnost organizace, 

• motivují zaměstnance. (5) 

 

Každá organizace potřebuje hrdiny, a pokud nejsou k dispozici, měla by si je firma sama 

vytvářet. Úmyslné pokusy vytvářet hrdiny jsou ale spojeny s určitým rizikem. Může se totiž 

stát, že hrdinové jsou vybíráni z nesprávných lidí, čímž jsou z hlediska utváření kultury 

vysílány konfliktní signály a demotivuje to pracovníky, kteří nejsou podobných výkonů 

schopni. 
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3.3 Struktura organizační kultury 

 

Rozdílný úhel pohledu na organizační kulturu má za následek několik typů organizačních 

struktur, které jsou předmětem neustálých debat. Nejednotnost struktury je dána výzkumem  

a způsobem vymezování daných konstruktů v oblasti psychologie.  

 

Nejznámějším autorem spojeným s popisem struktury organizační kultury je E. Schein. Svým 

pojetím ovlivnil celou generaci badatelů, zabývajících se výzkumem organizační struktury. 

Schein rozlišuje tři roviny organizační kultury, na nichž je kultura manifestována, a to podle 

míry, nakolik jsou jednotlivé projevy kultury manifestovány navenek a nakolik jsou pro 

vnějšího pozorovatele viditelné. 

 

 
Obrázek č.1: Scheinův model organizační kultury 

(Zdroj: LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. 2004., s. 27) 

 

 

Artefakty 

Jedná se o rovinu, která je pro pozorovatele nejviditelnější a je poměrně snadno ovlivnitelná. 

Zahrnuje všechny vnější člověkem vnímatelné projevy kultury, ovšem bez znalosti obsahu 

dalších rovin kultury je obtížně interpretovatelná. 
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Hodnoty, pravidla a normy chování 

Jedná se o rovinu, která je pro vnějšího pozorovatele částečně vědomá, zřetelná a ovlivnitelná. 

Vymezují určitá pravidla chování členů skupiny v klíčových situacích. Jejich vznik pramení 

z úspěšnosti řešení určité situace určitým způsobem. 

 

Základní předpoklady 

Základní předpoklady jsou nejhlubší rovinou, která zahrnuje nevědomé a pro příslušníky 

kultury zcela samozřejmé názory a myšlenky. Změna základních předpokladů je skoro 

nemožná (jsou stabilní a odolné vůči změnám). Tato rovina je velmi obtížně ovlivnitelná a 

interpretovatelná. Zdrojem jejich vzniku je opakovaná zkušenost. To, co pro nás bylo 

původně pouze hypotézou, začne být postupně vnímáno jako realita. 

 

3.4 Typologie organizační kultury 

 

Každá typologie je zjednodušující a vyznačuje se mnoha dalšími omezeními. Má i své 

praktické využití, protože představuje určitý model, ke kterému se lze přibližovat nebo se mu 

vyhnout. Význam dosud zkonstruovaných typologií je teoretický a praktický. (5) 

 

Teoretický význam 

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 význam 

Manažerům v praxi umožňují 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. 

 

V odborné literatuře můžeme najít řadu možných typologií firemní kultury. Podstatou každé 

typologie je vytvořit si určitý počet kritérií a udělat si určité skupiny. 
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Tabulka č. 1: Přehled typologie firemní kultury 

(Zdroj: ŠIGUT, Z., s. 28) 

 

 

Tabulka nabízí přehled typologií organizační kultury od různých autorů, zabývajících se 

otázkou organizační kultury. 
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3.5 Síla organizační kultury 

 

Pojem síla organizační kultury značí, do jaké míry jsou sdíleny jednotlivé její prvky 

(předpoklady, hodnoty, normy, aj.). O silné organizační kultuře mluvíme v případě, že její 

prvky jsou sdíleny ve vysoké míře. Silná kultura má výrazný vliv na fungování organizace. 

Poté už záleží na konkrétních prvcích, zda vliv bude kladný či záporný. Naproti silné kultuře 

je slabá, která se vyznačuje nízkou mírou sdílení a tím pádem i nízkým vlivem na fungování 

organizace. (5) 

 

Pro slabou organizační kulturu je typické individuální chování členů organizace, jež je 

podloženo jejich vlastními osobními předpoklady, hodnotami a normami. V rámci slabších 

organizačních kultur je možné pozorovat vznik určitých subkultur či dokonce kontrakultur. 

Subkulturou se rozumí relativně samostatné kultury vznikající uvnitř podniku. Tyto 

subkultury se vyznačují odlišností od „oficiální“ kultury. Vznikají v různých úrovních řízení, 

mezi jednotlivými funkčními oblastmi, mezi regionálními či národními pracovišti. Subkultury 

mohou vznikat i v podnicích se silnou organizační kulturou. V těchto případech ovšem 

vycházejí z „oficiální“ kultury a určitým způsobem ji doplňují.  

 

Silná organizační kultura výrazně ovlivňuje průběh všech důležitých jevů v instituci, podniku, 

organizaci, např. podporuje dosahování cílů, efektivnost, informovanost a komunikaci, 

zvyšuje motivaci, zabezpečuje adekvátní koordinaci, kontrolu a stabilitu organizace. (6) 

 

 

3.5.1 Výhody silné organizační kultury 

 

• kultivovaná komunikace mezi zaměstnanci, používaný jazyk při komunikaci je všem 

srozumitelný, což urychluje rozhodovací proces, 

• lidé v organizaci respektují způsoby sociálního chování a zodpovědně dodržují hodnoty a 

normy, 

• snižuje nároky na kontrolu zaměstnanců, je přehledná a snadno pochopitelná, 

• zaměstnanci společnosti si dobře uvědomují nezbytnost sdílet hodnoty, normy a postoje 

ke spolupráci.  
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3.5.2 Nevýhody silné organizační kultury 

 

• uzavírá organizaci a omezuji ji v okamžité reakci na vnější podměty 

• fixace zaměstnanců na již zavedené zvyky, každá změna v nich způsobuje pochybnosti o 

nutnosti změny 

 

Tato kultura je součástí každodenního jednání spolupracovníků. Jasně, přehledně  

a srozumitelně všem pracovníkům sděluje, co je žádoucí, co se po nich požaduje a co ne. 

Seznámit se s organizační kulturou by se měli všichni pracovníky a všude připomínat její 

existenci. (6) 

 

Tržní kultura se opírá především o marketing a jeho implementaci do řízení. Zavedení 

marketingové koncepce řízení v organizaci znamená, že marketing se stává funkcí s klíčovým 

významem a odpovědností. Tržní orientace se řídí jasným určením segmentu trhu, 

ohraničením cílové skupiny a formulaci optimální strategie (komunikační, marketingovou  

a propagační). Zaměřuje se na průzkum potřeb zákazníků a jejím cílem je plnit zákazníkovo 

přání rychle a kvalitně.  

 

 

Podniky se zavedenou a funkční tržní orientací by měli mít pozměněnou hierarchickou úroveň 

podniku. 
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Obrázek č.2: Moderní, zákaznicky orientovaná organizační struktura firmy 

(Zdroj: LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol., s.125) 

 

 

Naproti tradiční hierarchii, kdy vrchol pyramidy tvoří vrcholový management, v tržní 

orientaci tvoří vrchol zákazníci. Dále jsou zde zaměstnanci na frontové linii, pod nimi stojí 

střední management a pod ním vrcholový management. Obecným úkolem managementu je 

vzájemná podpora a podpora zaměstnanců z první linie. Management by se měl podílet na 

péči o zákazníky, jejich poznávání a uspokojování jejich potřeb. 

 

 

3.5.3 Charakteristické rysy kultury podporující tržní orientaci 

 

Základní předpoklady  

 

• organizace je ovlivňována prostředím, ve kterém existuje, 

• organizace má schopnost vlivy prostředí zjišťovat, analyzovat a reagovat na ně, 

• je možné uspokojovat potřeby, přání požadavky zákazníků, přičemž jejich uspokojování 

vede k dlouhodobé ziskovosti a tedy k přežití organizace, 

• nesoulad v rámci organizace snižuje efektivnost organizace. 
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Hodnoty 

• týmová orientace, 

• vysoce kompetitivní a výsledková orientace, 

• vysoká interní i externí orientace, 

• orientace na zaměstnance, 

• agresivita ve vztahu k trhu. 

 

Normy chování 

• neustálé sledování a měření tržního úspěchu, 

• inovativnost a flexibilita chování ve vztahu k trhu, 

• otevřenost v interní komunikaci vztahující se k trhu, 

• orientace na kvalitu a rychlost ve vztahu k trhu, 

• odpovědnost zaměstnanců a jejich uznání ve vztahu k trhu. 

 

Artefakty 

• vybavení, které podporuje tržní orientaci, 

• rituály podporující tržní orientaci (pravidelné setkávání s důležitými zákazníky, 

individuální přístup k zákazníkům), 

• jazyk podporující tržní orientaci, 

• historky, které se týkají výrazných úspěchů při získávání a uspokojování zákazníků. 

 

 

Organizace, které mají zavedenou tržní kulturu, vycházejí z potřeb trhu a zákazníků. Těmto 

potřebám je třeba přizpůsobit nejen artefakty, ale také normy, hodnoty a předpoklady. Tržní 

orientaci by měla být sdílena jak s pracovníky na první linii, tak s celým managementem. (5) 
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3.5.4 Organizační kultura orientovaná na kvalitu 

 

Organizaci zaměřenou na kvalitu lze charakterizovat jako organizaci, ve které je snaha 

pracovníků a směřování jejich aktivit soustředěno na trvalé zvyšování kvality organizačních 

vstupů, procesů a výstupů (z toho plyne zvyšování efektivity procesů a snižování nákladů). 

Podniky, které využívají jakostní politiku, vycházejí z předpokladu, že díky stále se zvyšující 

kvalitě jejich produktů se bude zvyšovat spokojenost zákazníků, růst konkurenceschopnosti 

podniku a zlepšovat se hodnota ekonomických výsledků. 

 

Orientace na kvalitu využívá různých systémů, které zaručují kvalitu, např. koncepce ISO  

a TQM, které zákazníkům zaručují kvalitu výrobků, služeb, managementu atd. Většinou jsou 

tyto normy dodržovány pouze na formální administrativní úrovni. Podniky se snažili řádně 

zdokumentovat informace, aby dostaly certifikáty, ale k následné implementaci podnikových 

hodnot a norem chování již nepřikročili. S tímto přístupem se většinou můžeme setkat u 

společností, které chtějí navenek hlásat kvalitu záruky. 

 

ISO 

Jedná se o zkratku vydávanou Mezinárodní organizací pro standardizaci. 

Tyto normy nejsou závazné, ale pouze doporučující. Využívány mohou být jednak jako vzor, 

jednak jako měřítko. Norma říká, co je třeba dělat, podnik sám pak určuje, jak se má jejím 

požadavkům vyhovět. Na základě norem ISO si organizace vytvářejí svůj vlastní systém 

řízení kvality, popisují jej v soustavě dokumentů a snaží se uvádět daný systém do praxe. 

Zavedení systému ISO je pro firmu strategickým rozhodnutím. Při zavádění konkrétního typu 

ISO je nutné dodržovat zákony, technické normy a vyhlášky, aby byl systém funkční. Obecně 

lze říci, že normy ISO vytyčují cíle společnosti. (5) 

 

TQM 

TQM, neboli management na principu totální kvality, je dobře naplánovaný celopodnikový 

proces zkvalitňování všech podnikových činností. Představuje cestu, vedoucí k neustálému 

zlepšování za účelem dosažení kvality a uspokojení požadavků zákazníků. 
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Idea trvalého a soustavného zlepšování je vůdčí myšlenkou organizace. Manažeři mají přitom 

při implementaci myšlenky trvalého a soustavného zlepšování úkol poskytovat organizaci to 

nejlepší vedení orientované zejména na problémové oblasti a vychovávat pracovníky 

organizace, aby aktivně vyhledávali možnosti řešení problémů, aby se zaměřovali na věcné 

řešení a získané zkušenosti předávali ostatním v organizaci.(5) 

 

Pro tuto orientaci hraje důležitou roli angažovanost a samostatnost zaměstnance, jako 

odpovědnost a loajálnost k organizaci. Pracovník zde vystupuje jako aktivní a iniciativní 

osoba. 

 

 

3.5.5  Charakteristické rysy kultury kvality  

 

Základní předpoklady 

 

• kvalita je klíčová pro zajištění spokojenosti zákazníků a dosažení dlouhodobé ziskovosti 

organizace, 

• organizace je schopna dosahovat kvality, 

• nekvalita poškozuje výkonnost organizace a zájmy zákazníků i členů organizace. 

 

Organizační hodnoty 

• trvalé zlepšování, 

• analytický přístup, 

• spolehlivost, pohotovost, 

• přesnost v detailech a kvalita návrhů, 

• uspokojování zákazníků. 

 

Normy 

• vzájemný respekt, 

• týmová spolupráce a myšlení, 

• kompetence a participace.  
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Pro kulturu kvality je hlavním cílem zajištění trvalého zvyšování kvality výrobků a služeb. 

Organizace orientované na kvalitu by měly přizpůsobit management a procesy tak, aby byla 

zajištěna kvalita a jejich zlepšování. Mají-li být organizace schopné konkurovat, nezbývá, než 

ke kultuře podporující kvalitu cíleně směřovat. (5) 

 

3.5.6  Organizační kultura podporující inovace 

 

Organizační kultura podporující inovace je důležitým předpokladem úspěchu organizací, 

které zvolily strategii inovací a chtějí úspěchu na trhu dosahovat tím, že budou poskytovat 

lepší, odlišné a zcela nové výrobky a služby. Typickým rysem je pružnost, adaptivnost  

a tvořivost. V této kultuře se oceňuje originalita, názory všech zaměstnanců či inspirativní 

myšlenky. Orientace na inovace přináší společnostem při jejich úspěchu vysoké zisky, ale je 

zde určitá nejistota, zda budou inovace přijaty na trh. 

 

Pod pojmem inovace si můžeme představit změnu dosavadních nebo vznik zcela nových 

výrobků a služeb. V posledních letech je pojem inovace vztahován nejen k výrobkům  

a službám, ale také k organizačním změnám a schopnosti organizací vyvíjet nové výrobky  

a služby, zavádět a využívat nové technologie a rychle a pružně uplatňovat výrobky a služby 

na trhu. 

 

Důležitou roli hraje v inovativní kultuře podpora zaměstnanců, jejich stimulace a tlak, který je 

na ně vyvíjen. Zaměstnanci by měli být managementem podporováni, aby byla posilována 

jejich důvěra. 

 

3.5.7  Charakteristické rysy inovativní kultury 

 

Základní předpoklady 

• inovace jsou důležité pro zajištění spokojenosti zákazníků a dosažení dlouhodobé 

ziskovosti organizace, 

• organizace je schopna uskutečňovat inovace, 

• organizace potřebuje tvořivost svých členů. 
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Hodnoty, které podporují tvořivost a inovace 

• výzkumné a vývojové hodnoty (orientace na budoucnost, svoboda a nezávislost, hledání, 

nápady, experimentování, alternativy), 

• hodnoty v řízení a vedení lidí (originalita, pružnost, nápaditost, iniciativa, autonomie, stálé 

učení, týmová práce), 

• hodnoty v rozhodování (riziko, odpovědnost, pružnost, rychlost, analytický přístup, 

systematičnost, pečlivost, uvážlivost), 

• hodnoty v jednání (etika, ekologie, potřeby zákazníka, přizpůsobivost, dlouhodobý dopad 

výsledků), 

• hodnoty týkající se organizační struktury (změna, vzájemnost, decentralizace, pružnost). 

 

Normy chování  

• orientace na budoucnost, svobodné a nezávislé myšlení, 

• podpora originality, pružnosti a pohotovosti, 

• přijmutí rizik kreativity a inovací, 

• uspokojování potřeb zákazníka, 

• etické a ekologické postupy, 

• podstatou práce je experimentování, 

• přijmutí rizik kreativity a inovací, 

• uspokojování potřeb zákazníka, 

• etické a ekologické postupy, 

• podstatou práce je experimentování, cílem jsou užitečné inovace. 

 

 

Abychom si udrželi inovativní kulturu, musí jít vývoj organizace stále dopředu. Rozhodování 

v organizaci musí být rychlé a dynamické. Management by měl jít pracovníkům příkladem, 

měl by je neustále povzbuzovat a vytvářet jim soutěživé prostředí, díky kterému budou 

dosahovat daleko lepších výsledků. Jedině organizace, pro které je charakteristická pružnost, 

připravenost ke změně a adaptivnost, mají v současném konkurenčním prostředí šanci. (5) 
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3.6  Změna organizační kultury 

 

Podniky přistupují k zavádění změn organizační kultury z mnoha důvodů. Mezi jejich hlavní 

cíle patří podpora strategie podniku a zajištění vyšší výkonnosti zaměstnanců, kteří v prostředí 

firmy pracují mnohem efektivněji. 

Pro změnu organizační kultury se rozhodují podniky v okamžiku, když už původní kultura 

neodpovídá podmínkám prostředí (změna podnikání nebo majitele, vývoj prostředí). 

 

Důležité je položit si otázku: Proč měnit organizační kulturu? Úvahy o změně organizační 

kultury jsou spojené s následujícími okolnostmi: (6) 

 

1. vžitá kultura neodpovídá změněným podmínkám v prostředí 

2. dochází k nesouladu mezi vžitou podnikovou kulturou a strategicky potřebnou kulturou 

3. podnik přechází z jedné vývojové etapy do další 

4. dochází k řádové změně velikosti podniku 

5. nastává závažná změna předmětu podnikání 

6. mění se postavení podniku na trhu 

7. dojde k fúzi či převzetí podniku 

8. mění se nejen proto, že se mění technologie, podnikatelské prostředí, ale také proto, že se 

změna od nich očekává 

 

Změny organizační kultury souvisí s přizpůsobením podniku vnějšímu okolí. V některých 

podnicích se tyto změny provádějí často s předstihem. Je třeba ale o tom přesvědčit 

zaměstnance, protože právě změna jejich výkonnosti, jejich jednání a chování vedou ke 

stanovenému cíli. 

 

3.6.1  Etapy změn 

 

Než provedeme jakoukoli změnu, je třeba analyzovat stávající organizační kulturu a definovat 

konkrétní změny, jejich plánovaný dosah a porovnat plánované změny se zvolenou strategií 

podniku. Proces změny organizační kultury může být vyjádřen různými schematickými 

modely. K. Lewin vytvořil tříetapový model změny organizační kultury, který byl 

rozpracován E. Scheinem.(6) 
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Obrázek č. 3: Tříetapový model změny organizační kultury podle Scheina 

(Zdroj: ŠIGUT, Z.,s.46) 

 

 

1. etapa – rozmrazení (zavedení postojů a zásad) 

2. etapa – zavedení změny (seznámení se s novými hodnotami, postoji, jednáním) 

3. etapa – zamrazení (ustálení nového modelu pomocí podpůrných nástrojů) 

 

Ve fázi rozmrazení dochází k uvolnění stávajícího chování. Cílem první fáze je vyvolat 

nespokojenost se současným stavem. Zaměstnanci pak budou ochotnější přijmout plánované 

změny.  U změny dochází k provádění konkrétních operací a osvojení nových postupů. 

Hlavním cílem této fáze je změna původního stavu. Fáze zamrazení vede k posilování nových 

způsobů myšlení a k posilování nového postupu práce. Opomenutí či nepříliš povedené 

provedení této fáze může vést až ke stavu, kdy se situace vrátí do původního stavu. 

 

 

3.6.2  Přístup ke změně organizační kultury 

 

Změnu organizační kultury můžeme realizovat přístupem shora dolů a zdola nahoru. Oba 

přístupy změn organizační kultury si našly své příznivce i kritiky. 
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Problémy použití ze shora dolů  

 

Zaměstnanci mohou mít pocit, že je s nimi manipulováno. Výsledkem může být nedostatek 

spolupráce, potlačení iniciativy jednotlivců, směřování jednotlivců proti vytlačeným 

hodnotám, které by měly být podporovány v zájmu kvalitní činnosti organizace. Dalším 

problémem může být zneužití organizační kultury při její transformaci, kdy se často usiluje o 

rozšíření manažerské kontroly v okruhu pole působnosti. Organizační kultura také často 

směřuje proti hodnotám, které by měly být podporovány. 

 

Ukazuje se, že při změně směrem ze shora dolů je problém dostat se k nejnižším článkům 

organizační hierarchie. Často se musí uplatnit přímý i nepřímý proces, vytvořit vhodné klima 

pro uskutečnění změny, definovat cílové hodnoty a stavy, poukazovat na příklady úspěchu i 

neúspěchu, soustředit úsilí na podporu všech částí organizace s cílem vybudování vlastní 

odpovědnosti v procesu změn. (6) 

 

 

Problémy použití přístupu ze zdola nahoru 

 

Zaměstnanci jsou zde postaveni do nových souvislostí, do nových rolí. V tomto postavení lidé 

vyvíjejí nové vzory chování. Z jejich zkušeností se odvíjejí nové přístupy, hodnoty a postoje. 

Nová organizační kultura vzniká na okraji organizace a směřuje k jejímu jádru. Jedná se o 

proces přirozené a dynamické změny. Vznik nové organizační kultury nemusí být v souladu 

se strategickými záměry organizace. Nová organizační kultura prohloubí vzdálenost vedení 

organizace od jádra organizace a jejím důsledkem bude vynucený odchod velení 

organizace.(6) 

 

Nejméně konfliktní přístup změny organizační kultury je při skloubení výše uvedených. 

Zavedená organizační kultura bude odrážet hodnoty organizace a zaměstnanci se s ní budou 

ztotožňovat. To vše pak povede k vyšší výkonnosti, uspokojování potřeb zákazníků  

a naplňování cílu organizace. 
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3.7  Diagnostika organizační kultury 

 

Pro pochopení obsahu organizační kultury, které by umožnilo přijmout rozhodnutí, které by 

zvýšilo výkonnost organizace, není možné použít subjektivního odhadu tohoto obsahu. 

Nezbytným krokem je provést diagnostiku opřenou o kvalitní metodologii, která je v souladu 

s náležitostmi aplikovaného vědeckého výzkumu. 

Příprava výzkumného projektu by měla zahrnovat několik důležitých rozhodnutí:  

 

• volbu a specifikaci teoreticko-metodologických východisek (jaký výzkumný přístup bude 

zvolen, jaký teoretický koncept kultury bude poučit, na jaké úrovni bude zkoumaný jev 

analyzován, které prvky organizační kultury budou postihovány), 

• volbu výzkumných metod,  

• vymezení jednotky analýzy (organizace jako celek, subjednotky v rámci organizace), 

volbu zkoumaného souboru (velikost a složení zkoumaného souboru, způsob výběru 

zkoumaných osob) a způsobu zpracování dat. (5) 

 

Uvedená rozhodnutí spolu logicky souvisí a jejich kvalita a provázanost jsou velmi důležité, 

protože ovlivňují kvalitu získaných dat a také přínos výzkumu pro řešení manažerského 

problému. 

 

 

3.7.1  Metody diagnostiky 

 

Tradiční spornou otázkou při volbě metod vhodných pro diagnostiku organizační kultury, je 

názor na to, jestli mají být upřednostňovány metody kvantitativní nebo kvalitativní. 

V současné době zastává většina autorů názor, že každý z těchto dvou druhů výzkumných 

postupů má své výhody a nevýhody a že ideální je kombinace obou v souladu s účelem a 

cílem výzkumu. (5) 
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Kvalitativní metody diagnostiky 

 

Kvalitativní metody jsou náročné z hlediska realizace, analýzy i interpretace. Jsou ale často 

využívanými nástroji diagnostiky organizační kultury, zejména pokud chceme odkrýt obsah 

málo přístupných vrstev organizační kultury a pochopit souvislosti. 

 

Základními metodami, užívanými v rámci kvalitativní diagnostiky organizační kultury jsou 

pozorování, individuální (hloubkový) rozhovor, skupinový rozhovor a analýza dokumentů. 

Poměrně často jsou pak využívány metody projektivní.(5) 

 

Pozorování 

 

Pozorování, realizované v rámci kvalitativního výzkumu, znamená cílené a zaměřené vnímaní 

studovaného jevu. Na pozorovatele klade značné nároky, protože musí mít dobré teoretické 

znalosti, aby dokázal vnímat všechno podstatné a aby všechno také zaznamenal. 

 

Pozorování může být prováděno buď jako pozorování zúčastněné, kdy výzkumník se podílí 

na každodenním životě lidí v rámci organizace, kterou sleduje nebo jako pozorování 

nezúčastněné, při němž pozoruje chování lidí v organizaci jako vnější pozorovatel (sleduje 

komunikaci se zákazníky, navštěvuje rady). Ideálním stavem je, pokud pozorovatel může 

porovnat své poznatky s jiným pozorovatelem, který zkoumal stejnou situaci. (5) 

 

Hloubkový rozhovor 

 

Hloubkový rozhovor je nestandardizovaným rozhovorem uskutečňovaným na základě předem 

připraveného schématu. Tazatel nemá připraveny otázky, ale spíše tematické bloky, v jejichž 

rámci klade volné dotazy a pružně reaguje na situaci, aby stimuloval odpovědi dotazovaného. 

Individuálním rozhovorem získá tazatel informace značné hloubky, problémem však bývá 

obtížné rozlišování mezi individuálními názory a odpověďmi kulturního charakteru. (5) 
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Skupinový rozhovor 

Tento rozhovor je podobný jako rozhovor individuální. Ve skupině se ale navíc využívá 

vzájemné interakce a výměny názorů členů skupiny. Snadněji lze odlišit individuální a sdílené 

názory, menší pocit osobní důležitosti jednotlivých účastníků pak vede k vyjádřením, kterých 

není možno při individuálním rozhovoru dosáhnout. Analyzuje se nejen to, co bylo řečeno, 

ale také jak to bylo řečeno, jaký vývoj měla diskuze apod. (5) 

 

Analýza dokumentů 

Bývá aplikována spolu s dalšími nástroji diagnostiky, analyzovanými dokumenty jsou psané 

záznamy, uchovávané v organizaci (výroční zprávy, záznamy z porad, pohovorů). 

 

Projektivní metody 

Tyto metody jsou založeny na tom, že respondentovi je předložen podnět (popis situace, 

obrázek), který jej přinutí k interpretaci, založené na jeho vlastním kulturním cítění a vnímání. 

Aby metoda přinesla kvalitní data, je třeba, aby podnět respondenta na jedné straně dostatečně 

směroval ke zkoumaným obsahům kultury, na druhé straně, aby mu ale poskytoval 

dostatečnou volnost pro jeho vlastní interpretaci.(5) 

 

 

Uplatnění kvalitativních metod diagnostiky organizační kultury je celkově velmi náročné, jak 

z hlediska realizace, tak z hlediska analýzy a interpretace dat. Abychom mohli kvalitativní 

metody aplikovat, musíme mít potřebné odborné znalosti, komunikační dovednosti a také 

schopnost navázat kontakt a vytvořit atmosféru spolupráce a důvěry, která je pro tuto situaci 

potřebná. 

 

Kvantitativní metody diagnostiky  

Dvěma základními technikami sběru dat, uplatňovanými v rámci kvantitativní výzkumné 

metodologie, jsou pozorování a dotazování, které může být ústní nebo písemné. Při 

kvantitativním výzkum jsou ovšem uvedené metody užívány ve standardizované podobě. 

Znamená to, že pro získání odpovědí respondentů jsou užívány striktně jednotné podněty  

a také odpovědi jsou často omezeny na volbu z předem připravených kategorií odpovědí.(5) 

 



31 
 

Pozorování 

Jedná se o vnímání jevů na základě předem stanovených kritérií – jsou sledovány kategorie 

typů chování, se kterými se můžeme v organizační kultuře setkat, a jejich projevy jsou 

zaznamenávány na předem připravené archy. 

 

Dotazování 

Dotazování probíhá prostřednictvím strukturovaného rozhovoru nebo dotazníku, jehož 

obsahem jsou předem připravené otázky, kladené dotazovatelům jednotným způsobem.  

Dotazníky jsou hojně užívanou metodou při zkoumání určitého jevu ve velkém souboru. 

V průběhu posledních desetiletí byla vyvinuta řada dotazníkových diagnostických nástrojů, 

určených ke zjištění obsahu organizační kultury firem či institucí Srovnání metod umožnilo 

vytvořit rámcovou klasifikaci dotazníků. Ta je zobrazena na následujícím schématu: (5) 

 

 

Obrázek č.4: Klasifikace dotazníkových metod diagnostiky organizační kultury 

(Zdroj: LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol., s. 106) 

 

 

 

Dvě základní kategorie metod, které máme jsou dotazníky typologické a dotazníky profilové. 
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Typologické dotazníky 

 

Tyto dotazníky jsou založeny na teoretické či empirické typologii organizační kultury. 

Prostřednictvím dotazníku je zjišťována přítomnost či nepřítomnost určité soustavy 

přítomnosti znaků, které jsou charakteristické pro jednotlivé typy organizační kultury. Na 

základě míry přítomnosti daných znaků lze u konkrétní organizace identifikovat její míru 

blízkosti jednotlivým typům. Ta pak naznačuje, do jaké míry jsou pro danou organizaci 

charakteristické projevy, zahrnuté v popisech obsahu jednotlivých typů.(5) 

 

 

Profilové dotazníky 

 

Profilové dotazníky využívají také teoreticky či empiricky identifikované dimenze 

organizační kultury. Prostřednictvím položek dotazníku je zjišťována míra výskytu názorů, 

hodnot a chování, které odpovídají jednotlivým dimenzím. Na rozdíl od typologických 

dotazníků, kde jsou jednotlivé dimenze vzájemně nezávislé, u dimenzí užívaných 

v profilových dotaznících není vzájemná nezávislost nutná. (5) 

 

Dotazníky jsou nejpoužívanějším nástrojem marketingového výzkumu. Jsou velice pružným 

nástrojem, neboť nabízejí široké spektrum možností, jak pokládat otázky. Dotazníky se 

používají také z důvodu ekonomičnosti, jejich pořizovací náklady se omezují pouze na 

napsání, vytištění a distribuci. Pomocí dotazníků je snadné získat potřebné informace a to 

poměrně levně a snadno. Také pro respondenty je dotazník výhodný a to zejména zjištěním, 

že je anonymní.  

 

Dotazník musí být správně formulován a je třeba pečlivě volit formu otázek a jejich sled. V 

úvodu dotazníku by neměly chybět základní instrukce k vyplnění všech dat. Měly by být jasné 

a platné pro celý dotazník. Musíme si určit, kdo bude dotazován, jaká má být velikost 

výběrového souboru a jak bude dotazování prováděno, jestli formou telefonního, poštovního 

styku nebo osobního kontaktu. V dnešní době je také používán internet, zasílání dotazníků 

pomocí e-mailu. 
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4. Marketingový výzkum 

 

Marketingový výzkum můžeme definovat jako spojení firmy poskytující služby s trhem 

prostřednictvím informací. Informace jsou systematicky získávané, analyzované a jejich 

interpretace slouží jak pro řízení marketingových činností, tak pro řízení firmy samotné. 

Jedná se o systematické určování, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací, 

týkajících se určitého problému trhu, který chce firma řešit.  

 

Sestavení marketingového výzkumu vyžaduje obrovské úsilí, které nekončí jen vytvořením 

marketingového plánu. Pro vyhnutí se chybám v marketingovém výzkumu se musí splnit 

následující požadavky: zaměření (znamená to, že výzkum musí vycházet z koncepce firmy), 

objektivita (postupy marketingového výzkumu by měli eliminovat subjektivní zkreslení), 

systematičnost (postupy musí být zkoumány systematicky a ne nahodile), včasnost (výsledky 

výzkumu musí být provedeny v časovém vymezení, aby tyto výsledky byly skutečně 

využitelné), přesnost a spolehlivost (firma si musí především vybrat vhodnou metodu, která jí 

bude vyhovovat a výzkum by měl být spolehlivý a to zjistí firma tak, že porovná výsledky 

obdobného výzkumu a ty by se měli rovnat). (10) 

 

 

Mezi proces marketingového výzkumu řadíme pět základních kroků: 

 

� definování problému a výzkumných cílů 

� sestavení plánu výzkumu 

� shromáždění informací 

� analýza a vyhodnocení informací 

� prezentace výsledků 

� rozhodování 
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Definování problémů a výzkumných cílů je prvním a nejtěžším krokem celého výzkumu.  

V tomto kroku musí být dobře definován problém. Definice problému by neměla být příliš 

široká nebo naopak příliš úzká. Lze říci, že dobře definovaný problém je napůl vyřešený 

problém. Porovnává se také, jaké budou náklady na získání informací a to s celkovou 

hodnotou přínosů výzkumu. Musíme si vyjasnit, co bude předmětem výzkumu a po vyjasnění 

je zpracován projekt výzkumu, ve kterém jsou podstatná data, která se vztahují ke 

zkoumanému úkolu. Cíl musí být také určen velmi přesně a rozeznáváme několik druhů cílů  

a to cíl poznávací, popisný a kauzální. 

 

Druhým krokem je sestavení plánu výzkumu. Je to sestavení efektivního plánu pro získání 

potřebných informací. Také se musí zformulovat metody výzkumu a zajistit nástroje 

výzkumu, které se budou používat při sběru údajů. Plán má zajistit plynulý průběh realizace 

výzkumu a potřebné informace. Při plánu výzkumu musí být vymezeny všechny fáze 

výzkumu a to jak časově tak věcně. A plán tvoří tyto fáze: přípravná, realizační a prezentační. 

Součást výzkumu tvoří také výběr objektů zkoumání. Výzkum se provádí na výběrovém 

souboru. Nejprve se musí určit, kdo bude dotazován a také kolik lidí by mělo být pozorováno. 

Čím je výběrový soubor větší, tím je výzkum spolehlivější. 

 

Třetím krokem je shromáždění informací. Tato fáze je obecně nejnákladnější a hlavně nejvíce 

náchylná chybám. V případě výzkumu mohou vznikat problémy. Např. někteří respondenti 

nejsou k zastižení, proto musí být kontaktováni opakovaně, což nám zabírá další čas, 

respondenti mohou také odmítnout spolupráci. Důležité je proto získat si správné 

respondenty. Výzkum může probíhat na základě primárních nebo sekundárních informací. 

Rozhodnutí o tom, jakým způsobem získáme informace, závisí hlavně na časových  

a finančních možnostech, ale také na charakteru řešeného problému. Sekundární informace je 

taková, která již byla shromážděna avšak pro jiný účel, ale je nadále k dispozici. Jsou to 

důležité informace, ale mohou být i nepravdivé a neúplné. (10) 
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Primární informace se získávají až po té, když jsou vyčerpány všechny sekundární informace. 

Pro získávání informací používáme kvantitativní a kvalitativní výzkum. Kvantitativní výzkum 

se týká četnosti něčeho, co již proběhlo nebo právě probíhá. Lze u nich vymezit přesné 

množství a velikost. Kvalitativní informace nejsou přímo měřitelné a jsou charakterizovány 

spíše pomocí kategorií a pojmů. Využívá se odborná pomoc specialistů a psychologů  

a většina zpracovaných informací probíhá ve vědomí nebo podvědomí konečného 

spotřebitele. Dalším krokem je analýza a vyhodnocení informací. U tohoto kroku se zjišťují 

potřebné závěry ze shromážděných informací. Je zde nutné roztřídit a také klasifikovat 

všechny získané informace. Využívá se statistických technik, kdy výzkumník utřídí data a 

zjistí četnost jejich rozšíření, spočítá průměry a hodnoty rozptylu pro nejdůležitější proměnné. 

 

Předposledním krokem je prezentace výsledků, kdy výzkumník předloží získaná data. 

Výsledky jsou zpracovány v podobě ucelených závěrů a doporučení. Výsledná zpráva by 

měla mít velmi vysokou odbornou úroveň. Text by měl být doprovázen přehlednými 

tabulkami a grafy, pro lepší orientaci v textu. 

 

Poslední krok je rozhodování. Při malé důvěře v závěry výzkumu se mohou rozhodnout proti 

zavedení této služby. Také je zde možnost, že celou záležitost ještě jednou zváží a že je třeba 

provést další výzkum. K lepšímu rozhodování používají marketingoví manažeři systémy na 

podporu marketingového rozhodování. Tento systém je definován jako koordinovaný sběr 

dat, systémů, nástrojů a technik společně se softwarem a hardwarem, s jejichž pomocí 

společnost shromažďuje potřebné informace. (10) 
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5. Služby 

 

Pojem služba má několik definic, nejlépe ji vysvětluje Kotler: „Služba je činnost, kterou může 

jedna strana nabídnout druhé. Je nehmatatelná a nevytváří žádné nabyté vlastnictví. 

Poskytnutí služby může, ale nemusí být spojeno s fyzickým výrobkem.“ Služba je 

hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne 

hmotný statek (výrobek). Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby 

kolektivní nebo individuální. Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné 

činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku 

nebo jiné služby. (10) 

 

Členíme je podle toho, jaké uspokojují potřeby: 

 

• osobní potřeby – jsou to potřeby, které jsou poskytovány osobám, 

• potřeby podnikání – tyto služby jsou určeny pro podniky a organizace. 

 

Služby také dále členíme podle toho, jak moc jsou závislé na lidech a zařízeních: 

 

• závisející na zařízeních – jsou to prodejní automaty a automatické myčky, 

• závisející na lidech – patří zde mytí oken a vedení účetnictví, 

• bezpodmínečně vyžadující přítomnost zákazníka – kosmetické služby. 

 

Marketing služeb je ovlivňován čtyřmi vlastnostmi služeb: 

 

• nehmotnost – služby jsou nehmotné, znamená to, že na službu si nelze při nákupu 

sáhnout a přivonět nebo si ji prohlédnout, 

• nedělitelnost – pro služby je typické, že jsou vytvořeny a spotřebovávány současně, 

pokud je tedy služba poskytována osobou, je i tato osoba součástí služby, 

• proměnlivost – služby jsou proměnlivé a to z toho důvodu, že závisí na tom, kdo, kdy 

a kde je poskytuje, 

• pomíjivost – znamená to, že služby nelze skladovat a při poptávce, která kolísá, 

vzniká velký problém. (10) 
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Stravovací služby 

 

Stravovací služby považujeme nejen v cestovním ruchu za základní služby, které plní výživný 

charakter obyvatelstva. V některých starších knihách se setkáváme s pojmem pohostinství  

a relativně novým termínem je pojem gastronomie. Slovo „gastronomie“ vzniklo složením 

dvou řeckých slov „gaster“ – žaludek a „nomos“ – mrav či zvyk. 

 

 Gastronomii můžeme chápat jako disciplínu spojující 3 složky: výživu (fyziologie jídla  

a pití), stravu (vazby mezi jídlem a pitím) a odbytové místo (technika a technologie 

stravování). Gastronomie je společensko-ekonomická věda, která je o způsobech přípravy  

a servisu pokrmů a nápojů. Od gastronomie odlišujeme gurmánství a kulinářství (kuchyňské 

umění), což jsou užší pojmy než gastronomie. Kulinářství je znalost potravin a pochutin  

a jejich správné použití. Způsoby přípravy a servisu pokrmů jsou v každé zemi odlišné a proto 

ji nazýváme jako mezinárodní gastronomii. (10) 

 

Chceme-li charakterizovat stravovací či gastronomické služby, musíme si uvědomit, že jde o 

soubor hmatatelného výrobku v podobě samotného jídla či pití a nehmatatelné služby 

reprezentované např. kulturou stolování, obsluhou, atmosférou či celkovým dojmem při 

stravování. Jde o produkty, které se zpravidla nabízejí, poskytují a spotřebovávají na jednom 

místě, ale existují systémy, kde se příprava a spotřeba produktu časově nekryjí např. catering. 

 

 

Doplňkové služby 

 

Doplňkovými službami rozumíme všechny další služby, které podnik nabízí mimo hlavní 

službu. U restaurace je to konání společenských akcí a s tím spojené dekorace místností  

a rozvoz pokrmů. 

 

Společenské akce jsou v poslední době velmi oblíbenými a lidé si rádi zamlouvají prostory  

v restauracích a to hlavně z důvodu, že je to pro ně pohodlnější. Prostory jsou pronajímány 

pro svatby, oslavy a výročí. Podnik však musí mít dostatečné prostory pro takovéto akce.  
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Nejprve se musí napsat písemná objednávka, v které je předběžně stanoven počet osob a také 

finanční limit na jednu osobu. Je tam také napsán termín a čas konané akce. Jako potvrzení je 

nutné odeslat odpověď na objednávku, kde je již vše upřesněno. Poté si host dohodne 

schůzku, kde si odpovědná osoba zapisuje záznam, kde je požadované menu, výzdoba, 

způsob obsluhy, způsob platby, počet osob, začátek a konec akce a také tvar tabule. 

Odpovědná osoba si vytvoří časový plán a také zajistí organizaci obsluhy. 

 

Zábavné akce jsou velmi vhodnou doplňkovou službou a to z toho důvodu, že se hosté při 

svém stráveném čase ve stravovacím zařízení nenudí a ví, že je čeká stále něco nového. Mezi 

zábavní akce můžeme zařadit večery při dechové hudbě, disco večery, večer s vystoupením 

zpěváka s akustickou kytarou, víkendové dýchánky s kávou, víkendy s růžovým vínem, 

módní kolekce šatů a účesů nebo karnevaly. 

 

V pizzerii jsou hostům promítány na velkoplošné projekci fotky a obrázky z různých částí 

světa. Tyto akce samozřejmě mají přilákat další zákazníky. Rozvozy pokrmů vznikají na 

požadavky spokojených zákazníků, kteří chtějí pokrmy ze stravovacího zařízení mít i doma. 

Zákazník si telefonicky zavolá nebo osobně objedná pokrm dle jeho přání, nahlásí adresu, kde 

si přeje pokrm přivézt a zaměstnanec mu objednávku ochotně přiveze, kam si host přeje. 

Rozvozy jsou zpoplatněny, avšak nebývají to žádné závratné částky. 

 

Mezi doplňkové služby bych také zařadila internetové wifi připojení. Každý host pizzerie má 

možnost se zdarma připojit na internet a to přímo v pizzerii. V dnešní době si myslím, že je to 

velmi dobrý marketingový tah jak nalákat zákazníky. Host přijde do pizzerie se svým 

notebookem a pouze zadá heslo, které je vyvěšeno v pizzerii a může si při vychutnávání jídel 

a nápojů zpříjemnit volnou chvíli na internetu. 

 

Další doplňkovou službou je koutek pro nejmenší. Je to prostor, který je umístěn v zadní části 

pizzerie, je zde spousta hraček a knih pro děti. Každou neděli je také zajištěno hlídání pro děti 

v tomto koutku, což je přínosné pro rodiny s malými dětmi. Dospělý si mohou užívat svůj 

volný čas a na jejich děti je dohlédnuto. 
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6. Shrnutí teoretické části 

 

V teoretické části jsem zmapovala poznatky týkající se organizační kultury. Nejdříve jsem 

definovala organizační kulturu, jako souhrn prvků věnuji se zde obecným teoretickým 

poznatkům, jako je organizační kultura, jejím determinantům a prvkům (základní 

předpoklady, hodnoty, postoje, normy chování, jazyk, historky a mýty, zvyky, rituály, 

ceromoniály nebo hrdinové). 

 

Dále jsem popsala strukturu organizační kultury, nejznámějším autorem spojeným s jejím 

popisem je E. Schein. Svým pojetím ovlivnil celou generaci badatelů, zabývajících se 

výzkumem organizační struktury. Schein rozlišuje tři roviny organizační kultury, a to 

artefakty, hodnoty a normy a základní předpoklad, které jsem v práci popsala. 

 

Rozvinula jsem typologii organizační kultury, uvedla její teoretický i praktický význam, sílu 

organizační kultury – její výhody a nevýhody. Orientovala jsem se na zákazníka, kvalitu, 

charakterizovala normy ISQ a TQM. Zaměřila jsem se na diagnostiku organizační kultury a to 

kvantitativní i kvalitativní. V poslední části je zde popsán marketingový výzkum a pojem 

služby. 
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7. Praktická část diplomové práce 

 

Praktická část mé práce je věnována doporučení jak zlepšit organizační kulturu, zvýšit 

efektivitu práce a získat více zákazníků pro podnik Disco Pizza pod Hradem Brumov- 

Bylnice, pro který budu toto doporučení zpracovávat. Uvedu charakteristiku společnosti, popis 

okolí a také jeho organizační strukturu. Následně bude uskutečněn výzkum, který bude 

realizovaný na základě dvou metod. První metodou budou dotazníky, které vyplní jak hosté 

pizzerie, tak i jeho zaměstnanci. Další metodou bude pozorování chování hostů, zajímat se budu o 

to co se jim v podniku nelíbí a co by případně změnili. Nakonec budou výsledky oznámeny 

vedoucí pizzerie a také budou vytvořeny návrhy, které by měly fungování pizzerie zefektivnit. 

Výsledkem práce by měl být jednak nový produkt, který by měl být zajímavý jak pro hosty, tak 

pro pizzerii, ale také vylepšení povědomí okolí o podniku a přilákání nových zákazníků. 

 

7.1  Charakteristika společnosti Disco Pizza pod Hradem Brumov – 

Bylnice a popis okolí 

 

Pizzerie Disco Pizza pod Hradem se nachází ve městě Brumov – Bylnice a to přímo uprostřed 

náměstí pod brumovským hradem. Brumov-Bylnice je hraničním městem mezi Českou  

a Slovenskou republikou. Je tvořeno čtyřmi místními částmi, kterými jsou Brumov, Bylnice, 

Svatý Štěpán a Sidonie. Město má přibližně 5900 obyvatel a jeho historie velmi úzce souvisí  

s historií středověkého hradu Brumov. Mezi hlavní pamětihodnosti města řadíme zříceninu 

královského hradu ze 13. století, radnici, pivovar, židovský hřbitov, sousoší Největší Trojice, 

kašnu na náměstí a dalšími.  

 

Pizzerie se nachází v těsné blízkosti všech těchto památek a díky tomu může těžit 

z turistického ruchu, který je v Brumově hlavně v letních měsících. Proto je v názvu pizzerie 

také zahrnuto slovo pod hradem. 
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Obrázek č. 5: Hrad Brumov 

 

Téměř čtvrtstoletí trvala záchrana historické památky. Brumovský hrad je jedinou lokalitou v 

okolí, která byla odkryta, prozkoumána a následně pak zrekonstruována a tím i zpřístupněna 

veřejnosti. Horní hrad bylo rozhodnuto zachovat jako historickou památku a hrad dolní 

přizpůsobit ke kulturnímu využití. 

 

 Slavností otevření hradu a jeho zpřístupnění široké veřejnosti proběhlo 6. května 2000 a toto 

otevírání se stalo tradičním v každém dalším roce. Součástí expozic jsou také tematické 

prezentace městských památek, CHKO Bílé Karpaty a Valašského království. Tradičními se 

stávají umělecké výstavy v zajímavě umístěné a řešené hradní galerii. Prostor spodního hradu 

je částečně přebudován v malý amfiteátr s podiem a využíván k pořádání různých kulturních  

a zábavných akcí, divadel, koncertů a podobně. 

 

Samotná restaurace se nachází vedle Městského úřadu Brumov - Bylnice. Budova proběhla 

mnoha rekonstrukcemi a nyní je zde velmi příjemné a útulné prostředí. Pizzerie byla oficiálně 

otevřena 1. července 2008. 
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Obrázek č. 6: Disco Pizza pod Hradem Brumov-Bylnice 

 

 

Nabídka pokrmů i nápojů je zde rozmanitá a budu ji popisovat v další části mé práce. Pizzerie 

také nabízí možnost hlídání děti každou neděli a to v dětském koutku, který je zřízen přímo v 

pizzerii. Je zde také wifi připojení k internetu zdarma, což může přilákat zejména mladší 

hosty. 

 

Mezi základní služby pizzerie patří rozvoz pokrmů na přání zákazníků. Host si pouze zavolá 

na telefonní číslo do restaurace a řekne, jaký pokrm si přeje přivézt a pracovník už mu ho co  

v nejrychlejším intervalu přiveze. Rozšíření služeb kuchyně pizzerie vzniklo na požadavek 

zákazníků, tato služba je velmi oblíbená a stala se nedílnou součástí podniku. 

 

Při vstupu do pizzerie, musíme vyjít několik schodů a projít vyzdobenou chodbou, po levé 

straně můžeme vidět dlouhý bar, barové židle a kasa. Pizzerie je moderně a útulně vybavena. 

Je v ní spousta květin, nástěnných obrazů a dřevěných sošek. Dále je zde televize  

a velkoplošná projekce, na které jsou většinou promítány hudební programy, sportovní 

programy nebo fotky z různých koutů světa. Televize je umístěna nad barem a velkoplošná 

projekce v zadní části pizzerie.  
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V zadní části pizzerie je po pravé straně dětský koutek a po levé straně je vyhrazeno místo pro 

DJ. V pizzerii jsou stoly pro různé počty osob a jsou zde také tři velké boxy až pro deset osob. 

Pizzerie je zcela nekuřácká, ale jsou k ní připojeny dva balkóny a to jeden přímo v restauraci 

a druhý na konci chodby u toalet, kde zákazníci můžou kouřit. Otevírací doba pizzerie začíná 

každý den v 15:00 a zavírací doba se mění. Od úterý do čtvrtku je zavírací doba v 24:00, 

pátek a sobota je otevřeno až do 02:00 a v neděli a pondělí je otevřeno do 22:00. Poslední 

objednávky v kuchyni jsou vždy půl hodiny před zavírací dobou. 

 

Organizační struktura 

 

Vedoucí pizzerie je Zdenka Vodičková. Vedoucí má na starosti rozdělování práce a provoz 

podniku a také se stará o finance. Finance má na starosti také účetní. Personál se skládá s 

obsluhujícího personálu, personálu kuchyně a personálu, který rozváží pokrmy. Obsluhující jsou 

tři a další dva jsou na výpomoc. V kuchyni jsou dva hlavní kuchaři a dva pomocní. Obsluhující i 

personál kuchyně se střídají na krátké a dlouhé týdny. Personál pro rozvoz pokrmů se střídá dle 

domluvy mezi sebou. Jsou to čtyři muži, kteří se střídají mezi sebou. V pizzerii působí i jedna 

uklízečka, která má na starost úklid restaurace a také prostor u pizzerie. 

 

Obrázek č. 7: Výhled z balkonu pizzerie (v pozadí brumovský hrad) 
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Klientela 

 

Klientela, která navštěvuje pizzerii je různorodá.  Jsou to starší lidé, kteří si zde chodí na 

dobré pivo a také na občasné srazy a večery při trampské hudbě, ale i rodiny s dětmi, kteří do 

pizzerie chodí z důvodu, že je nekuřácká a pro děti je zřízen dětský koutek, ve kterém je 

každou neděli zajištěno hlídání dětí. Podnik je také navštěvován mladšími lidmi, kteří se jdou 

do pizzerie pobavit a odpočinout. Toto příjemné a čisté prostředí také využívají hosté pro své 

pracovní schůzky. Každodenními hosty jsou lidé, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti.  

V pizzerii jsou pořádány oslavy a také křtiny, výhodou je, že je nekuřácká a proto je klientela 

tak rozmanitá. 

 

7.2  Gastronomické služby, společenské a kulturní akce 

 

Pizzerie nabízí hlavně pizzy, těstovinové saláty, zeleninové saláty, minutky z kuřecího masa, 

minutky ze sýrů a minutky ze zeleniny, dezerty, doplňkový sortiment a také velmi bohatou 

nabídku nápojů. 

 

Začala bych pizzou, která je vlastně nejdůležitější z celého jídelního lístku. Jídelní lístek 

nabízí 25 druhů pizz. V pizzerii jsou nabízeny klasické pizzy jako je Hawai, Quatro 

Formaggi, Margherita a Bolognese. Jsou zde nabízeny speciality pizzerie jako Dětská Pizza, 

na které je ovoce, šlehačka a oříšky. Další specialitou je Pizza Tasca, což je pizza ve tvaru 

tašky. Také je nabízena Plnoštíhlá Valaška a to je pizza o váze 1,8kg, průměru 50cm a ceně 

420Kč. Velmi oblíbenými jsou také Pizza proužky a Pizza rohlíčky. Každý host si může 

vybrat z rozmanité nabídky a také si vybere, jestli chce pizzu menší o rozměru 26cm nebo 

větší o rozměru 32cm. Každá pizza je ozdobena čerstvou bazalkou. Komu nevyhovuje žádná 

z nabízených pizz, může si vytvořit pizzu dle vlastní chuti. 

 

Pizzerie nabízí zeleninové minutky, jako smaženou brokolici nebo zeleninovou baštu, což je 

vařená zelenina přelitá smetanovou omáčkou. Minutky z kuřecího masa a minutky ze sýrů 

zabírají pouze malou číst jídelního lístku. Dále bych se zmínila o zeleninových salátech, které 

nejsou na jídelním lístku dlouhou dobu, ale jsou velmi oblíbené u zákazníků. Jsou nabízeny 

jak studené tak teplé saláty. Každý si může svůj salát ještě doladit dle vlastní chuti různými 

dipy. 
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Těstovinové saláty jsou v pizzerii také nabízeny jen krátkou dobu, ale hosté si je velmi 

oblíbili a jsou s nimi spokojeni. Jsou nabízeny pokrmy jemnější a vhodné pro ženy, ale i 

ostřejší pro muže. 

 

Dezerty jsou v pizzerii velmi oblíbené. Jsou to dezerty, které se nepodávají všude. Z dezertů 

bych zmínila ovocný špíz, což je mix ovoce s čokoládou a kokosem, horké maliny, banán se 

zmrzlinou, čokoládou a šlehačkou a také několik druhů palačinek a pohárů. Tyto pokrmy jsou 

nejvíce oblíbeny u dětí. 

 

V jídelním lístku je například i česneková polévka nebo jsou zde nabízeny topinky  

s lahodným masovým ragů a sýrem. Přílohy jsou v pizzerii omezeny na hranolky, americké 

brambory a zeleninovou oblohu a to z důvodu, že minutky jsou podávány méně než pizzy. 

Mezi doplňkový sortiment patří mandle, pistácie, brambůrky, tyčinky, různé druhy lízátek, 

žvýkaček a dalších sladkostí. Tyto pochutiny si hosté objednávají často k vínu nebo pivu. 

 

Nápojový lístek začíná aperitivy jako Martini a Metropol. Jedním z nejčastějších nápojů, které 

si zákazníci objednávají je pivo a to čepovaný Gambrinus a čepovaná celorepubliková Plzeň. 

Nabízeno je i nealkoholické pivo a to světlé i polotmavé, ale pouze lahvové. Dále je zde velký 

výběr destilátů, whisky a likérů.  

 

Pizzerie má také bohatou nabídku nealkoholických nápojů a to od neslazených vod, Kofoly, 

Fanty, Pepsi Coly, Oranginy a dalších slazených limonád až po širokou nabídku džusů. 

Nabízeny jsou i teplé nápoje – espresso, cappuccino, turecká káva, alžírská káva, irská káva, 

latte, vídeňská káva a horká čokoláda. Také je v nápojovém lístku široká nabídka 

nealkoholických grogů a čajů. Jsou zde nealkoholické a alkoholické grogy s ovocem, které 

jsou vlastním výrobkem pizzerie. Nealkoholický grog se nazývá „babička“ a alkoholický 

„dědeček“. Tyto grogy jsou velmi vyhledávány v zimním období. Nápojový lístek nabízí i 

teplé alkoholické nápoje, které jsou vyráběny z džusů a alkoholu a nemůže chybět ani svařené 

víno a to jak červené tak bílé. 

 

Pizzerie má také vinný lístek, kde najdeme česká vína. Vína jsou rozdělena na rozlévaná,  

v lahvi a šumivá. Vína jsou z různých oblastí, jako je Sedlec, Kobylí atd. Pizzerie nabízí vína 

bílá, růžová, červená a šumivá. Z šumivých vín je nabízeno i nealkoholické šumivé víno. 
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Z větší části jsem s jídelním a nápojovým lístkem spokojena, ale jsou v něm části, které by se 

daly vylepšit. Pizzerie by měla více využívat gastronomických trendů, které by jí pomohli 

nalákat ještě více zákazníků. 

 

Mezi společenské akce bych zařadila hudební večery. V pizzerii vystupovala trampská kapela 

Jen – Tak, folková kapela Karavana, Bumerang, staronoví Šveholníci. Pro mladší generaci 

zde bylo pořádáno několik diskoték. V pizzerii vystupoval i Andrej Urbanský s doprovodem 

na akustickou kytaru. Dále bych zmínila různé akce, které jsou pořádány pro ty nejmenší a to 

byli karnevaly, diskotéky a také je tradicí v pizzerii, že na konci roku může žák základní školy 

přinést své vysvědčení a pokud má samé jedničky nebo jednu dvojku je pro něj nachystána 

pizza zcela zdarma. V pizzerii měli prostor i ženy, které podnikají. Byla zde módní přehlídka, 

předváděla se kolekce šatů, doplňků, účesů a nových trendů v líčení a to vše bylo předvedeno 

na klubovém večeru. Pizzerie má každý měsíc nějakou akci nebo zpestřený víkend. Velmi 

oblíbený se stal víkend s růžovými víny a nabídka pivní speciality Červený Král. Pizzerie se 

také účastnila Valašského jarmarku a akce Pohádkový hrad, kde měla svůj stánek a prodávaly 

se tam menší pizzy za výhodné ceny. V neposlední řadě dělá pizzerie i spoustu akcí pro mladé 

jako např. Valentýnské menu, Techno party a večery s moderní hudbou. 

 

7.3  Popis použitých metod 

 

V mé práci jsem se zaměřila na získávání, sběr a zpracování informací, které jsem získala 

pomocí pozorování, dotazníkových šetření a skupinových či individuálních rozhovorů 

s vedoucí a zaměstnanci. 

 

Pozorování 

 

Základní vědeckou metodou je pozorování a všechen výzkum začíná s ní. Výzkumník 

pozoruje události, formuluje některé možné ideje o nich a testuje jejich přesnost. Na rozdíl od 

běžného pozorování je vědecké pozorování činnost záměrná (systematické pozorování). 

Záměrností je zde myšleno, že je vytýčen cíl pozorování.  
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V podniku jsem prováděla jak zúčastněné, tak nezúčastněné pozorování, sledovala jsem život 

lidí zde, chování vedení k pracovníkům, samotné chování mezi zaměstnanci a v neposlední 

řadě také chování zaměstnanců k zákazníkům. 

 

Vlastní pozorování 

 

Vlastní pozorování jsem prováděla v podniku již delší dobu. Výhodou je, že v podniku 

brigádně občas pracuji, a proto jsem si také vybrala tuto metodu. Jako každý podnik, tak i 

tento, má své silné a slabé stránky. Dle mého pohledu patří podnik mezi prosperující. Podnik 

je v okolí oblíbený a má dobrou pověst. Velkou výhodou pizzerie je, že je nekuřácká. Již 

mnohokrát jsem se osobně setkala s chválou na to, že se zde nekouří. S tímto také úzce 

souvisí čistota prostředí a hygiena v podniku. Prostory jsou každý den uklízeny  

a kontrolovány, aby bylo vše v naprostém pořádku. V pizzerii je moderní nábytek. Mezi velmi 

oblíbené místo hostů patří tři velké boxy, které jsou umístěny v blízkosti baru. Dále jsou v 

pizzerii vysoké černé židle a černé stoly. Co se hostům v pizzerii nelíbí, jsou tapety na stěnách 

a výmalba, kterou bych i já sjednotila. Velmi dobrá odezva je na živou květinovou výzdobu  

v podniku. Květiny jsou jak čerstvé na stolech ve vázách, tak rozmístěny po celém prostoru 

pizzerie v květináčích. Tato výzdoba se hostům, podle jejich reakcí, líbí a vytváří pocit čistoty 

a útulnosti. 

 

U jídelního lístku jsem vypozorovala několik nedostatků a to například jeho vzhled. Zvolila 

bych modernější a přehlednější styl. Dle mého názoru jsou ale, i přes tyto mé postřehy, hosté  

s jídelním lístkem spokojeni. Z vlastní zkušenosti si dovolím poznamenat, že vzhledem ke 

konkurenci, je v pizzerii velmi chutná pizza a to zde láká mnoho hostů. Hosté si také oblíbili 

zeleninové a těstovinové saláty. 

 

V pizzerii je také široká nabídka kvalitních vín. Podle mě je to velkou výhodou, protože v 

okolí taková nabídka není. Jsou zde nabízeny vína bílá, červená a také růžová. 

Z vlastního pozorování jsem si všimla, že pizzerii navštěvují převážně mladší lidé a rodiny s 

dětmi a to z toho důvodu, že je zde umístěn i dětský koutek. Personál v pizzerii je 

komunikativní a dostatečně informovaný o všem, co se v pizzerii děje. V pizzerii je dobrý 

pracovní kolektiv, což samozřejmě přispívá k harmonii v podniku. 
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Velmi dobrá odezva je na rozvážení pokrmů. Zákazníci si tuto službu velmi oblíbili a je 

využívána každý den a to po celou dobu provozu. Dle mého pozorování má podnik i 

nedostatky, které by měl odstranit pro jeho lepší budoucnost. Jako první bych zmínila malou 

propagaci podniku. Pizzerie má své vlastní internetové stránky, ale o pořádaných akcích se 

dozvíme pouze z letáků vyvěšených v podniku. Z vlastní zkušenosti jsem zjistila, že dokud 

jsem v tomto podniku nepracovala, tak jsem o něm slyšela minimálně a to, že se v pizzerii 

pořádají různé akce, jsem ani nevěděla. 

 

Dalším nedostatkem je, že pizzerie podává nápoje, které nejsou v nápojovém lístku, ale jsou 

nabízeny pouze ústně. Ale hlavní problém vidím v tom, že pizzerie nenabízí žádné míchané 

nápoje. V dnešní době je poptávka po míchaných nápojích vysoká a proto by se měla stát 

samozřejmostí podniku. 

 

Dotazníkové šetření 

 

Dotazníkové šetření jsem založila na písemném dotazování, z něhož jsem získala informace  

a spokojenosti zaměstnanců a také spokojenosti zákazníků, aby si samotní zaměstnanci 

uvědomili, jak k zákazníkům přistupují a celkově získali přehled, jaký mají zákazníci názor na 

podnik samotný. Díky informacím získaným výzkumem jsem dostala přehled o určitých 

problémech, se kterými se podnik potýká.  

 

Při sestavování dotazníku je velmi důležité zvolit si správné otázky. Dotazník obsahuje 

celkem 10 otázek. Poslední otázka je otevřená a zákazníci zde mohou psát své názory, návrhy 

a připomínky, které mají k podniku. Na první straně dotazníku je host obeznámen, jak 

dotazník vyplnit a k čemu bude dotazník sloužit. První čtyři otázky jsou informační. Dále 

jsem v dotazníku použila tabulky a to pro hodnocení pokrmů známkami od 1 do 5. 

Prostřednictvím dotazníku se snažím zjistit názor hostů na spokojenost s poskytovanými 

službami Disco Pizza pod Hradem. V dotazníku se zaměřuji na otázky, které se týkají 

gastronomických služeb, hygieny provozovny, kvality pokrmů a také profesionalitu 

obsluhujícího personálu a to všechno z pohledu hosta. 

 

Dotazníky jsem rozdávala hostům přímo v prostorách pizzerie a to v tištěné formě. Počet 

dotazovaných respondentů byl celkem 100 a to hlavně kvůli větší vypovídací schopnosti. 
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7.4  Zpracování výsledků 

 

Dotazníkové šetření u zákazníků 

 

Pohlaví 
muž žena 

 
55 45 

Věk 
méně než 25 25-35 35-45 46 a více 

57 25 12 6 

Tabulka č.2: Údaje o zákaznících 

 

Pizzerii v tomto případě navštívilo o 10% více mužů než žen. Většině a to 57% dotázaných je 

méně než 25 let, čtvrtině respondentů je mezi 25-35 lety. 

 

Otázka č. 1: Jak jste se dozvěděli o podniku Disko Pizza pod Hradem? 

 
Graf č. 1 : Hodnocení otázky č. 1 

 

 

Převážná většina respondentů se o pizzerii dozvěděla od svých známých a to celých 80%, 9% 

dotázaných se o pizzerii dozvědělo jinak. Mezi jiné respondenti uvedli např. městský 

zpravodaj, že bydlí v blízkosti pizzerie nebo to, že pouze projížděli kolem. Pouhých 6% 

respondentů se o pizzerii dozvědělo z internetu a 5% respondentů z reklamy. 
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Otázka č. 2: Jak často podnik navštěvujete? 

 
Graf č. 2: Hodnocení otázky č. 2 

 

Respondenti nejčastěji zodpověděli, že navštěvují podnik několikrát v měsíci a to celých 46%. 

Výjimečně navštěvuje pizzerii 34%, 1xtýdně 14% dotázaných a několikrát v měsíci jen 6%. 

 

 

Otázka č. 3: Jste spokojeni s jídelním lístkem pizzerie? 

 
Graf č. 3: Hodnocení otázky č. 3 

 

S jídelním lístkem pizzerie je spokojeno 95% respondentů a 5% respondentů by doplnilo 

jídelní lístek o lasagne, více pizz na smetanovém základu a dalších pokrmů. 
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Otázka č. 4: Cena vybraných pokrmů je pro Vás? 

 
Graf č. 4: Hodnocení otázky č. 4 

 

Pro 90% respondentů jsou ceny v pizzerii přiměřené, pro 7% respondentů je cena pokrmů 

vysoká a pro 3% je cena nízká. 

 

Otázka č. 5: Jak jste spokojeni s nabízenými pokrmy?  

(Oznámkujte 1 – 5 podle spokojenosti, 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 
 

 
Graf č. 5: Hodnocení otázky č. 5 

 

Chuť pokrmů a jejich čerstvost byla ohodnocena známkou 1 u 55% dotázaných. Vzhled 

pokrmů a doba jejich přípravy byla nejčastěji hodnocena známkou 2, a to u 36% respondentů.  
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Známka 3 byla nejčastěji u vzhledu pokrmů a to u 19% dotázaných.  Známku 4 použili hosté 

pouze u přípravy pokrmů a to v 6%. Známka 5 se neobjevila u žádného z hodnocení. 

 
 
 
Otázka č. 6: Ohodnoťte Vámi ochutnané jídlo v pizzerii, dle Vaší chuti.  

(Oznámkujte 1 – 5 podle spokojenosti, 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

 

 
Graf č. 6: Hodnocení otázky č. 6 

 

Pizza, zeleninové saláty, těstovinové saláty a dezerty byly nejvíce hodnoceny známkou 1. 

Pouze minutkové pokrmy byly ohodnoceny respondenty nejčastěji známkou 2.                        

U minutkových pokrmů, dezertů a těstovinových salátů se také objevilo hodnocení 4 a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Otázka č. 7: Jaký je Váš názor na obsluhující personál? 

 

 

Graf č. 7: Hodnocení otázky č. 7 

 

S personálem je spokojeno 94%. 6% uvedlo, že je personál odměřený. Odpověď, že je 

obsluha nepříjemná nezvolil ani jeden respondent. 

 

 

Otázka č. 8: Jste spokojeni s udržováním čistoty a hygieny provozu? 

96%

4%

ano

ne

 
Graf č. 8: Hodnocení otázky č. 8 

 

Pro 96% dotázaných je hygiena a udržovaní čistoty v pizzerii v pořádku. Pro 4% 

odpovídajících není vše v pořádku.  

 

 

94%

6%

vše v pořádku

odměřená

nepříjemná
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Otázka č. 9: Odkud čerpáte informace o kulturních a společenských akcích Disco Pizza 

pod Hradem? 

28%

23%
24%

25%

z propagačních 

materiálů

z internetu

od známých

jiné

 
Graf č. 9: Hodnocení otázky č. 9 

 

U této otázky byly odpovědi respondentů velmi podobné. Pro 28% dotázaných jsou hlavní 

propagační materiály, celých 23% respondentů se o akcích v pizzerii dozvídá z internetu  

a 24% od známých. Odpověď „jiné“ zatrhlo 25% respondentů. Mezi tyto se řadili ti, kteří se o 

akcích dozvídají od personálu nebo z tabule, která je vyvěšená za barem v pizzerii, ale také 

zde byli ti, kteří o akcích vůbec nevěděli nebo se o ně nezajímají. 

 

 

Dotazníkové šetření u zaměstnanců 

 

Ve svém dotazníku jsem použila otázky, které měli rozšířit a potvrdit mé dřívější pozorování 

a osobní rozhovory se zaměstnanci. Otázky jsem se snažila srozumitelně formulovat  

a dotazník jsem udělala jako anonymní, aby zaměstnanci odpovídali pravdivě a nebáli se 

nějakých postihů. 

 

V podniku jsem rozdala 10 dotazníků, kde zaměstnanci nejprve vyplnili své osobní údaje 

a posléze samotné otázky. Nechala jsem jim dostatek času, aby si své odpovědi mohli v klidu 

rozmyslet. Devět otázek bylo formulováno jako otázky, kdy měli dotazovaní hodnotit podle 

spokojenosti a oznámkovat tak odpovědi od 1 – 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). Poslední desátá 

otázka byla otevřená a zaměstnanci zde psali své názory a připomínky týkající se vylepšení 

provozu podniku. 
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Pohlaví 
muž žena 

 
3 7 

Věk 
méně než 25 25-35 35-45 46 a více 

4 4 2 - 

Pracovní 

zařazení 

řidič rozvozu obsluha kuchař 
výpomoc v 

kuchyni 

3 4 1 2 

Tabulka č. 3: Údaje zaměstnanců 

 

 

1. otázka:  Jak jste spokojeni se svým zaměstnáním a pracovním zařazení?  

 
Graf č. 10: Hodnocení otázky č. 1 

 

První otázka se zaměřuje na spokojenost zaměstnanců se svojí prací, jak můžeme vidět, tak 

nejvíce zaměstnanců a to 70% ohodnotilo otázku známkou 1 a zbylých 30% známkou 2. 

Nikdo z dotázaných nevyplnil hodnocení známkou 3, 4 a 5, čili že by byli nespokojeni. Tímto 

se mi potvrdilo, že zaměstnanci chodí do práce rádi a jsou zde spokojeni. 
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2. otázka:  Jak se Vám líbí prostředí, ve kterém pracujete? 

30%

50%

20%

1

2

3

4

5

 
Graf č. 11: Hodnocení otázky č. 2 

 

Z hlediska pracovního prostředí v podniku je polovina zaměstnanců celkem spokojena a 

ohodnotili tak otázku známkou 2, 30% pak známkou 1 a 20% z nich by pracovní prostředí 

zlepšilo, tudíž otázku ohodnotili známkou 3. Většinou se jednalo o hodnocení zaměstnanců, 

kteří pracují v kuchyni. To by mohlo dát vedoucímu určitý signál, že i když je většina 

zaměstnanců spokojena, určitě každý rád uvidí nějakou změnu k lepšímu. 

 

 

3. otázka:  Jak Vám vyhovuje pracovní doba? 

 
Graf č. 12: Hodnocení otázky č. 3 
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Pracovní doba patrně vyhovuje většině zaměstnanců, protože jak můžeme vidět, tak 30% 

ohodnotilo otázku známkou 1 a 40% známkou 2, zbylých 30% pak známkou 3. V podniku se 

pracuje až od 15:00 až do nočních hodin. Zaměstnanci pracují na dlouhý a krátký týden, ale 

mají také možnost si své služby zapisovat dopředu podle svých potřeb, což platí hlavně pro 

brigádníky.  

 

 

4. otázka: Jak jste spokojen s osobními vztahy mezi zaměstnanci na pracovišti? 

 
Graf č. 13: Hodnocení otázky č. 4 

 

Jak jsem se sama přesvědčila, tak zaměstnanci mají mezi sebou velmi dobré vztahy. Proto 

také v dotazníku 90% zaměstnanců ohodnotilo otázku známkou 1. Vztahy na pracovišti 

sehrávají důležitou roli, a proto je velmi dobře, že si zaměstnanci rozumí. Většinou se jedná o 

mladší kolektiv, který se spolu většinou stýká i mimo práci. 
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5. otázka: Jak jste spokojeni s organizací práce? 
 

 
Graf č. 14: Hodnocení otázky č. 5 

 

Až 80% zaměstnanců je s organizací práce spíše spokojeno dalších 20% je spokojeno. Z toho 

vyplývá, že si v podniku umí dobře zorganizovat práci, tak aby se všechno stihlo ve 

vymezeném čase a zaměstnanci nemuseli dělat příliš přesčasů nebo práce navíc z důsledku 

špatné organizace. 

 

6. otázka: Jak jste spokojen s chováním nadřízených k Vám? 

 
Graf č. 15: Hodnocení otázky č. 6 
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Zaměstnanci ze 40% ohodnotili chování nadřízených známkou 1 a dalších 40% dotázaných 

známkou 2. Pouze 20% odhodnotilo chování vedoucích známkou 3, čili pořád ještě jsou 

spokojeni. Pro zaměstnance je velmi důležité to jak se k nim vedoucí pracovníci chovají, 

v tomto případě jsou zaměstnanci většinou spokojení a to vede k dalším dobrým vztahům na 

pracovišti. 

 

 

7. otázka: Jak jste spokojen se spoluprací mezi zaměstnanci a vedením? 
 

 
Graf č. 16: Hodnocení otázky č. 7 
 

 

U otázky spolupráce mezi vedením a zaměstnanci se pracovníci vyjádřili podobně jako u 

předchozí otázky, takže jsou většinou spokojeni. 
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8. otázka: Jak byste ohodnotili chování a požadavky většiny hostů k Vám? 

 
Graf č. 17: Hodnocení otázky č 8 

 

V otázce, která se týkala chování a požadavků hostů, se zaměstnanci rozdělili téměř 

rovnoměrně do tří skupin. Nejvíce zaměstnanců a to 40% ohodnotilo chování hostů známkou 

3, 30% dotázaných ohodnotilo známkou 2 a 4. Každý z dotázaných si zažil nějakou 

nepříjemnou situaci se zákazníkem, kdy se ve většině případů jednalo o víkendové večery, 

kdy zákazníci už byli např. pod vlivem alkoholu a chovali se nevhodně. Přesto většina je 

s chováním zákazníků spokojena. 

 

 

9. otázka: Jak vnímáte podporu Vaší osobní aktivity a kreativity v zaměstnání? 
 

 
Graf č. 18: Hodnocení otázky č. 9 
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V otázce podpory osobní aktivity a kreativity by 60% zaměstnanců ještě něco zlepšilo  

a ohodnotili tak otázku známkou 3, zbytek čili 40% z nich známkou 2. Ze základní 

specifikace sledovaného vzorku vidíme, že mezi dotázanými je většina mladých lidí, kteří 

mají dobré nápady, týkající se vylepšení služeb či odstraňování určitých problémů v práci, ale 

často bohužel nedostanou prostor ke svému vyjádření. Vedoucí by ale mohl dát např. nějaké 

odměny nebo bonusy za větší aktivitu či návrhy nových nápadů. To by zaměstnance určitě 

stimulovalo. 

 

Efekty a přínosy dotazníků pro firmu:  

 

• zjištění objektivního stavu spokojenosti zaměstnanců na nejrůznějších úrovních řízení,  

• zjištění a poznání názoru zaměstnanců ve firmě,  

• nastavení personální strategie firmy,  

• jsou efektivním nástrojem motivace, odměňování, vedení a řízení zaměstnanců,   

• zjištění, jak jsou zaměstnanci ztotožněni s firemními cíly, strategií a vizemi firmy,  

• otevřenost k systému hodnocení výkonu.  

 

Efekty a přínosy pro zaměstnance:  

 

• péče ze strany zaměstnavatele,  

• otevřený dialog s vedením firmy,  

• účinná forma komunikace,  

• možnost sdělovat názory bez obav,  

• standardy firemní komunikace.  
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7.5  Vlastní návrhy a doporučení 

 

Návrh č. 1: Zlepšení komunikace v podniku 

 

Kvalita komunikace je velmi důležitá. Bez správné komunikace nemůže skupina pracovníků 

fungovat. Je důležitý jak vztah vedení podniku k zaměstnancům, tak vztah k zákazníkům. 

Každé nevyužití plného potenciálu zaměstnanců je závažným nedostatkem.  

Ve vztahu k zákazníkovi by se podnik měl řídit heslem: „Náš zákazník, náš pán“  

a zaměstnanci by měli vnímat jeho potřeby a chovat se k němu slušně a zdvořile, i když 

někteří zaměstnanci měli se zákazníky špatné zkušenosti, což zmínili v dotazníku. 

 

V podniku by se mohly zavést porady, kde by se navrhovaly různá řešení aktuálních problémů 

či úkolů. Odstranili by se tak drobné překážky, zkoordinovaly by se činnosti zaměstnanců  

a dolaďovali by se úkoly, které pracovníci mají. Tyto porady nemusí být pravidelné, ale vždy 

když se vyskytne problém, zaměstnanci by se neměli bát tento problém řešit spolu s ostatními. 

Důležité je to především při chystání větších akcí jako rodinných oslav, hudebních večerů, 

přehlídek nebo dalších vlastních akcí pizzerie.  

 

V podniku by se také mohla zavést schránky s nápady nebo kniha přání a stížností pro hosty. 

Všechny tyto návrhy jsou výborným a levným komunikačním prostředkem mezi zákazníkem 

a vedením. Důležitá je i komunikace mezi obsluhou a zákazníkem, musíme se zajímat o to, 

jestli zákazníkovi chutnalo a je spokojený, případně pokud se mu něco nelíbí a má nějaké 

připomínky, tak se ho snažit ujistit, že zajistíme nápravu a vždy se mu snažit vyjít vstříc. 

 

Podnik se musí ze strany zákazníků zajímat: 

• o potřeby zákazníka, 

• o jejich preferované poskytované služby, 

• o co mají zákazníci zájem, 

• co se zákazníkům nelíbí u našeho podniku, 

• co upřednostňují u konkurence, 

• o jejich názory, návrhy a připomínky na zlepšení kultury podniku, 

• jak zákazníci vnímají firmu, firemní reklamu, akce atd. 
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Návrh č. 2: Zavedení míchaných nápojů 

 

Po vyhodnocení dotazníků jsem zjistila, že v otevřené desáté otázce by nejčastěji zákazníci 

uvítali v pizzerii nabídku míchaných nápojů, a proto jsem se je rozhodla navrhnout ve své 

práci jako doplněk nápojového lístku. Míchané nápoje jsou i podle mě v této době trendem  

a také určitě přilákají nové zákazníky. Snažila jsem se vyhledat míchané nápoje, které 

zákaznici znají, jsou jednoduché na přípravu a také se připravují z dostupných surovin. Pro 

zpestření nabídky jsem vybrala také pár míchaných nápojů, které už tolik známé nejsou  

a zákazníkům by mohly chutnat. 

 

Výhodou podniku je, že nemusí pořizovat nové vybavení, jelikož šejkry, odměrky a sklenice 

na nápoje jsou vlastnictvím podniku. Tím nedojde k finančnímu zatížení, ale naopak využití 

prostředků, které pizzerie již vlastní. Pro podnik bude jediným nákladem nákup surovin, které 

však budou zhodnoceny v ceně nápoje. 

 

Nejprve ve svém návrhu uvedu čtyři nealkoholické nápoje, poté čtyři alkoholické a nakonec 

shooter´s, což jsou alkoholické míchané nápoje podávané v odměrkách o obsahu  

0,04 – 0,06cl. 

 

Nealkoholické míchané nápoje 

 

Coco 

� kokosový sirup 

� ananasový džus 

� smetana 

 

Opuštěný ostrov 

� džus černý rybíz 

� grapový džus 

� pomerančový džus 

�  malinový sirup 

� soda 
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Banánový sen 

� banánový džus 

�  pomerančový džus 

� citronová šťáva 

�  malinový sirup 

� soda 

Bambus 

� mangový džus 

� limetková šťáva 

� kokosový sirup 

 

Alkoholické míchané nápoje 

 

Blue eyes 

� Dry Gin 

�  Curacao Blue 

� Vermouth Bianco 

� Ginger Ale 

Pina Colada 

� White Rum 

� kokosový sirup 

� ananasový džus 

� smetana 

Mojito 

� White Rum 

� Mojito Mint sirup 

� limetková šťáva 

� Limetka 

� třtinový cukr 

� lístky máty 

� soda 
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Tulipán 

� smetana 

� White Rum 

� třešňový likér 

�  Malibu 

Shooter´s 

 

Hot shot Galliano 

� Galliano 

� horká káva 

� smetana 

Kamikaze 

� Vodka 

� Blue Curacao 

� citronový džus 

B – 52 

� Kahlúa 

� Whisky Cream 

� Absinth 

 

Realizační plán 

Každý nápoj jsem vypočítala na 1 porci (kvůli snadnému normování), sepsala jsem podrobný 

postup přípravy a také jsem vypočítala cenu nápojů na porci. Nakonec jsem sepsala ceny 

ozdob, srkacích stébel a různých míchátek. Pro zjištění cen jsem čerpala z aktuálních nabídek 

hypermarketů a supermarketů.  

 

Nealkoholické nápoje 

 

Coco 

3cl Kokosového sirupu 9,40 Kč 

3cl Ananasového džusu 2,50 Kč 

3cl Smetany 2,20 Kč 
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Nejprve si vytvoříme na sklenici kokosovou krustu. Na talíř nasypeme kokos a sklenici, 

kterou jsme po okrajích potřeli citronem, namočíme do kokosu. Krusta je hotova. Do šejkru 

nalijeme kokosový sirup, ananasový džus a smetanu. Protřepeme a nalijeme do koktejlové 

sklenice. 

 

Náklady na výrobek: 15 Kč  

Předpokládaná prodejní cena: 40 Kč 

 

Opuštěný ostrov 

 

5cl Džus černý rybíz 2,25 Kč 

5cl Grapový džus 1,95 Kč 

5cl Pomerančový džus 2,10 Kč 

2cl Malinový sirup 6,72 Kč 

10cl Soda 1 Kč 

 

Do šejkru vložíme kostky ledu. Nalijeme všechny ingredience. Šejkr protřepeme a přecedíme 

do sklenice, která je do třetiny naplněná ledem. Dolijeme sodou a přidáme srkací stéblo. 

 

Náklady: 17 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 45Kč 

 

Banánový sen 

6cl Banánový džus 2,70 Kč 

9cl Pomerančový džus 3,78 Kč 

3cl Citronová šťáva 4,20 Kč 

3cl Malinový sirup 10,08 Kč 

4cl Soda 0,40 Kč 

 

Nejprve na dno sklenice nalijeme malinový sirup. Po té do šejkru nalijeme banánový  

a pomerančový džus, citronovou šťávu a přidáme led. Šejkr protřepeme a přes lžíci nalijeme 

do sklenice a dochutíme sodou. 
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Náklady: 25 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 45 Kč 

 

Bambus 

6cl Mangového džusu 3 Kč 

1cl Limetkové šťávy 6,70 Kč 

3cl Kokosového sirupu 10 Kč 

 

Do šejkru nalijeme mangový džus, limetkovou šťávu a kokosový sirup. Pořádně protřepeme  

a vychlazené naléváme do sklenice. Ozdobíme a podáváme. 

 

Náklady: 23 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 46 Kč 

 

Alkoholické nápoje 

 

Blue Eyes 

6cl Dry Gin 15,10 Kč 

2cl Curacao Blue 6,28 Kč 

4cl Vermouth Bianco 5,20 Kč 

8cl Ginger Ale 6,20 Kč 

 

Do sklenice vložíme kostky ledu, do šejkru nalijeme Gin, Vermouth a Curacao. Vše 

promícháme, nalijeme do sklenice a dolijeme Ginger Ale - zázvorové pivo. Ozdobíme a do 

sklenice přidáme srkací stéblo a míchátko. 

 

Náklady: 38,40 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 55 Kč 

 

Piňa Colada 

4cl White Rum 16,20 Kč 

2cl Kokosový sirup 6,72 Kč 

8cl Ananansový juice 3,52 Kč 

2cl smetana 1,10 Kč 
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Do šejkru nalijeme všechny ingredience. Promícháme a nalijeme i s ledem do sklenice. 

Ozdobíme a přidáme srkací stéblo. 

 

Náklady: 33 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 70 Kč 

 

Mojito 

4cl White Rum 16,20 Kč 

2cl Mojito Mint sirup 6,72 Kč 

1cl Limetkové šťávy 2,24 Kč 

1ks Limetka 4 Kč 

1 lžíce Třtinového cukru 1,10 Kč 

lístky máty 2,90 Kč 

soda na dolití 0,20 Kč 

 

Do sklenice vložíme lístky máty, třtinový cukr, limetky a vše rozmačkáme. Přilijeme White 

Rum, Mojito Mint sirup a limetkovou šťávu. Přidáme ledovou tříšť a dolijeme sodou. 

Přikládáme srkací stéblo a míchátko. 

 

Náklady: 40 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 80 Kč 

 

Tulipán 

2 lžičky smetany 0,55 Kč 

6cl White Rum 24,30 Kč 

2cl Třešňového likéru 4,54 Kč 

2cl Malibu 8,80 Kč 

 

Vše smícháme v šejkru, do kterého přidáme i kostky ledu. Nalijeme do sklenice a ozdobíme. 

 

Náklady: 45 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 90 Kč 
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Shooter´s 

 

Hot Shot Galliano 

2cl Galliano 11,10 Kč 

2cl Horké kávy 2,70 Kč 

1cl Smetany na dolití 0,55 Kč 

 

Nejprve nalijeme do sklenice shooter´s Galliano, po té vloţíme lţičku a po ní nalijeme kávu, to 

samé opakujeme si při dolévání smetany. Nápoj je hotov a podáváme ho. 

 

Náklady: 18 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 40 Kč 

 

Kamikaze 

2cl Vodky 8,50 Kč 

4cl Blue Curacao 12,60 Kč 

2cl Citronového dţusu 2,40 Kč 

 

Šejkr naplníme aţ po okraj ledem, nalijeme všechny ingredience a pořádně promícháme. Poté 

nalijeme do sklenic shooter´s a podáváme. 

 

Náklady: 27 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 45 Kč 

 

B – 52 

1,5cl Kahlúa 8,20 Kč 

1,5cl Whisky Cream 8,50 Kč 

1,5cl Absinth 11,50 Kč 

 

Nejprve nalijeme do sklenice shooter´s Kahlúu, po té vložíme lžičku a po ní nalijeme whisky 

team a nakonec po lžičce nalijeme absinth. Před podáváním zapálíme a můžeme podávat. 

 

Náklady: 34 Kč 

Předpokládaná prodejní cena: 55 Kč 



70 
 

 

Návrh č. 3: Zkvalitnění internetových stránek a reklamy 

 

Jak jsem zjistila z vlastního pozorování a podle dotazníků, tak podnik má velmi malou 

propagaci. Pizzerie sice vlastní internetové stránky, ale nejsou aktualizované a můžeme zde 

v podstatě najít jenom jídelní a nápojový lístek, fotogalerii a kontakt. O pořádaných akcích se 

lze často dozvědět jen z osobní návštěvy pizzerie, nebo když nám o nich řekne někdo známý. 

Nejprve bych se zaměřila na zkvalitnění internetových stránek a založení profilu podniku na 

facebooku. Pizzerie by měla své internetové stránky aktualizovat a doplnit o další záložky ve 

výchozím menu (kromě již zmiňovaných jako je jídelní lístek a fotogalerie). 

 

 

Navrhované záložky: 

 

Pizzerie – informace o samotném podniku, jeho popis, poskytované služby 

 

Akce – informace pro zákazníky o chystaných slevových akcí, které jsou zde téměř každý 

víkend a často i během pracovního týdne, jedná se především o slevy nápojů, pizz, skupinové 

a množstevní slevy, nabídky možnosti ochutnávek nových vín či dalších destilátů nebo 

možnost získání malých věcných dárků 

 

Hudební večery – informace o připravovaných diskotékách, párty, vystoupeních a dalších 

hudebních akcí. V úvodní stránce bych zdůraznila, že pizzerie poskytuje rozvozy a jsou zde 

možnosti pořádání oslav, rautů, společenských, reklamních a firemních akcí. 

 

Podniku bych také založila účet na Facebooku, protože tato sociální síť je široce využívána 

veřejností a pro pizzerii by byla skvělou formou reklamy. Zde bych informovala především o 

chystaných akcích, případně zasílala členům stránky pozvánky na tyto akce. Dál už se tyto 

informace budou šířit přímo mezi samotnými uživateli Facebooku. 
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Pokud se jedná o další vylepšení reklamy podniku, začala bych asi u tisku informačních 

letáků. Tyto letáky by se tiskly pokaždé, když v podniku bude nějaká akce, ať už slevová 

nebo pozvánka na diskotéku či hudební vystoupení. Také by bylo dobré dát na letáky určitou 

% slevu, kterou zákazník může uplatnit při předložení v podniku. Tyto letáky bych nechala 

roznést brigádníky, kteří by je v blízkém okolí dávali lidem do poštovních schránek, a také by 

se přidávaly k objednaným dovozům pizzy, které jsou v podniku velmi časté. Dále by se 

letáky vylepovaly na veřejná místa, kde jsou všem na očích, jako jsou např. autobusové 

zastávky nebo na informační cedule, kterou jsou v každém městě i vesnici. 

 

Náklady na navrhované zlepšení jsou v podstatě zanedbatelné, protože o internetové stránky 

se stará vedení podniku a nejsou placeny a letáky bychom tiskly na vlastní tiskárně, kterou už 

podnik má. Jediné náklady, které by se platily, jsou platby navíc brigádníkům za roznášení  

a vylepování letáků, což by bylo 50 Kč/hod. Pokud se jedná o tisk, budeme kupovat pouze 

náplň do tiskárny, která je na trhu dostupná od 289 Kč. 

 

Návrh č. 4: Vylepšení interiéru podniku 

 

Z vyplněných dotazníků jsem se dále dozvěděla, že se hostům někdy nelíbí výmalba a tapety 

v restauraci. Také je zde příliš mnoho dekorace u stěn u boxů a často se to hostům zdá příliš 

přeplácané, tuto výzdobu bych více sjednotila a protřídila.  

 

Jak jsem již zmínila, tak by se podnik mohl nově vymalovat a místo tapet by se do pizzerie 

daly samolepky na stěny, které jsou v současné době velmi moderní. Tyto samolepky by měly 

doplňovat květinovou výzdobu. Na práci by se najali dva malíři z okolního města, kteří by 

výmalbu provedli. Po konzultaci s těmito malíři a také internetovém průzkumu jsem vyčíslila 

předběžné náklady. 

 

Náklady:  Vymalování: 15 000 Kč 

                  Samolepky na zeď: 2 300 Kč 
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7.6  Zhodnocení návrhů 

 

Své návrhy jsem předložila i s veškerými náklady ke konzultaci vedoucí pizzerie, aby se na ně 

podívala a zhodnotila je. Po konzultaci s vedoucí a obsluhujícím personálem v pizzerii bude 

rozhodnuto, zda budou mé návrhy využity. Část z nich už byla odsouhlasena hned při 

předložení, jako je např. zkvalitnění internetových stránek a je také možné, že v blízké době 

budou do nápojového lístku podniku zařazeny některé z připravených míchaných nápojů. 
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8. Závěr 

 

V rámci mé diplomové práce jsem se zabývala návrhem změny organizační kultury v podniku 

poskytujícím služby - Disco Pizza pod Hradem Brumov - Bylnice. V teoretické části jsem 

zmapovala poznatky týkající se organizační kultury. Nejdříve jsem definovala organizační 

kulturu, věnovala jsem se zde obecným teoretickým poznatkům, jako je organizační kultura, 

jejím determinantům a prvkům (základní předpoklady, hodnoty, postoje, normy chování, 

jazyk, historky a mýty, zvyky, rituály, ceromoniály nebo hrdinové). Dále zde byl popsán 

marketingový výzkum a služby. 

 

V praktické části mým cílem bylo získat potřebné informace o poskytovaných službách podniku 

Disco Pizza pod Hradem. K uskutečnění analýzy jsem použila dvě metody. První metodou byly 

dotazníky, na jejichž základě jsem získala maximum informací o poskytovaných službách  

v podniku. Jako další výzkum jsem použila pozorování. Zde jsem sledovala, jak se hostům  

v pizzerii líbí a jaké jsou jejich odezvy.  

 

Mohu říct, že ve firmě panují dobré vztahy a zákazníci jsou s působením firmy a přístupem 

zaměstnanců spokojeni. Protože se firma nachází v menším městě, tak se všichni zaměstnanci 

velmi dobře znají a často se setkávají i mimo pracovní dobu, což ovlivňuje dobré vztahy na 

pracovišti.  

 

Výsledkem mojí práce jsou navržená řešení, která by měla pozitivně ovlivnit slabou 

komunikace v podniku, zkvalitnění internetových stránek, reklamy a vylepšení interiéru 

podniku.  Jako další přínos pro pizzerii jsem se rozhodla obohatit nabídku nápojového lístku o 

míchané nápoje. Snažila jsem se vyhovět možnostem pizzerie. S vedoucím personálem jsem se již 

o nabídce míchaných nápojů radila, proto si myslím, že je tento produkt pro podnik vhodný. 

Vedoucí podniku jsem všechny své návrhy předložila a už je jenom na ní, jestli mé návrhy 

přijme nebo si zvolí jinou cestu řešení. 
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