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Abstrakt 

Hlavním cílem mé diplomové práce je hodnocení organizační kultury společnosti Top 

Advert, s.r.o. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými 

východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická část je poté zaměřena na 

identifikaci obsahu organizační kultury prostřednictvím dotazníkového šetření a  

polostrukturovaného rozhovoru. Na základě zjištěných výsledků jsou dále navržena 

opatření pro zlepšení stávající situace.  

 

Klíčová slova 

Organizační kultura, analyzování organizační kultury, dotazníkové šetření, změna 

organizační kultury 

 

Abstract 

The main aim of my thesis is to evaluate the organizational culture of Top Advert, s.r.o. 

My work is divided into two parts. The first deals with the theoretical background to the 

issue and its description. The practical part is then focused on identifying the content of 

organizational culture through a questionnaire survey and a semi-structured interview. 

Based on the findings, measures are also proposed to improve the current situation. 

 

Key words 

Organizational culture, organizational culture analysis, questionnaire survey, change of 

organizational culture 
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ÚVOD 

 

Samotný pojem organizační kultura se postupně začal rozvíjet od 80. let minulého století. 

V dnešní době, kdy firmy nabízejí stejný produkt s obdobnou cenovou hladinou, 

rozhoduje u zákazníka mnoho jiných faktorů. Jedním z nich může být například pověst a 

dobré jméno firmy, pro jiného zákazníka rozhoduje přístup a služby navíc. K tvorbě 

těchto prvků přispívá organizační kultura.  

Pro samotný podnik není nejdůležitějším faktorem finanční zdroj nebo zdroj materiálový 

při tvorbě konkurenceschopnosti nebo úspěšnosti. Je jím právě lidský kapitál, který 

představuje pramen znalostí, šikovnosti a schopností, a to vše podniku jen na nějakou 

dobu propůjčí. Právě z tohoto důvodu by se podnik měl snažit o to, aby nemalou část své 

snahy vložil do péče o své lidské zdroje.  

Pojem, kterým je organizační kultura podniku, není nijak zastaralý a je běžnou součástí 

managementu. Pokud ovšem podnik spadá do kategorie, kdy jeho manažeři nemají o 

organizační kultuře pojem, mají mnoho možností v podobě kurzů o organizační kultuře. 

Pokud dojde k zanedbání organizační kultury, první místo, kde se to projeví, bude 

motivace pracovníků. Nikdo nebude rád pracovat ve firmě, která se o sebe nestará a je 

zanedbaná. Druhým místem, kde se špatná kultura ukáže, jsou zákazníci. Stejně tak, jak 

je pro lidi kolem nás a nás samotné velmi důležitá naše kultura, především pro život 

našich dětí, tak si také zakládáme na pracovní kultuře. Z tohoto hlediska je zásadním 

úkolem udržet a rozvíjet kvalitu organizační kultury a investovat do svých zaměstnanců. 

Jde o nepostradatelnou součást firmy.  

Kolikrát si samotní zaměstnanci myslí, že podnik svou kulturu nemá. Ovšem odborníci 

se shodli na tom, že tomu tak není a podnik vlastní svou jedinečnou kulturu vždy. Nikdy 

nenajdete dva podniky s identickými organizačními kulturami. Právě díku tomu se 

odlišují od svých konkurentů. 

Organizační kultura je mnohdy také chápana jako charakter a osobnost podniku. V praxi 

to poté znamená, jak se chováme k zákazníkům, svým spolupracovníkům nebo 

k nadřízeným. O organizační kultuře by se dalo říct, že je koncepcí budoucnosti.  



 

10 

 

1 Teoretická část 

1.1 Pojem kultura 

 

Pojem kultura označovalo v minulosti pěstování užitkových plodin. Toto slovo se 

formovalo od doby Platóna až po 16. století. Zde bylo používáno jako označení 

speciálních lidských činností, především těch uměleckých.  Podle některých zdrojů se 

začalo označení kultura používat až mnohem později a to v 18. až 19. století.  

 

Podle autora Geerta Hofstedeho (1999) jde o kolektivní software společnosti. Podle 

jiných některých autorů jde o způsob, jak lidé žijí v souladu se svými přesvědčeními, 

dějinami nebo dokonce stylem, jakým se oblékají. Kultura tvoří rámec lidského jednání, 

mezi lidmi budí důvěru a napomáhá ke zlepšení komunikace. 

 

Dle mého názoru nemůžeme jednoznačně kulturu definovat, došlo by k zúžení a omezení 

celkového chápání. Lidé v dnešní době tento pojem vnímají velmi subjektivně. Pokud, 

jak již bylo zmíněno, si pod pojmem kultura představujeme jakékoliv umění (filmové, 

hudební, malířské, atd.), je velmi kreativní, což dle mého názoru znamená bez hranic a 

tvořivé. 

 

Kulturu si lze vysvětlit dvěma způsoby a to především v tom užším pojetí, kdy jde o 

lidské chování (jaké má člověk zvyky, rituály a hodnoty). Na druhé straně je širší pojetí, 

které představuje vše, co kdy bylo člověkem vytvořeno. Autor Ivan Šroněk (2001) vidí 

hlavní rozdíl především v náboženství, přesvědčení a v tradicích. 

 

1.2 Organizační kultura 

 

„Organizační kulturu lze chápat jako soubor základních přesvědčení, hodnot, postojů a 

norem chování, které jsou sdílení v rámci organizace a které se projevují v myšlení, cítění 
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a chování členů organizace a v artefaktech materiální a nemateriální povahy” 

(Lukášová, 2010) 

 

Organizační kultura se navenek projevuje relativně stálými způsoby, ale uvnitř 

představuje originální a neopakovatelnou soustavu představ, hodnotových preferencí a 

norem. 

 

Aby v podniku docházelo k sounáležitosti pracovníků, je zapotřebí dodržovat pravidla a 

normy chování. Ty se utvářejí v místě, kde dochází ke střetu lidí s nejrůznějšími 

osobnostními charakteristikami, tím je podnik. Působí na ně vliv managementu, okolí 

firmy a další činitelé. Organizační kulturu představuji především artefakty, perspektiva, 

hodnoty, které jsou sdílené mezi členy organizace. Toto tvrzení podporuje i vyjádření 

autora Šiguta o organizační kultuře: „Určitý charakter, ducha podniku, vnitřní pravidla 

hry, která ovlivňuje myšlení a jednání pracovníků, ale i celkovou atmosféru, ve které 

probíhá veškerý vnitropodnikových život.” (Šigut, 2004 stránky 9-10) 

 

Organizační kultura je velmi složitá a rozporuplná, nejhlavnější je, aby ji zaměstnanci 

dobře znali, starali se o ni a v případě přijmutí nového zaměstnance, předali své znalosti 

dál. 

1.3 Prvky organizační kultury 

Mezi prvky organizační kultury řadíme sociální a organizační normy, také pravidla 

vzorce, jak se zaměstnanci chovají a standardy.  

Představy, přístupy a hodnoty se řadí do měkké složky chování podniku. Spolu s dalšími 

prvky mají původ v myšlení lidí. Ovšem nejde jen o produkt myšlení lidí, ale díky těsné 

vazbě dochází ke spojení kultury a charakterem prováděné činnosti a s okolnostmi kolem 

ní. 
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Obrázek 1: Vzájemné vztahy organizační kultury  

 (Zdroj: Pfeifer, Umlaufová, 1993, s. 21) 

Na schématu plyne zpětná vazba toho, jak se výše zmíněné prvky podílejí na výsledcích činností. Díky 

tomu dochází k jejich dalšímu posílení a možnému ovlivnění budoucích činností. 

Dalšími prvky, které podle autorky Lukášové (2010) patří do prvků organizační kultury, 

jsou kromě hodnot:  

1.3.1 Artefakty 

Dělí se na nemateriální a materiální. 

Materiální 

Lze je také charakterizovat jako prvky fyzické. 

 Architektura vnější i vnitřní 

 Vybavení a uspořádání veřejných prostor 

 Veškeré vybavení, které v podniku je (záclony, ubrusy, přístroje pro rychlé 

občerstvení) 

 Uniformy pracovníků 

 Loga, vizitky a veškeré symboly s firmou spojené (například typické barvy 

společnosti) 

 Reklamní dokumenty 

 Technologie a jejich úroveň apod. 
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Nemateriální 

Může se zdát, že druhá skupina je méně důležitá, ovšem dle mého názoru je opak pravdou.    

Nemateriální artefakty mohou na zaměstnance v podnikovém prostředí působit velice 

pozitivně. 

 Tradice, mýty a historky, příběhy, příhody 

 Mýty o organizační identitě, které nemusejí mít reálný základ, mohou být 

vytvořené prostředím podniku 

 Rituály a ceremoniálu (mezi rituály se mohou například řadit i firemní oslavy) 

 Ritualizované společenské praktiky 

 Způsob komunikace, kulturní úroveň vyjadřování, jazyk a další 

 

1.3.2 Normy chování 

Představují nepsaná pravidla, která skupina pracovníků přijala. Charakterizovala bych je 

jako zásady, jak se v určitých situacích chovat.  

Sociální normy upravují především dané typy chování: 

 Vzájemný styk spolupracovníků, tedy jakým způsobem se například pracovních 

zdraví, zda si týkají nebo vykají, oslovení, která používají 

 Pracovní výkon. Jde o přizpůsobování se jedince průměrnému výkonu, který 

dosahuje skupina jako celek. Sankcemi jsou postihování jak ti, co překračují daný 

limit i ti, jejichž výkon je podprůměrný 

 Chování v oblasti respektování, nebo naopak nerespektováním norem a předpisů 

formální povahy. Především o ty, které se dotýkají pracovní doby, 

technologických postupů nebo bezpečnosti práce 

 Mírou, kterou požaduje kolektiv v oblasti sociálních norem. Pod tímto bodem, si 

lze představit to, do jaké míry skupina toleruje odchýlení se od standardů jednání 

a chování 

 Vztahy a vazby jednotlivce i skupiny, které se projevují navenek k ostatním 

skupinám nebo jedincům. Vyústěním tohoto působení může být ochota, solidarita 

nebo naopak chtíč soupeřit, konkurence, snaha o omezení vlivu 

Dalšími projevy chování jsou (Bedrnová, 2002): 
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 Práce, která stanoví, jak rychle se má dělat, jak dlouho má trvat, jak ji dělat 

bezpečně. Tyto standardy působí i v případě, že pracuje pouze jedinec 

 Oděv a jazyk. Spolupracovníci se většinou stejně oblékají, k dorozumívání 

mezi sebou používají slang, nebo jiné vyjadřování, které se vztahuje k práci. 

Často mluví i pomocí vymyšlených slovníků. Neoslovují se jmény, nýbrž 

přezdívkami 

 Morální chování. Jde o rámec chování jedince, například od drobných krádeží 

až pro naprostou poctivost. 

Normy se projeví ve vytvořených souborech pravidel a standardů. Pokud se až příliš lpí 

na dodržování nějakého z nich, může dojít k negativními vlivu na celou skupinu a její 

rozvoj. V případě standardů se lze bavit o vzorcích chování. 

V případě dodržování norem, může být jedinec buď oceněn a to například růstem prestiže 

nebo poskytováním různých výhod. V případě opaku by mohlo takové chování 

sankciováno. 

Tradice představují souhrn znalostí, které se vytvořili v průběhu existence skupiny. Jde o 

trvalé, neměnné a pevné způsoby jednání, chování a lidé ve skupině se pomocí nich 

hodnotí.  

  

Normy jsou pro podnik velice důležité a to především proto, že jde o akceptovatelné nebo 

naopak neakceptovatelné chování pracovníků.  

Význam slova postoj je používán k vyjádření pocitů k jiné osobě, věci nebo problému. 

Může se jednat o negativní nebo pozitivní postoj.  

1.3.3 Hodnoty 

 Určují co je v organizaci považované za dobré, tedy to co by mělo být. Hodnoty jsou tím 

silnější, čím jsou hlouběji zabudované. Dokonce ani nezáleží na tom, zda byly vůbec, kdy 

někým definované. Ty hodnoty, které sdílí vrcholový management, mohou být 

samozřejmé, ale v prvé řadě velice ovlivňují okolí. Na druhé straně hodnoty, které se jeví 

jako idealistické, mohou mít velice malý efekt. Právě díky hodnotám může vedení 

ovlivnit chování pracovníků, jejich morálku a sounáležitost s firmou. Klíčové je pro 

podnik sladění jak jeho hodnot, tak hodnot jedinec pro budování organizační kultury. Pod 

pojmem hodnoty si lze představit schopnosti, konkurenceschopnost, kvalitu, jak lidé 
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pracují v týmu, služby pro zákazníka, atd. Dělí se na explicitní a implicitní. Další možné 

rozdělení je následující: 

 Biologické (zdraví, spánek) 

 Intelektuální (naše objevy) 

 Estetické (vnímání co je pro nás vkusné) 

 Etické (jak vnímáme dobro) 

 Sociální (naše uspokojení, láska) 

 Ekonomické (majetek) 

K realizaci hodnot dochází skrze normy, artefakty, ale mohou se také objevit v různých 

historkách a mýtech. 

1.3.4 Základní předpoklady (nebo také přesvědčení)  

Jde o představy, které mají lidé za zcela samozřejmé a pravdivé. Nemůžeme tyto 

předpoklady identifikovat, protože jsou založeny na automatizaci a člověk je vytváří 

nevědomě (Lukášová, 2004). Například zda někomu ve firmě mohu věřit, či nikoliv. 

Podle autorky Lukášové vzniká základní přesvědčení v opakovatelné události či 

zkušenosti, ve které se řešení ukázalo jako efektivní.  Pokud vyústěním problému bylo 

kladné řešení, člověk uvěří, že takto mají věci fungovat. Pokud například dojde 

v organizaci k nějakému problému, přizve se k jeho řešení expert. Na základě řízení se 

jeho pokyny dojde k vyřešení problému. Poté nastává situace, kdy lidé ve firmě začnou 

věřit tomu, že k rozuzlení nadcházejícího obdobného problému, bude už vždy zapotřebí 

experta. 

Další úvahu, jak se tvoří předpoklady, popsal ve své knize Schultz: 

    “ 1. Předpoklady reality a pravdy 

Jedná se o sdílené předpoklady, které určují co je a co není reálné v oblasti fyzické a 

sociální. Jak pravdu určujeme a objevujeme. 

2. Předpoklad času 

Jedná se o sdílené předpoklady, jak skupina vnímá a definuje základní pojetí času. Jak je 

čas definovaný a měřený, kolik druhů časů je a samotný význam času v kultuře. 

3. Předpoklad prostoru 
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Sdílené hodnoty o prostoru a jeho distribuci, jak je prostor alokovaný a vlastněný, 

symbolický význam prostoru pro člověka, role prostoru v definovaných aspektech ve 

vztahu k stupni intimity anebo soukromí.  

4. Předpoklad lidské povahy 

Jde o sdílené hodnoty, které ukazují, co znamená být člověkem, které z vlastní jsou 

skutečné nebo ultimátí? Je lidská povaha dobrá neb, zlá nebo neutrální? Jsou lidé 

schopni se stát perfektními nebo nikoliv? 

5. Předpoklad lidské činnosti 

Předpoklady, které definují, co je podle lidského chování správná věc pro lidské bytosti 

ve vztahu k jejich prostředí na základě základních předpokladů reality a povahy lidské 

přirozenosti. Jaká je vhodná úroveň aktivity nebo pasivity? Na organizační úrovni, jaký 

je vztah organizace k jejímu okolí? Co je práce a co je hra? 

6. Předpoklad lidských vztahů 

Jedná se o sdílené hodnoty definující, co je naprosto správná cesta pro člověk v oblasti 

šíření moci a lásky. Je život lidí společenský nebo konkurenční, individuální, nebo 

spolupracují ve skupinách? Co odpovídá psychologickému vztahu mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem? Je autorita doopravdy založená na tradiční liniové pravomoci, 

pravidlech a charisma.“ (Schultz, 1995 str. 31) 

 

1.3.5 Představy 

Představy jsou obrazy předmětu nebo nějakého jevu, který v daný okamžik nepůsobí na 

naše smysly. V podniku se v hlavách zaměstnanců tvoří obrazy veškerého dění, které 

souvisí s jejich působením na pracovišti. Může se jednat i o věci, s kterými nikdy nepřišli 

do styku, o kterých se nikdo nezmiňuje. Například pracovník může uvažovat nad tím, 

jaké jsou záměry vedení podniku, co se vlastně očekává od jeho práce, kdo a jakým 

způsobem hodnotí jeho odvedenou práci, zda bude chvále nebo naopak potrestán, na která 

pravidla by nikdy neměl zapomenout. 

Představy mohou mít tři parametry: 

 Informace- jsou definovány smysluplných údaji 

 Získané dojmy- jde o produkt emocí 
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 Zkušenosti, které získáme- kombinace předešlých dvou bodů 

Formy představ: 

 Znalosti- zorganizované a analyzované informace 

 Přesvědčení- o se nemělo dělat nebo naopak co ano. 

 Víra- v to co doufáme a co si přejeme 

Všechny tyto formy utvářejí cestu k představám a slouží jako klíč k ovlivňování a změně 

představ. Je ovšem nutné mít zájem o to, jaké mínění mají lidé a mít chuť poznávat jejich 

představy. 

1.3.6 Přístupy 

Přístupy jsou chápané jako určitý postoj nebo jednání. Pokud hledáme, co ovlivňuje 

člověka v podniku, jaké faktory působí na jeho přístup, můžeme je rozdělit do několika 

kategorii: 

 Temperament člověka jeho dominantnost, zájmy a zvyky 

 Očekávání, jak moc bude profitovat v podniku- názory na to zda mu daná činnost 

přinese zisk, seberealizaci, osobní rozvoj, prestiž, povýšení 

 Vlastní přijatelnost v podniku, tedy situace, za kterých nenastanou výrazné 

problémy, nehrozí u nich výpověď, finanční postihy nebo jiné sankce 

 Loajalita. Tedy vnitřní vztah k podniku, který zahrnuje poctivost, respektování 

cílů podniku a čestné chování 

 Samotná způsobilost k práci. Nejde jen o znalosti, schopnosti, dovednosti, které 

člověk má. Jde především také o to jaké má sociální schopnosti, zda umí vnímat 

atmosféru v podniku apod. 

1.4 Struktura organizační kultury 

Nejvíce citovaným modelem je model od Edgara Scheina (2010). Podle něj je organizační 

kulturu možné diferencovat do tří rovin, a to dle pozorovatelnosti jednotlivých prvků. 

 První rovinou jsou již zmíněné artefakty. Pro ty, kteří ji pozorují, je jednoduché ji 

ovlivnit, ale pokud nemáme znalosti v ostatních rovinách, je jen velmi těžko 

vysvětlitelná. 
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 Druhou rovinou jsou zastávané hodnoty, pravidla a normy chování. Pro 

pozorovatele je jen částečně zřetelná. 

 Základní předpoklady tvoří poslední rovinu. Jsou v ní zahrnuty veškeré 

samozřejmé myšlenky a názory příslušníků kultury. 

 

Obrázek 2: Scheinův model organizační kultury  

(Zdroj: Schein, 1992, podle Nový, Lukášová, 2004, s. 27) 

 

1.5 Funkce organizační kultury 

Mnoho autorů se shoduje v tom, jak by měla být vymezená organizační kultura vzhledem 

k podniku. 

 Pracovníkům dává pocit, že jsou důležití pro podnik a jsou jeho součástí, jejich 

vykonaná práce má smysl. 

 Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách. Silná organizační kultura je 

znakem pro soudržnost, je podkladem pro řešení konfliktů na pracovišti a tím je 

také reguluje 

 Vzhledem k shodnému vnímání hodnot a norem chování zajišťuje požadované 

chování a disciplínu 

 Dochází k harmonii mezi vnitřními normami a pravidly a organizační kulturou 

 Silnou organizační kulturu může podnik vnímat jako konkurenční výhodu 
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1.6 Síla organizační kultury 

Pojetí organizační kultury očekává, že bude mít vliv na organizaci uvnitř podniku a na 

řízení, a určitým způsobem působí na jednání pracovníků. Zde je na místě otázka, zda 

vůbec, do jaké míry a v jak velkém objemu právě k ovlivňování dochází? V případě 

slabého podniku, lze vidět velice malý vliv na chod celé organizace. Ovšem silná 

organizační kultura dokáže ovlivňovat charakter i vývoj důležitých událostí v podniku. 

Pro to, aby mohla být organizační kultura silná, je potřeba, aby splňovala tato kritéria: 

 Jasnost a zřetelnost. V oblasti jednání musí být jasně stanoveno, které je 

přípustné, a které je naopak naprosto vyloučeno. Toho lze v podniku dosáhnout 

pouze tehdy, pokud se organizační kultura opírá o rozsáhlý a zakořeněný soubor 

hodnot, symbolů a standardů. 

 Rozšířenost. V tomto bodě je nezbytné, aby každý z pracovníků znal a byl 

ztotožněn s organizační kulturou, jejími prvky a dokázali ji aplikovat ve všech 

svých krocích. 

 Zakotvenost. Organizační kultura se musí stát nedílnou součástí každého 

pracovníka, což je základem silné kultury. 

 

To jak je kultura podniku silná nebo slabá, záleží také i na dílčích subkulturách. Jde o 

speciální kultury, které vznikají v různých oblastech podniku. Vyznačují se hlavně jinými 

normami a hodnotami. Například jinou kulturu bude mít zaměstnanec dílny a jinou 

vrcholový manažer. Zde platí, čím rozmanitější kultura, tím více dochází ke vzniku 

nových a nových subkultur. Pro samotnou organizační kulturu to není vůbec dobré, 

protože není ucelená a tím pádem ani silná. (Bedrnová, 2002) 

Výhoda silné organizační kultury spočívá především v souladu v chápání a jednání 

pracovníku. Pracovníci spolu lépe komunikují, díky tomu nedochází tolik ke konfliktům 

uvnitř podniku. Silná organizační kultura také vede lidi ve společnosti ke stejnému cíli, 

protože sdílejí stejné hodnoty, což má za následek loajálnost a pozitivní přístup k práci.  

Na druhé straně nevýhodou lze vidět v “slepotě” k novým zkušenostem. Silná kultura ve 

firmě odkazuje společnost jen na minulou zkušenost a ignoruje možnosti, které jí nabízí 

okolí firmy. Pracovníci ve vedoucích pozicích si stojí za názorem, že pokud něco 

fungovalo doteď, není potřeba nic měnit. V případě, že už se rozhodnou pro změnu, ve 
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většině případů je čeká negativní přístup ze strany zaměstnanců. Většina z nich nechce 

na svých rutinách v oblasti práce nebo myšlení nic měnit. Z tohoto tedy vyplývá, že silná 

organizační kultura je dobrá, jen do doby dokud se nevyskytuje potřeba změny. 

(Lukášová, 2004) 

V současné době je mnoho programů, které pomáhají podnikům ke zlepšení jejich 

dosavadní organizační kultury a to především tím, že upevní to, co je správné a hlavně 

to, co správně funguje. Což potvrzuje autor Armstronga ve své knize, kde cituje Schiena 

(1985): “…, že nejvlivnějšími primárními mechanizmy zakořeňování a posilování kultury 

jsou: 

 Čemu věnují vedoucí pozornost, úměrnost a míra kontroly; 

 Reakce vedoucích na kritické případy a krize; 

 Dobře uvážená role vedoucích jako vzoru hodných následování, učitelů a koučů; 

 Kritéria pro rozdělování odměn a postavení; 

 Kritéria pro získávání, výběr, povyšování a oddanost pracovníků.” (Armstrong, 

2007 str. 266)  

 

“Na základě celkového rozdílu mezi problémy ve vztahu vnější adaptaci a vnitřní 

integrace, se organizační kultura vyvíjí tehdy, když se členové organizace vyrovnají 

s množstvím specifických problémů. Tyto specifické funkce organizační kultury jsou 

shrnuty v následující tabulce.” (Schultz, 1995 str. 24) 

Tabulka 1: Problém vnitřní integrace a vnější adaptace kde se kultura vyvíjí a funguje 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Externí adaptace Vnitřní adaptace 

Mise a strategie Obecný jazyk a koncepční kategorie  

Cíle Hranice skupin a kritéria přijmutí 

Prostředky Moc a status 

Měření Důvěra, přátelství a láska 

Korekce Odměny a sankce 
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 Ideologie a víra 

 

Jak můžeme vidět na předešlé tabulce, dle autora Scheina (2010) je jedenáct 

problémových oblastí venkovní adaptace a vnitřní integrace ve vztahu ke kultuře, která 

má fungovat. Členové organizace si musí projít kulturním vzdělávacím procesem. 

Organizační kultura se především rozvíjí v souvislosti s misí a strategií daného podniku, 

hranicemi, které skupina má a mocí. Jde o prvky, které v úzké míře souvisejí s přežitím 

organizace. 

1.7 Typologie organizační kultury 

Jde o nástroj, který využívají vědci k tomu, aby roztřídili, urovnaly a udělali přehlednější 

obsah sociální reality. Už několik desetiletí jde o velmi oblíbenou oblast zájmu badatelů.  

Typologie nám pomáhají uspořádávat obsahově podobné prvky do kategorií, a tak 

napomáhají k lepšímu poznání zkoumaného jevu. 

 Teoretickým. Pomocí výzkumu charakteristik organizací a určení obsahu kultury 

v podniku, dochází k prohloubení vědeckého poznání a dopomáhání k rozvoji 

teorie.   

 Praktický způsob umožňuje manažerům lepší poznání vlastní kultury. Především 

díky porovnávání s ostatními kulturami. Také poskytuje základ pro vývoj nástrojů 

k diagnostice, která se používá v poradenské činnosti. 

 

Typologie, které jsou doposud známé, určují typické obsahy organizačních kultu 

z různých úhlů pohledu. Autorka Lukášová popisuje ve své knize čtyři základní skupiny: 

1. Typologie formulované ve vztahu k organizační struktuře; 

2. Typologie formulované ve vztahu k vlivu prostředí a reakci organizace na 

prostředí; 

3. Typologie formulované ve vztahu k fázi vývoje organizace; 

4. Typologie formulované ve vztahu k tendencím chování organizace. (Lukášová, 2010 

str. 99) 
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1.8 Typologie formulované ke vztahu k organizační struktuře 

1.8.1 Typologie R. Harrisona a Ch. Handyho 

Jedna z prvních typologií, která byla publikována a velmi se zapsala do povědomí 

odborné veřejnosti. Harrisona označil čtyři základní typy: 

1. Kultura moci- tato kultura je možná k vidění v malých podnicích. Spočívá 

v centrální moci, komunikaci, která je neformální a důležitá je zde důvěra. Díky jednotě 

cílů není potřeba byrokracie. Jako nejdůležitější je považována schopnost, pružnost a 

dynamičnost centrální moci. Centrální moc většinou představuje vlastník podniku. Pokud 

by došlo ke zvětšení firmy, mohly by se zpřetrhat úzké vztahy. 

 

2. Kultura rolí- v takovém typu kultury jde o vysokou úroveň byrokracie a 

formálnosti. Koordinaci mezi specialisty a funkčními oblastmi má na starost jen malý 

počet pracovníků. Normami jsou v takovém podniku pravidla, postupy a popisy činností. 

Pokud v takovém podniku dojde ke změně, nastává velmi těžká situace především proto, 

že tato kultura představuje stabilitu. Pro zaměstnance je znakem bezpečí a pravidelnosti. 

3. Kultura úkolů- bývá součástí maticových podniků, kde se moc nachází v bodě 

protnutí se všech zodpovědností. Všichni zaměstnanci táhnou za jeden provaz, tedy mají 

společnou odpovědnost. Vliv, který působí, není o postavení, ale o odbornosti. 

Zaměstnanci nepotřebují vyloženě autoritu, protože existuje týmová práce. Tento fakt je 

velmi dobrý pro komunikaci, která je pružná a je možno ji provádět rychleji.  

 

4. Kultura osob- pro tyto kulturu je hlavním znakem jedinec. Kultura může  

existovat jen tehdy, když se jednotlivci dají dohromady. Takovým příkladem jsou 

profesionálové. Jednotlivci se snaží mít společné cíle a brát na sebe navzájem ohled. Buď 

zde existuje malá, nebo žádná formální struktura. (Lukášová, 2010)  
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Obrázek 3: Typologie organizační kultury podle Handyho a Harissona  

(Zdroj: Handy, Harisson, 1989, podle Brooks, 2003, s. 223) 

Posléze se k Harrisonovi přidal Handy. Ten dále popsal a rozpracoval myšlenky, které 

se týkají organizační kultury, do jednoduchých piktogramů. 

 

1.9 Typologie formulované ve vztahu k vlivu na prostředí a reakci 

organizace na prostředí  

1.9.1 Typologie T. E. Deala a A. A. Kennedyho 

Zatímco předchozí typologie se zaměřuje na organizační kulturu, podle autorů Deala 

a Kennedyho je nejvíce kultura v podniku ovlivňována širším sociálním a 

podnikatelským okolím. K tomu, aby toto mohli konstatovat, museli zanalyzovat 

mnoho firem. Díky tomu také došli k závěru, že lze identifikovat čtyři základní typy 

kultur. Kromě toho jsou tyto typy určeny dvěma základními hledisky: mírou rizika- 

hlavně v aktivitách, která firma podniká, a rychlostí s jakou zpět odpoví trh.  
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Obrázek 4: Typologie organizační kultury podle T. E. Deala a A. A. Kennedyho (1982).  

(Zdroj: Lukášová, R., 2010, str. 104) 

1. Kultura drsných hochů nebo také kultura všechno nebo nic- Jde o svět, který 

patří individualistům, kteří jsou ochotni podstupovat vysoká rizika, ale požadují rychlou 

zpětnou informaci, jak bylo jejich rozhodnutí dobré či špatné.  

Jak je pracovník dobrý, se posuzuje podle jeho posledního výkonu. Úspěch určuje 

naprosto všechno (autoritu, moc, popularitu). Chyba nebo možný neúspěch nejsou 

přípustné. Všichni chtějí být hvězdy, ovšem nejsou schopni být trpěliví nebo vytrvalí. 

S tím vším podstupují velké riziko, jelikož investují velké částky do reklam, do velkých 

projektů, odmítají promarnit jakoukoliv šanci. Doba takového zaměstnání nebývá příliš 

dlouhá. Spousta pracovníků vyhasnou ještě před dosažením středního věku. 

Firmy s touto kulturou se velmi dobře orientují ve vysoce rizikového prostředí. To 

s sebou nese nevýhodu, neumějí setrvat v dlouhodobých projektech. Jak již vyplývá 

z popisu, jedná se o individualisty, kteří neumějí pracovat v týmu. Typickým prostředím 

je film či televize, oblast kosmetiky nebo manažerské poradenství. 

2. Kultura tvrdé práce je typická pro podniky, které zastávají nízkou míru rizika a 

rychlosti zpětnou vazbu. Je zde kladen důraz na aktivity, iniciativu a také týmovou 

spolupráci, která by měla být zábavná a legrační. Mezi nejznámější patří Avon, který se 

zabývá i podomním prodejem nebo společnosti, které cílí na masového konzumenta třeba 

KFC. Úspěch zde není v podobě jednotlivého prodeje, jde především o rychlost, množství 

a aktivitu, kterou tým dokáže vyprodukovat. Podle DEALA a Kennedyho se tato kultura 

může objevit i u výrobních firem. 
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Ovšem musí být zajištěny kontroly kvality, které eliminují možná rizika, a pracovník 

musí dostávat informace o své výkonnosti.  

Největšími hrdiny této kultury jsou prodejci či dělníci, kteří se zaměří na zákazníka a jeho 

potřeby. Úspěch se měří počtem prodaných či vyrobených kusů.  

Kultura tvrdé práce je především pro ty, kteří chtějí být aktivní, výkonní a chtějí se bavit. 

Může také docházet k tomu, že pokud je úspěch měřen množstvím, bude se dávat 

přednost kvantitě a ne kvalitě. Zaměstnanci těchto firem nehledají nějaký hlubší vztah 

s firmou, pokud jsou nespokojeni, odejdou jinam. 

3. Kultura sázky na budoucnost je typická pro firmy, kde jsou rizika v oblasti 

rozhodování velká, ale rychlost zpětné vazby velmi pomalý. Rysem pro takové podniky 

je investování obrovských částek do projektu, které se mohou a nemusejí vrátit až po 

několika letech. Příkladem takových organizací jsou naftařské či letecké společnosti, 

které investují velké sumy do nových modelů, firmy v oblasti farmacie, chemie či 

jaderného výzkumu.  

Pokud se vlastník rozhoduje o investici, rozhoduje o údělu celé společnosti. Zde jsou 

chyby nepřípustné.  Každý bod, musí být analyzována a veškerá možná rizika maximálně 

eliminována. 

Lidé, kteří v této kultuře pracují, respektují autoritu, hierarchii a rádi spolupracují. 

4. Procesní kultura. Jde o malá rizika, která podnik podstupuje, ale také malou 

odezvu. V této kultuře nejde o samotný cíl, spíše o proces. Hlavním hrdinou je 

dlouhodobě pracující zaměstnanec i přes nevůli vedení, který nedělá chyby. Převládá 

přesvědčení, že k chybám nedochází, velmi důležité je mocenské uspořádání, výše 

příjmů, to jak se člověk obléká. Tradiční tématem bývá povýšení, protože každý vnímá, 

co by mu mohlo přinést (služební auto, telefon, vlastní kancelář). V této kultuře se 

neprojevují žádné emoce.  (Lukášová, 2010) 

 

Veškeré typologie představují jen zjednodušení, proto není možné je aplikovat striktně 

na podniky. Vždy lze nalézt v jednotlivých firmách rysy vícero kultur. Pokud jde o podnik 

se slabou kulturou, je velmi těžké ji identifikovat. K určení typu kultury je zapotřebí 

hlavně objektivita. Je to, ale složité, protože vybraný pozorovatel je většinou součástí 
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dané kultury. Je zapotřebí si uvědomit, že při vytvářením těchto typologií, bylo použito 

jiného trhu a kulturního prostředí. 

1.10 Faktory ovlivňující obsah organizační kultury  

Obsah a sílu jakou má organizační kultura, může ovlivňovat celá řada faktorů. Je velmi 

důležité ji pozorovat. Především se zaměřit na to, jaký vliv může mít samotné chování, 

jednání, komunikace ve firmě, motivace zaměstnanců a mnoho dalšího. Podle toho zvolit 

vhodná opatření, která budou podporovat pozitivní vlivy a potlačovat naopak ty, které 

nejsou pro organizační kulturu dobré. Organizační kultura totiž neovlivňuje jen stávající 

zaměstnance, ale také ty, kteří ve firmě pracují jen krátkou chvíli.  

Celá řada autorů rozděluje faktory rozdílným způsobem. Podle autorů (Lukášová, Nový, 

2004) lze například faktory roztřídí takto: 

 Vliv prostředí- zde se skrývá několik pojmů, jako například vliv samotné národní 

kultury, jak na podnik působí konkurence, jakou sílu má zákazník, apod. 

 Vliv vlastníka, zakladatele podniku nebo dominantního vůdce- pro organizační 

kulturu a její formování jsou velmi důležití. Jejich jasný cíl a představy určují a 

výrazně specifikují obsah kultury a to především v období rozkvětu celého 

podniku.  

 Vliv velikosti podniku a délka, po kterou existuje na daném trhu- právě díky 

evolučním fázím, kterými podnik musí projít, se formuje jeho kultura. Od 

počáteční fáze, kdy hlavní roli hraje zakladatel, a ve firmě převládají neformální 

vztahy a jasnými znaky jsou přizpůsobení se, pružnost a improvizace. Přes druhou 

fázi firmy, kterou je střední věk, kde může ovšem docházet ke ztrátě identity. 

Protože s růstem společnosti, se mohou vyvrátit i společné ideje a cíle. Po finální 

fázi podniku a tím je stabilita nebo stagnace.  Takový podnik čerpá z minulosti a 

má pouze dvě možnosti. Buď transformovat, nebo dojde k destrukci.  

 Vliv využívání technologii- technologie mohou velmi výrazně ovlivňovat jak 

interní chod organizace, tak i její chování navenek. Díky moderní době se tak 

může stát, že si založíte virtuální firmu, kde jsou zaměstnanci převážně jen 

v elektronickém kontaktu.  

Dalším rozdělením vlivů může být z hlediska toho, kde se nachází: 
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 Vnitřní vlivy v sobě zahrnují kromě již zmiňované velikosti firmy, také veškeré 

zaměstnance, historii, majetek, co je předmětem podnikání nebo jaká je právní 

forma podniku 

 Naproti tomu vnější ligy představují postavení firmy na trhu, v jaké ekonomické 

situaci se právě nachází trh a legislativu 

Posledním z rozdělení vlivů je: 

 Hmotné a nehmotného- v prvním případě sem spadá majetek a zaměstnanci, 

v druhém pozice na trhu 

 Minulé a současné- ty co již firmu ovlivnily v minulosti a na ty, které ji právě 

ovlivňují. Závisejí na čase. 

 Ovlivnitelné a neovlivnitelné  

 

1.11 Metody analýzy organizační kultury 

Nejdůležitější otázka badatelů spočívá při volbě diagnostiky kultury v podniku. Zvolit 

kvantitativní metody nebo kvalitativní? 

V minulosti se považoval kvantitativní přístup za nevhodný, jak popisují autoři Lukášová 

a Nový (2004), kde citují starší autory (Ouchi, 1985), že „ kvantitativní metody nemají 

při výzkumu organizační kultury místo, neboť jsou spíše produktem sociálních vědců, něž 

hlediskem příslušníků kultury.“ 

Na druhé straně někteří autoři zdůrazňovali, že je dobré pro výzkum využívat 

vícedimenzionálních statistických analýz. V současné době se většina autorů shoduje 

v tom, že každý z těchto přístupů má své výhody i nevýhody. 

1.11.1 Kvalitativní výzkumné metody  

Cílem kvalitativních výzkumných metod je pozorovat daný objekt, získat informace, 

které mu posléze poslouží k porozumění. Hlavním princip tohoto postupu tkví v tom, že 

dotazovaných sám určuje, co považuje za relevantních. Nejsou tedy dopředu stanovené 

proměnné, od kterých se vše odvíjí. Je zde brán ohled na to, jak respondent sám pohlíží 

na realitu. Poté co je ukončen sběr dat, je provedena analýza a hledají se pravidelnosti a 

významy těchto dat. Na závěr jsou formulovány závěry. 
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Výhoda takového postupu spočívá v tom, že je velmi detailní, pro danou organizaci velmi 

specifická a pro lidi z vnějšího prostředí čitelná. Velkou nevýhodou kvantitativních 

metod je náročnost (při sběru informací, následné zpracování a formulace závěrů), dlouhá 

doba samotného sběru dat a bohužel po tomto výzkumu není možné velké srovnání mezi 

organizacemi. Mezi základní metody sběru dat patří: 

 Pozorování.  Má za cíl studovat daný jev bez předem stanovených priorit a 

kritérií. 

Pozorovatel musí mít velice dobré teoretické znalosti, aby zvládl vnímat veškeré důležité 

věci, které poté musí zaznamenat.  

Pozorování může probíhat dvěma způsoby. Buď zúčastněné, kdy se pozorovatel podílí na 

každodenním životě zaměstnanců v podniku. Pozoruje vše jako vnější pozorovatel, chodí 

například na porady, sleduje, jak lidé komunikují se zákazníky, atd. Druhou možností 

pozorování je nezúčastněné. Při této metodě, lze postupovat obdobně, ale můžeme využít 

různých pomůcek (diktafon nebo video záznam). Právě tyto prvky nám mohou pomoci 

posléze. Žádná z informací není ztracena a může ji analyzovat více lidí, čím si zajistíme 

větší objektivnost. V organizaci může být sledováno cokoliv od vybavení organizace, 

přes zvyky, rituály, až po jazyk, který se v podniku využívá. 

 Hloubkový rozhovor. Jedná se o rozhovor, který je veden podle předem 

připraveného schématu. Tazatel má připravené jen okruhy otázek, kterými se snaží 

prozkoumat oblasti například hodnot nebo normy ve firmě. Flexibilně reaguje na vzniklou 

situaci a snaží se v respondenti stimulovat odpovědi. Nevýhoda tohoto postupu spočívá 

především v rozeznání, co je individuální názor a co odpověď kulturního charakteru. 

 Skupinový rozhovor. Zde jsou obdobné podmínky jako u individuálního 

rozhovoru. Díky tomu, že jde o skupinu, dochází k interakci a výměny názorů mezi členy. 

Při skupinového rozhovoru často dochází i k vyjádření účastníků, kteří si připadají méně 

důležití. Skupinový rozhovor se používá častěji než individuální, ovšem jeho organizace 

je těžší. Je potřeba moderátora a kvalitní záznam, z kterého se potom analyzuje nejen to, 

co bylo řečeno, ale i to jakým stylem to bylo řečeno. 
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 Analýza dokumentů. Jde především o veškeré psané záznamy dochované ve 

společnosti (záznamy z porad, výroční zprávy, záznamu při pohovorech). Cílem je 

získání informací zahrnutých v těchto dokumentech nebo hlubší analýza spojená 

s poznáním významů znaků uvedených v dokumentech.                  

 Projektivní metoda. Jde o předkládání různých obrázků, pod kterými si 

dotazovaných musí něco vybavit. V jiném případě respondent musí dokončovat začátky 

vět, které jsou mu řečeny. Tedy jde především o to, jak dotyčný přemýšlí a o jeho vlastní 

přesvědčení. (Lukášová, 2010) 

1.11.2 Kvantitativní výzkumné metody 

Základní techniky, které používáme pro získání dat touto metodou, jsou pozorování a 

dotazování. To se dále dělí na písemné, pomocí dotazníku, nebo ústní, tedy rozhovor. 

Tento přístup je založen na úsudku. K teorii jsou používány hypotézy, které jsou poté 

skrze data testována. Pro uvedené metody platí, že musí být používány ve 

standardizované podobě, aby mohla být statisticky zpracována a kvantitativně 

zanalyzována. 

 Pozorování. Pro tento typ metody je třeba mít připravené materiály 

s jednotlivými skupinami typu chování a možné projevy, které se mohou v organizaci 

vyskytnout. Pokud sledujeme jen četnost výskytu daného projevu, je k tomu potřeba 

využít škálu s různými příklady a podrobné instrukce. 

 Strukturovaný rozhovor. Pokud jej používáme v oblasti kvantitativního 

přístupu, je třeba mít předem připravené otázky. Výhodou osobního kontaktu je, že tazatel 

může povzbuzovat v respondentovi odpovědi. Na druhé straně, při ne příliš příjemných 

otázkách, by raději zůstal dotazovaných v anonymitě. 

 

Co se týče těchto dvou typů metod, jsou v oboru kvantitativních metod málo efektivní. 

Především proto, že zabere mnoho času a je nákladný, jak bylo psáno v předchozí 

kapitole.   

 Dalším možným sběrem dat je dotazník. Používá se k tomu, aby mohla být co jak 
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nejdokonaleji identifikována organizační kultura. Jde především o to, jaké otázky a 

z jakých oblastní, mají být použité v dotazníku. Existuje několik možných typů 

dotazníku, jak je vidět na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 5: Klasifikace dotazníkových metod analýzy organizační kultury  

(Zdroj: Ashkanasy, Droadfood a Falkus, 2000, dle Nový, Lukášová, 2004, s. 106) 

1. Typologické dotazníky. Zjišťuje se, zda se v dané organizační kultuře vyskytují 

dané prvky či nikoliv. Tak je možné určit, ke kterému typu organizační kultury, 

má ta zkoumaná nejblíže 

2. Profilové dotazníky. Jednotlivé odpovědi jsou bodované, podle počtu bodů jsme 

schopni určit jakou pozici má organizace v různých dimenzích. Pomocí tohoto 

způsobu se zjišťuje míra výskytu chování, norem, hodnot atd. 

3. Profilové dotazníky zaměřené na zjišťování předpokladů efektivnosti. Jsou 

konstruované tak, aby v nich byla zohlednění ty charakteristiky organizační 

kultury, jež podporují efektivnost. Především jde o ty hodnoty, které stanovují 

míru motivovanosti a účast zaměstnanců v organizaci. 

4. Profilové dotazníky zaměřené na zjišťování souladu. Měří se zde míra, v jaké se 

shodnou hodnoty jedničce a organizace nebo soulad mezi zaměstnanci a 

managementem. 

5. Deskriptivní dotazníky. Měří přítomnost norem, hodnot a chování. 

Dle autorů Kottlera a Kellera (2007) se dotazník sestavuje z daného souboru otázek, které 

se jednotlivě pokládají respondentům. „Při přípravě dotazníků musí výzkumník pozorně 
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volit otázky a jejich formu, slovní podobu a sled. Forma otázek může ovlivnit odpovědi.“ 

(Kotler, 2007 str. 145)   

 

Pokud se snažíme ve firmě o změnu kultury, musíme počítat jak s časovou náročností, 

tak s pravděpodobným odporem. Nemůžeme očekávat, že si vymyslíme nové hodnoty, 

normy a priority, a všichni je schválí a své chování přizpůsobí. Předpoklady a tvrzení, 

která se týkají organizační kultury, bývají ve většině velice hluboce zakořeněné a nikdo 

se jich jen tak dobrovolně nechce vzdát. V prvé řadě, je na podniku, aby uklidnil 

zaměstnance a přesvědčil je o tom, že změna nijak neohrozí jejich postavení v podniku. 

 

1.12 Proces změny ve firmě 

Dle Armstronga (2007), začíná proces změny analýzou již existující organizační kultury.  

Dalším krokem je definice požadované kultury, zde může dojít k identifikaci potřebné 

změny. Programy, které se zabývají změnou kultury, se mohou zaměřit jen na určité 

oblasti- výkon, oddanost, týmovou práci apod. Při analýze je patrná oblast, kde bude 

potřeba zasáhnout okamžitě.  

Členové ve společnosti se chtějí chovat tak, jak se od nich očekává, hlavně proto že jsou 

za to oceňování, v opačném případě nepřizpůsobení se, jsou postihnuti. Díky chování 

většiny ve skupině se formuje celkové chování skupiny, které je schopné přežít změny ve 

složení firmy (Kotter, 2000) 

Spousta firem nevidí změnu jako hrozbu, ale jako nutnost, která přináší pozitivní výzvu. 

Přinést jim může tržní příležitosti, konkurenční výhody, zvýšení přidané hodnoty nejen 

pro zákazníka, ale i v očích akcionáře. Základem pro změnu kultury, kterou chce firma 

provést, je kultivovanost zaměstnanců, jejich motivace a připravenost na budoucnost.  

Podle Kottlera (2000) by se mělo začínat se změnou od hodnot, které dále ovlivní normy.  
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Obrázek 6: Součásti organizační kultury 

 (Zdroj: Kottler, Hesket, 1992. podle Kottler, 2000, str. 153) 

Při procesu změny je třeba neopomíjet následující: 

 Čím je organizační kultura silnější, tím těžší je ji změnit a zabere to podstatně více 

času. 

 Pokud jsou velké rozdíly mezi tím, jakou očekáváme novou kultury a mezi 

stávající, můžeme počítat s odporem ze strany zaměstnanců. 

 Některé ze základních hodnotových představ jen těžko změníme. 

 Podpora vedoucích pracovníku při tvorbě nových hodnot a norem je nezbytná. 

 Na jedné straně stojí osobní příklad a jasná vazba mezi novým myšlením a na 

straně druhé potřeby a zájmy, které mají zaměstnanci. 

 Češi obecně dávají spíše přednost osobnímu pojetí pracovní pozice 

 

1.13 Nástroje ke změně organizační  

Ke změně kultury ve firmě je potřeba zvolit správné a efektivní nástroje. Můžeme je 

rozdělit do dvou skupin.  

Přímé nástroje 

Slouží k cílenému působení na chování a jednání pracovníků.  

 Vzdělání a výcvik 

 Tvorba prostředí v práci 
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 Projekty zaměřující se na změnu kultury 

 Změny týkající se organizační kultury 

 Změny ve vytyčování cíle, plánování, kontroly a rozvoje- řídící procesy 

 Personální změny 

Nepřímé nástroje 

Tyto nástroje utvářejí kulturu zprostředkovaně. 

 Použití vnitropodnikových médií, jako například nástěnky, podnikového 

časopisu, apod. 

 Rozvoj, který je zaměřený na neformální sítě 

 Šíření historek 

 Vedení spolupracovníků 

 

 

1.14 Shrnutí teoretických poznatků 

Každá společnost má určitou organizační kulturu. Pozitivního jevu, který se odráží 

například v zaměstnancích, dosahuje, pokud je vhodně nastavena.  

První část mé závěrečné práce se zaměřila na představení organizační kultury a to díky 

dílům známých a uznávaných autorů. Organizační kulturu nemůžeme jasně ohraničit, ale 

můžeme definovat její prvky, strukturu nebo typologii. Jde o soubor hodnot, artefaktů, 

postojů, norem atd. 

Organizační kultura není stálá a neustále se mění a přetváří. Například generace našich 

rodičů měla zcela jinou organizační kulturu, než budou mít naši potomci. Poznání 

organizační kultury ve firmě je základním prvkem pro její následnou změnu. 

Základním kamenem organizační kultury jsou lidé. Ti ji utvářejí a jsou jí ovlivňováni. 

Díky tomu, jak se pracovníci cítí ve firmě nebo jak dobře komunikují se svými kolegy, 

se odvíjí jejich celková spokojenost, což může vést k rozvoji kariéry.  
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2 Praktická část  

Na základě této části lze dále analyzovat současný stav a význam organizační kultury 

včetně navržení změn, které by vyhovovaly podniku a podporovaly jeho cíle a vizi. 

Tohoto všeho bych chtěla dosáhnout pomocí určitých metod (dotazníkové šetření a 

pomocí polostrukturovaného rozhovoru).  

 

2.1 Charakteristika společnosti Top Advert, s.r.o. 

 

Obrázek 7: Logo společnosti Top Advert, s.r.o.  

(Zdroj: https://cs-cz.facebook.com/topadvert.cz/) 

 

Název společnosti: Top Advert, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Ondříčkovo náměstí 2978/4, 363 Brno 

IČO: 282 83 791 

Počet zaměstnanců: 37 

 

Předmět podnikání 

Společnost Top Advert, s.r.o. se zabývala reklamní činností a marketingem, realitní 

činností, specializovaným maloobchodem a maloobchodem se smíšeným zbožím a 

zprostředkováním obchodu a služeb. Tyto činnost ovšem změnila. Od roku 2015 se 

zabývá činností v souladu se zněním živnostenského zákona výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Své působení rozšířila o výrobu, 
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instalaci, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení.  

                  

Obrázek 8: Ukázka Produktů společnosti Top Advert, s.r.o.  

(Zdroj: http://www.topadvert.cz/produkty/42-drop) 

I přes veškeré nepříznivé podmínky pro zakládání společnosti, které v roce 2008 díky 

ekonomické krizi panovaly, se rozhodli Ing. Roman Fridrich a Ing. Roman Švrček založit 

firmu Top Advert, s.r.o. Vše dokázali především díky vizi, stát se těmi nejlepšími 

dodavateli, kteří budou poskytovat svým zákazníkům reklamní a prezenční systémy.  

Hlavní směr, výroby společnosti Top Advert, s.r.o., lze rozdělit do dvou odvětví. Tím 

prvním jsou prezenční systémy. Ty si člověk může představit v podobě prezentačních 

stolků, stojanů nebo vlajek, které lze vidět na benzinových pumpách. Druhým směrem 

jsou reklamní panely: LCD vitríny, Led prosvětlené rámy a led tabule, které lze popisovat.  

Klíčoví klienti, kteří se společností Top Advert, s.r.o. spolupracují, jsou například známé 

firmy jako GE Money Bank, jež velmi oceňuje možnost obměnit informace na 

prezenčních systémech bez nutnosti zakupovat nové. Výrobky a služby firmy Top 

Advert, s.r.o. využívá také velmi známá firma Avon Cosmetics. Především na svých 

pracovištích každý den, také při dekorování kanceláří, tiskových konferencích a na 

různých akcích. 
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2.2 Organizační struktura (zjednodušené schéma) 

 

Graf 1: Zjednodušené schéma organizace  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na grafu číslo 1 můžete vidět zjednodušenou organizační kulturu společnosti Top Advert, 

s.r.o.  

Spolumajiteli firmy jsou pan Ing. Roman Fridrich a Ing. Filip Švrček. Dále je rozdělena 

firma na několik konkrétních oddělení- výrobní, tiskové, obchodná, dílenské a 

ekonomické. Výrobní oddělení se dále dělí na- produkci, tisk a textilní oddělení.  

 

2.3 Strategie společnosti Top Advert, s.r.o.   

Za dobu deseti let se firma stala špičkou ve svém oboru a je velmi uznávaná. 

Hlavní prioritou společnosti a jejím cílem je naplnění přání zákazníka, pečování o 

ochranu zaměstnanců a jejich zdraví. Neméně důležitou část tvoří dodržování předpisů 

týkající se životního prostředí a jeho ochrany.  

K plnění těchto cílů, které lze nalézt ve všech aktivitách společnosti, využívá následující 

strategie: 

Spolumajité 

Výrobní 
oddělení

Produkce

Tisk

Textilní 
úpravy

Tiskové 
oddělení

Speciální 
tisk 

(fréza)

Obchodní 
oddělení

Zásobování 
materiálem

Dílenské 
oddělení

Výroba 
vlajek

Ekonomické 
oddělení

Finance
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 Strategickým řízením se zaměřuje na to, aby společnost dosáhla a udržela si jakost 

poskytovaných služeb a výrobků na takové úrovni, aby splnila požadovanou 

potřebu a představu zákazníka. Protože především spokojenost zákazníka je 

klíčem k prosperující firmě, zlepšení pozice v konkurenčním odvětví a růstu 

podílu firmy na trhu. 

 Společnost Top Advert, s.r.o. také dodržuje předpisy v oblasti řízení jakosti, řízení 

bezpečnosti práce a požární ochrany 

 Předchází znečišťování životního prostředí kolem sebe. Odpad, který firma 

vyprodukuje v procesu výroby, řádně třídí 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitole, snaží se firma o to, aby byla nejlepší 

na trhu. Klade na sebe a své zaměstnance velmi vysoké nároky, díky kterým se jí 

podaří dosáhnout požadované kvality produktu. 

2.4 Certifikáty společnosti 

 

Obrázek 9: Získané certifikáty společnosti Top Advert, s.r.o. 

 (Zdroj: http://www.edb.sk/sk/firmy/top-advert--s-r-o--brno---zidenice-

C028283791000.html?P=0&page=0&sText=28283791&sCou=C&M=1) 

Společnost Top Advert, s.r.o. je držitelem hned několika certifikátů. 

Tím první je certifikát, který je mezinárodně uznávaný, udělovaný od roku 1908 a hodnotí 

společnosti a instituce pomocí jedinečného skoringu.  

Druhý certifikáty umožňuje společnosti získání lepších podmínek při žádání o úvěr, a tím 

pádem se stará o zvýšení reputace firmy.  

Třetím je speciální certifikát, který firmě umožní získání unikátního mezinárodního 

DUNS čísla. To představuje identifikaci společnosti po celém světě prostřednictvím 

určitého čísla.  Dále upozorňuje zákazníky na výjimečnou kvalitu a důvěryhodnost 
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oceňované společnosti Top Advert, s.r.o. Především se firma stává atraktivnější pro 

obchodní spolupráci.  

Posledním z certifikátů je Czech Stability Award, který vyjadřuje jaký je současný stav 

společnosti Top Advert, s.r.o., její finanční situace a to včetně předpovědi možného 

budoucího rizika. Tedy poskytuje celkový pohled na finanční i nefinanční bonity firmy. 

Všechny tyto certifikáty byly uděleny společností Bisnode se sídlem na Slovensku. 

 

2.5 Výzkum organizační kultury ve vybrané společnosti Top Advert, 

s.r.o.  

Pod pojmem organizační kultura si lze představit veškeré dění ve společnosti, které 

ovlivňuje rozhodování v oblasti motivace, komunikace a celkové řešení problémů. 

Protože pokud dosáhneme toho, že se zaměstnanec cítí být motivován a užitečný, dojde 

ke zlepšení jeho práce a pracovní prostředí je vlídnější. V dnešní době se, dle mého 

názoru, většina českých firem touto oblastí začíná více věnovat a snaží se jí pochopit.  

2.5.1 Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo poznání současného stavu obsahu organizační kultury ve 

společnosti Top Advert, s.r.o. Tento krok je důležitý především k identifikování oblastí, 

které je potřeba podrobit změně. 

Pomocí dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru zanalyzuju současný 

stav organizační kultury společnosti Top Advert, s.r.o. Poté, ze zjištěných dat, budu 

definovat možné problémy firmy a navrhnout možná řešení, která by měla přispět ke 

zlepšení situace.  

 

2.5.2 Metody výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem zvolila, jak jsem již psala, dvě metody, které se zaměřují na 

hodnoty sdílené ve společnosti.  Tou první byla: 

 Polostandardizovaný rozhovor 

Pro tento krok jsem potřebovala informace, které mi poskytla externí pracovnice pro 

účetnictví.  
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Druhou metodou, kterou jsem využila, byla: 

 Dotazníkové šetření 

Dotazník jsem volila anonymní a to především z toho důvodu, aby se při jeho vyplňování 

zaměstnanci nemuseli obávat o svá pracovní místa nebo nějakou platovou penalizaci. Cíl 

tohoto dotazníku spočívá především v samotném pochopení organizační kultury 

samotnými zaměstnanci a jejich pohled na danou problematiku. Dotazník je přílohou mé 

diplomové práce a vytvořila jsem jej za pomoci Googlu webového prohlížeče, který je 

zcela zdarma. Dotazník jsem rozeslala za pomocí pracovnice společnosti Top Advert, 

s.r.o., která má přístup k veškerým adresám jednotlivých zaměstnanců a to v únoru tohoto 

roku 2018.  

Jednotlivé otázky byly rozděleny do několika úseků. První otázky se zaměřily na 

demografická data, které měly za cíl lépe specifikovat daného zaměstnance.  

Druhým mnou navrhovaný okruh je loajalita, který se týká jak samotného pohledu na 

společnost, tak loajality zaměstnanců.  

V třetím okruhu můžeme nalézt otázky týkající se komunikace ve společnosti a její 

způsoby. Které jsou nejčastěji ve firmě využívány. 

Čtvrtý okruh má za úkol odhalit, jak zaměstnanci vnímají znalosti vedoucího pracovníků.  

Pátý okruh se zabývá samotnou atmosférou na pracovišti a to, jak jsou zaměstnanci 

spokojeni se svou prací.  

Předposledním z okruhů je hodnocení pracovníka. Zde mne zajímalo, především to, zda 

a jakým způsobem je pracovník hodnocen.  

Mou poslední otázkou jsem se chtěla dozvědět, co jednotliví pracovníci postrádají. Šlo 

o otevřenou otázku. 

Největší výhodu této metody vidím především v tom, že je jednodušší na zpracování a 

hodnocení je většině případů jednoznačné. Vzhledem k tomu, že dotazník je možno 

vyrobit si zdarma na webových stránkách a jak jsem již výše zmínila, k rozeslání jsem 

použila e-mailové adresy jednotlivých zaměstnanců, mé náklady byly nulové.  

Hlavním úskalím dotazníkového šetření jsou určitě samotní respondenti, respektive jak 

je získat. U většiny respondentů jsem se setkala se strachem, že by se jejich odpovědi 

mohly dostat k nadřízeným pracovníkům. Také neochota, která se týká času stráveného 
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vyplněním dotazníku, se občas vyskytla. Díky tomu, že je dotazník anonymní může se 

stát, že jej někdo vyplní nepravdivě.  

2.5.3 Složení zkoumaného vzorku   

Na výzkumu se podíleli veškeří zaměstnanci, kteří ve firmě pracují. Jak jsem již psala 

v představení firmy, bylo jich 37 a jednalo se pracovníky dílny, produkce, frézy, 

textilních úprav. Každý z nich má přístup ve společnosti Top Advert, s.r.o. k počítači 

s připojením k internetu, který k vyplnění potřebují. Papírová forma dotazníku se mi 

nezdála být vhodná. Dle mého názoru se může snadněji ztratit nebo poničil a hlavně, 

vznikly by tak náklady na jeho vyhotovení.  Externí zaměstnance, jako je účetní a občasné 

pomocníky, jsem neoslovila, protože se ve firmě nenachází nebo jen velmi zřídka.  

Celkový počet respondentů byl tedy 37 zaměstnanců. Odpověď na dotazníky jsem dostala 

od 30 z nich. Návratnost byla 81,08%, což je dle mého názoru dostatečný soubor dat, na 

jehož základě mohu navrhovat řešení pro danou firmu. Odpověď přišla na všechny 

uzavřené otázky. Poslední otázka z mého dotazníku nebyla nijak zavazující, tedy mohl 

na ni odpověď, kdo chtěl. 

 Složení vzorku podle pohlaví: 

Tabulka 2: Složení zkoumaného vzorku podle pohlaví  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V rozdělení zaměstnanců převládají spíše muži a většina z nich mi odpověděla. Pro jemné 

práce v textilním oddělení jsou zaměstnány ženy, které mají na starosti šití vlajek a obalů 

na reklamy. 

 Složení vzorku z hlediska věku:  

 

 

Pohlaví Počet respondentů 

Žena 2 

Muž 28 

Celkem 30 
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Tabulka 3: Rozložení zkoumaného vzorku podle věku  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Věk 

Počet respondentů 

18-25 roků 3 

25-40 roků 18 

40-50 roků 9 

50 a více let 0 

Celkem 30 

Nejvíce zastoupenou skupinou jsou ve společnosti Top Advert, s.r.o. zaměstnanci ve věku 

od 25 až 40 roků. A to především díky modernímu přístupu a otevřenosti vůči lidem, kteří 

mají o nabízenou práci zájem. 

 

 Složení vzorku podle délky pracovního poměru: 

 

Tabulka 4: Složení zkoumaného vzorku podle délky pracovního poměru  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Délka pracovního poměru Respondenti 

Do 1 roku 1 

Od 1 do 3 let 15 

Od 3 do 5 let 11 

5 a více let 3 

Celkem 30 

 

Výsledky, které jsou patrné z tabulky, dokazují, že zaměstnanci nejsou u firmy dost 

dlouho zaměstnaní. Jen 10% z celkového počtu zaměstnanců jsou vůči firmě loajální a 

nechtějí měnit místo. Většina respondentů opustí zaměstnání po 3 až 5 letech. Jak vyplývá 

z pozdějších výsledků, nejsou uvnitř firmy velice spokojeni. Dle mého názoru je tento 

fakt zapříčiněn především díky atmosféře a nemožnosti dále postupovat a rozvíjet se. 
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2.6 Výsledky prováděného výzkumu 

V této kapitole prezentuji výsledky, kterých bylo dosaženo pomocí zmiňovaných metod 

sběru dat. 

 Polostrukturovaný rozhovor 

Díky polostrukturovanému rozhovoru jsem měla možnost zanalyzovat mzdy 

zaměstnanců společnosti Top Advert, s.r.o. Veškeré ohodnocení se vyjadřuje pomocí 

hodinové mzdy. Ovšem najdou se zde výjimky a to především v řadách zaměstnanců na 

nižších postech. Jejich plat se skládá ze základní mzdy a bonusů. Ty mohou získat 

například za pomoc při nenadálých situacích. Další bonus získají zaměstnanci také 

v momentě, kdy přijdou s určitým návrhem, který firmě výrazně ušetří, jak čas, tak 

náklady. Co se týče velikosti bonusu, jde o částku 5000 Kč, o které rozhoduje nadřízený 

daných úseků a také ji vyplácí.  

Firma se potýká od roku 2015 s insolvenčním řízením. Do tohoto bodu se firma dostala 

po datu 3. 8. 2015 z návrhu od společnosti Hexalink company s.r.o. díky neuhrazené 

částce ve výši 39 930 Kč, která byla více jak 30 dnů po splatnosti. Toto nařčení firma Top 

Advert, s.r.o. odmítá a označuje jej za šikanu. Následovalo podání trestního oznámení ze 

strany firmy Top Advert, s.r.o. pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V této 

době je případ na mrtvém bodě a poslední krok je z roku 2016 ze strany krajského soudu 

v Brně. 

Zda se firmě podařilo dostát všem svým závazkům vůči zaměstnancům v podobě mezd, 

jsem se dotazovala účetní. Dle jejího vyjádření nepřišli pracovníci společnosti Top 

Advert, s.r.o. k žádné újmě po celou dobu, kromě prvních pár dní.  Došlo ke zmrazení 

účtů, z toho plynula chvilková neschopnost hradit závazky vůči dodavatelům a další 

nepříjemnosti.  

Od roku 2008 se počet zaměstnanců společnosti Top Advert, s.r.o. změnil a to 

z původních 25-37 v dnešní době. 

Ti zaměstnanci, kteří zůstali firmě věrní od samotného začátku po současnost, si od 

roku od roku 2008 finančně polepšili v průměru: pracovník textilního oddělení 

(švadleny) o 2 041 Kč, pracovník frézy o 3 085 Kč, dále tiskař o 3 441, pracovník 

produkce 3 875 Kč, dělník při výrobě vlajek 4 243 Kč.  
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 Stravování 

Společnost Top Advert, s.r.o. nabízí svým zaměstnancům stravenky s hodnotou 50 Kč, 

které objednává od firmy Sodexo. Co se týče samotné možnosti stravování, pár metrů 

od  areálu lze využít služeb místní prodejny s bagetami. Vyrábí se zde čerstvé, a pokud si 

zákazník nevybere z předem připravených baget, má možnost si vlastní druh nechat 

připravit dle jeho aktuální chuti. Ceny za tyto pokrmy se pohybují v rozmezí od 50 Kč až 

po 150 Kč. Další možností je hotel, který se nachází naproti areálů a stává se tak 

nejvyužívanější formou obědů.  Zde si v době obědů zaměstnanci mohou vybrat ze tří 

druhu jídel, která jsou cenově odstupňována od 90 Kč po 150 Kč.  

Tuto firmu benefitů může a nemusí zaměstnanec využít, rozhoduje se vždy každý měsíc.  

 

 

 Další vzdělávání zaměstnanců 

Zaměstnancům společnosti je umožněno, aby se účastnili různých školení, která mají 

přispět k jejich lepšímu vykonávání činnosti. Avšak sama firma nepořádá tato školení 

pravidelně. Je tedy na zaměstnanci, aby si našel kurz, který mu vyhovuje a který rozšíří 

jeho znalosti. Školení, která pravidelně probíhají, se týkají především bezpečnosti práce 

na pracovišti a požární ochrany.  

Firma bohužel nikdy neměla fond, který by sloužil pro obdarování svých zaměstnanců 

při jejich životních výročích. Tuto funkci tedy obstarávají samotní zaměstnanci, ale jen 

v rámci jednotlivých pracovních úseků.  

Dovolenou a její délku určuje zákon a firma neposkytuje nic navíc.  

 Zaměstnanecké výhody 

K dispozici zaměstnancům jsou 4 firemní automobily a dva dodávkové vozy, které slouží 

především k přepravě nadměrné reklamy. Dále mohou zaměstnanci využívat firemní 

mobilní telefony, které jsou jim nabídnuty při přijetí do pracovního poměru. Počítače, ty 

ale bohužel nemají všichni. Jsou ve firmě především pro případy, kdy zaměstnanci 

potřebují něco vyhledat, nahlásit si příchod nebo odchod, popřípadě pro zábavu v podobě 

rádia, jim slouží jeden PC na úsek. 
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 Porady 

Ve firmě jsou porady, které se konají buď jednou do měsíce, nebo dle aktuální potřeby 

v rámci jednotlivých oddělení.  Zaměstnanci probírají, jaká práce je čeká v následujícím 

měsíci, pracovní problémy a jejich možná řešení. Pokud dojde k nenadálému svolání 

porady, jde většinou o aktuální problém nebo při přijetí větší zakázky, kterou je třeba 

prokonzultovat.  

 

 Pracovní prostředí  

Dle mého názoru na tom, v jakém prostředí člověk pracuje, velmi záleží. Samotný vstup 

do areálů je trochu zmatený a než návštěvník samotnou firmu najde, chvíli to trvá. Po 

příchodu do haly máte možnost navštívit showroom. Ten je vybaven veškerými výrobky, 

které společnost Top Advert, s.r.o. nabízí. Klient si tedy hned může představit nejrůznější 

materiály, barvy nebo typy reklam, které potřebuje. Druhou možností, kam zavítat, jsou 

ostatní pracoviště (tisk, produkce, švadleny, oddělení s frézou a sklad). Najdeme zde i 

kuchyňku s malou jídelnou, které nejsou v příliš dobrém stavu. Na samotných 

pracovištích vládne trochu chaos a nepořádek.  

Co se týče hlučnosti a otřesů na pracovišti, nejsou zaměstnanci nijak rušení a to i přesto, 

že samotná budova se nachází na hlavní silnici, která je hlavním tahem na Slovensko. 

Velkým problémem je zde teplota na pracovišti. Díky starým dřevěným oknům s dvěma 

skly v zimě dochází k velké tepelné ztrátě. Také v letních dnech není prostředí příjemné 

a to díky strojům, které při provozu vydávají teplo.  

Technické zařízení a vybavení pracovišť je na úrovni.  

Jak je patrné z dotazníků (14 odpovědí), největším problémem je samotná kuchyňka. 

Opadaná omítka ve vrchní části stropu, chybějící vařič a starší mikrovlnná trouba určitě 

nepůsobí dobře.  
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 Povědomí o společnosti 

Propagace probíhá prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí (Facebook, 

Instagram) a katalogů. Společnost se také snaží dostat do povědomí pomocí návštěv 

veletrhů a jiných akcích. 

 

2.7 Výsledky dotazníkového šetření 

V následujících několika bodech uvidíte výsledky dotazníkového šetření. Ke každé 

otázce je vypracován graf pro lepší představu. Odpovědi jsou vyjádřeny v relativních 

četnostech. Také jsem je okomentovala a v případě otevřených otázek vypsala veškeré 

odpovědi respondentů.  

 

 Loajalita

 

Graf  1: Prostředí, jaké firma vytváří  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Většina respondentů označila klima, ve kterém pracují za příjemné, tedy 65%. Zbylých 

35% má opačný názor.  
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V následující otázce jsem se ptala, jak je podle zaměstnanců důležité být pro firmu 

loajální. Většina si myslí, že společnost vyžaduje loajálnost. Jen pouhých 10% tohoto 

názoru není.  

 

Graf  2: Důležitost loajálnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V následujícím grafu je jasně vidět, že většina zaměstnanců nabývá dojmu, že firma 

otevřenou komunikaci nepodporuje. Nekomunikativnost ve firmě může vést k mnohým 

problémům. Například otevřená diskuze k nějakému problému může přinést mnoho 

řešení. Na druhé straně pokud ve firmě komunikace vázne, nepřispívá to ani k lepšímu 

prostředí ve firmě. Lehce přes 20% zaměstnanců komunikaci ve firmě označuje za 

otevřenou. 
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Graf  3: Jak zaměstnanci hodnotí komunikaci  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

Graf číslo 4 úzce souvisí s přecházející otázkou. 80% zaměstnanců se domnívá, že 

společnosti Top Advert, s.r.o. na jejich spokojenosti záleží, i přesto, že jen v některých 

případech. Část pracovníků, 15% nepociťují, že by byli pro společnost důležití nebo, že 

by se o ně nějak výrazně zajímala.  
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Graf  4: Jde společnosti o spokojenost jejich zaměstnanců  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další můj dotaz směřoval k pohledu ze strany zaměstnance, a sice zda projevují loajalitu 

firmě. I přesto, že zaměstnanci, jak je vidět z předešlého grafu, nemají pocit, že by se o 

ně firma nějak zajímala, snaží se být vůči ní loajální. Až 70% z dotazovaných odpovědělo 

kladně. Velké procento může znamenat, že pokud by měli dostat zaměstnanci například 

jinou pracovní nabídku, nepřijali by ji. Vysoké procento podporuje také fakt, že 

zaměstnanci pro společnost v průměru pracují jen 3-5 let. Bohužel jen 20% se snaží být 

velmi loajální za každé situace. 10% zaměstnanců nejsou vůči své firmě loajální vůbec.  

Výsledek dotazníku by se mohli změnit, pokud by se firma zaměřila na dění kolem svých 

zaměstnanců. 
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Graf  5: Loajálnost zaměstnanců vůči firmě  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Komunikace na pracovišti 

 

Graf číslo 6, který se dotazuje na povzbuzování k vyjádření nesouhlasu, ukazuje, že 

rozmístění mezi jednotlivé odpovědi (ano, mohu se vyjádřit; ne můj nesouhlas se 

ignoruje; jen občas jsou mé připomínky vyslyšeny) je rovnoměrné. Jedna třetina všech 

dotazovaných má zkušenosti takové, že jejich nesouhlas má být slyšen. Druhá třetina 

nabývá tohoto pocitu jen ojediněle. Poslední část dotázaných je ignorována pokud chce 

vyjádřit svůj nesouhlas. Tato otázka byla v dotazníku položena převážně proto, abych 

zjistila, jak nadřízení umí vyslechnout své zaměstnance. 
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Graf  6: Povzbuzování k vyjádření nesouhlasu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Pokud ovšem dojde k vyjádření samotného názoru, dojde k jeho akceptování jen zřídka a 

to z 70%. 25% respondentů má bohužel naprosto zápornou zkušenost, jejich nápady 

nejsou akceptovány ani podporovány. Firma tedy není moc nakloněná k nápadům, které 

vymyslí její zaměstnanci. Proto by se na tuto část měla zaměřit a změnit ji. Jak navrhuji 

v další kapitole, byl by to krok pro zlepšení celkové situace v podniku.  

 

Graf  7: Jsou vyslyšeny možné připomínky nebo nápady?  
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(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf následující ukazuje, jaké komunikační prostředky jsou ve firmě nejvíce využity. 

Všechny druhy, z kterých měli respondenti na výběr, jsou dle výsledku zastoupeny 

rovnoměrně. E-mail se využívá ve společnosti především k zadávání pracovních úkolů, 

aby každý zaměstnanec věděl, jaká je jeho povinnost. Komunikace pomocí telefonů 

slouží především na komunikaci s obchodním oddělením nebo dělníky, kteří jsou na 

montážích. Poslední typ, tedy rozhovor tváří v tvář, je využit pro aktuální řešení problémů 

nebo při nenadálých situacích.  

 

Graf  8: Typ komunikace v dané společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při dotazu na to, jaký způsob by nejvíce vyhovoval samotným zaměstnancům, zvolili 

formu telefonu. Toto řešení je z mého pohledu sice nejrychlejší. Problém nastává, dle 

mého názoru v momentně, kdy je po telefonu dotyčný akutně zaúkolován. Na takový úkol 

nemá žádné podklady a při vykazování práce může nastat problém. Zaměstnanec nebude 

moci dokázat, že daný úkon provedl on. 
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Graf  9: Typ komunikace, který by vyhovoval zaměstnancům  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 Znalosti a práce v týmu 

Celkové procento odpovědí na mou otázku ohledně práce v týmu je vcelku kladná. Což 

je pozitivní jev a zaměstnanci jsou povzbuzováni alespoň občas k práci v týmu. 20% 

dotazovaných vidí, že je zde spíše pasivní přístup k podporování týmové práce.  
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Graf  10: Jsou zaměstnanci povzbuzováni k práci v týmu?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Co se týče informovanosti ohledně dosahovaných cílů 95% respondentů je obeznámeno 

s vytyčených cílem.  Zaměstnanci tedy od svého nadřízeného informace dostávají a jen 

mizivému počtu informace chybí. Toto procento může mít za příčinu nově příchozí 

zaměstnance do firmy, kteří jsou ve fázi zaškolování. 

 

Graf  11: Jsou zaměstnanci obeznámeni s cíli společnosti?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jak je patrné z následujícího grafu, většina pracovníků není z cíle ztotožněna. Může to 

být faktem, že cílům společnosti nerozumí. Druhá část dotazovaných, tedy 35%, 

klasifikuje cíle společnosti, kterých se snaží dosáhnout, jako nereálné. Bohužel nikdo, 

z těch, co na dotazník odpověděli, nevidí cíle jako reálné nebo, že by je přijal za své. 

 

Graf  12: Pokud jsou jim cíle známy, jsou s nimi ztotožněni?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Další mnou položená otázka úzce souvisí s předešlých grafem číslo 12. Zaměřila jsem se 

na vnímání znalosti nadřízených z pozice podřízeného. Z šetření vyplývá, že 70% 

respondentů si myslí, že jejich nadřízení nemají dostatečné znalosti pro výkon daného 

postu. Zbytek respondentů neumí tuto situaci vyhodnotit.  
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Graf  13: Pohled zaměstnanců na znalosti nařízených  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Prostředí na pracovišti 

Více jak 30% respondentů se cítí být se svou prací nespokojeni. Velké procento, skoro 

64% by chtělo zkusit jinou práci i přesto, že jsou momentálně spokojeni.   

 

 

Graf  14: Jsou zaměstnanci spokojeni se svou prací?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Bohužel tento graf koresponduje s předcházejícími. Díky nízké úrovni komunikaci na 

pracovišti má jen 70% respondentů pocit, že je jejich práce doceněna. Zbytek dotázaných 

tento pocit nemá ani zřídka. A nikdo ze zaměstnanců, kteří na dotazník odpověděli, není 

toho názoru, že by jejich výkony byly vždy doceněny.  

 

Graf  15: Mají zaměstnanci pocit, že by jejich práce byla dostatečně doceněna?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

70% zaměstnanců se shoduje na tom, že jim občas nějaké pomůcky k výkonu práce chybí. 

Pokud dochází k takovýmto stavům často, kdy pracoviště není dostatečně vybavené, 

snižuje se efektivnost pracovníka a dochází ke ztrátě pro firmu. Měla by se tedy snažit, 

aby každý pracovník měl své nářadí.  
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Graf  16: Nechybí zaměstnancům při práci nářadí?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Velká nevýhoda společnosti Top Advert, s.r.o. vzniká v bodě kariérního růstu. Většina 

zaměstnanců totiž tuto možnost nemá. Tento fakt může mít za následek postupem času 

ztrátu zájmu o pracování v této společnosti. Jen 10% procent respondentů má tuto 

možnost.  

 

 

Graf  17: Možnost kariérního růstu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jak je patrné z následujícího grafu více jak polovina lidí své problémy řeší se svými 

spolupracovníky. Velmi pozitivní je, že jen mizivé procento se svými problémy 

nechce svěřovat. Značí to velmi dobrou atmosféru mezi jednotlivými zaměstnanci a 

jejich způsob komunikace ve firmě.  

 

 

 

        Graf  18: Řeší své osobní problémy zaměstnanci spolu?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ve společnosti Top Advert,s.r.o. jsou zaměstnanci ochotni své problémy řešit i 

s nadřízenými, celých 55%. Tedy ze strany zaměstnance je určitá dávka důvěry ve 

svého nadřízeného. Skoro 17 % se jen velmi zřídka svěřuje a jen malé procento se 

nesvěřujte vůbec.  
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Graf  19: Svěřují se zaměstnanci svým nadřízeným?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Více jak polovina respondentů je ohodnocena materiální kompenzací. Tu pro společnost 

Top Advert,s.r.o. představuje automobil a mobilní telefon.  Samozřejmě jsou zaměstnanci 

také hodnocení výškou platu a nemateriálním ohodnocením v podobě ústní pochvaly. Jen 

10% nabývá dojmu, že jejich práce není ohodnocena vůbec. 

 

 

Graf  20: Způsob hodnocení nadřízeným  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Abych se dozvěděla, co by sami zaměstnanci uvítali nejvíce, položila jsem následující 

otázku. Skoro 56% dotazovaných by uvítala nějaké bonusy k platu, což je jedna položka 

z mnou navrhovaných změn. Přes 44 % by uvítalo, kdyby dostávalo pravidelně prémie. 

 

Graf  21: Jaké ohodnocení by uvítali samotné zaměstnanci  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po dotazu na teambuilding, jsem byla mile překvapena. Nestalo se, že by firma tento typ 

akcí vůbec nepořádala. Respondenti se rozdělili na dvě části. Ta většinová s 60 % zažila 

společné firemní akce jen zřídka. Ta druhá konstatovala, ž se konají pravidelně. Tento jev 

je zapříčiněn rozdílností určitých oddělení. Někteří z vedoucích zaměstnanců dbají, aby 

se akce tohoto typu opakovali, pro jiné to není priorita.  

Pro lepší představu, které aktivity společnost připravuje pro své zaměstnance, jsem 

přidala otevřenou otázku, na kterou mohli respondenti odpovědět. V odpovědích se 

nejčastěji objevovali:  

 Dračí lodě – akce se pořádaná jednou za rok v létě Veslařským klubem 

Hodonín. Týmy jsou sestaveny z jednotlivých oddělení a neúčastní se jich jen 

firma Top Advert,s.r.o., ale kdokoliv má zájem. Jednotlivým týmům jsou 

propůjčeny pramice pro 20 lidí a závodí se ve veslování. 

 Turistické výšlapy- většina zaměstnanců je sportovně založena a proto se 

nepravidelně konají různé výšlapy 
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 Přespolní běh- v minulosti se konaly přespolní běhy s dodatečným plněním 

úkolů. Také byly pod záštitou Veslařského klubu Hodonín  

 

 

 

 Graf  22: Společné akce pořádané firmou  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Posledním dotazem, který jsem respondentům položila, byl jejich pohled na to, co by se 

dalo ve společnosti Top Advert, s.r.o. změnit. Jejich odpovědi jsem seřadila podle 

četnosti, s jakou se vyskytovaly a můžete vidět níže: 

1. Prostředí, v kterém pracují- 14 odpovědí 

2. Motivace pro lepší dosahované pracovní výsledky- 4 odpovědi 

3. Zlepšení komunikace a vztahů na pracovišti – 3 odpovědi 

V menším měřítku se zde objevovala hesla týkající se kariérního růstu, volného času a 

změna v nadržování zaměstnanců, kteří mají přízeň vedení. 
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2.8 Celkové zhodnocení dotazníkového šetření 

 

Na základě dotazníkového šetření jsem schopna označit pozitiva a negativa společnosti 

Top Advert, s.r.o. 

 

Faktory, kterou pracovníky vnímány pozitivně: 

 Respondenti označují pracovní klima za přátelské 

 Zaměstnanci dostávají informace o tom, jakého cíle chce společnost dosáhnout 

 Pracovníci jsou své firmě loajální 

 Více než půlka zaměstnanců je spokojena se svou prací, jen by si občas zkusili 

něco jiného 

 V případě nějakého problému jsou zaměstnanci jej ochotni řešit jak se svými 

spolupracovníky, tak se svým nadřízeným 

 Velmi pozitivní se mi jeví fakt, že společnost se snaží alespoň jednou do roka 

uspořádat nějaký teambuildingu 

 

 

Negativně vnímané faktory: 

 Chybí zde otevřená komunikace o veškerých problémem společnosti 

 Zaměstnanci mají pocit, že společnosti nejde o jejich spokojenost a o to, jak se ve 

firmě cítí 

 Pokud pracovníci přijdou s nějakou poznámkou či nápadem, jsou vyslyšeni jen 

zřídka 

 Nadřízení své zaměstnance příliš nepodporují k práci v týmu 

 Velmi negativně hodnotím bod, kdy zaměstnanci nejsou ztotožnění s cíli 

společnosti 

 Velkým negativem je chybějící kariérní postup. Případná změna v tomto bodě by 

mohla spoustu zaměstnanců motivovat. 
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Většině těchto negativ a připomínkami zaměstnanců se budu věnovat v následující 

kapitole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

3 Návrhy na zlepšení situace ve společnosti Top Advert, 

s.r.o. 

Pomocí dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru jsem zjistila deficity a 

úzká místa. Dále jakou představu má vedení společnosti o žádoucí organizační kultuře. 

Učinila jsem návrhy, které povedou k jejich odstranění, tedy ke změně obsahu 

organizační kultury  

3.1 Program zabývající se motivací zaměstnanců 

Jak je patrné z výsledků mého dotazníku, spousta zaměstnanců nevidí ve své práci žádný 

smysl nebo užitek. Proto bych doporučila vedení, aby se na tuto oblast zaměřilo a vznikl 

motivační program, který by v zaměstnancích mohl vzbudit opět chuť do práce.   

Zvolila jsem způsob, který se nazývá kafeterie systém. Nejdříve vysvětlím, co tento výraz 

znamená. Jde o nepeněžité odměňování zaměstnance. Podle autorů Herzberga, Mausnera 

a Snydermana (1993) se peníze považují jako hygienický faktor, který u zaměstnanců 

nemotivuje k lepšímu výkonu práce. Zaměstnanci totiž ve skutečnosti nejde o výšku 

platu, ale o to, aby byla odměna rozdělena spravedlivě.  

Kafeterie systém je systémem, kdy si každý zvolí odměnu, která mu vyhovuje. Za určitý 

počet nasbíraných kreditů nebo bodů si může vybrat zaměstnanec z katalogu odměn. 

Zásadní výhodou tohoto projektu je motivace. Aby ale tento systém mohl ve společnosti 

Top Advert, s.r.o. fungovat, musí být dobře rozvrženy body. Například konstantě by 

zaměstnanec měl získat každý měsíc 20 bodů. Činnosti, kterých se toto bodování týká, 

můžete vidět v následující tabulce.  

 

Tabulka 5: Konstantně bodované pracovní činnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obecné pracovní povinnosti  

Samostatnost při pracovním výkonu 
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Dosahování stanovených pracovních cílů 

Spolupráce s kolegy 

Respektování nadřízených  

Snaha o dodržení termínů 

Snaha o snížení nákladů 

Zpětná vazba 

Docházka 

 

Poté by měli být pracovníci odměněni za mimořádný pracovní výkon, za který by získali 

dalších 5 bodů (dokončená zakázka, získání nového zákazníka nebo výkon, který udělá 

nad rámec pracovních povinností). Jak jsem již psala v předchozích kapitolách, 

společnost se o toto oceňování snaží. Ovšem jen zřídka jej dodrží a proto je důležité 

vystavit tento seznam činností, za které budou zaměstnanci odměňování. Tyto činnosti 

můžete vidět v níže uvedené tabulce.  

 

Tabulka 6: Bonusové činnosti pro určitý úsek  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Bonusové činnosti pro určitý úsek  

Rozšiřování znalostí v daném oboru (např. školení, kurzy) 

Nové nápady 

Dokončení zakázky 

Získání nového zákazníka 
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Účast na firemní akci 

Práce nad rámec pracovních povinností 

 

Jednou ročně by následoval pohovor s nadřízeným pracovníkem. V tomto rozhovoru by 

se prošlo celkové hodnocení zaměstnance, sečetly by se dosažené body a vzniklo by 

vyhodnocení. Poté, co by se každý pracovník dozvěděl své obodování, vybral by si svou 

odměnu z katalogu, který jsem navrhla.  Jak jsem se dozvěděla z rozhovoru s účetní, 

většina zaměstnanců má rodiny s dětmi, proto jsem nabídku přizpůsobila především jim. 

 Poukaz do cestovní kanceláře na výlet po Česku  

 Poukaz na zážitek (skok padákem, let balónem, jízda v luxusním automobilu) 

 Permanentka do sauny na celý rok 

 Permanentka do plaveckého bazénu na celý rok 

 Poukázka do obchodu (Penny, Lidl, Kaufland, Albert) 

 Poukázka na vstupenky 

 Poukázka na firemní předměty 

 

  

Tabulka 7: Rozdělení bodů a jednotlivých benefitů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cenová hodnota Počet bodů 

2500 Kč 291 – 300 bodů 

1500 Kč 281- 290 bodů 

1000 Kč 271- 280 bodů 

1000 Kč 261- 270 bodů 

700 Kč 251-260 bodů 
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500 Kč 241-230 bodů 

500 Kč Méně jak 240 bodů 

 

Na změnu, kterou firmě doporučují, se nejdříve musí firma nachystat. Tedy samotná 

implementace začíná nasmlouváním odměn s vybranými firmami. Poté nastavením 

systém přidělování bodů a slev. Ten je popsán v předešlé tabulce. Samozřejmě, že tyto 

slevy jsou kombinovatelné spolu s penězi při nákupu.  

Druhým bodem je samotné složení odměn. Jak bylo zmíněno výše, většina zaměstnanců 

má rodiny anebo jsou středního věku. Proto by tomu měli být také přizpůsobeny bonusy, 

které firma nabízí. Spousta z nich může své body využít s celou rodinou, například při 

rodinných výletech nebo při nákupu. Kromě finančních výpomoci, získávají zaměstnanci 

pocit, že se o ně firma zajímá i s jejich rodinami. Ovšem dle mého názoru by se měla 

firma Top Advert, s.r.o. zaměřit na obměňování bonusů. Musí se snažit, aby nabídka byla 

neustále obsahově, ale také z cenového hlediska atraktivní. Při dnešním rychlém tempu- 

kompenzaci, kterou firma poskytne tento rok, má úplně jinou hodnotu následující rok.  

Poslední krok, který při zvolení kafeterie systému firmu čeká, je samotná realizace. Jak 

bude dále zmíněno, spolumajitel firmy je také majitelem Veslařského klubu Hodonín z.s. 

Proto spoustu z výhod může zařídit svépomocí (sauna, vstup na plavecký bazén, atd.) 

 

Ovšem toto řešení může být finančně náročné. Do nákladů, které firma musí zahrnout, 

spadá také administrativa spojená s kontrolou bodů, přidělování bodů a vyhodnocením. 

Pro tento post jsem vybrala externí účetní. Dle informací z portálu peníze.cz jsem odhadla 

hodinovou mzdu administrativního pracovníka na průměrně 150 Kč/hod.  

 

 

 

Tabulka 8: Náklady kafeterie systému  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Položka  Cena 

Cena odměn maximální možná (37* 2500 

Kč) 

92 500 Kč 

Mzda vyplacená zaměstnanci, který se o 

chod kafeterie systému stará 

150 Kč/ hod 

 

Tento problém řeší svěření do rukou jiné firmy. Vzhledem k tomu, že firma Top Advert, 

s.r.o. má již dlouholetou zkušenost se společností Sodexo, vybrala jsem si právě tuto 

firmu.  

Mezi velké výhody, které plynou zaměstnavateli, outsorsování  patří: 

 Efektivní řízení rozpočtu a nabídka benefitů dle aktuálních trendů  

 Snížení administrativní zátěže 

 Úspora finančních prostředků, díky optimalizaci nabídky benefitů dle platné 

legislativy 

 Důležitá data jsou firmou Sodexo poskytována formou online reportů 

 V neposlední řadě se zvýší prestiž společnosti Top Advert, s.r.o. 

Nabídka benefitů je opravdu rozmanitá. Některé příklady z jejich nabídek:  

 Stravenka Gastro Pass - příspěvek na stravování 

 Flexi Pass CARD - platební karta, která obsahuje veškeré benefity, kterých 

zaměstnanci dosáhnou 

 Smart Pass - zaměstnanci tuto poukázku mohou využít při objednávání různých 

vzdělávacích kurzů a při osobním rozvoji 

 Relax Pass, Vital Pass, Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass - tato položka 

slouží k uskutečnění různých aktivit, cestování po celé České republice   

 Poukázky pro volný čas 

 Dárkový Pass – volba pro zaměstnance, kterým je těžké trefit se do vkusu. Dárek 

si vybere zaměstnanec sám dle svého vkusu 

 Finanční benefity 

Náklady můžete vidět v následující tabulce: 
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Tabulka 9: Náklady při přenechání kafeterie systému 

(Zdroj:https://www.mojesodexo.cz/cs/cms/clanky/obchodni-podminky/getMedia/file/c-a-cenik-

zakladni.pdf) 

Typ Poukázky Poplatek za vydání Poukázky 

(standardní) 

Gastro Pass 4% 

Benefitové poukázky (Flexi Pass, Fokus 

Pass, Relax Pass, Holiday Pass, Vital Pass, 

Smart Pass) 

5% 

Dárkové poukázky (Dárkový Pass) 5% 

Asistence Pass 5% 

Minimální odměna za vydání Poukázek 

objednaných Klientem v rámci jedné 

objednávky 

100 Kč 

 

 

Druh přepravy (dodání stravenek)  Poplatek (standardní) 

Česká pošta 170 Kč 

Kurýrní služba 190 Kč 

Bezpečnostní agentura 500 Kč 

Poplatek za pobočkové operace 30 Kč 

Doběrečné 35 Kč 

 

Druh služby Poplatek (standardní) 

Implementace systému Cafeteria – 

jednorázový poplatek splatný vždy k 

prvnímu spuštění systému Cafeteria 

20.000,- Kč 

Úprava systému Cafeteria zohledňující 

individuální potřeby Klienta nad rámec 

základní implementace 

odvíjí se od typu požadavku a jeho 

náročnosti 

Průběžná údržba a správa systému 

Cafeteria - pravidelný, měsíční poplatek 

splatný vždy poslední pracovní den v 

měsíci  

30,- Kč za každého aktivního Beneficienta 

k poslednímu pracovnímu dni příslušného 

měsíce 

Podpora Klienta po dobu spolupráce 

(hodinová sazba) 

2.500,- Kč 
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3.2 Pracovní prostředí  

Jak vyplývá z dotazníkového šetření, spoustu odpovědí směřovalo k prostředí, v kterém 

se zaměstnanci denně nacházejí. Jde především o kuchyňku, která neslouží jen jako 

prostředí pro obědové přestávky, ale mělo by to být reprezentativní místo, kde se může 

posadit potencionální klient.  

Kuchyňka potřebuje jen drobné zednické úpravy, a protože ve firmě je spoustu dělníků, 

na tuto činnost si nemusí zvát žádnou firmu. Díky tomuto kroku ušetří spoustu peněz. 

Jedná se především o opravu otvoru ve vrchní stropu a vymalování. V rámci úspor bych 

navrhovala uspořádat brigádu 3 zaměstnanců, kteří by práci udělali dobrovolně. Náklady 

jsem vyčíslila následovně. K zadělání tohoto otvoru bude použita zdící malta, kterou je 

možno zakoupit v jakýchkoliv domácích potřebách. Za 25 kg, které je dostačující (podle 

výrobce stačí 16, 5 kg na 10 metrů čtverečných), utratí firma 80 Kč. Veškeré nářadí, které 

je potřebné pro tento úkon firma vlastní. Pro vymalování prostor jsem nejprve zvolila 

bílou krycí barvu od Primalexu a poté vnitřní interiérovou barvu od společnosti Den 

Braven COLOR v odstínu slonovinové kosti. Jak uvádí internetový zdroj bydlení.cz tento 

typ barvy „vytváří pozitivní atmosféru, je radostná a zateplí celou kuchyň.” (PR, 2015)  

Jedno balení 4 kilogramů má mít údajně vydatnost až na 50 metrů čtverečných (informace 

od prodejce). Na kuchyňku ve čtvercovém tvaru s velikostí jedné strany 6,3 metrů a 

výškou stropů 4, 5 metrů budeme potřebovat nejméně 3 tyto balení. Celkově i s nářadím 

pro vymalování firma zaplatí do 1000 Kč. 

Tabulka 10: Přehled nákladů  

(Zdroj: Vlastní zpracování)   

Položka  Cena 

Zdící malta 80 Kč 

Barva 1 000 Kč 

Celkem 1 080 Kč 

 

Druhým krokem ke zlepšení situace navrhuji zakoupení nové kuchyňské linky. Vybírala 

jsem ze dvou firem. Tou první je společnost Möbelix, kterou jsem vyškrtla. Především 

proto, že za obdobnou cenu jako konkurence, nedodává linku s pracovní deskou, dřezem 
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nebo tlumícími systémy. Mým favoritem se stala společnost Ikea. Ta za cenu 11  238 Kč 

nabízí standardizovanou kuchyň s rozměry 220x 61x 220 cm. Součástí balení je 

kompletní kuchyně včetně pracovní desky, polic, zásuvek, dřezu spolu se sifonem a 

baterií. Také doporučuji nahradit starou mikrovlnnou troubu a konvici na ohřev vody. 

Tyto spotřebiče budou nákladem pro firmu přibližně 2000 Kč (průměrně 1500 za 

mikrovlnnou troubu a zbytek za varnou konvici).  Lednice, kterou firma pořizovala před 

3 lety, zůstane původní. Tato změna bude celkově tedy stát 13 238 Kč. Opět si firma 

namontuje svépomocí. 

  

 

Obrázek 10: Standardizovaná kuchyně  

(Zdroj: https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S79180437/) 

Náklady na celkovou změnu kuchyňky jsou zobrazeny v následující tabulce: 
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Tabulka 11: Přehled nákladů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka  Cena 

Kuchyňka 11  238 Kč 

Mikrovlnná trouba 1 500 Kč 

Varná konvice  500 Kč 

Celkem 13 238 Kč 

 

 

3.3 Zavedení vzduchotechniky  

Pro zlepšení pracovního prostředí bych také doporučovala instalaci vzduchotechniky. 

Vzduchotechnika slouží jako zařízení, které upravuje a rozvádí vzduch v budově. 

Funguje na principu nasávání vzduchu, poté jej filtruje například od prachu a nečistot a 

v neposlední řadě upravuje jeho vlhkost nebo teplotu. To vše dělá za pomoci ventilátorů, 

které čistý vzduch odvádí na požadované místo. Účelem tohoto zařízení tedy bude přivést 

venkovní vzduch dovnitř místností v budově a znečištěný vzduch, který je v letních 

teplotách nepříjemný, odvést pryč.  

Pro tento krok jsem se volila mezi firmami Tech-Trade s.r.o. a Mart s.r.o. Po komunikaci 

s firmou Mart s.r.o. jsem se dozvěděla, že nenabízejí žádnou slevu. Proto jsem se rozhodla 

pro pobočku firmy Tech- Trade s.r.o. Po konzultaci s pracovníkem této společnosti jsme 

dohodli slevu. Podmínkou však bylo objednání odsávací jednotky od stejné společnosti. 

Tedy rozvody vzduchotechniky pro společnost Top Advert, s.r.o. byly sníženy o 35%. 

Celkové náklady by činily 36 183 Kč před slevou a nyní 23 518, 95 Kč. K tomu musí 

společnost pořídit výše zmíněnou odsávací jednotku odsávač pilin FT 400 za 32 900 Kč. 

Tento mnou navrhovaný krok pro změnu bude celkově stát 56 418, 95 Kč. Po konzultaci 

s odborníkem společnosti Tech- Trade s.r.o., který odhadoval průměrnou cenu provozu 

na rok, jsme dospěli k částce 50 000 Kč. 

 

 

 



 

73 

 

Tabulka 12: Přehled nákladů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka  Cena 

Rozvody 36 183 Kč 

Sleva - 35% 23 518 Kč 

Odsávač pilin FT 400  32 900 Kč 

Celkem  56 418, 95 Kč 

 

Tato změna nepatří k nejlevnějším, ale pomůže k celkově lepšímu prostředí na pracovišti. 

 

Obrázek 11: Odsávač pilin FT 400  

(Zdroj: http://www.acword.cz/portal/odsavaci-lakovaci-a-filtracni-technika/produkty/odsavace-pilin-rady-

ft/odsavac-pilin-ft-400-1394.htm) 
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3.4 Zlepšení vztahů na pracovišti 

Poslední mnou navrhovanou změnou je zlepšení vztahů. Jak vyplynulo z dotazníkového 

šetření, nepořádá firma velice často žádné společné akce. Jeden ze společníků pan Ing. 

Filip Švrček je majitelem hodonínského veslařského klubu, jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole. Po konzultaci souhlasil s tímto způsobem řešení. Mnoho výhod, 

které jsou spojeny s benefity (vstup do plaveckého bazénu, sauna) nebude pro firmu 

představovat náklad navíc. Tyto aktivity navrhuji uhradit zápočtem. Mimo jiné se na 

těchto akcích může kolektiv stmelit. Jednalo by se spíše o sportovní, zážitkové aktivity 

nebo návštěvu restauračních zařízení. Cílem těchto akcí je poznání se navzájem a nebýt 

si cizí. Tento krok také přispívá k celkové atmosféře ve firmě.  Proto bych společnosti 

Top Advert, s.r.o. doporučila následující: 

 Jednou za dva měsíce uspořádat společný oběd pro každý úsek zvlášť. K tomuto 

nákupu by měla stačit místní prodejna Poe Poe, která se zabývá výrobou pizzy. 

Jedna pizza zde stojí 56 korun a na výběr je z 6 příchutí. Počet pizz by se odvíjel 

od aktuálního počtu zaměstnanců na daném úseku.  

 

 Jednou za pololetí uspořádat v dnešní době velmi oblíbené únikové hry. Zde je 

potřeba, aby všichni účastnící spolupracoval k dosažení cíle. Jako místo navrhuji 

Brno, protože je pro každého ze zaměstnanců dostupné. Dopravu do místa by 

každý řešil individuálně. Náklady na samotnou hru se pohybují od 260 Kč až po 

350 Kč na jednoho hráče.  

 

 Druhou alternativou pro půlroční aktivitu by byla bowlingová nebo kulečníková 

soutěž mezi jednotlivými odděleními. V případě bowlingu pronájem jedné dráhy 

činí ve všední den na jednu hodinu 220 Kč. Celkový náklad by tedy byl 1540 Kč 

pro sedm oddělení. Pokud by se jednalo o kuželky, zaplatila by firma za jednu 

hodinu a jeden stůl 50 Kč. Celkově tedy 350 Kč.  

 

 Protože firma nepořádá celofiremní porady, určitě bych je zařadila do 

pravidelného běhu společnosti. Doporučuji uspořádat jednou za rok celofiremní 

akci. Zde by se probrali největší problémy, která jednotlivá oddělení mají a 
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případné úspěchy, kterých bylo dosáhnuto. Aby se této akce zúčastnilo co nejvíce 

lidí, spojila bych ji s návštěvou restaurace Westy v Hodoníně. Vzhledem k tomu 

že ji osobně pan Pohlreich, velmi uznávaný český kuchař a kritik restaurací, 

ohodnotil nejvyšším možným ohodnocením, mohlo by se jednat o gastronomický 

zážitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zjištění současného stavu organizační kultury ve 

společnosti Top Advert, s.r.o. K identifikaci problémů jsem analyzovala současný stav 

organizační kultury. Z výsledků, kterých jsem dosáhla, jsem navrhla řešení. V úvodní 

části této práce jsem se zabývala samotným pojmem organizační kultura.  

V praktické části této práce jsem nejdříve uvedla krátký popis analyzované společnosti, 

jakým způsobem dojde ke sběru dat, a v neposlední řadě jsem se zaměřila, jak na samotný 

zkoumaný vzorek, tak na dosažené výsledky a jejich interpretaci.  

Pro odhalení možných problémů jsem použila metodu dotazníkového šetření. Dotazník 

jsem rozdělila do několika částí- obecné informace o respondentech, loajalita, okruh 

zaměřující se na komunikaci ve společnosti. Předposlední okruh se týká prostředí, 

v kterém se zaměstnanci vyskytují, a poslední okruh byl zaměřen na případné změny, 

které by chtěli pracovníci provést. 

Výsledky dotazníkového šetření nevyšly příliš kladně a převažují spíše negativa. Mezi ty 

největší patří nespokojenost s pracovním prostředím, zaměstnanci nejsou podporováni ve 

vyjádření vlastního názoru a postrádají společné akce. Ve společnosti bohužel také chybí 

možnost kariérního růstu, což může být hlavním důvodem proč, průměrná doba 

pracovního poměru je jen mezi 3 až 5 lety. Zaměstnanci by také uvítali větší zájem ze 

strany firmy. Většina respondentů nabývá dojmu, že společnost Top Advert, s.r.o. se 

nezajímá o své zaměstnance.  

Pozitiva vidím především v tom, že zaměstnanci jsou obeznámeni s cíli, které má 

společnost vytyčeny. I přes nízkou komunikaci jsou pracovníci ochotni se svými 

problémy, ve většině případů, svěřit jak svým spolupracovníkům, tak dokonce i svým 

nadřízeným. Firma se alespoň občas snaží uspořádat nějaké společné akce, většina z nich 

je jen prostřednictvím jednotlivých oddělení.  

V poslední otevřené otázce, se mohli zaměstnanci vyjádřit, co by ve firmě změnili, 

případně co jim chybí. Většina odpovědí obsahovala změnu prostředí, zlepšení vztahů a 

také změnu v motivaci zaměstnanců. 

Díky výsledkům dotazníkového šetření jsem se ve své návrhové části zaměřila na úzká 

místa. V prvním bodě jsem tedy navrhla motivační program – kafeterie systém Jak jsem 
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již zmínila v kapitole zabývající se tímto problémem, pro spoustu zaměstnanců nemusejí 

být peníze na prvním místě a raději si vyberou odměnu sami. 

Vzhledem k tomu, že většina odpovědí týkala místa, kde se zaměstnanci stravují, navrhla 

jsem dále úpravu kuchyňky. Při přetváření by byly osloveni především zaměstnanci 

společnosti Top Advert, s.r.o. Došlo by tak k úspoře nákladů a možnému stmelení 

kolektivu. Druhým bodem byla instalace vzduchotechniky. Pro tento krok jsem zvolila 

firmu Tech- Trade s.r.o., s kterou jsem po konzultaci dohodla 35% slevu podmíněnou 

koupí odsávací jednotky také od této společnosti. Jako velký problém se mi jeví nízká 

úroveň komunikace ve firmě. Pro změnu této situace jsem navrhla častější pořádání 

teambuldingů a společných akcí. Díky tomu, že je jeden ze společníků majitelem 

Veslařského klubu v Hodoníně, spojila jsem některé návrhy na benefity, po konzultaci, 

s tímto faktem. Firma by tak ušetřila peníze a nevzniknuly by ji náklady navíc.  

Mnou navržené změny lze vidět v předešlé kapitole. Při zvolení vhodných řešení jsem 

dbala především na to, aby byla co nejméně náročná na provedení, přispěla k celkovému 

zlepšení situace organizační kultury a především došlo k uspokojení zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

Bibliografie 

ARMSTRONG, M. 2007. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. 

vydání. Praha : Grada, 2007. 978-80-247-1407-3. 

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. 2002. Psychologie a sociologie řízení. 2. vydání. 

Praha : Management press, 2002. 80-7261-064-3. 

BROOKS, I. 2003. Firemní kultura: jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Brno : 

Computer Press, 2003. 80-7226-763-9. 

Cafeteria mojeBenefity. Cafeteria mojeBenefity. [Online] [Citace: 7. květen 2018.] 

http://cz.benefity.sodexo.com/sites/cz/files/13_SX_PASS_CAF_info_420x148_final.pd

f. 

DLOUHÁ, P. 2016. Zaručená mzda v roce 2017: Pro někoho i 22 tisíc. Kolik vám šéf 

musí dávat. PENIZE.CZ. [Online] 12. 12 2016. [Citace: 15. 5 2018.] 

https://www.penize.cz/mzda-a-plat/318561-zarucena-mzda-v-roce-2017-pro-nekoho-i-

22-tisic-kolik-vam-sef-musi-davat. 

HERZBERG, F., MAUSNER, B., SNYDERMAN, B., B. 1993. The motivation to 

work. New Brunswick, N.J., U.S.A. : Transaction Publishers, 1993. 156000634X. 

Hofstede, G. 1999. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi 

kulturami a její důležitost pro přežití. Praha:  : Univerzita Karlova, 1999. 80-858-9972-

8. 

KOTLER, P., KELLER, K.L.,. 2007. Marketing management. Praha : Grada 

Publishing, 2007. 978-80-247-1359-5. 

KOTTER, J. P. 2000. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku 

v turbulentní ekonomice. Praha : Management Press, 2000. 80-7261-015-5. 

LUKÁŠOVÁ, R. 2010. Organizační kultura a její změna. Praha : Grada Publishing, 

2010. 978-80-247-2951-0. 

—. 2010. Organizační kultura a její změna. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 978-80-247-

2951-0.. 

LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. 2004. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k 

vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha : Grada,, 2004. 80-247-0648-2.. 

OUCHI, W., G., WILKINS A., L. 1985. Organizational Culture. 1985. 



 

79 

 

PFEIFER, L. 1993. Firemní kultura: konkurenční síla sdílených cílů, hodnot a priorit. 

Vyd.1. Praha : Grada, 1993. 80-716-9018-X.. 

PR. 2015. Barvy v kuchyni. Které vám zpříjemní den? www.bydleni.cz. [Online] 26. 

březen 2015. https://www.bydleni.cz/clanek/Barvy-v-kuchyni-Ktere-vam-zprijemni-den. 

SCHEIN, E., H. 2010. Organizational culture and leadership. 4th ed. San Francisco: 

JosseyBass : The Jossey-Bass business, 2010. 978-0-470-18586-5.. 

SCHULTZ, M. 1995. On Studying Organizational Cultures:. Berlin : Walter de 

Gruyter., 1995. 3-11-014649-5.. 

ŠIGUT, Z. 2004. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha : Aspi, 2004. 80-7357-046-7. 

ŠRONĚK, I. 2001. Kultura v mezinárodním podnikání. Praha : Grada Publishing, 2001. 

str. 167 s. 80-247-0012-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Problém vnitřní integrace a vnější adaptace kde se kultura vyvíjí a funguje 20 

Tabulka 2: Složení zkoumaného vzorku podle pohlaví .................................................. 40 

Tabulka 3: Rozložení zkoumaného vzorku podle věku .................................................. 41 

Tabulka 4: Složení zkoumaného vzorku podle délky pracovního poměru ..................... 41 

Tabulka 5: Konstantně bodované pracovní činnosti ....................................................... 64 

Tabulka 6: Bonusové činnosti pro určitý úsek ................................................................ 65 

Tabulka 7: Rozdělení bodů a jednotlivých benefitů ....................................................... 66 

Tabulka 8: Náklady kafeterie systému ............................................................................ 67 

Tabulka 9: Náklady při outsorsování kafeterie systému ................................................. 69 

Tabulka 10: Přehled nákladů .......................................................................................... 70 

Tabulka 11: Přehled nákladů .......................................................................................... 72 

Tabulka 12: Přehled nákladů .......................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Vzájemné vztahy organizační kultury .......................................................... 12 

Obrázek 2: Scheinův model organizační kultury ............................................................ 18 

Obrázek 3: Typologie organizační kultury podle Handyho a Harissona ........................ 23 

Obrázek 4: Typologie organizační kultury podle T. E. Deala a A. A. Kennedyho (1982).

 ........................................................................................................................................ 24 

Obrázek 5: Klasifikace dotazníkových metod analýzy organizační kultury .................. 30 

Obrázek 6: Součásti organizační kultury ........................................................................ 32 

Obrázek 7: Logo společnosti Top Advert, s.r.o. ............................................................. 34 

Obrázek 8: Ukázka Produktů společnosti Top Advert, s.r.o. ......................................... 35 

Obrázek 9: Získané certifikáty společnosti Top Advert, s.r.o. ....................................... 37 

Obrázek 11: Standardizovaná kuchyně ........................................................................... 71 

Obrázek 12: Odsávač pilin FT 400 ................................................................................. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Seznam grafů  

Graf  1: Prostředí, jaké firma vytváří .............................................................................. 45 

Graf  2: Důležitost loajálnosti ......................................................................................... 46 

Graf  3: Jak zaměstnanci hodnotí komunikaci ................................................................ 47 

Graf  4: Jde společnosti o spokojenost jejich zaměstnanců ............................................ 48 

Graf  5: Loajálnost zaměstnanců vůči firmě ................................................................... 49 

Graf  6: Povzbuzování k vyjádření nesouhlasu .............................................................. 50 

Graf  7: Jsou vyslyšeny možné připomínky nebo nápady? ............................................ 50 

Graf  8: Typ komunikace v dané společnosti ................................................................. 51 

Graf  9: Typ komunikace, který by vyhovoval zaměstnancům ...................................... 52 

Graf  10: Jsou zaměstnanci povzbuzováni k práci v týmu? ............................................ 53 

Graf  11: Jsou zaměstnanci obeznámeni s cíli společnosti? ........................................... 53 

Graf  12: Pokud jsou jim cíle známy, jsou s nimi ztotožněni? ....................................... 54 

Graf  13: Pohled zaměstnanců na znalosti nařízených ................................................... 55 

Graf  14: Jsou zaměstnanci spokojeni se svou prací? ..................................................... 55 

Graf  15: Mají zaměstnanci pocit, že by jejich práce byla dostatečně doceněna? .......... 56 

Graf  16: Nechybí zaměstnancům při práci nářadí? ....................................................... 57 

Graf  17: Možnost kariérního růstu ................................................................................. 57 

Graf  18: Řeší své osobní problémy zaměstnanci spolu? ............................................... 58 

Graf  19: Svěřují se zaměstnanci svým nadřízeným? ..................................................... 59 

Graf  20: Způsob hodnocení nadřízeným ....................................................................... 59 

Graf  21: Jaké ohodnocení by uvítali samotné zaměstnanci ........................................... 60 

Graf  22: Společné akce pořádané firmou ...................................................................... 61 

 

 

 

 

 



 

83 

 

Přílohy 

Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den, 

mé jméno je Barbora Prokopová a jsem studentkou posledního semestru  VUT v Brně, 

obor řízení a ekonomika podniku.  

K Vašim rukám se dostal dotazník, jehož vyhodnocení je součástí mé diplomové práce. 

Tu zpracovávám pro společnost, jejíž zaměstnanci jste. Jeho vyplněním neztratíte více 

jak 10 minut Vašeho času. Odpovědi prosím zaškrtněte v políčku. 

Předem Vám velice děkuji. 

 

Pohlaví 

□ Žena     □  Muž 

Věk 

□ 18-25 let 

□  25-40 let 

□  40-50 let 

□ 50 a více 

Délka pracovního poměru u společnosti 

□  Do 1 roku 

□  Od 1 do 3 let 

□  Od 3 do 5 let 

□  5 a více let 

 

LOAJALITA 

Vytváří společnost příjemné pracovní klima ("rodinné, přátelské")? 
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□ Ano  □ Ne 

 

Je pro Vaši společnost důležité, jak moc jste vůči ní loajální? 

□ Ano   □ Ano, velmi  □ Ne 

 

Co se týče komunikace, lze ji nazvat jako otevřenou ve Vaší společnosti? 

□ Ano    □ Ne, ale občas dochází k výjimkám   □ Absolutně ne 

Pokud se podíváte na Vaši společnost, řekli byste, že jí jde o spokojenost jejich 

zaměstnanců? 

□ Ano    □ Jen v některých případech □ Ne 

 

A vy jako zaměstnanec, jste loajální vůči své firmě? 

□ Ano velmi   □ Ano, ale jen v ojedinělých případech  □ Ne 

 

KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI 

Jste povzbuzován k tomu, abyste se vyjádřil, pokud s něčím nesouhlasíte? 

□ Ano, mohu se otevřeně vyjadřovat     □ Ne, můj nesouhlas se ignoruje 

□ Jen občas jsou mé připomínky vyslyšeny 

 

Máte pocit, že manažer ocení Vaše případné poznámky nebo nápady? 

□ Ano, jsou oceňovány a podporovány      □ Ano, ale jen zřídka 

□ Ne, k mým připomínkám není přihlíženo 

 

Jaký druh komunikace ve Vaší společnosti využíváte? 

□ Telefon 
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□ E-mail 

□ Komunikace tváří v tvář 

□ Písemná komunikace 

 

Povzbuzuje Váš manažer zaměstnance k práci v týmu? 

□ Ano    □ Ne   □ Občas 

ZNALOSTI oddělení 

Sdělil Vám Váš nadřízený cíl, kterého chce firma dosáhnout? 

□ Ano   □ Ne 

 

Pokud ano, jste s cíli ztotožněn? 

□ Ano, cíle se mi zdají býti dosažitelné    □ Ne, cíle jsou nereálné 

□ Jen z části 

 

Máte pocit, že Váš nadřízený má dostatečné znalosti a zkušenosti pro vykonávání 

své práce? 

□ Ano, je skvělý vedoucí     □ Ne, určité znalosti mu chybí 

□ Nevím 

 

PROSTŘEDÍ NA PRACOVIŠTI 

Jste spokojeni se svou prací? 

□ Ano, jsem s ní nadmíru spokojen     □ Ano, ale občas bych zkusil/ a něco jiného 

□ Jsem nespokojen 

 

Cítíte, že by Vaše práce byla dostatečně doceněna? 
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□ Ano, tento pocit mám vždy        □ Jen velmi zřídka mám tento pocit 

□ Ne tento pocit nemám 

K Vaši práci máte veškeré potřebné nářadí, které potřebujete? 

□ Ano mám vše k dokonale provedené práci     □ Občas mi nějaké nářadí chybí 

□ Stává se velmi často, že mi nějaké nářadí chybí 

 

Je ve Vaši společnosti možnost kariérního růstu? 

□ Ano     □ Tato možnost zde chybí 

 

Pokud máte nějaký osobní problém, řešíte jej spolu s ostatními spolupracovníky? 

□ Ano     □ Jen velmi zřídka      □ Nikdy 

 

 

Svěřili jste se někdy se svým problémem svému nadřízenému? 

□ Ano pravidelně     □ Jen zřídka   □ Nikdy 

Pořádá Vaše společnost nějaké společné aktivity, které se konají mimo pracoviště? 

□ Ano pravidelně     □ Jen zřídka      □ Nepořádá 

Pokud ano, jaké? 

 

HODNOCENÍ PRACOVNÍKA  

Jakým způsobem Vás hodnotí Váš nadřízený? 

□ Výší platu            □ Výhodami v podobě materiální kompenzace 

□ Není hodnocena 

Jaké ohodnocení byste, Vy osobně, uvítali nejvíce? 

□ Nemateriální kompenzace      □ Prémie       □ Bonusy k platu 


