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Závazek organizace a psychologická smlouva

 Firemní kultura 

 Firemní hodnoty a řízení lidských zdrojů

 Psychologická smlouva

 Zaměstnavatelská značka

 Příklady budování firemní kultury



Firemní kultura

 Specifický soubor hodnot a norem, které jsou sdíleny 
jednotlivci i v rámci skupin v organizaci a které 
kontrolují interakci mezi jednotlivými jedinci i 
skupinami uvnitř i vně dané organizace;



Firemní hodnoty a normy

 Firemní hodnoty  jsou definovány jako dojmy a 
představy o tom, jaké cíle členů organizace by měly být 
podporovány a jaké chování je nezbytné k dosahování 
stanovených cílů;

 Z firemních hodnot jsou poté definovány interní 
normy, pokyny a očekávání vztahující se k chování 
zaměstnanců v konkrétních situacích a kontrolují 
chování jedněch k druhým;



Firemní kultura a zásadní vazby

Strategie

Organizační
struktura

Firemní 
kultura



Mc Kinsey 7S model



Firemní hodnoty a řízení lidských zdrojů

 Které procesy řízení lidských zdrojů ovlivňují firemní 
hodnoty?

 ….

 ….

 ….

 ….



Firemní hodnoty a řízení lidských zdrojů



Typologie kultury

 Dle řady dimenzí

 Žádná vyčerpávající typologie



Příklady typologií firemních kultur
 Kultura ostrých hochů 
 typická pro vysokou míru rizikovosti podnikání a zároveň rychlou 

odezvu zákazníků (např. cestovní kanceláře, reklamní agentury). Je 
orientovaná na špičkové výkony, nepřeje příliš týmové práci.

 Kultura přátelských experimentů 
 často panuje v podnicích se širokým sortimentem produkce (drobné 

spotřební zboží, nábytek, lehký průmysl). Je příznivá pro inovace, 
experimentování, přitom dovoluje rozvíjet lidskou stránku práce, 
vytvářet sehrané týmy. Dobré výkony bývají náležitě oceňovány.

 Kultura jízdy na jistotu
 panuje v podnicích silně ohrožených rizikem podnikání. Snaha 

eliminovat rizika, nechuť k osvědčeným postupům, mnohonásobné 
prověřování a kontrola jsou typické rysy této kultury (např. letecký 
průmysl, chemický, farmaceutický, jaderný výzkum).

 Kultura mašliček 
 chybí ohrožení, bohužel chybí i motiv a často i prostředky ke snaze 

být lepší, něco změnit a rozvíjet (např. orgány státní správy, školství).



Příklady typologií firemních kultur
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Psychologická smlouva

 Koncept známý od 60. let nesouvisející s pracovní 
smlouvou

 Definován jako představa obou smluvních stran 
vztahující se ke vzájemným závazkům

 Některé lze definovat jako sliby, jiná jako očekávání



Psychologická smlouva



Zaměstnavatelská značka

vize
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Proces budování značky

 Odhalení

 Jak je nyní vnímána zaměstnanci, top managementem, 
vlastníky i budoucími zaměstnanci

 Analýza, interpretace a tvorba

 Výsledky odhalení, interpretace závěrů a tvorba cílové 
značky

 Implementace a komunikace

 Implementace nové značky a její komunikace

 Měření, údržba a optimalizace

 Pravidelné posuzování výsledku , údržba stavu a 
optimalizace



Žebříčky společností

 Zaměstnavatel roku 2008 (odborná porota)
 1. T-Mobile Czech Republic a.s. 

 2. Hewlett-Packard s.r.o. 

 3. Robert Bosch, spol. s r.o. 

 4. ŠKODA AUTO a.s. 

 5. AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

 6. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

 7. Barum Continental spol. s r.o. 

 8. Dalkia Česká republika, a.s. 

 9. RWE CZ Group

 10. Česká spořitelna a.s.



Žebříčky společností
 The Moste Desired Company2008 (AISEC)

 1. Československá obchodní banka a.s. 
 2. Komerční banka a.s. 
 3. L´OREAL Česká republika s.r.o. 
 4. ČEZ, a.s. 
 5. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
 6. Coca-Cola Česká Republika s.r.o. 
 7. Ernst & Young
 8. KPMG 
 9. Česká spořitelna, a.s. 
 10. MICROSOFT s.r.o.

 Nejžádanější Zaměstnavatel roku 2008 (veřejnost)
 1. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 2. Česká spořitelna, a.s. 
 3. E.ON Česká republika, s.r.o.



Příklad budování nové firemní kultury
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Moje Nova, Moje televize
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Typy změn v organizaci

DROBNÉ DOLAĎOVÁNÍ BUDOVÁNÍ

TRANSFORMOVÁNÍ

 Zásadní, plánovaná změna, velký   
rozsah, zásadní dopad změny;
 Individuální chování založené na 
personální změně;
 Rozhodování a kontrola změny je
centralizována;

KRIZE



Vize společnosti

„Být pro diváky, uživatele a obchodní partnery 
nejvyhledávanějším televizním, internetovým a 

interaktivním médiem v České republice“
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Strategie společnosti 

náklady diferencované výrobky
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Cost leadership
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Klíčové charakteristiky firemní kultury

 Orientována na výsledky

 Orientována na neustálé zlepšování

 Překonávající očekávání zákazníků, diváků i 
zadavatelů reklamy

 Podporující kontinuální rozvoj, „učící se organizace”

 Podporující seberealizaci zaměstnanců

 Preferující lidský a povzbuzující přístup

 Podávající pomocnou ruku
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Mise řízení lidských zdrojů

 Vyhledávat, získávat, rozvíjet, motivovat a oceňovat 
profesionální lídry a rozené vítěze, kteří společně a s 
nadšením přijmou každou výzvu.

 DISCOVER, RECRUIT, DEVELOP, MOTIVATE and REWARD  
Professional LEADERS and Natural Born WINNERS who enjoy to 
work TOGETHER in  challenging environment. 
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Klíčové role zaměstnance

 Profesionál

 Rozený vítěz

 Lídr

 Týmový hráč
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Zaměstnanec a spolupracovník 
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Jak na ni?
 Maximálně otevřená intenzivní komunikace

 Setkání zaměstnanců s generálním ředitelem (cíle, principy 
atp.)

 Zástupci sekcí jako agenti změny a konzultanti

 Komunikační nástěnky, intranet

 Průzkumy zájmu a názorů zaměstnanců

 Open door policy

 Managing by walking

 Týmové akce pro zaměstnance a další cílové skupiny
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Příklad
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Příklad
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Příklad



32

Příklad

 Změněna organizační struktura a struktura pracovních míst 
z funkcionální na maticovou s prvky projektového řízení

 Obměna více jak 45% zaměstnanců (18 měsíců)

 Více jak 50 odškolených hodin na zaměstnance (2007)

 Upraven systém odměňování dle cílů a přístupu k práci

 Nastaveno přísně výkonově orientované variabilní 
odměňování ve vybraných profesích (KPIs)



Příklad
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Zhodnocení

Pozitiva Oblasti na zlepšení

 Nastaveny základní procesy, principy  

a parametry fungování organizace;

Nová krev jako motor změn;

Větší otevřenost vnějším podnětům;

Překonána atmosféra strachu a tradic;

Nevydefinovaný jednotný styl vedení;

U vybraných vedoucích pracovníků 

doposud neinternalizovány změny a   

nové hodnoty;

Tlaky mezi původní a novou firemní 

kulturou;



Implementace nové firemní kultury - připomenutí

 Interně
 Organizační struktura a popisy pracovních míst
 Nábor a výběr zaměstnanců
 Vzdělávání a rozvoj
 Hodnocení pracovního výkonu
 Řízení kariéry
 Interní komunikace

 Externě
 Externí komunikace k potenciálním kandidátům
 Nábor a výběr
 HR marketing 

 Spolupráce se školami
 Spolupráce se studenty



Otázky?



Děkuji za pozornost


