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 O úspěchu každé společnosti rozhoduje to, do jaké míry je schopna
uspokojovat potřeby zákazníků, soupeřit se svými konkurenty a zároveň
při tom vytvářet zisk. 

Firemní kultura může tomuto
úspěchu napomoci, nebo ho
naopak znemožnit.  

Jak moc zaměstnanci věří tomu, co firma dělá? 
Jak lidé ve společnosti reagují na měnící se
prostředí? Jaké to má dopady na tržní pozici?



Co nedokážete změřit,
nedokážete ani řídit

 Chcete řídit úroveň engagementu, délku nemocenské čerpané
průměrným zaměstnancem nebo počet novinek, které firma uvedla na
trh? Jejich měření je jednoduché a prospěšné, jde však jen o měření

výsledků. Pokud se  chcete zaměřit i na jejich příčinu, potřebujete změřit
(mimo jiné) firemní kulturu, která vytváří prostředí pro jejich realizaci. 
Dobrá zpráva je, že i když firemní kulturu nevidíte a nemůžete si na ni

sáhnout, změřit ji lze...



Co tedy vlastně měřit?

min max

 Existuje mnoho nástrojů pro měření firemní kultury. 
Ty kvalitní přinášejí komplexnější pohled na to, jaké myšlenkové mapy,

chápání rolí a vzorce chování sdílí zaměstnanci společnosti.
Dozvíte se, jaká je skutečně žitá firemní kultura a jak moc se liší od té

deklarované. Výsledky měření bývají často překvapivé, ale o to cennější.
Především pak v případech, kdy pomáhají identifikovat oblasti, které si

při řízení společnosti zaslouží větší pozornost.



Aby měření firemní kultury přineslo co největší užitek, je důležité je
správně zaměřit. Ještě před začátkem měření je proto třeba si
rozmyslet, proč měření děláte a použít k tomu odpovídající metodiku.  

Efektivní využití diagnostiky

Každý jednotlivec vnímá firemní kulturu jinak. Cílem diagnostiky by
vždy mělo být získat co nejobjektivnější obrázek o realitě, tedy
zachytit pohled co nejširšího spektra zaměstnanců. Je proto třeba
kromě celkového výsledku pracovat i s výsledky jednotlivých skupin
zaměstnanců...

Měření firemní kultury by mělo být jen začátkem, po kterém následuje
konkrétní akce, která kulturu ovlivní správným směrem. Pro
vyhodnocení úspěšnosti této akce je klíčové opět změřit firemní
kulturu i po jejím provedení a určit, co fungovalo a co naopak ne.



(za)měření
Ať už se zaměříte na všechny
aspekty, nebo se soustředíte
jen na specifické oblasti, lze
díky vhodné volbě diagnostiky 
 zjišťovat např. do jaké míry
firemní kultura podporuje
strategické cíle, jak je kultura
zdravá nebo dokonce jak
firemní kulturu ovlivňují leadři.
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jak jsou lidé ztotožněni s misí a
dlouhodobou strategií společnosti 
zda fungování uvnitř organizace reflektuje
očekávání a potřeby zákazníků
jestli chování jednotlivců posiluje týmové
vazby a pohodu zaměstnanců
zda zaměstnanci upřednostňují zájmy celku
před svými osobními zájmy
jaký dopad na firemní kulturu má konkrétní
chování jednotlivých leadrů a managerů 

Diagnostika pomůže zjistit např:



nepřeceňovat  první
měření
Výsledky prvního měření často
zdůrazňují aspekty, které stály
až doposud mimo zorné pole.

Sledování trendů

Mnohem více než momentální výsledek
vám řekne vývoj výsledků v průběhu
delšího času. Opakované měření pomůže
zvýšit efektivitu příslušných opatření.

pravidelné opakování
Zaměstnanci lépe pochopí, na
co se ptáte a jejich odpovědi
budou více odpovídat realitě.

funguj íc í  opatření
Vyhodnocení dopadu usnadní
rozhodování o dalších akcích, 
 jejich zaměření i provedení.



Každý jednotlivec vnímá firemní kulturu jinak. Cílem
diagnostiky by vždy mělo být získat co nejobjektivnější
obrázek o realitě, tedy zachytit pohled co nejširšího
spektra zaměstnanců. 

Objektivita je klíčová

Je proto třeba kromě celkového výsledku pracovat i s
výsledky jednotlivých skupin zaměstnanců a prozkoumat
rozdíly ve vnímání např. dle hierarchického postavení ve
společnosti, příslušnosti k různým oddělením, délky
zaměstnání ve společnosti, demografických rysů jako
třeba pohlaví, věku nebo dosaženého vzdělání. 



Srovnávání
výsledků
Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv
diagnostický nástroj, srovnávejte
výsledky, které vám poskytne.
Jen tak budete moci zjistit, které
aktivity posouvají firemní kulturu
žádoucím směrem a které ji
naopak škodí.

Jak si stojíme oproti ostatním
společnostem na trhu?

Které oddělení má výsledky nejlepší a
které naopak nejhorší?

Existuje nějaká skupina zaměstnanců,
která vnímá naši kulturu dramaticky jinak?

Jak se do výsledků promítnuly změny,
které jsme zavedli od minulého měření?
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