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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. 

Budeme úspěšní?

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



Co usnadňuje orientaci?

Hodnoty a vize
Jasně formulovaná
dlouhodobá vize vychází z
vašich hodnot a přesvědčení
a ukazuje vysněný stav, ke
kterému firma směřuje. 

Strategie
Strategie, jak bude firma
fungovat v konkurenčním
prostředí, umožní soustředit
se na dlouhodobé cíle.

Cíle
Nastavení cílů a ukazatelů
(KPIs), které vhodně spojí
každodenní činnost s
firemní vizí a dlouhodobou
strategií.

Pro lepší fungování v každodenním životě jsou důležité definice určující
směřování firmy. Ty jasně formulované pak slouží jako jakýsi kompas pro
zaměstnance, ale i zákazníky, dodavatele a další partnery mimo společnost.



Pohled do zrcadla
Zažité myšlenkové mapy, opakované
vzorce chování a sdílené chápání
jednotlivých rolí, které společně tvoří
firemní kulturu, mají na úspěch firmy
zásadní vliv. Měření firemní kultury je
proto klíčovým nástrojem, který
ukáže, do jaké míry jsou ve
společnosti vytvořeny podmínky, aby
chování zaměstnanců podporovalo
strategické cíle firmy. 

Jak lidé ve společnosti reagují na
měnící se prostředí? 

Jak moc zaměstnanci věří tomu, co
firma dělá? 

Jak se nám daří měnit nefunkční
postupy?

Jaké to má dopady na tržní pozici?



ještě před začátkem měření je proto třeba si rozmyslet,
proč měření děláte a k čemu jeho výsledky chcete
využít

dále se rozhodněte, na jakou oblast se chcete zaměřit

posledním krokem je pak volba vhodné diagnostiky,
která vám přinese odpovědi na otázky, které vás
zajímají 

díky správnému zaměření navíc zjistíte jaká je skutečně
žitá firemní kultura a jak moc se liší od té deklarované

   Existuje mnoho nástrojů pro měření firemní kultury 

Co, jak a čím měřit?



(za)měření:
mise
Poslání společnosti bývá většinou
definováno značně abstraktně.
Přesto se však zásadním
způsobem promítá do organizační
kultury a ovlivňuje fungování celé
společnosti. Je proto důležité
vědět, zda vaše mise zůstala jen
nápisem na zdi, nebo zda pronikla
lidem do krve...
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zda je dlouhodobá vize jasná a
přesvědčivá pro všechny zaměstnance 

jak moc jsou zaměstnanci sladěni s
konkurenceschopnou strategií, která
poskytuje dlouhodobější zaměření

jak jasné, motivující a akceptovatelnéjsou
cíle, které sladí krátkodobé akce s
dlouhodobou vizí a strategií organizace

Diagnostika pomůže zjistit např:



(za)měření:
konzistence
Každá firma působící v konkurenčním
prostředí je nucena řešit mnoho
komplexních situací, které nemají
jednoduchá řešení. To se často
projevuje jako střet zájmů v
protichůdnosti cílů jednotlivých
oddělení. Z  pohledu celku je proto
důležité zajistit, aby vynakládané úsilí
všech zaměstnanců směřovalo ke
stejnému cíli...
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jak se daří efektivně koordinovat činnosti
v rámci celé organizace

zda dochází k dosažení shody na postupu
v zásadních otázkách a problémech, které
se v organizaci vyskytnou

zda jsou hodnoty, kterými se řídí skutečné
chování a rozhodování lidí ve firmě,
pojmenovány a respektovány

Diagnostika pomůže zjistit např:



(za)měření:
zapojení
Úspěch firmy stojí na lidech. Je proto
důležité jejich potenciál co nejvíce
využívat a dále ho rozvíjet. Navíc platí,
že pokud se zaměstnanci skutečně
zapojují do fungování firmy, neplní už
jenom příkazy vydané shora, ale jsou
sami proaktivní a společnost z toho
benefituje. Umožňuje to ale firemní
kultura? 
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jak se daří budovat dovednosti a
schopnosti, které přispívají k současnému
a budoucímu úspěchu organizace

jak efektivní je podpora týmové
spolupráce pro splnění cílů nejen daného
týmu, ale i celé organizace

jak zaměstnanci vnímají možnost sami
něco udělat nebo změnit

Diagnostika pomůže zjistit např:



(za)měření:
přizpůsobivost
V dynamickém tržním prostředí
dochází k neustálým změnám a o
úspěchu společnosti často rozhoduje
schopnost se jim přizpůsobit. Nelze
však očekávat, že se společnost stane
např. králem na poli inovací, pokud
nemá vhodnou firemní kulturu, která
právě tento cíl podporuje... 
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zda společnost podporuje flexibilitu a vítá
změny ve snaze zlepšit způsob práce

jak firma chápe měnící se potřeby
zákazníků a reaguje na ně

jak je ve společnosti (ne)snadné učit se z
úspěchů i neúspěchů a sdílet tyto
poznatky s ostatními členy organizace

Diagnostika pomůže zjistit např:



Linkedin:
Institut firemní kultury

Webové stránky:
www.infk.cz

email:
info@infk.cz

https://www.linkedin.com/company/institut-firemn%C3%AD-kultury/
http://www.infk.cz/

