
#culturecheck
 Chcete lépe poznat kulturu firmu? 

Rychlý #culturecheck vám pomůže zjistit, jak firma funguje a zda jste
#culturefit. Odpovězte na pár otázek a zjistěte, jaká je kultura

společnosti a jak vám vyhovuje.



Systémové
myšlení

je nejrozšířenější způsob řízení, který staví na
řídící a kontrolní roli managementu. Typická je
hierarchická organizační struktura a funkční
specializace oddělení, která pracují relativně
nezávisle. Rozhodování je oddělené od výkonu,
lidé se orientují na dosahování individuálních cílů,
informace proudí především shora dolů. Důraz je
kladen na vnější motivaci - systém odměn a
postihů (cukr a bič).

Command
and control

představuje novější způsob řízení, který umožňuje
více flexibility a proto přesouvá rozhodovací
pravomoc k lidem, kteří práci vykonávají a mají
nejvíce informací. Rolí managementu je
především nastavovat a udržovat systém, který
umožní koordinaci a zajistí dostatečný tok
informací po celé společnosti. Méně pozornosti je
věnováno kontrole a více učení. Důraz je kladen
na vnitřní motivaci. 



Jak jsou podporovány týmy?Podpora týmu je chápán jako trénink a
teambuilding, které jsou plánovány na
roční bázi. 

Aktivity se zaměřují na rozvoj dovednosti
jednotlivců dle rozvojového plánu. 

Akční plány jsou střednědobé a obsahují
větší množství kroků v oblasti rozvoje.
Revize po cca 1 roce.

Téměř nikdy, ale pokud ano je to
považováno za velký problém.

Podpora týmu je realizována formou
průběžných aktivit s týmem dle potřeb,

které jsou důsledně monitorovány.

Aktivity jsou zaměřené na rozvoj týmu
jako celku. 

Výstupy se zaměřují na konkrétní malé
kroky. Následuje follow up po cca 3

týdnech a cyklicky jsou nastavovány další
kroky.

Průběžně, ale jde o menší věci. Není to
považováno za problém.
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Podpora týmů

Na co se zaměřuje rozvoj týmu? 

Jak vypadají typické výstupy z

rozvojové aktivity?

Jak často dochází v týmu ke

konfliktům?



Jaké cíle jsou nejdůležitější? Individuální

Půlroční nebo roční cyklus 

Hlavním nástrojem je hodnotící pohovor
(nadřízený a podřízený) a 360ti stupňová
zpětná vazba.

Týmové

Kratší intervaly nebo ad hoc dle potřeby. 

Průběžné debriefy, do kterých je zapojen
celý tým a zpětná vazba je podporována

ve všech směrech. 
.
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Hodnocení a
zpětná vazba

Jak často probíhá hodnocení

výkonnosti? 

Jaké nástroje na podporu

zpětné vazby jsou využívány?



Jak probíhá hodnotící pohovor? Hlavní slovo má šéf a standardem je
dostat zpětnou vazbu od šéfa, vyjímečně
je možné dát šéfovi. Žádoucí sebereflexe
podřízeného. 

Navazuje rozvojový plán a podpůrné
aktivity jako koučování nebo školení. Lidé
pracují na zlepšení samostatně. 

Neúspěch je analyzován s cílem odhalit
příčiny a konkrétní pochybení. Následuje
plán opatření a kroků pro jednotlivce
odpovědné za situaci (musím se změnit). 

Roční hodnocení je spíše oslavou a
příležitostí k plánování kariéry nebo

větších rozvojových příležitostí. Žádoucí
je vzájemná zpětná vazba.

Zpětná vazba je využita pro diskuzi s
dalšími členy týmu. Klade se důraz na

společné zlepšení.
.

Neúspěch je analyzován s cílem odhalit
příčiny a vyvodit poučení pro celou

organizaci. Následuje plán opatření a
kroků pro změnu vztahových vzorců

(chceme se změnit).
.
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Hodnocení a
zpětná vazba

Jaké další kroky navazují na

zpětnou vazbu?

Jaká opatření následují v

případě selhání nebo

neúspěchu?



Jak se tvoří strategie?Strategická rozhodnutí dělá top
management. Někdy ředitel/ka, CEO,
majitel/ka.  
Specialisté a další zaměstnanci mohou
být poradním hlasem. Management
posuzuje návrhy ze svého úhlu pohledu. 

Specialisté odpovědní za svoji oblast
pracují samostatně a přichází s řešeními. 

Pracovní náplň je jasně vymezena. Jsou k
dispozici i metodiky a postupy, jak má být
práce vykonávána. Změny je nutné
schválit. 

K tvorbě strategie je přizváno více
zaměstnanců, kteří vzájemně posuzují své

návrhy z více perspektiv.
 

Specialisté iniciují vytváření pracovních
skupin, facilitují jejich práci a průběžně
získávají zpětnou vazbu i engagement

všech relevantních stakeholderů. 

Pracovní role je spjata s vizí a jsou jasné
cíle. Pracovní náplň ovlivňuje aktuální

situace a osobnost člověka, který ji
zastává. 
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Pravomoc
rozhodovat

Jak se rozhoduje o operativních

věcech?

Jak jsou vymezeny pracovní

role?



Kdo a na základě jakých

skutečností rozhoduje o

povyšování?

Rozhoduje nadřízený/á na základě toho,
jak ho/ji vidí z hlediska výkonnosti a
schopností.  

Cíle jsou stanoveny nadřízeným. Na
základě diskuze může podřízený upravit
nebo upřesnit své cíle za předpokladu, že
přispějí k plnění cíle nadřízeného. Cíle
jsou SMART. Jde o monitorování výkonu. 
 

Důležitý je týmový výsledek a zpětná
vazba od lidí, se kterými člověk pracuje

(nejen od nadřízených). 
.
 
 
 

Cíle odrážejí společný záměr. Na jejich
tvorbě se proto podílí více stakeholderů.
Je možné je revidovat dle potřeby. Jde o
udávání směru a usnadnění rozhodování

členů týmu.  
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Pravomoc
rozhodovat

Jak jsou nastavovány cíle? 



Systémové
myšlení

V tomto prostředí vzniká často kultura, která více
vyhovuje lidem, jejichž důležitou hodnotou je řád
a výkonnost. Vítají plánování, strukturu a
přehlednost, cení si profesního růstu, který je
založen na odbornosti. Mají dostatečnou dávku
sebeprosazení, aby se dostali do rolí, kde mají
pravomoci nebo jsou ochotni přijímat instrukce a
pracovat dle pokynů v rolích, kde rozhodovat
nemohou. 

Command
and control

V těchto organizacích bývá kultura, která je
přitažlivá pro lidi, jejichž klíčové hodnoty jsou
svoboda a vytváření přidané hodnoty. 
Vítají větší autonomii rozhodování a jsou ochotni
snášet riziko. Cení si profesního růstu založeného
na  soft-skills. Kultury bývají více inkluzivní a
aktivně vytvářejí prostor pro spolupráci rozdílných
lidí, což umožňuje inovace a kreativitu. 




