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Bakalářská práce se zabývá tématem firemní kultury ve vybrané společnosti. V teoretické části je uvedene definice pojmu, vytváření a změna firemní kultury a její 
typologie. V druhé části praktické části je vymezen vliv firemní kultury na vybrané činnosti. Praktická část se zabývá představením spoelčnosti, její historii a strategii. Druhá 
část je pak věnována dotazníkovému šetření a závěru z něj. 

Úvod 
Dobře nastavená a fungující firemní kultura je pro danou firmu jednou z nejlepších reklam 

vůbec. Stejně, jako je kultura, určitou známkou vyspělosti národa, tak je firemní kultura 

známkou vyspělosti dané společnosti. Avšak, nositelem kultury není daná firma, ale jsou 
to zaměstnanci. Jsou to jejich vztahy se sebou navzájem, vztahy s nadřízenými, 

komunikace, stotožnění s cíly společnosti nebo identifikace se symboly. Je těžké 

odhadnout lidské chování, a je ještě těžší dát dohromady skupinu lidí, kteří vytvoří 

kvalitní a dobře fungující firemní kulturu. Každá člověk je odlišná osobnost, má jiné 
priority, jinak vnímá jednotlivé situace, jinak pracuje samostatně a jinak ve skupině. 

Jednoduše řečeno, pokud má být firma úspěšná, nesmí podhodnotit důlěžitost právě 

firemní kultury. 


Cílem bakalářské práce v teoretické části je získat na toto téma co nejvíce relevantních 

informací z odborných zdrojů a definovat tak firemní kulturu a její vliv na personální 

činnosti,v praktické části se budu zabývat výsledky dotazníkového šetření a následným 
doporučením. 


Bakalářská práce je rozdělena část teoretickou a praktickou. V teoretické části najdeme 
poznatky z odborné literatury zabývající se pojmem kultury obecně, pojmem firemní 

kultury a jejího vzniku a následně vlivem na vybrané personální činnosti. Zároveň je také 

východiskem pro část praktickou. V praktické části se zabývám představením 

společnosti Red Bull a její firemní strategií, ze které vychází firemní kultura a nakonec 
jejím vlivem na vybrané personální činnosti ve společnosti a v neposlední řadě se budu 

zabývat výsledky vlastního dotazníkového šetření a jeho rozboru. Zdrojem pro mou 

praktickou část je má vlastní zkušenost z dvouletého pracovního poměru, konzultace s 
nynějším brand manažerem společnosti a manažerkou personálního oddělení a vlastní 

dotazníkové šetření. 


Metody použité při výzkumu 

Základni metodu pro výzkum využitou v praktické části pro získání potřebných dat, byla 

metoda dotazníku, který byl tvořen uzavřenými, polootevřenými a otevřenými otázkami, z 
toho čtyři sloužili pro statistické účely. Doplňkovou metodou pak rozhovor s manažerkou 

HR oddělení ve společnosti. 


Závěr 

Výsledky dotazníkové šetření ukázaly, že společnost Red Bull má velmi silnou 
firemní kulturu se kterou jsou zaměstnanci v zásadě spokojeni, ať už se jedná o péči 

nebo kariérní růst. Ve společnosti panuje neformální přátelská atmosféra, kde jsou 

zaměstnanci spíše takovou rodinou než kolegy. V neposlední řadě nám dotazníkové 

šetření ukázalo, že jsou zaměstnanci sžiti se složkami firemní kultury v organizaci, 
avšak u některých složek firemní kultury dochází k nepochopení jejich významu. 


Autorce se podařilo získat dostatek relevantních odborných informací pro popis 

firemní kultury a jejího vlivu na personální činnosti v teoretické části. V praktické části 

naplnila oba výzkumné předpoklady spolu s dílčími cíli a pomocí výzkumného šetření 

provedla rozbor firemní kultury ve společnosti Red Bull a následně uvedla několik 

doporučení. Stanovené cíle bakalářské práce se tedy povedlo splnit. společnosti Red 

Bull a následně uvedla několik doporučení. Stanovené cíle bakalářské práce se tedy 

povedlo splnit. 


Výsledky

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo identifikovat firemní kulturu ve společnosti 
Red Bull, vztah zaměstnanců k jednotlivým složkám firemní kultury a spokojenost 

jejich zaměstnanců s ní. 


Tento cíl se podařilo naplnit a pomocí dílčích cílů podrobněji popsat.


Cílem práce je navrhnout případná doporučení. Výsledky dotazníkového šetření 

neodhalily zásadní nedostatky, ale i přesto navrhuji následující opatření, které 

vycházejí z dotazníkové šetření a intepretací výsledků.


Jak je uvedeno výše, složky firemní kultury jsou ve společnosti silně zakořeněny ale 

pro společnost by bylo dobré aby posílila pozici firemního hrdiny, tak, aby ho 

registrovali nejlépe všichni zaměstnanci a tím zároveň posilovala ostatní složky 

firemní kultury, jeikož hrdina je jejich, v nejlepším případě, nositelem. 


Rituály ve společnosti prokazatelně existují, ale doporučuji se zaměřit na to, aby 

zaměstnanci pochopily proč je mají dodržovat a aby z jejich dodržování plynula 
nějaká výhoda. V další doplňují otázce,kde se autorka doptává na situaci, jakým 

způsobem respondenti jednají, když se rituály týkají bezprostředně jejich výkonu 

práce, víc jak polovina uvedla, že se jimi řídí jen z poloviny, což značí buď na 

nedostatečnou identifikaci s rituály nebo jejich nepochopení. Doporučení autorky je, 
aby společnost pomocí interního školení pomohla zaměstnancům pochopit proč 

jsou rituály důležité a zároveň jim dala možnost pro změnu či jiná doporučení pro 

zeefektivnění výkonu práce. 



