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Běloruští a moldavští experti
mohou rychleji získat trvalý pobyt

FIREMNÍ KULTURA

Firemní kultura a metody jejího zjišťování
Utváření nebo ovlivňování firemní kultury
(dále jen FK) je slovní spojení, s nímž se
v poslední době setkáváme často. Mnohé organizace chápou FK jako jeden z pilířů přístupu
ke klientovi a tím i za základ svého zisku.

Význam pojmu firemní kultura
Pojem firemní kultura má normativní význam. Určuje, jaké chování bude oceňováno a
jaké naopak sankcionováno, a to nejen
z pohledu nadřízených, ale také v rámci týmu.
Někde může být normální chodit pozdě, a naopak sankcionováno může být to, že někomu
oběd trvá déle než 30 minut. Určitá konkrétní
FK existuje v každé organizaci
bez ohledu na to, jestli jí pozornost věnujeme, nebo ne. Utváří se
postupně, dlouhodobě a lze ji jen
těžko ovlivnit, a to zejména
u velkých organizací s dlouhou
tradicí. Často čteme nebo slyšíme
o tom, že by se FK měla usměrňovat. Nejprve bychom ale měli
vědět, čím je naše FK charakteristická, abychom si pak mohli říct,
co a jak vlastně chceme změnit.

Dělení firemní kultruy
Známe kategorie FK, které jsou
ovlivněny tím, ze které země
pochází mateřská firma (např. americká, německá nebo japonská FK). Zatím jsem neslyšela, že by někdo chtěl z firmy s německou FK
udělat firmu s americkou FK. Tyto kategorie
nám pomohou jen pro základní orientaci, ale
nemohou sloužit k podrobnému popisu.
Dalším pohledem na FK se zabývá tzv. transkulturální psychologie (Cross-Cultural Psychology). Hofstede, významný odborník v této
oblasti, prostřednictvím dotazníkové metody
vymezil celkem pět dimenzí, podle kterých
popisuje různé (nejen firemní) kultury. Jsou to:
vzdálenost od moci (respekt k autoritě); individualismus versus kolektivismus (samostatnost
oproti celoživotní sounáležitosti s velkými
skupinami); maskulinita versus feminita; vyhýbání se nejistotě (prožívání nejistoty); tzv.
kon fu ciánský d ynamis mus (dlouh o-

dobost versus krátkodobost). Tento popis FK
už je podstatně podrobnější a může nám sloužit
jako východisko k analýze a následnému doporučení změn.
Pro zjišťování informací o FK lze použít také
projektivní metody. Projektivní metody jsou
založeny na tom, že respondentovi předložíme
málo strukturovaný podnět, třeba obrázek. Do
odpovědi potom projikuje svoje postoje. Výhodou tohoto postupu je, že se daleko méně zapojuje autocenzura – snaha neříci o sobě příliš
mnoho nebo odpovědi upravovat tak, jak by je
chtěl vidět nadřízený. Výhodou je i to, že si
můžeme nastavit libovolné kategorie ovlivňující FK bez ohledu na jakékoli
teorie. Nevýhodou ovšem může
být to, že na projektivní dotazníkový materiál respondenti méně
rádi odpovídají, protože v nich
vyvolává nejistotu, jak vlastně ty
„správné“ odpovědi mají vypadat.
Průzkum FK je náročný na metodologické zvládnutí, ale pokud se
mu věnují odborníci, lze všechna
rizika podchytit. Průzkum přináší
odpovědi na konkrétní otázky.
Výstup z klasického dotazníku
může např. být: „20 % respondentů se v kontaktu s klientem cítí
podrážděno.“ Projektivním dotazníkem se můžeme dostat ke konkrétnější odpovědi — např. zjistit, v jaké situaci k tomu dochází, a můžeme pak snáze hledat cestu, jak se
tomu vyhnout.
Po přečtení výsledků průzkumu FK můžeme
zjistit, že jsme to vlastně všechno věděli, ale
vinou tzv. provozní slepoty určité problémové
oblasti nevidíme objektivně, a proto pro nás
může být těžké se s nimi vypořádat. Průzkum
FK dokáže najít problémové oblasti, které jsme
si v tu chvíli ani neuvědomovali, a pomocí
verbálního popisu i/nebo kvantitativního vyjádření je popsat.
Mgr. Hana Kyrianová
personální manažerka,
autorka publikace Assessment
centrum v současné personální praxi
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Vyhlášeni zaměstnavatelé roku
První ročník soutěže Credit Suisse Zaměstnavatel regionu 2004 má své vítěze v dalších
pěti krajích. V Olomouckém kraji zvítězila
firma Skanska, v Moravskoslezském bodovala
Severomoravská energetika a výrobce kování
pro nábytek Hettich ČR uspěl v kraji Vysočina. Producent pneumatik Barum získal první
místo ve Zlínském kraji a břeclavský Gumotex v Jihomoravském. Cenu za nejlepší personální projekt získala ve Zlínském kraji za
projekt Systém vzdělávání ve vztahu ke kvalitě společnost Železniční průmyslová stavební
výroba Uherský Ostroh a v Moravskoslezském kraji Severomoravská energetika za
projekt rozvoj zaměstnanců - podpora bezpečné práce.

Nový vzdělávací program MBA
Nový vzdělávací program zejména pro manažery a podnikatele působící v exportně zaměřených firmách nabídne od října Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze.
Úspěšní absolventi se budou honosit mezinárodně uznávaným titulem MBA in International Business. Spolutvůrcem projektu se stala
vládní agentura CzechTrade. Cena tříletého
studia při zaměstnání, probíhajícího v drtivé
většině v anglickém jazyce, je 295 tisíc korun.

Němci přicházejí o práci, Česko je
ostražité

PERSONÁLNÍ CONTROLLING

Mít výkonný personální systém znamená to,
že veškerá politika a praxe řízení lidských
zdrojů je propojena s konkurenční strategií
organizace a jejími pracovními cíli. Základními
složkami správně fungujícího personálního
systému, jehož úkolem je zvyšovat celkovou
kvalitu lidského kapitálu, jsou hlavní personální procesy, tj. nábor a výběr zaměstnanců, odměňování, řízení výkonu a vzdělávání a rozvoj.
Výkonný personální systém musí plnit následující úkoly:
• Výběr nových zaměstnanců a rozhodnutí o
povýšení stávajících v souladu s ověřenými
modely kompetencí na jednotlivých pozicích.

Od letošního října budou mít kvalifikovaní
pracovníci z Běloruska a Moldavska šanci
získat rychleji povolení k trvalému pobytu v
ČR. Vláda o tyto dvě země rozšířila seznam
států, jejichž občané se mohou zapojit do projektu na získávání kvalifikovaných pracovníků
ze zahraničí. Dosud se týkal Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu. Loni do republiky přišlo 26 tisíc cizinců. Česká populace totiž postupně stárne a vymírá. „V roce 2030 bude na
českém trhu chybět přes 420 tisíc lidí. Česku
chybějí již nyní pracovníci v některých profesích a oborech, a mezery tak vyplňují cizinci,“
uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních
věcí Kateřina Prejdová. Letos se do pilotního
projektu může zapojit 700 občanů vybraných
zemí, zatím dostalo šanci 35 osob. Pokud splní
daná kritéria, budou moci získat povolení k
trvalému pobytu v Česku již za dva a půl roku.

• Rozvoj strategií poskytujících včasnou a
efektivní podporu rozvíjení dovedností a znalostí, které jsou v souladu s implementací firemní strategie.
• Vytváření politiky odměňování a řízení
výkonu, která bude přitahovat výkonné zaměstnance a zároveň podpoří jejich motivaci a setrvání v organizaci.
Výzkumy prováděné v USA týmem M. Huselida, B. Beckera a D. Ulricha ve 2800 organizacích ukázaly velké rozdíly mezi organizacemi, které používají vysoce výkonné personální

Každá čtvrtá německá firma chce přesunout
část pracovních míst z Německa do zahraničí,
tvrdí nový průzkum. V Německu je v březnu o
40 tisíc nezaměstnaných víc, ohlásil německý
statistický úřad. Německá stagnace se dotýká
i Česka. Více než třetina českých firem vyváží
do Německa. „Pokud se tam zvýší nezaměstnanost, budou Němci méně utrácet za zboží.
Tím pádem klesne zájem i o české zboží a
zpomalí se export,“ říká Vladimír Pikora,
analytik Volksbank. Útlum již cítí například
vývozci spotřebního zboží. Přímý dopad může
mít německá nezaměstnanost na cestovní
ruch, neboť Němci představují více než 40 %
turistických příjezdů do České republiky.

(Pokračování na stránce 3)
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