
Pri troche nadsadenia si môžeme
v súvislosti s týmito pojmami polo žiť
filozofickú otázku o sliepke a vajci.
Je to kultúra, čo tvorí predpoklad
vý konnosti, alebo naopak efektivita
vo výkonnosti určuje atribúty firem-
nej kultúry? Firemná kultúra v našich
podmienkach už dávno nie je pojmom
„že takto to chodí vonku“ alebo „tak
to majú veľké firmy“ rovnako ani na
výkonnosť sa nepozerá iba v optike
instantného zisku či zlyhania. Oba mo -
nopoly majú svoje pevné podložie 
v štruktúre firiem a spoločne tvoria
hod noty lukratívne pre stakeholderov.

Prvé výskumy mapujúce vzťah
výkonnosti a firemnej kultúry na chá -
dzame na začiatku osemdesiatych
rokov dvadsiateho storočia. Autori, kto -
rí sa touto problematikou zaoberali
sa sústredili na ekonomicky prospe-
rujúce firmy, pričom svoju pozor nosť
zameriavali na identifikáciu takých
premenných, ktoré boli spoločnou
črtou úspešnosti. Materiály, ktoré po
nich študujeme zanechávajú skôr
anekdotický dojem a len veľmi ťaž ko
ich môžeme zaradiť do kategórie
štrukturovaných a exaktných meraní.
Mnoho zo skúmaných firiem, ktoré
boli v tom čase úspešné, časom pre -
padli alebo zmizli celkom. Relia bili ta
výskumov utrpela aj tým, že do spo -
menutého výskumu neboli situač ne
zaradené firmy neprosperujúce 
a slabé. Napriek týmto rozpačitým
počiatkom sa prepojenie firemná
kultúra a výkonnosť rýchlo udomác-
nili na mape agendy ľudských zdro-
jov a od toho času sa kvalita vzájom-
ného pôsobenia metodologicky ucho -

pila. Firemná kultúra sa od de väť de -
siatych rokoch merala dotaz ní ko vý -
mi metódami a výkonnosť pro stred -
níctvom sledovania kombinácií vy -
braných finan čných a nefinanč ných
ukazovateľov. Súvislosti sa zisťovali
cez korelačné vzťahy.

SILNÁ KULTÚRA 
A VÝKONNOSŤ

Rozdelenie na slabú a silnú kul -
túru tvorí základ väčšiny učebnicových
definícií. Silná kultúra je reprezen-
tovaná stabilitou, vysokou mierou
zdieľania, jednoznačnosťou, rešpek-
tovanie hodnôt a noriem v rámci firmy.
Podľa Sathe (1995) k vytvoreniu silnej
kultúry prispievajú najmä tieto tri ele -
menty: 
1. líder, ktorý určuje dominantné hod -

noty a postupy, ktoré dávajú zmysel
vo svetle konkurenčných podmie -
nok, 

2. záväzok spoločnosti konať podľa de-
klarovaných hodnôt a prin cí pov a

3. starostlivosť firmy zabezpečiť po -
hodu (well-being) zamestnancov,
zákazníkov a akcionárov. Vo vzťa hu
silnej firemnej kultúry k výkon-
nosti registrujeme jej výhody aj
nevýhody.
(Denison, 1990)

VÝHODY SILNEJ KULTÚRY
Silná kultúra tvorí súlad vnímania

a myšlienok zamestnancov. Trans -
pa rentnosť a otvorenosť komuni kač -
ných kanálov tvorí predpoklad spo -
ločného zdieľania. Jednotlivci sú le -
gi tímne časťou celku, čo sa preja vu -
je spoločným jazykom, rozlišova ním
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Firemná kultúra
a výkonnosť

Firemná kultúra a výkonnosť sú dnes jedny 
z najčastejšie skloňovaných pojmov v manažmente.
Obe dimenzie k sebe bytostne patria. Kultúra
reprezentovaná virtuálne aj fyzicky je majetkom
firmy, „prostredím pre život“, je rezíduom úspechu.
Výkonnosť na druhej strane je očakávanou 
merateľnou veličinou tým, ktorým kultúra
umožňuje fungovanie – zamestnancom.

Ján Uriga
uriga@aspartners.eu
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priorít, nahraditeľnosťou, tímovosťou.
Spomenuté artefakty nájdeme v po -
zitívnom dôsledku v momente roz -
hodovania a jeho nižšom reakčnom
čase. Predpo klady takto formulova nej
kultúry tvoria manažéri, ktorí ju žijú
a zamestnanci ju pochopia. K úspe š -

nému výsledku je len krok. 
Silná kultúra zjednocuje sprá va nie

zamestnancov. Predchá dza júci odsek
hovoril o myslení, ktorého dôsled-
kom je prejavované správanie. Ge ne -
rálne dodržiavanie hodnôt a noriem
je unitárnou veličinou pred klientmi.

Zároveň slúži ako preventívny ná -
stroj v prípade nedodržiavania jed-
notlivcami, keďže  skôr ako dôjde 
k formálnemu napomenutiu, môže
dôjsť k individuálnej reflexii a ná -
pra ve, ktorá má psychologicky pozi -
tívnejší dopad ako trest. 

Silná kultúra podporuje zdieľanie
balíka spoločných hodnôt. Firma si
vytvára balík hodnôt odvodzovaním
od vízie, stratégie a cieľov firmy, kto -
ré sa kryštalizujú pod vplyvom seg-
mentu pôsobenia, tradície a rozvo-
jových možností. V hodnotovej jed-
note vidíme princípy lojality, moti -
vá cie a inovačného prístupu. 

NEVÝHODY 
Silná kultúra zameriava pozor nosť

firmy na predchádzajúce skú se nos ti.
Je logicky správne po kračovať v tom,
čo je dobré, ale len do tej miery po -
kým to spĺňa prísne kritériá spojené
s inováciami, vývojom trhu, sig ná lom
od konkurencie a podobne. Ustr nu -
tosť v jednosmerke nepriaznivo
vplý va na ekonomickú výkonnosť
firmy, pretože nikto nevie kedy na -
sleduje prvá možnosť odbočiť a späť
sa vrátiť už nejde. V rôznych zdro-
joch sa v tomto význame stretávame
s upozornením na črty arogancie, kto-
ré si firma týmto prejavom vyslúži. 

Silná kultúra bráni prinášať alter-
natívy. Prejavom takéhoto zdieľania
je konformita a prílišné lipnutie na
proklamovaných štruktúrach valid-
ných v minulosti. Častokrát sa zabú-
da na to, že jednotlivé prvky kultúry
sú živým organizmom, ktorý potre-
buje kultiváciu. Dokážeme porozu-
mieť, že po nastavení, implementácii
firemnej kultúry, po zbieraní prvej
úrody dochádza aj k únave, neskôr 
k uspokojeniu. Príliš veľa úsilia sa
venuje dodržiavaniu často bez prag-
matického konštruktívneho prístu -
pu. Dôsledkom je posledný nega tív ny
dôsledok silnej firemnej kultúry a ním
je rezistencia voči zmenám. Ak nám
trvalo hodnú chvíľu nájsť a dohod-
núť sa na tejto platforme hodnôt 
a presvedčení, predsa to všet ko ne -
hodíme cez noc za hlavu. Iden ti fi -
kujeme tendenciu hľadať dôvody
ako obhájiť pôvodnú verziu oproti
novele, ktorá skvalitňuje hneď nie koľ-
ko nadväzujúcich článkov. Neustále
hádzanie sa do ozdravovacieho bah na
firemnej kultúry zastavuje možnosti
reha bilitácie inými alternatívnymi
pro striedkami. 

Výhoda či nevýhoda silnej organi-
začnej kultúry pramení predo všet kým
z jej obsahu. Ak je kultúra silná, je 
v súlade s obsahom stratégie, týmto

výkonnosť

Obsah kultúry Sila kultúry
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podporuje výkonnosť firmy. V kon -
tras te stojí ak je silná kultúra 
v konflikte s firemnou stratégiou.
Stáva sa prekážkou pri implemen-
tácii stratégie, čo v našom predmete
nepriaznivo vplýva na výkonnosť.
Čo v takých prípadoch môže firma
urobiť? Väčšinou si volí z týchto
mož ností:
a) mení stratégiu, aby súhlasila s fi re m-

nou kultúrou – tento spôsob sa
po kladá za veľmi náročný, ba až
nereálny. Za náležitý sa pokladá
iba v tých prípadoch, ak existuje
alternatíva stratégie, ktorá by reš -
pektovala danú kultúru na po ža -
dovanom tempe rastu; 

b)mení firemnú kultúru, aby súhla -
sila s obsahom stratégie – tento
spôsob je v princípe najnáročnejší.
Od top manažmentu vyžaduje
vysokú zainteresovanosť, rezisten -
ciu voči turbulenciám v priebehu,
perzistenciu, pripravenosť na usku -
točnenie zmien v oblasti organi-
gramov, v procesoch a ostatných
nastaveniach. Predpokladom úspe  -
chu je nasledovanie dohodnutých
vzorcov správania. 

STRET KULTÚR A ICH VPLYV
NA VÝKONNOSŤ FIRMY

Možným scenárom firemnej reality
je spoločné zdieľanie hodnôt, no riem
správania, harmónia. Pre javuje sa to
bezkonfliktnosťou v komunikácii 
a roz hodovaní. Polo žme si ruku na
srdce a povedzme si, že to je možné
len vo veľmi malom percente existu-
júcich firiem. Nás ostatných pre-
nasleduje vlastná skutočnosť zápa sov
o „čiastkové pravdy či nepravdy“,
vyjasňovanie si pozícií, kompetencií
a pod. Každopádne je faktom, že 
v drvi vej väčšine hovoríme v rámci
firiem (máme na mysli stredne veľké
a veľké) o existencii subkultúr, ktoré
majú svoj špecifický obsah a zame -
ranie. Globalizačný priestor, kde ne -
existujú hranice nám ponúka mož -
nosti transregionálnych spoluprác, 
v iných  prípadoch sa firmy združujú
do koncernov patriacich veľkej ma -
ter skej spoločnosti. 

Stret národných kultúr, profesných
zameraní má svoj dôsledok nielen
na spôsoby individuálneho výkladu
cieľov, ale najmä na výkonnosť. Prob-
lémy, ktoré sú späté so stretom kul -

túr vo vzťahu k výkonnosti môžu exis-
tovať na viacerých úrovniach.

STRET V RÁMCI JEDNEJ FIRMY 
Existencia profesionálnych či

funk čných subkultúr v rámci jednej
firmy je prirodzeným javom, pre-
tože subkultúry sa vyvíjajú v dôsled-
ku rozličného zamerania jedno tli vých
oddelení. Tvoria ich zamestnanci 
s rozdielnym mysle ním, skúsenosťa-
mi a osobnými ambíciami. Sub kul -
tú ra je skutočnosťou, ktorú nájdeme
aj v rámci funkčne homogénneho
oddelenia. Stačí, aby každý sídlil na
inom poschodí tej istej budovy,
alebo v inom meste. 

Dôležitú úlohu v takýchto mo -
men toch zohráva manažment, ktorý
svojim zamestnancom musí komu-
nikovať víziu a stratégiu, umo žňovať
stretávanie na pravidelnej báze,
predstavovať spoločné riešenia prob-
lémov a pod. V každom prípade nie
je vhodné vyvíjať aktivity smerujúce
k uniformite, naopak podporovať
aktivity spojené s de monštráciou
alternatívnych postupov. S ohľadom
na efektivitu a výkonnosť je tento

krok pridanou hodnotou vo vzťahu
ku konkurencii. 

Pre firmu samotnú existencia
sub kultúr nemá nega tívne dôsledky.
Určitá miera rozdielnosti či niekedy
doslova napätia je v konštruktívnej
forme zdrojom ino vácie a je známkou
vyvíjajúcej sa organizácie. Zjed no -
cu júcim elementom v kul túrne di -
ver  zifikovanej firme je overall cultu re
– hlavná kultúra. Stretáva sa v nej
strategická vízia, ktorá je v subkul -
túrach inter pretovaná v špe cifických
výko nových cieľoch. Spoločné hod-
noty zabezpečujú zníženie napätia 
a hodnotenia typu „my a oni“, „tam tí“.
Spoločné „my“ dáva solídny pred-
poklad uvedomenia si prepojenia
oddelení, ktoré sa podieľajú napríklad
na produkcii produktu. 

STRET V RÁMCI FÚZIÍ 
A DOPAD NA VÝKONNOSŤ

K akvizíciám alebo fúziám do chá -
dza najčastejšie vtedy, ak je účelom
takéhoto kroku dosiahnutie strate-
gických cieľov prostrední c tvom vy -
užitia silných stránok partnera (zdro-
je, know-how, talenty, te ritoriálna
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tradícia a pod.). Zámerom je dosiah-
nuť synergický efekt za bezpečujúci
významné postavenie na poli kon ku-
rencie. Tendencie spojené s akvizícia -
mi sú v neposlednom rade jedným 
z dôsledkov globalizácie, otvárania
trhov. Nie je výnimkou fúzia spo -
ločností pôsobiacich na iných konti-
nentoch. Aj keď tento trend celosve-
tovo stúpa (niekedy vynútene pod
vplyvom recesií), výskumy dokazujú,

že veľká časť neprináša očakávané
výsledky. Časopis Business Week
pri  niesol ešte v roku 1998 štatistiku
výskumov uskutočnených analýzou
150 fúzovaných firiem. 50 % skúma -
ných fúzií hodnotu akcií zničilo cel -
kom a ďalších 33 % malo iba mini -
málny prínos. Podobné výsledky
priniesli akvizície: okolo 50 % akvi -
zícií sa po piatich rokoch existencie
vyhodnotilo ako neúspešných, nedo -

siah li stanovené ciele. Za hlavnú
príčinu daného stavu výskumné
tímy určili nezvládnutie „ľudskej
stránky“, pod čím sa skrýva pod-
ceňovanie problémov, prameniacich
z odlišných kultúr. Významne ne -
zvlád nutou sa stala sociálno-psy-
chologická stránka integrácie. Prí liš -
né sústredenie manažmentu na zis -
kovosť a výkonnosť bez riešenia
kontextuálnych záležitostí zaberala
v procese integrácie všetok čas. Až
po podpise zmluvy si manažéri uve-
domili, aký dôležitý je aspekt kultúr
vo vzťahu k nastaveniu najbližšieho
kroku. Podľa longitudinálnych pozo -
rovacích výskumov až po troch ro -
koch „spolužitia“ môžeme po zoro vať
explicitné znám ky asimilácie a inte-
grácie (podľa Larsson a Risberg,
1998). Legitímne je položiť si otáz ku,
na čo sa zamerať v prvom kroku?
Pri márne je nevyhnutné pripustiť
kultúrny šok (dobre ho paralelne
poz náme, ak sa dostaneme do kra-
jiny o ktorej sme dovtedy iba počuli
a teraz ju zažívame na vlastnej koži),
rezistenciu voči zmenám a boj o udr-
žanie si vlastnej identity. Vráť me sa
ale k výskumu, ktorý priniesol doslo-
va devastujúce výsledky. Čo je príči-
nou toho, že si firemná kultúra
nena chádza dostatok miesta v plá -
noch manažérov? Výskumný tím pod
ve de  ním Gancelam Rodgersa a Ray  -
nau da priniesol po pätnástich ro koch
vý sku mu tieto závery:
� nedostatočné vedomie existencie

roz dielov;
� nedostatočné pochopenie;
� nedostatočná ochota – najmä 

v spojitosti s „mäkkými probléma -
mi“;

� nedostatočná miera schopností 
a zručností.
Nastávajúci boom akvizícií a fúzií

v našich podmienkach kladie na na -
šich manažérov požiadavky bu do vať
výkonnosť podporujúcu kul túru, čo sa
v konečnom dôsledku stretne s do siah-
nutím ich podnikateľských zá merov. 

VZŤAH MEDZI OBSAHOM
KULTÚRY A VÝKONNOSŤOU

Oprávneným záujmom mana žé rov
je dosiahnuť obsah firemnej kultúry
na to, aby podporoval vý kon nosť.
Procesným spôsobom do chá dza k na-
plneniu podni kateľ ských a firemných
cieľov. Podľa Lukáčovej a Nového
(2004) obsah kultúry podporuje
výkonnosť firmy, ak je akti vizujúci
(podporuje lojalitu, inicia tí vu, krea ti -
vitu a záujem členov), kontextuálne
a strategicky primeraný, adaptívny
(vníma signály prostredia a vie ich

zapracovať do zmien), exi stuje súlad
medzi manažérskymi praktikami a ob -
sahom firemnej kul tú ry a ak je kul tú -
ra primerane silná, združujúca sub-
kultúry.

ZÁVER
Výskumy vzťahu medzi firemnou

kultúrou a výkonnosťou v kone č -
nom dôsledku preukázali, že neexis-
tuje „ideálna kultúra“, ale že efe k tív -
nou je iba tá, ktorá je vhodná pre
špecifické prostredie firmy, jej stra -
tégiu a ktorá aktivuje zamestnancov
prinášať čo najlepšie výsledky. Bre -
meno zodpovednosti je na manažé -
roch firiem, aby dostatočne zhod-
notili svoje postavenie na trhu, aké
požiadavky na nich trh kladie 
a aké podmienky musia zohľadniť,
aby smerovali k výkonnosti, ktorá
stabilizuje a rozvíja zároveň. V ty po -
lógiách firemných kultúr nará ža me
na rôznorodosť meto dologického
uchopenia tohto fenoménu. Umenie
spočíva z nášho pohľadu v správnej
konštelácii, v namiešaní správnych
ingrediencií, ktoré vytvárajú atmo -
sféru podporujúcu tímového ducha,
angažovanosť a osobný prístup.
Rovnako aj otázka silnej či slabej
kultúry je pomerne relativizujúca.
Špeciálne pri men ších firmách je adap -
tabilita, flexibilita spojená s orien tá -
ciou na zákazníka tým top hybným
momentom výkonnosti. Kľú čovú rolu
pri vytváraní firemnej kultúry, ktorá
podporuje výkonnosť je vrcholové
vedenie. V štruktúrach firmy sa
musia vedieť vysporiadať s ambivalen -
ciou, pluralitou názorov. Mali by
vedieť s týmito pohnútkami za chá -
dzať, usmerňovať ich a integ rovať do
indiviuálneho balíka hodnôt, ktoré
si jednotlivci dokážu osvojiť a prijať
za svoje. Ak sa stane, že kultúra
podporuje výkonnosť, tak si firma
vytvorila pridanú kon ku renčnú hod-
notu, ktorá sa len ťažko kopíruje a ne-
dá sa dosiahnuť v krát kom časovom
slede. 

Zdroje: 
1. Sathe, V. (1985). Culture and Re la-

ted Corporate Realities. Home wood,
IL: Richard D. Irwin.

2. Denison, D.R (1990).: Corporate
Cul ture and Organizational effec ti ve -
ness, NY, John Wiley & Sons

3. Lukášová, R.; Nový, I.(2004): Or ga   -
nizačná kultúra. Grada Pu bli shing,
Praha

4. Ross, Douglas, N.(2000): Does cor  -
porate culture contribute to perfor -
man ce? American International
College Journal of Business

Tipy na tvorbu efektívnej kultúry k výkonnosti

� Prepojte firemnú kultúru s obchodnou stratégiou 
� Meňte kultúru vždy aby ste podnecovali výkonnosť 
� Porovnávajte svoju kultúru a výkonnosť s konkurenciou na pravidelnej báze 
� Rýchlo a jednoducho priebežne merajte svoju kultúru a výkonnosť 
� Zaangažujte zamestnancov do tvorby kultúry, ktorá podnecuje výkonnosť 
� Kombinujte kultúru s iniciatívami, ktoré zvyšujú výkonnosť 
� Rozvíjajte kultúru, ktorá rešpektuje a oceňuje diverzitu 
� Oceňte rolu senior manažmentu pri tvorbe kultúry a noriem výkonnosti 
� Využite pozitívnu kultúru na udržanie výkonnosti v období významných zmien 
� S pozitívnou kultúrou budujte dôveru vo vnútri aj mimo firmy 


