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DNA FIRMY, FIREMNÍ KULTURA, FIREMNÍ HODNOTY 

POTENCIÁL ZAMSTNANCŮ  

 
 

 
 

PŘÍPADOVÁ STUDIE 

 

1. Primárním cílem projektu DNA bylo poskytnout klientovi komplexní informace o firemní kultuře a 

potenciálu zaměstnanců formou benchmarkingové studie na dané ukazatele výkonu a chování.  

Součástí studie byl nejen celkový pohled na potenciál společnosti z hlediska firemní kultury a její 
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DNA, ale také doporučení rozvojových potřeb a dalších kroků na základě zjištěné analýzy se 

zaměřením na eliminaci nežádoucích limitů, pokud budou analýzou odhaleny.  

Pro stanovení všech měřitelných ukazatelů byli použity kompetenční modely a algoritmy 

psychodiagnostiky WORKtest čímž jsme eliminovali stylizaci, kterou dotazníkové šetření umožňuje. 

Výsledná data studie psychodiagnostikou WORKtest jsou vysoce objektivní a spolehlivá. 

Studie byla provedena na základě jasně definovaných ukazatelů se stanovením klíčových oblastí. 

Studie BPA (Benchmark Personal Audit) byla zaměřená na firemní kulturu a hodnoty společnosti.  

Pro zjištění potenciálu zaměstnanců společnosti byl sestaven kompetenční model chování a výkonu 

reflektující požadavky firemní kultury.  

Celkem bylo posuzovalo 500 respondentů (zaměstnanců) v 80 měřených a následně poměřovaných 

ukazatelích kompetenčního modelu, který byl sestavený na míru a požadavky firmy. Následně bylo 

vyhodnoceno 5 klíčových škál posuzující status firmy z hlediska její vitality současného a žádoucího 

stavu.  

 

1. Vitalita firmy – energetický potenciál zaměstnanců, entuziasmus, motivace 

2. Srdce firmy – Well-being, přátelskost, ohleduplnost, tolerance, spokojenost, kolegialita 

3. Dynamika firmy – angažovanost a integrita zaměstnanců 

4. Hodnoty firmy – integrita, etika, odpovědnost, morální hodnoty, spolehlivost 

5. Zranitelnost firem – rizikové faktory chováni, omezující faktory výkonu, únava, prokrastinace. 

 

 

Výběr zainteresovaných šál byly samostatně dál vyhodnoceny v následujícím grafu a doplněny 

komentářem a doporučením, jak žádoucích hodnot dosáhnout v čase. 
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Korelujícími ukazateli energetického potenciálu znázorněného v grafické části jsou: 

  Angažovanost    X  Agilita 

  Motivace    X Wellbeing 

  Energie    X    Únava 
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Dalším ukazatelem projektu DNA bylo měření a posouzení firmy z hlediska konkurenceschopnosti, kde 

jsme se zaměřili na 4 ukazatele mapující charakter a potenciál firmy.  

Podle souhrnných dat Benchmarkingovou studii (BPA) byla firma podle všech měřených ukazatelů 

charakterizovaná jako Dynamická firma s vysokou mírou konkurenceschopnosti.  

V současné době víme, že byla firma transformována a dnes je nadnárodní společností se zahraničním 

kapitálem.  

 

 

2. Sekundárním cílem projektu bylo poskytnout zaměstnancům na vedoucích pozicích ve společnosti 

informace o potenciálu jejich týmu tak, aby mohli výsledky dále využívat pro rozvoj svého týmu 

v duchu hodnot společnosti. Zpětná vazba byla především zaměřena na silné a slabé stránky týmu 

a na eliminaci nežádoucích limitů výkonu. Tyto informace byly vedoucím osobně předány v období 

únor-březen 2019. 

Poskytnout vybraným zaměstnancům společnosti zpětnou vazbu k jejich výsledkům 

kompetenčního modelu zaměřeného na jejich výkonový potenciál včetně pohledu na ukazatele 

firemní kultury, jak s těmito hodnoty integrují. Tyto zpětné vazby se uskutečnily v dubnu – červnu 

2019. 

 



 
Stránka 5 z 6 

 

WORKtest® | Mgr. Eva Urbanová | GSM: +420 777 022 543 | www.worktest.cz                                                 
Všechna práva, zejména autorské právo a průmyslová ochranná práva WORKtest jsou výhradním vlastnictvím Mgr. Evy Urbanové a společnosti Assessment, s.r.o., která je 
držitelem licence na WORKtest®. Žádná část díla nesmí být v jakékoliv formě (tiskem, fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována bez písemného 
souhlasu společnosti. 

 

ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ 

FIREMNÍ HODNOTY  

byly převedeny do psychodiagnostiky WORKtest. Měření se zúčastnilo 500 
zaměstnanců firmy s následujícím výsledkem 

KVALITA                                                            55 % 

• dodržuj sliby 

• buď profesionální 

• prověřuj a kontroluj 

OSOBNÍ ROZVOJ                                           57 % 

• ptej se a dávej zpětnou vazbu 

• uč se z chyb 

• přijímej nové výzvy 

PŘÍMÁ KOMUNIKACE                                     56 % 

• buď otevřený a tolerantní 

• buď upřímný, důvěryhodný   

a přímý a vyjadřuj své pocity 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE                              55,6 % 

• navzájem se podporujte 

• sdílejte odpovědnost 

• přijímej odlišnosti a pracuj s nimi 

ORIENTACE NA CÍL                                          62  % 

• cíle určujte společně 

• aktivně se podílej na společném cíli 

• buď si vědom širších souvislostí 

INICIATIVA                                                   65 % 

• buď proaktivní 

• plánuj, až pak jednej 

• přijmi odpovědnost 

Firemní hodnoty skutečný stav/risk faktor 

58,4                                               Risk faktor 53,6 

Firemní hodnoty žádoucí stav/risk faktor 

65-70                          Risk faktor snížit na  48 

Doporučení  

• Do firemních hodnot zaimplementovat kolegialitu, ohleduplnost a taktnost, 

která bude mít vliv na žádoucí hodnoty, kterých chce firma dosáhnout.  

• Snížit risk faktor – zejména se zaměřit na rostoucí oblast fluktuace 

zaměstnanců. 

• Do vzdělávání zaměstannců zapojit jednotlivce i týmy na základě 

provedeného auditu vzdělávacích potřeb, který reflektuje na jejich potenciál, 

hodnoty firmy a rozvojové potřeby ( viz.audit).  

• Doporučujeme agility rotvoj a individuální coaching u klíčových manažerů 

se zaměřením na jednotlivce, kteří mají touhu se rozvíjet a jsou rozvoji 

otevření. 
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AUDIT VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB V DETAILU CELÉ FIRMY 

 

 

 

 

 


