
 

 

Název: Firemní kultura 

Komu je program 
určen:  

Manažerům na všech úrovních, realizační oddělení, administrativa 

Co získáte pro praxi: Po absolvování kurzu budete: 

▪ Porozumění podstatě firemní kultury, včetně hodnot a osobní kvality a jejich 
vlivu na kvalitu firemní kultury a dosahované výsledky 

▪ Nový pohled na svou roli ve firmě z pohledu osobní spoluodpovědnosti 

▪ Poznání nástrojů pro rozvoj firemní kultury a zvyšování osobní kvality a 
neustálé zlepšování 

▪ Definování bariér, které mi brání těchto nástrojů používat 

▪ Akční plán jak rozvíjet firemní kulturu a zvyšovat osobní kvalitu, ale i kvalitu 
výrobků a procesů 

▪ Umění proaktivně působit ve svém okolí jako nositel pozitivních změn 

▪ Vyšší sebedůvěru a důvěru a respekt ostatních 

Obsah programu: 1. Den 

Základní principy firemní kultury, měření její úrovně a její zlepšování 

▪ základní pojmy a charakteristiky firemní kultury 

▪ Dva aspekty firemní kultury - vnější a vnitřní 

▪ Vnější forma firemní kultury, její složky a jejich rozvoj 

▪ Vnitřní forma firemní kultury, osobní a firemní hodnoty vlivu na kvalitu 
a konkurenceschopnost firmy 

▪ Nástroje měření firemní kultury 

▪ Osobní spoluodpovědnost za stav firemní kultury 

2. Den 

Praktické kroky ke zlepšování firemní kultury 

▪ Nástroje pro zlepšování firemní kultury a práce s hodnotami 

(Hodnotový rámec, zlatá pravidla osobní kvality a jejich aplikace) 

▪ Role managementu a vtažení zaměstnanců, práce s bariérami 

(Teorie U, analýza silových polí, akční plán A 4 a jeho požívání) 

▪ Komplexní přístup podle standardu Investors in People 

▪ Akční plán rozvoje firemní kultury po skončení kurzu 

 

Metody výuky a 
způsob poskytnutí 
zpětné vazby: 

Výklad, praktické příklady firemní kultury, řízená diskuze, 

Návrhy realizace mini projektů zlepšování firemní kultury a zpětná 
vazba k nim. 

Použitelné výukové 
materiály a pomůcky 

Dataprojektor, flichart, případové studie 

Lektor:             Ing. Zdeněk Michálek – Lektor, kouč, poradce Investors in People 
            PaedDr. Lenka Fasterová – Lektorka soft skills firemní kultury 

Rozsah a termín:             16 hodin, termín dle dohody s klientem 

Místo realizace:              Přímo v podniku klienta 

Garant semináře:       Ing. Zdeněk Michálek, Mail: zmichalek@hmpartners.cz Tel: 606 760 130 
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