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Spoločnosť ARMSTRONG COMPETENCE CONSULTING v spolupráci s COMPETENCE RESEARCH INSTITUTE

spracovali štúdiu zameranú na identifikáciu faktorov firemnej kultúry, ktoré sú najvýraznejšie prepojené na výkon

a obchodné výsledky v organizáciách. Sledované faktory ako nástroj analýzy firemnej kultúry boli doteraz overené

na vyše 90 000 respondentoch vo vyše 100 organizáciách z ôsmych európskych krajín. V tu prezentovanej štúdii

boli využité dáta z opakovaných meraní vo viacerých firmách v Slovenskej a Českej republike. Celkovo sa výsledky

opierajú o charakteristiky firemnej kultúry, ktoré popísalo v rámci prieskumov vyše 20 000 zamestnancov. Dáta

boli zozbierané počas 7 rokov. Súčasne sme využili dáta o objektívnych výsledkoch v obchodovaní produktov

a služieb, a tiež o výsledkoch merania spokojnosti zákazníkov týchto organizácií v sledovanom období. Regresná

analýza dát a ďalšie štatistické postupy potvrdili prekvapivo silné väzby medzi premennými reprezentujúcimi

charakteristiky firemnej kultúry (tak, ako ich popísali zamestnanci v konkrétnych organizačných jednotkách)

a reálnymi obchodnými výsledkami týchto organizačných jednotiek a tiež reakciami v spokojnosti zákazníkov.

PREČO SME ŠTÚDIU REALIZOVALI?

Počas skoro 15 ročnej praxe v oblasti merania prejavov firemnej kultúry a v nadväzujúcich projektoch cieleného

rozvoja firemnej kultúry sme nazhromaždili obrovské množstvo dát, pri ktorom sa priam ponúkala myšlienka

hlbšej analýzy a získania novej pridanej hodnoty. Výsledky by pomohli nielen optimalizácii naše metodiky

a priniesli by ďalšie výhody našim klientom, ale tiež by slúžili celej komunite profesionálov z oblasti riadenia

a rozvoja ľudských zdrojov, ktorá potrebuje v roli strategického partnera vrcholového manažmentu „tvrdé dáta“.

To znamená, že potrebujeme nachádzať argumenty podložené číslami a jasnou väzbou na finančný benefit

organizácie. Šanca sa naskytla vtedy, keď diskusie o prínose rozvojových programov, prínose investícií do

posilnenia leadershipu a cieleného formovania firemnej kultúry s manažérmi firiem vyústili do ich ochoty

konfrontovať obchodné výsledky a zistenia o spokojnosti/nespokojnosti zákazníkov s meraním charakteristík

firemnej kultúry. Tejto šance sme sa chopili.

ČO ROZUMIEME POD FIREMNOU KULTÚROU

Firemná kultúra je pre organizáciu strategickým nástrojom riadenia. Podporuje dosahovanie obchodných a iných

výkonnostných cieľov. Je citlivo vnímaná externým prostredím, najmä zákazníkmi a rovnako interným prostredím,

zamestnancami. Pre manažéra v oblasti ľudských zdrojov je riadenie rozvoja a prípadnej zmeny firemnej kultúry

strategickým projektom. Cielený rozvoj alebo zmena firemnej kultúry však môžu byť len výsledkom

koordinovaného snaženia celého manažérskeho tímu organizácie. Jasne čitateľná firemná kultúra sa stáva stále

viac:

§ významnou pridanou hodnotou služieb a produktov ponúkaných organizáciou na trhu,

§ determinantom vzťahov s obchodnými a ďalšími partnermi, ale tiež, a najmä,

§ odlíšením organizácie v očiach súčasných a potenciálnych zamestnancov a nástrojom riadenia

a motivácie ľudí v organizácii.

Úspešná firma či organizácia funguje ako komplexný organizmus a firemná kultúra komunikuje jej základné

hodnoty. Firemná kultúra je často popisovaná ako v podstate neuchopiteľný a ťažko definovateľný

mnohodimenzionálny  jav.  Mnohým  manažérom  slúži  aj  ako  „zberný  kôš“  pre  prejavy  zamestnancov,  ktoré

nedokážu  pochopiť a  ovplyvniť a  označia  ich  ako  „problém  mentálneho  nastavenia...“.  Prax  však  ukazuje  na

efektívne možnosti pomenovať prvky tvoriace firemnú kultúru, dokonca ich definovať v merateľných dimenziách

a riadiť ich rozvoj.
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ČO SME MERALI A AKÝMI NÁSTROJMI

V prejavoch firemnej kultúry sa dlhodobo sústreďujeme na meranie troch zložiek:

§ Štýl riadenia v organizácii a spokojnosť s týmto štýlom

§ Identifikácia zamestnancov s organizáciou a jej kultúrou

§ Motivačné priority (motivačné mapy) zamestnancov

Štýl riadenia vytvára základný rámec vzťahov vo firme. Je priemetom základných noriem firmy a mal by byť

nastavený v súlade s dlhodobou stratégiou organizácie. Je možné ho tiež prispôsobiť rôznym zameraniam

jednotlivých súčastí organizácie (napríklad obchodnému úseku, výrobe, finančnému úseku a podonbe).

Identifikácia vypovedá o sile vyprofilovanej kultúry. Tá je priamo závislá od pro-aktívneho nastavenia

zamestnancov. Motivačné mapy potom dávajú konkrétnu odpoveď na prioritné „páky“ pri vedení zamestnancov.

Ale tiež vypovedajú o ich funkčnom či nefunkčnom využití a o istej motivačnej typológii zamestnancov danej

organizácie, s ktorou je potrebné pri ich vedení počítať.

Každá z uvedených troch zložiek sa skladá z niekoľkých dimenzií. Súčasne každá z týchto zložiek je funkčná ako

ucelený, vysvetľujúci model v predmetnej oblasti. Čo to znamená?

ŠTÝL RIADENIA pokrýva 3 kľúčové kompetenčné okruhy

§ RIADIACE KOMPETENCIE - Smerovanie k cieľom, rozhodovanie a miera inovácií v riešeniach

§ SOCIÁLNE KOMPETENCIE – Tvorba vzťahov, kooperácie a charakteristiky komunikácie

§ VÝKONOVÉ KOMPETENCIE – Vedenie k výkonom, dosahovaniu výsledkov a zodpovednosť za

rozhodnutia

Každý z kompetenčných okruhov je definovaný dvoma dimenziami. Každá jedna dimenzia poskytuje istú

charakteristiku štýlu riadenia (má dva protichodné póly).
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DIMENZIE A PÓLY PRE KULTÚRU AKO ŠTÝL RIADENIA

                    Kompetenčné okruhy            Dimenzie          Póly

Kombinácia týchto charakteristík v konkrétnej firme alebo jej súčasti vytvára istý typ riadenia, istý štýl. Tento štýl

môže byť zamestnancami akceptovaný alebo vyvolávať ich nespokojnosť (čo ešte nemusí vypovedať o účelnosti

daného štýlu).  Tým vzniká klíma v danej organizácii alebo jej súčasti.

INOVATÍVNE

Komunikácia

Zapojenie

RIADIACA
KULTÚRA

Smerovanie

Riešenie

PRAVIDLÁ

CIELE - KONCEPCIE

KONVENČNÉ

INOVATÍVNE

UZAVRETÁ

OTVORENÁ

PASÍVNE - IZOLOVANÉ

AKTÍVNE - TÍMOVÉ

Komunikácia

Zapojenie

RE-AKTÍVNE

PRO-AKTÍVNE

CENTRALIZOVANÉ

DECENTRALIZOVANÉ

Riadenie výkonov

Rozhodovanie

SOCIÁLNA
KULTÚRA

VÝKONOVÁ
KULTÚRA
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IDENTIFIKÁCIA zamestnancov s organizáciou a jej kultúrou je  meraná  ako  súlad  piatich  kľúčových

dimenzií, ktoré vedú zamestnancov k vysokej identifikácii. Tým myslíme pro-aktívne nastavenie, silné zanietenie

pre úspech vlastnej skupiny=firmy, nielen „pasívnu lojalitu“. Celkovým vyjadrením sily identifikácie na báze

všetkých piatich dimenzií je Index Identifikácie. Metodika sa opiera o psychologický model Sociálnej identifikácie.

SCHÉMA DIMENZIÍ IDENTIFIKÁCIE SA S ORGANIZÁCIOU:

ČO SA SKRÝVA ZA JEDNOTLIVÝMI DIMENZIAMI

§ POZITÍVNA DIFERENCIÁCIA – vnímané pozitívne odlíšenie svojej firmy od iných organizácií (vo

vzťahu k súčasnému úspechu, budúcej perspektíve a imidžu firmy ako zamestnávateľa)

§ EMOCIONÁLNY FAKTOR IDENTIFIKÁCIE – pozitívne alebo negatívne emócie naviazané na

pracovnú skúsenosť vo firme/organizácii

§ SEBAREALIZÁCIA – pocit sebarealizácie a naplnenia osobných ambícií aktivitami v organizácii

(prostredníctvom zmysluplnej práce, hodnotenia/spätnej väzby a možností rozvoja)

§ INFORMAČNÁ SATURÁCIA – subjektívne hodnotenie množstva informácií o cieľoch spoločnosti

a v nej prebiehajúcich procesoch

§ ZÁSADY V SPRÁVANÍ – transparentnosť a predvídateľnosť vlastnej skupiny prostredníctvom vnímania

jasných a dôsledne uplatňovaných zásad v organizácii
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POZITÍVNA DIFERENCIÁCIA

EMOCIONÁLNY FAKTOR IDENTIFIKÁCIE

SEBAREALIZÁCIA

INFORMAČNÁ SATURÁCIA

ZÁSADY V SPRÁVANÍ
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MOTIVAČNÉ PRIORITY zamestnancov meriame cez takzvané Motivačné mapy. Tieto identifikujú kľúčové

motivačné faktory zamestnancov (pozstávajúce z celkovo 27 oblastí - motivátorov). Respondenti vyberajú

nasledujúce kategórie:

· pre zamestnancov najdôležitejšie motivátory (bez ohľadu na to, v ktorej firme by pracovali)

· faktory, s ktorými sú vo svojej organizácii najviac spokojní

· faktory, s ktorými sú vo svojej organizácii najviac nespokojní

Motivačné položky rozdeľujeme do skupín podľa toho, či reprezentujú viac pro-aktívne alebo re-aktívne

motivátory. Prvý typ motivátorov predstavuje ambíciu (aktívne) participovať na dosahovaní cieľov organizácie

a sebarealizovať sa v práci. Druhý typ vyjadruje (pasívnu) „konzumáciu“ pracovných výhod.

Položky (motivačné faktory), ktoré vo výsledkoch Motivačných máp respondenti vnímajú ako najdôležitejšie

a súčasne ako najuspokojujúcejšie definujeme ako vysoko funkčné motivátory. Na druhej strane, položky,

ktoré zamestnanci vnímajú ako najdôležitejšie a súčasne ako najneuspokojujúcejšie, definujú potenciálne

rizikové faktory.

Všetky vyššie uvedené premenné sú súčasťou dotazníka, administrovaného zamestnancom spoločností v rámci

prieskumov názorov a postojov. Ako je zrejmé z uvedených modelov, nejde o klasické zisťovanie spokojnosti

zamestnancov, ale o prístup, využívajúci logické schémy a umožňujúci na základe výsledkov riadiť konkrétne

procesy v rámci rozvoja firemnej kultúry. Najmä ak sa merania pravidelne opakujú.

Na strane MERANIA VÝKONOV sme použili dáta o objektívnych obchodných výsledkoch konkrétnych

organizačných zložiek (napríklad členených podľa regiónu pôsobnosti alebo podľa produktu a zákazníckej cieľovej

skupiny). Rovnako sme využili dáta o spokojnosti zákazníkov navštevujúcich tieto konkrétne organizačné

zložky alebo nakupujúcich od nich produkty a služby. Tieto dáta sme v čase spárovali s dátami z analýz firemnej

kultúry pre tie isté organizačné zložky.  Brali  sme do úvahy nie jedno meranie,  ale dlhodobý časový úsek (v

niektorých prípadoch až 7 rokov). Porovnávali sme v jednotlivých časových bodoch situáciu v oblasti firemnej

kultúry (jej jednotlivé charakteristiky) s obchodnými výsledkami a spokojnosťou zákazníkov. Sledovali sme aj

vývoj obchodných výsledkov a spokojnosti zákazníkov pred a po meraniach charakteristík firemnej kultúry,  aby

sme vedeli posúdiť „príčinu a dôsledok“. Museli sme totiž počítať aj s hypotézou, že dobré výsledky v predaji

služieb a produktov v konkrétnej organizačnej jednotke ovplyvnia odmeňovanie a tým pozitívne aj klímu

a naopak, zlé výsledky ovplyvnia klímu negatívne. Súčasne nás zaujímalo, či prípadné efekty kvalitného vedenia

ľudí a pozitívnych charakteristík firemnej kultúry ovplyvnia výkon okamžite alebo až po istom čase. Tiež sme

potrebovali posúdiť, či vôbec a ako rýchlo „dopadnú na zákazníka“ isté zmeny v interných prejavoch firemnej

kultúry v porovnaní so zamestnancom.

Obchodné výsledky boli typicky vyhodnocované kvartálne. Rovnako cez mysteryshopping a ďalšie metódy bola

kvartálne zisťovaná spokojnosť zákazníkov. K dispozícii boli pre oba aspekty kvartálne dáta za niekoľko rokov.

V priebehu týchto rokov v istých časových obdobiach (napríklad každé dva roky) prebehol prieskum názorov

zamestnancov a dal sa vyhodnotiť stav konkrétnych charakteristík firemnej kultúry (ktoré sme uviedli vyššie).

Štatisticky sme overovali, nakoľko je možné potvrdiť na týchto dátach silu korelácie/vzťahu medzi výkonom

a kultúrou. Konkrétne medzi výkonom meraným obchodným výsledkom a kultúrou a medzi výkonom meraným

cez spokojnosť zákazníka a kultúrou. A ak takýto vzťah skutočne existuje, zaujímalo nás, v čom konkrétne.
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Predpokladali sme tiež, že v prípade, ak zistíme istý vzťah a jeho silu, vznikne otázka: je to veľa či málo? Preto

sme použili overenie vplyvu ďalšej významnej premennej, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou vstupuje

minimálne do vzťahu s obchodnými výsledkami. Použili sme dáta o výdajoch na reklamu v sledovaných

časových obdobiach. Získali sme teda možnosť porovnať silu vplyvu firemnej kultúry s ďalším vzťahom:

obchodných výsledkov resp. spokojnosti zákazníkov a aktuálnych výdajov na reklamu v daných časových

obdobiach. To nám, ako sa nakoniec ukázalo, pomohlo zodpovedať otázku o význame našich zistení.

CELKOVÁ SCHÉMA ŠTÚDIE:

Pre štatistickú analýzu dát sme použili metódu regresnej analýzy, kde mieru meritórneho významu určuje

druhá mocnina Pearsonovho korelačného koeficientu. Získavame ňou informáciu o štatisticky významných

vzťahoch medzi sledovanými premennými. Na základe takto identifikovaných významných vzťahov môžeme

formulovať hypotézy o funkcii jednotlivých sledovaných oblastí v rámci charakteristík firemnej kultúry vo väzbe na

obchodné výsledky a spokojnosť zákazníkov. Skúmali sme teda, či:

§ existujú významné vzťahy medzi zisteniami zamestnaneckého prieskumu a výsledkami v obchode, resp.

v dopade na zákaznícku spokojnosť v konkrétnych organizačných jednotkách;

§ ak áno, ktoré oblasti pokryté v zamestnaneckom prieskume majú najsilnejší vzťah k výkonovým

indikátorom daných organizačných jednotiek.

Zdroje dát

Obchodné výsledky
organizačných jednotiek

Spokojnosť zákazníkov
organizačných jednotiek

Výdaje na reklamu

Dimenzie štýlu riadenia ako
reprezentácie kultúry

Index identifikácie a dimenzie
podporujúce identifikáciu

Motivačné priority
zamestnancov

Regresná analýza

Výsledky analýzy

Vzťah kultúra
a obchodné

výsledky

Vzťah kultúra
a spokojnosť
zákazníkov

Porovnanie sily vzťahu
reklamy a kultúry voči
obchodným výsledkom

a spokojnosti
zákazníkov
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KĽÚČOVÉ ZISTENIA

§ Sledované premenné v zamestnaneckých prieskumoch majú explanatívnu silu voči výkonu –

vyjadrenému buď obchodnými výsledkami alebo spokojnosťou klientov – v rozmedzí 13 až 27 percent.

Uvádzame interval, nakoľko v ňom sa pohybovali hodnoty v rôznych spoločnostiach a vo vzťahu rôznych

sledovaných premenných v rozličných časových obdobiach. Zjednodušene povedané, v priemere jedna

pätina (20%) výkonu zamestnancov je vysvetliteľná rozdielmi vo firemnej kultúre (ak  ju

meriame cez uplatňovaný štýl riadenia a cez podmienky vytvorené pre identifikáciu zamestnancov

s organizáciou)!

§ Index identifikácie sa ukázal byť najsilnejším prediktorom obchodných výsledkov (vysoko stabilný

vzťah, identifikácia vysvetľuje medzi 13-25% variability obchodných výsledkov, ale pre väčšinu

sledovaných firiem je to 20-25%). Index identifikácie je tiež silným prediktorom spokojnosti zákazníkov

(vzťah má väčšiu variabilitu u rôznych spoločností a v rôznych časových obdobiach 14-27% a indikuje

väčší vplyv ďalších premenných).

§ Spomedzi dimenzií podporujúcich identifikáciu sú v najsilnejšom vzťahu k výkonu:

o Informačná saturácia - (vysvetľuje 27-33% obchodných výsledkov) predovšetkým

informovanosť o cieľoch organizácie ako celku a o cieľoch vlastnej organizačnej jednotky,

vrátane vysvetlenia cieľov a tiež informovanosť o aktivitách spolupracujúcich úsekov či

oddelení.

o Sebarealizácia - (vysvetľuje 19-30% obchodných výsledkov) predovšetkým zamestnancami

vnímaná zmysluplnosť práce s konkrétnymi výsledkami pre organizáciu a tiež vnímané

nefinančné ocenenie od nadriadeného, teda pozitívna spätná väzba v rámci vedenia

nadriadeným.

o Vnímaná Zásadovosť v správaní voči zamestnancom – (vysvetľuje 14-27% obchodných

výsledkov) najmä pozitívne vnímaný spôsob uplatňovania zásad v správaní organizácie ako

celku (viac ako len číra existencia zásad).

IDENTIFIKÁCIA

vysvetľuje
13-25%

vysvetľuje
14-27%

OBCHODNÉ VÝSLEDKY

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV



AARRMMSSTTRROONNGG CCOOMMPPEETTEENNCCEE CCOONNSSUULLTTIINNGG && CCOOMMPPEETTEENNCCEE RREESSEEAARRCCHH IINNSSTTIITTUUTTEE 9

§ Zaujímavým je zistenie, že spokojnosť zákazníkov je vyššia v prípade tých organizačných jednotiek,

kde zamestnanci považujú svoju spoločnosť za lepšieho zamestnávateľa ako sú porovnateľné

firmy. Podobne je vyššia spokojnosť zákazníkov v prípadoch, keď zamestnanci viac vedia

o aktivitách iných súčastí vlastnej organizácie.

§ Ako typické prejavy štýlu riadenia so silným vzťahom k výkonu sa ukázali byť:

o Riadenie výkonov, v ktorom prevláda priestor pre pro-aktivitu (vysvetľuje 12-38%

obchodných výsledkov, u väčšiny organizačných jednotiek medzi 25-38%). Špecificky silný

vplyv má vnímanie ocenenia vysokých nárokov na vlastný výkon zo strany spoločnosti.

o Súčasne sa ukázal ako významný vplyv inovatívneho spôsobu riadenia (vysvetľuje 20-30%

obchodných výsledkov). Predovšetkým taký, kde zamestnancov povzbudzujú, aby prichádzali s

vlastnými nápadmi a inováciami (pritom nie je až tak dôležité, či sa nápady/návrhy uplatnia,

dôležitejší je priestor pre návrhy).

14-27%

vysvetľuje

27-33%

19-30%

INFORMAČNÁ SATURÁCIA

SEBAREALIZÁCIA

ZÁSADOVOSŤ V SPRÁVANÍ
VOČI ZAMESTNANCOM

OBCHODNÉ VÝSLEDKY

OBCHODNÉ VÝSLEDKY

OBCHODNÉ VÝSLEDKY

OBCHODNÉ VÝSLEDKY

OBCHODNÉ VÝSLEDKY

vysvetľuje

27-33%

19-30%

PRIESTOR PRE
PRO-AKTIVITU

V RIADENÍ VÝKONOV

VPLYV INOVATÍVNEHO
SPÔSOBU RIADENIA
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§ Špecificky s vyššou spokojnosťou klientov súvisí otvorená komunikácia v organizačnej jednotke

a priestor pre pro-aktívne podávanie výkonov. Rovnako je zaujímavé, že na klientskej spokojnosti

sa prejavuje i to, či zamestnanci nachádzajú pochopenie pre flexibilné a „site-specific“ riešenie

problémov a či majú dostatočnú voľnosť výberu metód pri napĺňaní stanovených cieľov.

§ Spokojnosť klientov je tiež vyššia tam, kde sú jednoznačnejšie (výraznejšie) vyprofilované

charakteristiky štýlu riadenia, bez ohľadu na to, aké sú. To znamená tam, kde zamestnanci jasne

vnímajú manažérsky štýl ako základ firemnej kultúry.

§ Zamestnanci, pre ktorých sú pro-aktívne motivátory prioritné (teda také, pre ktorých saturáciu je

potrebná vlastná aktivita – napríklad ide o ambíciu participovať na rozhodovaní, uplatniť svoje

schopnosti, vidieť viditeľný prínos práce či motiváciu cez úspešnú službu zákazníkom), dosiahnu

v najbližšom období (do pol roka) výborné obchodné výsledky. Vytvorenie pro-aktívne zameraného tímu

je teda cestou k obchodnému úspechu.

§ Zaujímavé sú časové efekty:

o Dopad pozitívnych charakteristík firemnej kultúry na obchodné výsledky je

okamžitý (v  najsilnejšom  vzťahu  sú  dáta  namerané  v  rovnakom  čase  alebo  pozitívne  črty

firemnej kultúry predchádzajú úspechu obchodnému o štvrť roka).

o Neplatí, že by úspešné obchodné výsledky zásadne predchádzali  pozitívnym

posunom vo vnímanej firemnej kultúre. To  znamená,  že  namerané  vzťahy  sú  efektom

kultúry a nie napríklad finančnej odmeny za úspech, v dôsledku ktorej by zamestnanci

pozitívnejšie vnímali firemnú klímu.

o Zvýšenie identifikácie či zlepšenie charakteristík štýlu riadenia sa na spokojnosti zákazníkov

prejavuje typicky po 12-tich, v niektorých prípadoch až 18-tich mesiacoch. Dopad na

spokojnosť zákazníkov prejavenú ich uvedomením si zmeny v správaní

zamestnancov je teda oneskorený a predpokladá dlhodobé kvalitné fungovanie

dodávateľa produktov či služieb. Napriek tomu ale „nákupné správanie“ rovnakých

zákazníkov reaguje rýchlejšie (teda ide pravdepodobne o neuvedomený efekt).

§ Pomocou pomeru prostriedkov vynaložených na reklamu možno v sledovaných časových

obdobiach  vysvetliť do 17-29% variability obchodných výsledkov. Vplyv investícií do reklamy

na obchodné výsledky je tak porovnateľný s vplyvom firemnej kultúry a jej konkrétnych

charakteristík.
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POZNÁMKY NA ZÁVER

Zistenia štúdie na použitej vzorke jednoznačne preukázali hodnotu investícií do rozvoja firemnej kultúry.

V priemere 20% variancie obchodných výsledkov vysvetľujú tu merané charakteristiky firemnej kultúry. Ak jedna

pätina výkonu zamestnancov závisí od podmienok práce, štýlu vedenia nadriadených a výslednej identifikácie

s organizáciou a pro-aktívnej motivácie, rozhodne to nemôže byť považované za zanedbateľný poznatok.

Preukázala sa ešte vyššia účinnosť minimálne niektorých konkrétnych faktorov. Na výkon (ktorý sme tu

špecifikovali do podoby obchodných výsledkov a spokojnosti zákazníkov) samozrejme pôsobí rad ďalších

faktorov/premenných, ktoré sme nedokázali v našej štúdii kontrolovať. Takú mieru komplexity prenecháme

univerzitným bádateľom.

Výpovednú silu má však aj použité porovnanie s ďalšou kontrolovateľnou premennou – investíciami do reklamy.

Ak sa na našej vzorke preukázal porovnateľný dopad kultúry a reklamy na výsledky firmy a ak súčasne vezmeme

do úvahy objemom neporovnateľné rozpočty pre reklamu oproti rozpočtom pre riadenie a rozvoj ľudských

zdrojov, potom môžeme s pokojným svedomím argumentovať našim strategickým partnerom vo vedení firiem, že

použitie každej koruny či eura v oblasti rozvoja firemnej kultúry a s ňou súvisiacich faktorov je investíciou

s neporovnateľne vyššou pridanou hodnotou.

Samozrejme, tu prezentované zistenia sa nedajú aplikovať paušálne na ktorúkoľvek organizáciu. Naše dáta sú aj

sektorovo zaťažené a výsledky nemusia byť plne potvrdené v zásadne odlišných sektoroch, kde kontakt

s klientom a predaj produktov a služieb netvorí takú podstatnú časť aktivít firiem.  Vzhľadom na robustnosť

našich dát, najmä na veľkosť vzorky a možnosť využitia niekoľkoročných časových radov, teda porovnaní nie

jedného prípadu, ale opakovane sa potvrdzujúcich súvislostí sme však presvedčení, že prinášame minimálne

inšpiratívny pohľad. Pre nás je každopádne veľmi konkrétnym indikátorom pre orientáciu v budúcich projektoch

formujúcich firemnú kultúru. Veríme, že sme touto informáciou podnietili aj vás uvažovať o cestách verifikácie

správnosti krokov pri vedení a rozvoji ľudí a tiež o možnosti konfrontácie dát popisujúcich „tvrdé a mäkké“

premenné v manažmente organizácie.


