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zvyšování kvality půdy. Diskutujme  
o tom. 

Tím bychom dostali, i při sníže-
ní ŽV, do osevních postupů plodiny, 
které vážou dusík v půdě, zlepšu-
jí vodní režim, prokořeňují hlub-
ší vrstvy půdy, obohacují půdu or-
ganickou hmotou, tolik potřebnou 
pro činnost mikroorganismů, žížal 
atd., působí protierozně atd. 

Nerespektujeme charakter údol-
ních niv, vodní toky jsme zkrátili  
o třetinu, odvodnili jsme třetinu 
zemědělské půdy, zlikvidovali jsme 
drobná stabilizační opatření typu − 
remízka, mez atd. Je nesporné, že 
snížení živočišné výroby následně 
negativně ovlivnilo osevní postu-
py a obecně rostlinnou výrobu. Jen 
pro připomenutí z naší krajiny zmi-
zely tisíce rybníků, ty byly na 180 
tis. ha, dnes jen na 60 tis. ha (tehdy 
chov ryb přinesl i významnou obži-
vu obyvatel). 

Zemědělci se musí zaměřit na 
to, že se mění klima, vše nasvěd-
čuje tomu, že nevratně. U nás se 
ale nedostávají statková hnojiva, 
máme 0,4 DJ/ha. Je hodně zemí EU, 
kde tento poměr je podstatně vyš-
ší a posledních 15 let se ještě zvýšil. 
Přitom u nás zemědělská soustava 
chřadne, potvrzují to tvrdá data, 
které má k dispozici prezident AK 
ČR ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. Na 

Publicistika

Máme až na malé výjimky pouze 
vodu, co naprší a pokud ji nezadr-
žíme a nevyužijeme, odteče mimo 
území ČR. S krajinou jsme v rámci 
hesla »trh vše vyřeší za nás«, pro-
váděli pravý opak toho, než jsme 
měli. 

Krize z očekávání
Dosud jsme, možná nevědomky, dě-
lali vše pro to, aby voda z našeho 
území co nejrychleji odtekla. Brát 
půdu jako každý jiný výrobní pro-
středek, to nesvědčí o tom, že ten, 
kdo to tvrdil, oboru za mák rozu-
měl. I tací byli ministři. Dnes to činí 
zpravidla ti, co chtějí rychle zbo-
hatnout. Půda není výrobní pro-
středek jako jeden v řadě, z mno-
ha dalších obnovitelných výrobních 
zdrojů, jak na to hledí ti, co chtějí 
řídit firmu jen finančně. 

Změnou paradigmatu rozumíme 
i to, že vedle zdravé kvalitní půdy 
s dostatkem humusu, tedy s vyso-
kou retencí (schopnost zadržovat 
vodu), budeme, vedle stabilního 
funkčního zemědělství mj. podpo-
rovat např. i zadržování dešťové 
vody u budov, šedé vody ze sprch, 
koupelen k zalévání, dále její vyu-
žití na WC (denně se v ČR spláchne 
200 miliónů litrů pitné vody) atd. 

Tam to u obyvatel v malém musí 
začít a doufejme, že začíná. Musí to 
souviset s podporou lidí, co se tak-
to odpovědně chovají atd. Protože, 
pokud se to naučíme v malém, tak 
to povede jako příklad do celé spo-
lečnosti. Od toho si platíme politiky 
a stavovské organizace.

Krajina a zemědělství
V zemědělství bude zásadně do 
budoucna třeba změnit klíč, po-
dle kterého lze jinak definovat do-
tace. Dotace jsou silně motivační  
a budou koneckonců měnit chování,  
a vedle dalších promyšlených sti-
mulačních či sankčních prvků, po-
vedou nesporně ke zlepšení. Psal 
jsem o tom s Pavlem Novotným, 
předsedou ZD Bernartice, Jarosla-
vem Hánou, ředitelem spol. Meclov-
ská, a.s., Petrem Šimečkem, před-
sedou ZD Staré Hamry a dalšími 
již před pár lety, že »situace vypa-
dá tak, jak fungují stimuly«. Toto 
moudro by si měl ministr k desate-
ru dát do kanceláře. 

Při určitém zjednodušení je do-
tace vlastně pobídka, aby se země-
dělec nechoval zcela tržně, ale že 
bude motivován k naplňování i ji-

ných než produkčních funkcí. Ze-
mědělec, vedle lesníka, je tedy ja-
kýmsi správcem krajiny, více než 
4/5 území ČR. Uvést krajinu dnes 
do pořádku pro zemědělské hos-
podaření, to znamená vytvořit ja-
kýsi sofistikovaný systém obrov-
ského množství drobných prvků  
a opatření za účelem retence vody 
v krajině. 

Jsem přesvědčen, že stát má stá-
le nástroje, přes snahu vyznavačů 
trhu, je eliminovat, k tomu, aby se 
hospodařilo, tak jak se má. 

Externality
Dát krajinu do pořádku, mj. též 
znamená uchránit, pokud mož-
no krajinu od obou extrémů, resp. 
zmírnit dopad sucha a povodní. Za-
čít se mělo před 15 – 20 lety, tj. za 
vlády M. Zemana. Spíše se dělalo 
leccos pro znekvalitnění půdy. Ale 
dnes již víme, že sucha a přívalové 
deště mají společné příčiny, a tedy  
i společná řešení. Jsou to dvě strany 
jedné mince. 

Lze tomu čelit např. dodávkou 
statkových hnojiv, kompostů, obec-
ně organické hmoty do půdy, tedy 
též zeleným hnojením, osevními 
postupy apod. Dále tím, že připra-
víme či postavíme řadu drobných 
prvků, které budou vodu zadržo-
vat, jednak krátkodobě, ale zejmé-
na i dlouhodobě, tedy ji distribuo-
vat v době nedostatku. 

Musíme dospět do stavu, aby-
chom krajině přidali (někdo říká, 
vrátili), řekněme jakýsi retenční 
systém např. nádrží, umělých či při-
rozených mokřadů, různých poldrů, 
mezí, příkopů, remízek atd. Máme 
zde v zásadě jen vodu, co naprší, 
jsme střecha Evropy. Zadržení vody 
v naší krajině je tedy klíčové, pro-
tože voda je stabilizujícím prvkem 
daného území. 

Ale většina vody odteče bez užit-
ků, přitom bude tepleji a budeme 
mít problémy s vláhou v půdě. Po-
kles živočišné výroby znamenal sní-
žení kvality půdy a k tomu se ná-
sledně přidala negativní změna ve 
skladbě pěstovaných plodin.

Prediktivní hodnota
Pokud budeme točit tři plodiny, 
z toho dvě nejsou převážně na pro-
dukci potravin, tak se půda časem 
vyčerpá. Již jsme o tom psali dří-
ve, ale třeba jediná změna, např. asi 
20 − 25 % pícnin na o.p. u podni-
ků s BPS, může přinést pozitiva ve 

České zemědělství – VII. (Změna paradigmatu)
Dnes již je nesporné, že téma vody a kvalitní půdy bude v našem nejvlastnějším národním zájmu. Voda, to by měla být pro naše politiky  
priorita, pokud to s touto zemí myslí dobře. Změnit přístup k vodě a nastolit paradigma »nejdřív voda a pak vše ostatní«, je dnes již zásadní.

rozdíl od okolních zemí, kde mo-
hutní. Co to máme za politiku? 

Strategie adaptace 
Každopádně mít zdravou krajinu 
dnes již znamená řešit ekologické, 
produkční a hydrologické hledisko 
současně. Možná by tomu prospělo 
lépe promýšlet pozemkové úpravy. 
K tomu ještě poznamenáváme, že 
podstatné je, zda v krajině převlá-
dají tzv. »ohřívače« či »ochlazova-
če«. K ohřívačům patří např. i vel-
ké bloky odvodněné orné půdy, což 
souvisí i s režimem srážek velkého 
a malého oběhu, jak jsem psal mi-
nule. Zlikvidovali jsme malý cyklus 
vody, to pak způsobuje častější vý-
kyv lokálního počasí. Ten lze vrátit 
mj. změnou zemědělského hospo-
daření.

Snížili jsme hydrologickou funk-
ci lesů, mj. i změnou porostů, ve 
prospěch např. smrku. Ve vyšších 
polohách lesů je ideální jedlo buči-
na, v nižších např. habrové doubra-
vy, navíc jsou tyto porosty biologic-
ky cenné atd. Snížili jsme retenční 
a akumulační potenciál naší kraji-
ny, v zemědělství pak kvalitu většiny 
zemědělských půd, tedy pórovitost, 
strukturovitost, půdní život s do-
statkem žížal (víte, že by mělo jít 
o největšího přítele zemědělce) apod. 
a spoustu funkcí s ní spojených. 

Zleva doprava: Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jan 
Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
ČR a Jaroslav Šubrt, firemní sociolog a nejdéle sloužící hodnotitel TOP mana-
žerů po zasedání Řídícího výboru soutěže Manažer roku.
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stačit, adaptační opatření je vlastně 
již léčba toho, co zde máme. Rozho-
dujícím správcem naší krajiny je ze-
mědělec. Musíme začít razantně ře-
šit strategii adaptace na klimatické 
změny. Je úplně jedno, jsou-li způ-
sobeny člověkem či jsou cyklického 
charakteru ( jak tvrdíval náš »vše-
věd« ing. Klaus). 

Jde o ničím nepodložený teore-
tický koncept. Z vědecky metodo-
logického hlediska by to šlo tvrdit, 
pokud by byla ještě jedna planeta 
Země, kde nežijí lidé, a stav by byl 
stejný. 

Kdo zachrání vaši firmu 
Dodnes přetrvává rozpor mezi de-
klarovanými způsoby řízení a re-
álným stavem fungování českých 
firem. Většina lidí má ze změny 
obavu, představuje pro ně neznámý 
prostor a narušení dosavadní jis-
toty a stereotypů. Proto se změna  
a její nutnost musí lidem vysvětlo-
vat a poukazovat na fakt, co by se 
stalo, kdyby nenastala. Sociální in-
teligence, která souvisí s realiza-
cí nezbytných změn, dnes ve vy-
spělých ekonomikách rozhoduje  
o úspěchu manažera, a tedy jím ří-
zené firmy až do výše 75 %.

To souvisí i se systémem řízení 
Baťa, se kterým jsem se v někte-
rých zemědělských podnicích se-
tkal. Je zcela patrný v ryze českém 
podniku, např. SOMA a FOSFA. Tam 
je mj. důležitá emocionální strán-
ka získávání lidí pro změnu a důraz 
na přínos změny pro zaměstnance, 

např. větší jistota do budoucnosti, 
úspěšnost firmy, zajímavější práce 
apod. 

Pro některé z nich se může stát 
změna dokonce dobrodružstvím. 
Lidé vyžadují jistotu, která ale v mě-
nícím se světě neexistuje. Změna je 
nutností k přežití. Ve firmách, kde 
to zvládli, je vysoká šance na přežití 
v současném světě. Jsou sice ochot-
ni následovat někoho, v koho mají 
důvěru a současně jsou partnery 
změny, ne jenom vykonavatelé pří-
kazů. Kdo zachrání vaši firmu?!

Benefit analýza 
Nacházíme se již ve složité situa-
ci, a proto je třeba porovnávat uži-
tek a náklady, jde o tzv. cost-benefit 
analýzu (CBA). Ta vždy úzce souvi-
sí s ekonomickou efektivností, což 
znamená takové využití zdrojů, aby 
byl maximalizován potřebný uži-
tek. Existují 2 základní typy CBA, 
ex ante (při zahájení záměru) a ex 
post (po provedení záměru). Mezi-
typem je in medias res, který má 
společné rysy obou předchozích  
a používá se v průběhu. 

Nesporně to souvisí i s uvažová-
ním zemědělců, tj. vybrat varianty 
blížící se parametru užitná hodno-
ta (úrodnost, výnosy)/cena (nákla-
dy k dosažení cílového stavu, jed-
notky produkce).

V zemědělství budou specialis-
té, např. hydro pedologové, co se 
budou věnovat otázkám půdního 
a zemědělského sucha. Perspektiv-
ní bude zlepšovat základní půdní 
vlastnosti ve vztahu k eliminaci do-
padů sucha na výši produkce plo-
din, a to pomocí např. aplikace půd-
ních aktivátorů – viz ing. F. Václavík 
»Optimalizace plodinových systé-
mů v suchých podmínkách«. 

Výskyt zemědělského sucha bude 
dost zásadní problém, jehož dopa-
dy budeme se změnou klimatu řešit. 
V této souvislosti bude nutné změ-
nit přístup i ke vzdělávání. 

Rychlost změny 
Metody řízení by se měly přizpůso-
bit změnám, které nastávají. Přeori-
entovat se na permanentní inovace, 
např. v návaznosti na postup kli-
matické změny, na rychlé zavádění 
nových věcí. Zde jen připomeňme 
debatu na téma cena mléka (resp. 
náklady na 1 litr) u českého straka-
tého a holštýnského plemene skotu 
či zařazení pícnin na o.p. u podniků 
provozující BPS atd. 

Tak jako se proměňuje celá 
společnost, musí se proměňovat  
i styl řízení. Připomeňme si, ještě  
v 90. letech byl management za-
ložen na chladných úvahách, kal-

Hodnotitel TOP manažerů od r. 1993 ing. Jaroslav Šubrt, PhDr., se světově 
uznávaným ekonomem českého původu, prof. ing. Milanem Zeleným, DrSc., 
Ph.D., propagátorem Baťova systému, konzultantem zahraničních vlád a pod-
niků, univerzitním profesorem Fordham University New Yorku, též univerzity 
T. Bati ve Zlíně.

Jsou podniky, kde to sledují, např. 
v ZD Ostaš v čele s ing. Jaroslavem 
Ládem. Víme, že organická hmota, 
činnost žížal, mikroorganismů aj., 
má za následek ty vlastnosti půdy, 
které potřebujeme k zadržování 
vody. Není pravda, jak tvrdil jeden 
průzkum (ČZU Praha − Suchdol, fa-
kulta ŽP), že vlastník se k půdě cho-
vá 3x lépe než nájemce. Znám pří-
pady, kde je to právě naopak. 

Funkce zeleně 
Pro celou ČR je do budoucna zásad-
ní zvyšovat podíl zeleně. Již jsme 
o tom psali dříve, kolik vody zeleň 
vytranspiruje za 24 hodin, o kolik 
stupňů Celsia se sníží teplota vzdu-
chu (funkce ochlazovače, jakési pří-
rodní »lednice«). Dále má význam 
pro kvalitu vzduchu, vyrovnávání 
teplotních extrémů ve dne a v noci, 
pro pohlcování, a tedy tlumení hlu-
ku. Významně též snižuje ve měs-
tech prašnost, prach se zachytává 
na listech, ten je pak při dešti zpla-
vován na zem a odteče mimo praš-
né území. 

Obecně tedy posiluje zdravot-
ní stav populace, je zdrojem in-
spirace, estetických prožitků  
a relaxace, které v dnešním pře-
technizovaném světě plní význam-
nou kompenzační funkci. V nepo-
slední řadě stromy vytvářejí kyslík, 
jeden vzrostlý strom pro 12 obyva-
tel atd., plní funkci větrolamu, tedy 
snižují větrnou erozi atd. Zde je ve-
liký nedostatek edukace obyvatel-
stva. 

Stromy nás totiž dokážou naplnit 
klidem a v jejich blízkosti se cítíme 
dobře. Navíc je prokázáno, že příz-
nivě ovlivňují pozitivně náš krevní 
tlak a další hodnoty. Víte, že pro-
cházka lesem ve dne (fotosyntéza) 
znamená jakousi »kyslíkovou spr-
chu«. Dále např. jehličnaté porosty 
eliminují viry a bakterie poletující 
vzduchem, dotěrný hmyz odpuzuje 
např. ořešák vlašský atd. 

Funkce politika
Politika není třeba odpuzovat jako 
dotěrný hmyz, naopak je třeba jej 
přinutit k řešení spousty věcí, kte-
ré by politika měla zajímat, např. 
odvozená, závislá, (s nesamostat-
ným postavením), subdodavatelská 
česká ekonomika. Přidaná hodno-
ta, od které se mj. odvíjí výše mzdy, 
ta se, bohužel, realizuje někde jin-
de. Ale politik, pokud je to státník, 
tak musí nastolit (vrátit do spole-
čenských diskusí) téma HDP a HNP. 
Pokud politici neznají rozdíl, může 
být, jak poznamenal jeden bytostný 
sedlák, jen vyžírka. 

Nemáme pod kontrolou ani klí-

čová odvětví a jsme svědky dobý-
vání renty ze strany zahraničních 
vlastníků. Bohužel, politik má díky 
svým poradcům nacvičeno asi 10 
manipulací, které, světe div se, stá-
le fungují. Takže řešení hlubších 
problémů ve prospěch této země, 
je sakra daleko. Zdá se, že politic-
ké elity umějí kvalitně pracovat jen 
pod tlakem voličů! Čí je to vina? 

Tlak občanské společnosti je zá-
sadní. Dodnes chybí definice národ-
ního zájmu v oblasti ekonomické. 
To, že jsou nízké mzdy není priorit-
ně způsobeno produktivitou práce, 
ale tím, že ekonomika trpí vysoký-
mi odlivy zisků do zahraničí. Typic-
kým rysem subdodavatelské ekono-
miky s nesamostatným postavením 
je práce jen ve mzdě. 

Evoluce eliminuje úchylky 
Málo se ví, ale co do zásob vody 
jsme třetí nejhorší v Evropě. Zní to 
až absurdně, ale výsledkem toho, 
že moc prší (přívalové deště) je su-
cho. Vody sice padá zhruba stejně, 
ale jinak a jindy. Řečeno jednoduše, 
adaptační strategie spočívá v zadr-
žení vody v krajině, aby neškodila ve 
velkém množství a byla k dispozici 
v době sucha. 

Tedy sucho a povodně jsou dvě 
strany jedné mince, oboje je třeba 
brát jako jeden celek. V kontextu 
změny klimatu přibývá a přibývat 
bude tropických dnů, extrémních 
událostí – sucha či přívalových srá-
žek.

Preventivní opatření již nebude 
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drákovaných, nezkušených, proto-
že nedotčených opravdovou výrob-
ní praxí, kde by došlo minimálně ke 
korekci negativních vlastností, do-
dnes nepochopila, že již nefunguje 
autokratická nadřízenost manaže-
ra jen proto, že je šéf. 

Zde si můžeme opět pomo-
ci Shakespearem, že pro úspěch 
v každodenním životě je třeba za-
ujmout. Nemají to být ale laciné tri-
ky a bezbřehý populismus, které 
vedou ke snižování inteligence ná-
roda, to radši nic. 

Mám na mysli tu odpornou fi-
guru »straw mana«, která zakrý-
vá argumentační prázdno politika 
a další nebezpečné triky, jako např. 
manipulativní techniky »selektivní 
expozice«, »iluze většiny« aj. Kdo 
je používá, škodí této zemi. Připo-
meňte si, kdo je má ve svém rejst-
říku. 

Spravedlivá lež
Politik jako reálná postava pro nás, 
tedy sám o sobě, a virtuální poli-
tik, to jsou dnes dvě rozdílné oso-
by. To druhé je uhněteno s pomocí 
marketingu, vč. virtuální, tedy ne-
pravdivé prezentace na sociálních 
sítích. Mezi nimi je hluboký pří-
kop. A v dnešní době stále hlubší. 
K tomu jen dodávám, že politik (he-
rec), který chce být úspěšný, musí 
přesvědčit, že není herec. Setrvalé 
preference svědčí o tom, že to hraje 
dobře, v tom smyslu, že vyléčí zko-
rumpovanou společnost či spíše 
společnost od korupce atd. 

Ale co když politik byl součástí 
systému, toho matrixu, který tak 
systematicky kritizoval. Přitom na 
té kritice si postavil dobře promyš-
lený politický vzestup. Jednoduché 
až geniální. Bylo by fascinující, kdy-
by se potvrdilo, že na té kritice zlo-
řádů vyrostl, a přitom ten systém 
budoval. Ale čas bude psát i další 
kapitoly. V Německu to trvalo 12 let. 

Závěr
Někteří odborníci uvádějí, že prv-
ní dojem je jednou pro vždy. Nelze 
to vyloučit. Já tvrdím, že se musí 
vždy korigovat oběma směry, tedy 
směrem nahoru, ale i dolů. V dneš-
ní virtuální době, kdy se hraje jen 
na efekt, ten druhý způsob musí ne-
sporně převažovat. 

Víme, že přitom začátek je ta 
nejdůležitější součást každé práce, 
i když začátky věcí se jeví mnoh-
dy nepatrné. Ale Bible to říká jas-
ně »nepohrdej dnem malých za-
čátků«.

Jaroslav ŠUBRT, 
firemní sociolog, Řídící výbor a Hodno-

titelská komise soutěže MR 2017

V životě totiž není nic zakonzer-
vováno, proto v souladu i s druhým 
zákonem termodynamiky, nelze 
přestat tvořit, protože v životě, po-
kud tvoříme, stoupáme, pokud ne-
tvoříme tak klesáme.

Pokud máme něco najít u Komen-
ského k politikům, tak si zde připo-
meňme jeho Obecnou poradu o ná-
pravě věcí lidských, v ní před 400 
lety napsal »je nesporným poruše-
ním, že k vládě se stále přibírají lidé 
chabých mravů, lidé nepevní, ne-
stálí, usilující pouze o svůj osobní 
prospěch. Z toho vyplývá nezbytný 
důsledek, že části národů se neda-
ří dobře, neboť ti, kteří vládnou ji-
ným, se neovládají sami. Nevládnou 
podle norem, nýbrž podle své libos-
ti normy překrucují, a to ještě jak 
sami říkají, jak prý státní zájem vy-
žaduje«.

Z toho plyne základní teze o ne-
poučitelnosti, protože stále upadá-
me do stejných chyb. Kdo veřejně 
lže, nemá dobré mravy. 

Vygenerované očekávání
Mezi nejčetnějšími důvody hledání 
nové práce lze dnes podle posled-
ních výzkumů zařadit: špatné ve-
dení; sociopat na pracovišti; špatná 
firemní kultura; přímý nadřízený-

-psychopat; atmosféra na pracoviš-
ti, je to v souladu, s již dříve citova-
nou, britskou studii (viz ZT). 

Řada vedoucích, bohužel zamin-

kou«, »nespokojený zákazník nás 
již více nenavštíví«. Změna firemní 
kultury musí probíhat na všech fi-
remních úrovních a vlastníci a ma-
nažeři v ní musí být příkladem. Po-
kud nejsou, je firma blízko šikmé 
plochy. Vývoj poslední doby lze ně-
kdy nazvat jako návrat k jednodu-
chosti, zde lze připomenout slova 
Leonarda da Vinci, že nejvyšší for-
ma dokonalosti je v jednoduchosti. 

Dnes zásadní a zcela nezbytná 
podmínka, je nejen odborná při-
pravenost, ale také zejména sociál-
ní inteligence, která nabývá na vý-
znamu. Konkurence manažerů na 
trhu je obrovská a ´hraje se´ dnes 
více na reference (v USA zcela do-
minantní způsob přijímání lidí).  
V dnešní době neomezených mož-
ností přístupu k informacím se ma-
nažeři musí smířit se ztrátou své 
výlučné informační pozice. Je tře-
ba ale rozlišovat informační společ-
nost od společnosti vědění (znalost-
ní společnost). 

Reference 
Jsme národ J. A. Komenského, při-
pomeňme si, co tento pedagog svě-
tového významu tvrdil v 17. století 
»když nevzbudíš zájem o vzdělá-
vání, je to marné«. Podle toho lze 
usoudit na potenciál firmy, národa 
atd. Ti nejosvícenější manažeři již 
teď vědí, že každý se musí učit stále, 
tedy kontinuálně. 

kulacích a dalších propočtech. Na 
takovéto strohé řízení musí dnes 
firmy zapomenout. Určitě tam ne-
bude patřit to, že lidé budou hod-
noceni na základě jakýchsi »bodů«, 
jako žáci. 

Takovéto přístupy budou snižo-
vat prožívání emocí, bez jejich vyš-
ší úrovně nebude firma dobře fun-
govat. Moderní TOP manažer musí 
mít úplně jiné vlastnosti než bodo-
vat lidi. Správně prováděné hodno-
cení zaměstnanců, kterého ale např. 
psychopat není schopen, má rozho-
dující vliv na lepší poznání a další 
využívání potenciálu zaměstnanců. 

Firemní kultura
Každá organizace má svou firemní 
kulturu, která na její úspěšnost po-
zitivně nebo negativně působí. Pro-
to by firemní kultura měla být cí-
leně formována a vytvářena. Hlavní 
roli na tom mají vlastníci (před-
stavenstvo organizace) a vrcholoví 
manažeři. Jde o soustavu hodnot, 
norem a postojů, které nemusí být 
někde prezentovány, třeba v něja-
kých kodexech, krédech apod., ale 
podstatně ovlivňují způsob chová-
ní a jednání lidí v této organizaci,  
a také způsob vykonávání jejich 
práce. 

Obdobně může znít formulace 
»navzájem si předáváme zkušenos-
ti«, »jednáme navzájem slušně«, 
»pořádek na pracovišti je naší vizit-
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