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Korporátna kultúra nie je v  prostredí technického 
univerzitného štúdia na Slovensku a ani na Fakulte 
architektúry príliš frekventovanou témou. Vo svojom 
príspevku na učiteľskej konferencii pred dvoma rok-
mi sa jej dotkol len profesor Bohumil Kováč. Hovoril 
o pocitoch z vizuálneho chaosu, ktorý okupuje prie-
story a okolie školy. V odbornej terminológii sa ten-
to stav označuje ako neuspokojivá demonštrácia ma-
terializácie fakultnej korporátnej kultúry. S obdivom 
a úctou som si vtedy vypočul odvážne slová a celkom 
sebakriticky musím priznať, že keby som sa korporát-
nou kultúrou nezaoberal intenzívne a neuvedomoval 
si dosah jej ignorácie, iste by som sa podobným té-
mam dokonca rád vyhol. Jednoducho preto, že som 
celkom ľudsky zapochyboval o  potenciáli korporát-
nej kultúry vyvolať na fakulte odbornú debatu a to-
bôž konkrétne aktivity na zlepšenie súčasnej situácie. 

Venovať sa teda na pôde školy 
problematike korporátnej kultúry?
V úvode sa žiada odpovedať na otázku jednoduchou 
schémou, ktorou v  oblasti spoločensko-ekonomic-
kých teórií rozhodujeme o spôsobe, intenzite a sme-
rovaní komunikácie. 

Možno bude na úvod vhodné pripomenúť, že na 
Fakulte architektúry STU prednášam témy, ktoré 
s komunikáciou, manažmentom a systémovými prí-
stupmi k realizácii produktov architekta či dizajnéra 
podstatne súvisia. Nie je to teda z mojej strany len 
príležitostná kratochvíľa, ktorou hodlám zaťažovať 
akademický svet. Korporátnej kultúre sa venujem už 
vyše 20 rokov. Na vlastnej koži som zažil jej podce-
nenie, ale aj pozitíva a prínos. Len pre zaujímavosť: 
bol som autorom konceptu skúmania a hodnotenia 
korporátnej kultúry v jednej z najväčších fi riem Slo-
venska (17 000 zamestnancov), ktorá slúži sporadic-
ky pravdepodobne každému z  nás i  keď si už spolu 
píšeme najmä prostredníctvom elektronickej pošty. 
Spolu s tímom sme v roku 2010 pôsobili celoplošne 
po celom Slovensku. Pre uvedenú fi rmu som pripra-
vil taktiku implementácie zmien a osobne ju odpre-
zentoval niekoľkým stovkám manažérov. 

V  praxi som mal možnosť skúmať dôsledky ba-
gatelizovania problematiky korporátnej kultúry 

v organizáciách, ako aj to, čo znamená rezignovať na 
manažment korporátnej kultúry – obrazne, keď sa 
korporátna kultúra vymkne z oprát. 

Celkom optimisticky sa utvrdzujem v  presvedče-
ní, že sa na Fakulte architektúry STU, ako dynamický 
tím smerujúci k úspešnej perspektíve, pohybujeme vo 
svojich skúsenostiach a pocitoch skôr na pravej strane 
schémy, nanajvýš som ochotný ustúpiť do ľavého hor-
ného kvadrantu. Ak toto presvedčenie povýšime v tom-
to prípade aj na komunikačnú doktrínu, v jej duchu sa 
bude užitočné venovať teórii korporátnej kultúry. 

Z teórie o korporátnej kultúre
Dlhodobá aj aktuálna klíma v  organizácii, vníma-
ná na úrovni budovania vzťahov, riadiacich hodnôt 
i motivačných metód vyžaduje efektívne riešenie kor-
porátnej kultúry. Pre lepšie porozumenie sme vybrali 
niekoľko výstižných defi nícií: 
• Podľa Ulricha Broseho a Mika Hentza: „Korporátna 

kultúra je typické jednanie, uvažovanie a vystupo-
vanie ľudí organizácie. Tvorí jednotu hodnotových 
predstáv, noriem, vzorcov správania a prejavuje sa 
navonok ako forma spoločenského styku i v udržo-
vaných zvykoch, pravidlách aj materiálnom vybave-
ní.“1 (Brose, Hentze, 1990);

• Ide o „súbor kľúčových hodnôt, názorov a presved-
čení v organizácii. Defi nuje základné hodnoty a no-
vým pracovníkom ukazuje správne prístupy, mysle-
nie, správanie. Poskytuje ľuďom v organizácii pocit 
identity a posiľuje ich angažovanosť pre kolektívne 
hodnoty. Zvyšuje stabilitu organizácie. Ľuďom dáva 
kľúč k porozumeniu zmien a konkrétnych činností“. 
(Řezníček, 1991);

• „Korporátna kultúra sa dá chápať ako systém hod-
nôt a noriem účelového spoločenstva v organizáci-
ách.“2 (Heinen, 1985).

Navyše sa núka niekoľko argumentov, prečo sa zao-
berať problematikou, s ktorými sa stotožňujú vedec-
ké autority (Irving J., McCauley, C.) na základe prak-
tických skúseností so skupinovým myslením:
• Korporátna kultúra patrí k  základovým pilierom 

organizácie – vytvára jej skúmateľnú hodnotu, je 
taktiež nástrojom jej riadenia;

Korporátna kultúra úspešnej školy
Alternatívy prístupu na Fakulte architektúry a celej STU

Branislav Jelenčík

1 | Schéma prístupu ku komunikácii
Autor: Branislav Jelenčík, 2008 
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• Korporátna kultúra zásadne vplýva na vnímanie 
organizácie interným aj externým prostredím – 
vhodná kultúra zvyšuje atraktivitu organizácie;

• Klíma generovaná korporátnou kultúrou ovplyv-
ňuje efektivitu, perspektívu, úspešnosť;

• Správne nastavená korporátna kultúra patrí medzi 
kľúčové faktory úspechu, teda aspekty, ktoré nám 
pomáhajú prežiť v podmienkach a rásť. 

• Každý zamestnanec organizácie nielen vplý-
va na podobu korporátnej kultúry, ale je za ňu 
aj zodpovedný.

Navyše som presvedčený, že sa okrem jej manažér-
skeho významu pre organizovanie života na Fakulte 
architektúry dotýka aj viacerých vyučovaných pred-
metov – teórie aj ateliérov.

V  poslednom argumente sme sa dotkli interak-
cie medzi korporátnou kultúrou a  fakultou. Často 
sa počas prednášok stretávame s otázkami smeru-
júcimi k pochybnostiam o účelnosti manažérskeho 
pohľadu na tak výsostne – akademicky nedotknu-
teľného prostredia, akým je univerzita. V minulosti 
som mal možnosť pedagogicky participovať na pro-
jekte vzdelávania vedúcich pracovníkov slovenských 
nemocníc pri riadení im zverených inštitúcií v prí-
pade, že budú transformované na akciové spoloč-
nosti. Napísal som pre nich aj dvoje manažérskych 
skrípt. Rovnako ako my pedagógovia univerzity, na 
začiatku svojho MBA programu svorne polemizo-
vali o  efektivite všeobecných manažérskych prak-
tík v  prostredí humánnej medicíny. Považovali to, 
najmä primári, ktorí vždy riadili ústavy ako skvelí 
lekári trocha intuitívne (i keď netvrdím, že zákonite 
zle), za takmer nepoužiteľné. Postupne sa však ich 
názor menil a v závere som zažil skvelý dvojdňový 
workshop kreovania podnikateľskej stratégie pre 
virtuálnu nemocnicu ako akciovú spoločnosť, po-
čas ktorého boli nemenej úspešní ako moji študenti 
manažérskej univerzity, kde som 15 rokov vyučoval 
diplomový predmet Riadenie zdrojov pre trh. Neboj-
me sa občas vymeniť optiku pohľadu. Je to ako s vi-
dením do diaľky a na čítanie. Iné okuliare, bohatší 
svet okolo nás! 

Korporácia (organizácia) všeobecne, ako hovorí po-
učka, je: združenie, zväz, spolok, skupina osôb spoje-
ných spoločnými záujmami/úlohami, najmä toho is-
tého odboru, zamestnania či stavu. Čisto de jure ide 
najmä o hlavný a typický druh právnickej osoby, práv-
nická osoba s podkladom prevažne osobným (§ 18(2)
a  Občianskeho zákonníka, napríklad obchodná spo-
ločnosť, spolok, dokonca štát), niekde právnická oso-
ba všeobecne, pozri korporácia (právnická osoba). 
(Šaling, S.: Veľký slovník cudzích slov, 2000) 

Na základe toho celkom vecne pripomínam, že ško-
la – univerzita: 
• je právnická osoba – systém s víziou a cieľom pos-

kytovať špecifi cké produkty určeným trhom;
• na základe štatútu – podmienok fi nancovania vy-

tvára/nevytvára zisk; 
• disponuje ľudskými, nehmotnými i  hmotnými 

zdrojmi používanými v prezentovanej organizačnej 
štruktúre; 

• má osobitné kompetentnosti, kompetencie, pra-
vidlá, normy konať v prospech vlastnej perspektívy. 

Keď sa chceme korporátnou kultúrou zaoberať, po-
trebujeme vedieť, podľa akých znakov – prejavov ju 
identifi kujeme, respektíve dokážeme vyhodnotiť (jej 
primeranosť, úspešnosť, efektivitu…). Komplexný 
prehľad poskytuje obrázok 2.

Korporátnu kultúru možno odkrývať aj pomocou od-
povedí na otázky:
a) akým spôsobom spolu komunikujú ľudia na rôz-

nych úrovniach?
b) aká komunikácia je odmeňovaná, postihovaná ale-

bo tolerovaná?
c) akí ľudia sú úspešní, akí majú, naopak, problémy?
d) aký je vzťah ľudí k organizácii a jej produktom?
e) aké sú zvyky, tradície, historky, vtipy, hrdinovia 

organizácie?
f) aké sú uznávané symboly a heslá organizácie?
g) ako sa ľudia obliekajú, ako sú upravené pracovis-

ká, existuje špecifi cký dizajn organizácie? Je ak-
ceptovaný alebo trpený? Poznajú (uvedomujú) si 
ho ľudia vôbec?3 

(Bělohlávek, 1996)

2 | Model identifi kácie kultúry (Jelenčík, 2014) 
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Ako to je so vznikom a rozvojom 
korporátnej kultúry?
Začína sa formovať pri vzniku organizácie spontánne 
alebo umelo akceptáciou proklamovaných pravidiel. 
V priebehu existencie organizácie sa ustavične mení 
– ide o permanentný, nekonečný proces. Formovanie 
a  zmeny v  kultúre spočiatku prebiehajú nenápad-
ne. Spolu so „zretím“ organizácie nadobúda proces 
systematizovanú formu, niekedy je však aj riadený 
(najmä materiálna demonštrácia) alebo vnucovaný 
(v  snahe urýchliť niektoré procesy konsolidácie ria-
denia). Nedá sa efektívne realizovať len rozkazom 
zhora – nadol bez akceptácie a ochoty k zmene medzi 
líniami riadenia.

Nedá sa vykreovať externe a organizácii „dodávať“ 
ako produkt. Tvorcami či lepšie povedané nositeľmi 
korporátnej kultúry môžu byť zakladatelia, vrcholoví 
manažéri i  zamestnanci organizácie, ktorí sú mien-
kotvornými osobnosťami alebo organizáciu formujú 
kompetentnosťami (prípadne ju sprevádzajú vývo-
jom dostatočne dlho)4 (Číhovská a kol., 2002). Môže 
byť zapísaná, proklamovaná a vyžadovaná – dokonca 
pod istou sankciou (spravidla to má podobný účinok 
ako iné tresty, vždy sa nájdu nepoučiteľní). Rovna-
ko ju často šíria ústne ako zvyčajný nárok alebo je 
nekomentovaná, no prenikajúca životom organizácie 
osvojovaním si pozitívnych skúseností.

Ako sa korporátna kultúra prejavuje?
Opäť sa domnievam, silnejšiu výpovednú hodnotu 
má schéma.

Existuje niečo ako rozlíšiteľné 
typy organizačných kultúr?
My architekti, dizajnéri, ale aj iní projektanti sme 
zvyknutí siahať na uľahčenie práce a  zabezpeče-
nie kompatibility s ďalšími normami po typológii. 
Mám radostnú správu. Aj rozmanité korporátne 
kultúry možno istým spôsobom triediť a systema-
tizovať. Na identifi kovanie organizačnej kultúry 
slúžia viaceré metódy. Neexistuje žiaden „jediný 
typ“ organizačnej kultúry. Líšia sa od jednej orga-
nizácie k druhej. 

Existujú však isté spoločné črty a  boli vyvinu-
té modely k    opisu rôznych organizačných kultúr 
podľa vybratých ukazovateľov. Počas svojej habi-
litačnej prednášky som predstavil 8 najpoužíva-
nejších. Domnievam sa, že ich opis je nad rámec 
cieľov tohto príspevku. Pre záujemcov, ktorí by sa 
chceli o  typológii kultúr dozvedieť viac, je podnet-
ným internetový zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/
Organizational_culture. Napriek tomu, že ide o wi-
kipediu, obsah som komparoval s inými autorizova-
nými vedeckými materiálmi a konštatujem, že čerpá 
z  renomovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva a  sú 
v  nej relevantne opísané. Výhodou tejto interneto-
vej stránky je, že uvádza dobre a úsporne zostavený 
obsah s  množstvom odkazov na knihy skutočných 

klasikov korporátno-kultúrneho bádania. Odporú-
čam teda nazrieť bez predsudkov. S vedeckou skep-
sou som už testoval stránku v predstihu.

Keby problematika oslovila ctených čitateľov, mož-
no sa prípadne k téme vrátiť v budúcnosti samostat-
ným príspevkom.

Čo je však pre každú funkčnú a výkonnú korporát-
nu kultúru spoločné, nech ju zaradíme do ktorého-
koľvek typologického priečinku, zhŕňa nasledujúci 
zoznam. Menovaná korporátna kultúra:
• umožňuje organizácii prežiť a rásť;
• je silná, čiže stmeľujúca, robustná a presvedčivá;
• je zdravá, čiže odolávajúca a trvanlivá;
• je presvedčivá, čiže interne motivujúca a  externe 

atraktívna;
• je komunikatívna, čiže inšpirujúca a dávajúca zmy-

sel snaženiu.

Zdravá a robustná korporátna kultúra podporuje:
• konkurenčnú výhodu z potenciálu k inováciám a tr-

hovej príťažlivosti;
• konzistentný, efektívny výkon zamestnancov;
• tímovú súdržnosť;
• nárast pracovnej morálky a lojalitu zamestnancov;
• silné nasmerovanie ľudí k dosiahnutiu cieľa.

Korporátna kultúra ovplyvňuje ako ľudia:
• vykonávajú úlohy pri dosahovaní cieľov; 
• spravujú pridelené zdroje; 
• reagujú na príležitosti a  hrozby = bezpečnosť 

organizácie.

Korporátna kultúra môže mať ďalej vplyv na:
• úroveň kreativity ľudí;
• motiváciu ľudí;
• odmietanie a ohlasovanie neetického správania;
• nábor a  udržanie ľudí do pracovných pozícii, prí-

padne ku kooperácii s organizáciou. 

Spokojnosť ľudí bola pozitívne spojená:
• s včlenením sa ľudí do korporátnej kultúry; 
• so súladom medzi proklamovanou kultúrou a skú-

senosťami ľudí
• s  uvedomovaním si organizácie stálej potreby 

monitorovania (výskumu) a  „opráv“ korporátnej 
kultúry.

Zle nastavená korporátna kultúra môže súvisieť s ne-
gatívnymi dôsledkami, ako je nižšie uspokojenie 
z práce, vyššie napätie, stres a neochota podporovať 
zmeny.

Zhoršujúca sa výkonnosť organizácie a odmietané 
pracovné prostredie sú príznakmi oneskoreného skú-
mania a hodnotenia (prípadne chybného vyhodnote-
nia) korporátnej kultúry.6 

(Denison, Haaland a Goelzer, 2003)

3 | Prejavy korporátnej kultúry5 
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Žijeme v multikulturálnom svete 
alebo vznik a opodstatnenosť 
existencie korporátnych kultúr
Napriek frekventovanému užívaniu nestráca rokmi 
význam, možno práve naopak. Ak sme pôvodne vní-
mali multikulturalitu len geografi cky, naprieč národ-
nými (etnickými) kultúrami, súčasnosť prináša do 
kompetentnosti multikulturálnej adaptability nové 
výzvy. Na počudovanie, čím viac sa o nevyhnutnosti 
multikulturálnej akceptácie či lepšie tolerancie ho-
vorí, tým laxnejšie sa k celému problému pristupuje. 
Prečo to spomínam? Signifi kantné sú prejavy etnic-
kého – geografi ckého multikulturálneho konfl iktu, 
ktorý nadobúda obludné rozmery agresívnej into-
lerancie. Ľudia síce majú šancu migrovať, socializo-
vať sa, či už fyzickými, alebo virtuálnymi formami, 
no naše chápanie inakosti sa nevyvíja progresívne. 
Človek vitálne, otvorene komunikujúci na sociálnych 
sieťach s polovicou sveta, v realite skupinového šovi-
nizmu však pokojne siaha po demonštratívnom ná-
silí. Žiaľ, práve geografi cká multikulturálna nevra-
živosť najsilnejšie formuje naše modely správania 
využívané neskôr celkom univerzálne. Multikulturál-
ne hranice dneška, žiaľ, nevedú len naprieč štátmi, 
kontinentmi. Začíname byť nervózni z ľudí inej gene-
rácie, názorov, nerozumieme si medziprofesne (kedy 
ste si naposledy dobre porozprávali s opravárom IT?) 
a minikultúry vznikajú v  rozmanitých kolektívoch – 
fi rmy, kluby, klany, gangy… Čím je dominantná kul-
túra slabšia, menej identifi kovateľná – čitateľná, 
tým viac bujnejú subkultúry a  najmä ich latentné 
formy. Dôležitosť kultúry pre uchovanie a zocelenie 
komunity, udržanie požadovaného hodnotového sys-
tému, ale predovšetkým jeho kontinuity, viery, jazy-
ka, tradícií bolo známe od nepamäti. To sú mimocho-
dom hlavné kulturálne diferenciačné znaky. Celkom 
prirodzene začali využívať ochotu ľudí vytvárať kul-
túry a integrovať sa do nich aj profesijné organizácie 
(vojsko, náboženské rády). Zárodky kodifi kovaných 
korporátnych kultúr možno čítať jasne z noriem ko-
nania spoločenstiev špecifi ckých odborností – sta-
vitelia, lekári, neskôr z  cechových predpisov a  po-
dobne. Nástupom priemyselnej revolúcie a vznikom 
veľkých výrobných jednotiek niektoré „pravidlá hry“ 
absorbovalo aj nové prostredie. Čo však stačilo v ma-
lých dielňach, vďaka cechovej regulácii takmer bez 
konkurencie, nestačilo už v ére obsadzovania trhov, 
boja o  zdroje, nevyhnutnosti účinne motivovať ne-
kvalifi kovanú pracovnú silu, udržiavať jej lojali-
tu a  disciplínu počas nástupu raného kapitalizmu. 
Hrozili výbuchy sociálnych konfl iktov v narastajúcej 
koncentrácii pracovnej sily (neraz geografi cky, nábo-
žensky, kastovo… diferencovanej). Nie je nezaujíma-
vé, že pri zrode životaschopných korporátnych kultúr 
stáli vtedy a dodnes stoja silné charizmatické osob-
nosti, vizionári. Najmä ak ide o kultúry vedome, sys-
tematicky kreované a budované. U nás nemusíme za 
príkladom z histórie chodiť ďaleko. Známe sú kultúry 

fi riem (organizácií) Baťa, Škoda, Živena…, ktoré ne-
raz celkom magicky fungujú dodnes vďaka aktívne-
mu udržiavaniu v stále funkčnej fi rme alebo v konaní 
a postojoch pamätníkov minulých čias. To najlepšie 
demonštruje ich odolnosť aj atraktivitu. Pre mňa je 
najúžasnejším fenoménom zdravých korporátnych 
kultúr integračný potenciál naprieč jednotlivými lí-
niami vplyvu, riadiacich kompetencií a z toho vyplý-
vajúcich fi nančných výnosov a nefi nančných benefi -
tov. Keby ste mali raz hodnotiť kvalitu a výkonnosť 
konkrétnej korporátnej kultúry, všímajte si práve tzv. 
medzifunkčnú integritu (alebo kooperáciu). Pre zau-
jímavosť načieram opäť do rohu hojnosti manažér-
skych teórií. Hovoria, že ide o jeden z troch faktorov 
úspechu a prežitia organizácií v rozvinutom trhovom 
prostredí. Podobnou metrikou je tzv. citová odda-
nosť organizácii, založená na rozdiel od kontinuálnej 
oddanosti na osvojení si motivačných faktorov spo-
kojnosti a nie na prostej kalkulácii fyzických a eko-
nomických výhod. Monitorovanie či doslova vedecké 
skúmanie odchýlok v ideálne nastavenej korporátnej 
kultúre je a dlho zostane v centre pozornosti orga-
nizácií, ktoré majú záujem prežiť a  rásť. Potvrdila 
to aj nedávna hospodárska kríza. „Ustáli“ ju fi rmy, 
ktoré dokázali vyvážiť nedostatok zdrojov odhodla-
ním udržať sa na trhoch stoj čo stoj. Veriac pritom, 
že sa oplatí riskovať a  vymeniť transakčný manaž-
ment kupovania si zamestnancov platmi, odmenami, 
výhodami za jeho transformačnú formu. Čiže formu 
postavenú, naopak, na sebaobete zainteresovaných 
všemožne sa podieľať na znížení prevádzkových ná-
kladov (… aj prijatím znížených platov či odrobenia 
väčších úväzkov za rovnaké peniaze). To sa nedá ná-
rokovať v  atmosfére ľahostajnosti, nezáujmu, kul-
turálnych konfl iktov. Budúcnosť podľa všetkého už 
nebude o  plytvaní a  bezstarostnosti, typickými pre 
ekonomický boom nedávneho prelomu tisícročí. As-
poň nie v  období minimálne celej generácie. Čaka-
jú nás revolúcie v energetickej diverzifi kácii, ale pre-
dovšetkým v  kreovaní nových morálnych postojov. 
Riadiacim, rozhodovacím princípom bude prísnejšia 
hodnotová analýza. Skúsenosti zatiaľ ukazujú, že po-
tláčanie egoizmu jednotlivcov alebo subkultúr ne-
zmizne. Význam širších súvislostí, vnímanie dosahu 
istého konania neoddeliteľného od sledu rozmani-
tých vplyvov a okolností, ako aj vlastný zástoj v ňom, 
prinesie ľuďom bez „schopnosti kultúrnej adaptabi-
lity“ do života chaos a ubíjajúce trápenie. 

Možno ponechať korporátnu kultúru 
samovoľnému rozvoju? 
Korporátna kultúra patrí do skupiny základných 
oporných pilierov každej organizácie. Študentom to 
zvyknem opisovať obrazom pôvodne drevených ko-
lov ubíjaných do močaristej pôdy, na ktorej neskôr 
vyrástli skvostné Benátky. Len pre zaujímavosť suse-
diacimi kolmi v prípade korporátnej kultúry sú nap-
ríklad vízia, poslanie (misia), korporátna identita, 

imidž alebo reputácia, história, fi lozofi a či jednodu-
cho akýsi svetonázor organizácie a  napokon jej po-
litiky. Konkrétne možno spomenúť politiku riadenia 
kvality, riadenia ľudských zdrojov, riadenia vzťahov 
s  konkurenciou, ale existujú aj mnohé  ďalšie. Vše-
obecne sa o  nich v  konsolidovaných organizáciách 
dozvedáme z interných protokolov (podobných súbo-
rov pravidiel, noriem správania sa organizácie alebo 
jej ľudí, ako je diplomatický či štátny protokol) alebo 
z tzv. Corporate agreement, čo možno považovať za 
dohodu zamestnancov organizácie o  zodpovednos-
tiach za jej konkrétne prejavy existencie (systémy, 
štruktúry… úspornosť, účelnosť, účinnosť, kvalitu 
a etiku procesov). Menujem náhodne: produkty, vzťa-
hy so zákazníkmi, nárok na pôžitky, odmeny alebo 
sankcie za porušenie pravidiel, dohôd. Čím zdravšia 
organizácia, tým proporcionálnejšie a  spravodlivej-
šie narábanie s  motivátormi a  osobnou zodpoved-
nosťou. Spomínané „koly“ súhrnne nazývame nad-
plánovacími aktivitami. V ideálnom prípade by mali 
byť totiž defi nované a  aktívne skôr, ako plánujeme 
a  tvoríme konkrétne ciele. Nie náhodou som začal 
vetu slovami v  ideálnom prípade. Zväčša sa, najmä 
v  domácom prostredí, stretávame s  riešeniami tak-
povediac ad hoc. Majitelia fi riem či top manažéri 
organizácií buď o  nadplánovacích aktivitách vôbec 
nepočuli, alebo síce niečo vedia, no ich manažova-
nie podceňujú. Priaznivé efekty profesionálne usade-
ných pilót pre bezpečnú stavbu ich zámerov a cieľov 
nemali možnosť okúsiť na vlastnej koži. V obidvoch 
prípadoch je potom východiskom improvizácia.

Dovolím si teraz malý obsahový meander. Keď som 
mal osobne možnosť celú problematiku podrobne 
študovať a neskôr s ňou aj pracovať, vždy som cítil 
mrazenie pri pomyslení, že študenti univerzít a  vy-
sokých škôl, ak nejde práve o  ekonómov alebo ab-
solventov rôznych fakúlt manažmentu, vychádza-
jú do praxe bez komplexnej prípravy, ako nakladať 
s nadplánovacími aktivitami počas profesionálneho 
pôsobenia. „Mrazilo“ ma to tak intenzívne, že som 
napokon implementoval túto tému aj do sylabov 
predmetu Riadenie malej fi rmy, ktorý u nás absolvujú 
študenti ústavov Dizajnu a Interiéru a výstavníctva. 
Uvažovanie „kam a ako kráčať“ pri zakladaní (spravo-
vaní) organizácie, pričom je skutočne jedno, aká bude 
veľká, či pôjde o politickú stranu, fi rmu, školu, dob-
rovoľnícky požiarny zbor – je rovnako dôležité ako 
hľadať na celú prevádzku peniaze. História už mno-
hokrát ukázala, že akýkoľvek fi nančný pretlak nedo-
kázal udržať pred rozpadom organizácie, kde chýbala 
vízia, identita a zdravá korporátna kultúra. Naopak, 
vnútorne burcujúce, motivujúce nadplánovacie ak-
tivity pomohli prekonať organizáciám krízy, konku-
renčné útoky, svetové vojny i prírodné katastrofy. 

Celkom osobitnou vlastnosťou pertraktovaných 
pilierov zdravej organizácie je ich schopnosť rozví-
jať sa istým smerom aj bez toho, aby sme im veno-
vali pozornosť. Nasávajú všetko, čo robíme a dokážu 
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pozoruhodne fl exibilne zrkadliť každé zaváhanie. Sa-
mozrejme, platí aj opak! Deje sa tak, či chceme, ale-
bo nechceme, či práve pracujeme, alebo spíme. Za 
príkladom nemusíme chodiť ďaleko. Naša webová 
stránka je v  poslednom období vďaka jej usilovnej 
redaktorke skutočne plná aktuálnych informácií. Na 
druhej strane jej dizajn je doslova praveký (aj keď zaň 
nemôžeme alebo…). Možno by to nemuselo preká-
žať chemikom, elektrotechnikom, no o fakulte, kde je 
vizuálne umenie neoddeliteľnou súčasťou študijné-
ho profi lu mladého človeka, to zrejme nekomunikuje 
práve optimistickú správu. 

V špičkových organizáciách sveta biznisu platí táto 
zásada: „Dobré je len to, čo ovládame. Ovládame 
len to, čo riadime a dokážeme kontrolovať. Riadime 
a kontrolujeme len to, čo sme schopní monitorovať 
a  hodnotiť. Hodnotiť môžeme len to, čo dokážeme 
objektívne merať.“ Táto zásada sa zdá príliš zložitá, 
ale hovorí o  jednom! Veci sa môžu zdať, dokonca 
môžu byť skutočne dobré, no keď nevieme prečo, keď 
sa to môže každú sekundu zmeniť, keď takýto stav 
nedokážeme navodiť podľa potreby kedykoľvek, sme 
len bezmocnými prizerajúcimi. V lepšom prípade uží-
vatelia dobra. Áno, korporátnej kultúre treba určovať 
stupne voľnosti. 

V  priebehu habilitačnej prednášky som hovoril 
o rôznych typoch korporátnych kultúr. O ich dosahu 
na organizácie, podobách (metaforách) a vhodnosti 
pre akademické prostredie. Nevyhol som sa (nevyh-
li sme sa, lebo reagovalo aj  auditórium) označeniu 
konkrétnych kultúr za „násilné“, „drsné“ či, naopak, 
„seriózne“, „kultivujúce – morálne“. Pri takýchto opi-
soch však treba uznať, že niektoré kultúry s nie prí-
liš vábnym označením v  konkrétnych prostrediach 
a  čase fungujú efektívne, dokonca progresívne. Ne-
musí sa nám to páčiť, nemusíme sa s  tým stotož-
ňovať, ale nemôžeme im uprieť pozitívny vplyv na 
dosahovanie cieľov a  plnenie plánov. Odznela teda 
prirodzene otázka: Čo s  tým? Či organizácie, ktoré 
si vyberú a dokonca budujú „diskutabilnú“ kultúru, 
máme považovať za zlé, nekompatibilné? V kontexte 
sme dokonca hovorili o  potenciáli pertraktovaných 
kultúr pre prostredie našej školy. Odpovedal som 
v duchu mravného relativizmu: Keď uvedená kultúra 
organizáciu nedeštruuje, ale integruje a pomáha jej 
dosahovať stanovené ciele, nemožno zrejme namie-
tať. Nebude sa nám to páčiť – nemusíme s ňou ko-
operovať. Dúfam, že nikto z auditória nemyslel v tom 
momente na používanie trsteníc. 

Jedna myšlienka však určite zostala nedopoveda-
ná. Akákoľvek exaktná – jasne defi novaná a vedome 
budovaná korporátna kultúra je lepšia ako spontán-
ne vznikajúca a nekontrolovane saturujúca prostre-
die organizácie! Tá prvá umožňuje vyhodnotiť ako 
s ňou dokážeme narábať, aký vplyv má na organizá-
ciu, čo jej prináša a čo uberá. Keď zistíme, že sme krá-
čali nesprávnym smerom, vieme sa vrátiť a defi novať 

terapiu. Spontánna a  neriadená (strela) splodí po-
stupne chaos, komunikačné bariéry, nespravodlivosť, 
vylúčenie a demotiváciu. 

„Žiadnej viditeľnej korporátnej kultúry“ sa osobne 
bojím viac ako schizoidnej, paranoidnej, nátlakovej, 
mocenskej, agresívnej, byrokratickej, prípadne inej 
hrozivo znejúcej predstaviteľky (pozri odporúčaný 
internetový zdroj).

Môžete si byť istí, že tzv. žiadna viditeľná korpo-
rátna kultúra bez kontroly bude integrovať všetky 
uvedené spolu v  dokonale smrtiacom mixe a  nad 
nimi bude tróniť egoizmus silného jednotlivca alebo 
subkultúry.

To prináša vysvetlenie, prečo posledných päťdesiat 
rokov venovali významní sociológovia čas a energiu 
bádaniu v oblasti korporátnych kultúr. Verili a  stá-
le veria, že správne vyladená korporátna kultúra pri-
náša ekonomický úspech, no predovšetkým chráni 
duševné zdravie všetkých, ktorí zaň bojujú. Domnie-
vam sa, že to môže byť celkom dobrý dôvod – výzva 
aj pre nás. Jednako smerom k  prebudeniu záujmu 
o  podobu, stav a  možnosti našej vlastnej fakultnej 
alebo dokonca univerzitnej korporátnej kultúry. Jed-
nako smerom popularizácie problematiky medzi na-
šimi študentmi, budúcimi profesionálmi, manažérmi 
vlastných ateliérov, projektových tímov, prípadne 
nadnárodných megafi riem. Ostatne, sir Norman Fos-
ter bol v minulosti tiež chvíľku študentom. Kto ne-
verí v úspech vlastných žiakov a ich šanciam, neverí 
v  to, že robí veci správne, že robí správne veci a  že 
dokáže správne vzdorovať nepriazni podmienok. Na-
pokon, nič závažné nám dnes nebráni prijímať zodpo-
vednosť za uplatnenie sa študentov v praxi. 

Korporátna kultúra v štúdiu FA STU
Druhou, podľa mňa dôležitou témou, ktorá dostala 
počas rozpravy menej priestoru, je zaradenie mate-
riálnej demonštrácie korporátnej kultúry do vybra-
tých predmetov a  ateliérov na FA STU. Tých, ktorí 
sa obávajú, že by museli do teoretických predmetov 
zaradiť koncepty korporátnej kultúry, vopred upoko-
jím. V  tejto kapitole teóriu budovania korporátnej 
kultúry defi nitívne opúšťame. Znepokojenie z nedos-
tatku informovanosti študentov v tomto smere som 
vyriešil implementáciou nevyhnutných informácií do 
predmetu Riadenie malej fi rmy. Keby sa predsa ča-
som vynorila potreba vhĺbiť študentov iných ústavov 
a katedier FA do problematiky, rád pripravím nie viac 
ako dvojhodinovú dostačujúcu prezentáciu. 

Väčší priestor a pozornosť by si však tak v archi-
tektúre, ako aj v  dizajne zaslúžila materiálna pre-
zentácia fi remnej kultúry, respektíve jej súvislosti 
s nadplánovacími aktivitami, osobitne korporátnou 
identitou. Podobne aj teória korporátnej identity, 
rovnako ako korporátna kultúra rozpoznáva nehma-
tateľné a  hmatateľné prejavy (spomenuté v  časti 
o  teórii korporátnej kultúry). V  predmetoch štúdia 

na Ústave dizajnu a čiastočne aj na Ústave interié-
ru a výstavníctva riešia naši poslucháči zadania v ob-
lasti kreovania nezameniteľnej identity organizácií, 
eventov, produktov a  podobne. Žiaľ, svoju tvorbu 
vnímajú ako úzku problematiku grafi ckého dizajnu. 
Kvalitná a profesionálna demonštrácia hmatateľnej 
korporátnej kultúry a  identity však preniká nad rá-
mec 2D aplikácií. Dokonca rúhavo tvrdím, jej limi-
ty nekončia ani interiérmi stavieb. Jej najlepšie apli-
kované riešenia sú problémom architektúry v plnom 
zmysle slova. Uvediem jeden na prvý pohľad úsmev-
ný, no inšpirujúci príklad. V roku 1988, keď sa gigan-
tický výrobný areál Bratislavských automobilových 
závodov v  Devínskej Novej Vsi dokončoval a  vláda 
sa ocitla pod tlakom nájsť preň zmysluplný výrobný 
program, došlo aj na pozývanie potenciálnych zah-
raničných partnerov. V tom čase som pracoval v ma-
nažérskej pozícii pri navrhovaní dodávkového auto-
mobilu ako náhrady za známu Škodu 1203. Z  toho 
dôvodu ma občas prizvali aj na rokovanie s  konku-
renciou zo „západu“. Záujem mal Renault aj Volks- 
wagen. Súčasťou zásnub boli, samozrejme, exkur-
zie do zatiaľ prázdnych hál a skladov. Areál na nich 
pôsobil výpravne,  veľkoryso. Rozhodne ho chválili 
a myslím, že sa v ňom videli. (My dnes v ňom vidí-
me Volkswagen.) Paradoxne, najviac pútala pozoru-
hodná kvetinová výsadba v širokom stredovom páse 
medzi dvoma komunikačnými tepnami tiahnuca sa 
areálom ako pomyselný Centralpark. V štýle francúz-
skych záhrad sa tu opulentne vlnili živé mnohofareb-
né rokokové ornamenty, dokonca ak si dobre spomí-
nam, kvetinové hodiny a strihané buxusy. Šlo o dielo 
malého zanieteného tímu záhradníkov, ktorí si v tej 
mesačnej krajine staveniska poctivo robili svoju prá-
cu. Pozor! Nepredstavujte si žiadnu veľkú záhradnú 
architektúru ani umenie. Skôr niečo medzi skalkou 
v záhrade a výkonom vyučených záhradníkov. Nebo-
lo však delegácie, ktorá by nevyzdvihla práve spomí-
nanú „ozdobu“ ako signál – správu, že Bratislavské 
automobilové závody sú významná investícia, kon-
solidovaný zámer a podnikateľská istota. Keď majú 
peniaze a záujem o také detaily ako kvetinová výsad-
ba, nebudú mať žiadne problémy s primárnymi cieľ-
mi. To je typické prvoplánové vnímanie hmatateľnej 
stránky korporátnej kultúry a jej vyjadrenia v korpo-
rátnej identite. Silu, význam, perspektívnosť areálu 
prezentovali prevádzkovo-logistický koncept (vzhľa-
dom na zastavanú plochu doslova urbanistická úlo-
ha), architektúra budov, informačný systém a napo-
kon výkon záhradníkov. Príznačne k situácii vyznela 
otázka jedného z  účastníkov rokovaní, ktorý sa ku 
mne naklonil a  mimochodom zašepkal: „A  prečo 
vlastne hľadáte partnera?“ 

Mojou idealizovanou predstavou o  integrácii kor-
porátnej kultúry do štúdia na FA STU je využiť jej po-
tenciál aj v  konkrétnych praktických zadaniach roz-
manitých ateliérov. Samozrejme, to nemusí byť vždy 
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prvoplánovo defi novaná úloha typu: Navrhnite foy-
er fi rmy zaoberajúcej sa komunikačnými službami… 
Skúsme študentom dôsledne vyzdvihnúť a pripomí-
nať, že výrazovými prostriedkami architektúry a  di-
zajnu nepretržite komunikujú (prezentujú) obsahovo 
bohaté posolstvá, že sa nimi podieľajú na budova-
ní vzťahu medzi priamymi zákazníkmi (investormi) 
a koncovými užívateľmi, že latentne ovplyvňujú naše 
pocity a  nálady. Už to znamená dotknúť sa identi-
ty a kulturálnych aspektov. Možno by stačila partici-
pácia problematiky korporátnej kultúry na celkovom 
obsahu zadania. V habilitačnej prednáške som spo-
menul, že dobre podporená argumentácia v  tomto 
smere by oslovila fi rmy natoľko, aby začali so školou 
spolupracovať. Implementáciu posolstva hmatateľ-
ných prejavov korporátnej kultúry by sme v prácach 
študentov mali ponúkať ako pridanú hodnotu. V sú-
časnosti je tento trend silnejšie pozorovateľný skôr 
u dizajnérov (prof. Paliatka a spolupráca s automo-
bilkou Škoda). 

Aby sme však nezostali nekonkrétni. Typickými za-
daniami pre aplikáciu materializovanej korporátnej 
kultúry v  oblasti architektúry, interiérového a  pro-
duktového dizajnu sú napríklad:
• kancelárske a výrobné interiéry;
• showroomy, výstavné kóje, fi remné expozície, sup-

port eventov;
• kancelársky nábytok, zariaďovacie a  dekoračné 

prvky;
• kancelárske pomôcky, vybavenie pre konferencie, 

eventy;
• bezpečnostné systémy;
• integrácia telesne postihnutých;
• uniformy a pracovné odevy;
• darčekové a fi remné reprezentačné predmety. 

Podobnými zadaniami v oblasti grafi ckého dizajnu sú:
• programy Corporate Identity;
• informačné a navigačné systémy;
• reklama a  propagácia, osobitne pre značky, go-

odwill alebo imidž organizácií;
• dekoračné printy a tapety pre korporátne interiéry.

Okrem toho, že študenti objavia celkom neznáme in-
špirácie v tvorbe, „inými“ skúsenosťami sa stanú at-
raktívnejší na trhu práce. Novokoncipovaným prístu-
pom, fi lozofi ou a uhlom pohľadu dokážeme osviežiť 
aj staršie už osvedčené témy. 

Pár slov na záver
Cieľom príspevku, ale aj pôvodného zdrojového ma-
teriálu – habilitačnej prednášky je spopularizovať 
problematiku korporátnej kultúry v  pléne fakulty 
a verím, že aj za jej výsostným územím. Potešilo by 
ma, keby zrno padlo aspoň na úrodnú pôdu STU ako 
celku. Pravdupovediac, momentálne netuším, či nej-
de o príliš trúfalé ambície. 

V závere príspevkov sa očakáva, že autor zhrnie prob-
lematiku v brilantnej skratke. Aj keď sa zdá, že odzne-
lo všetko, čo pokladám za dôležité. História, význam, 
poslanie, prínos manažovanej korporátnej kultúry až 
po praktické využitie jej tzv. materiálnych prejavov 
v obsahu štúdia na fakulte. Ide skutočne o veľkorysý 
tematický oblúk. Prišla mi na um ešte jedna výstižná 
metafora vystihujúca podstatu korporátnej kultúry. 
Je ňou ZRKADLO. Už uvádzaní autori považujú kor-
porátnu kultúru za nástroj expanzie a presadenia sa 
organizácie v prostredí, prípadne ako nástroj na mo-
bilizovanie vnútorného potenciálu organizácie v boji 
s konkurenciou. Celkom neskromne pridávam vlastný 
poznatok. Dôsledné pozorovanie a skúsenosť s ovlád-
nutím korporátnej kultúry znamená nastavovanie zr-
kadla dovnútra. Vždy ma fascinovalo známe biblické 
prikázanie: „Miluj svojho blížneho ako seba samého!“ 
Najmä jeho interpretácia. Ťažko bude niekto posky-
tovať zmysluplné prejavy lásky inému, ak nedokáže 
mať rád seba – nemá jednoducho s rozmerom lásky 
a  pocitmi z  nej skúsenosť. Mať rád seba je najbliž-
šia cesta k ovládnutiu umenia milovať, aj keď to znie 
egoisticky. Rád využijem túto konštrukciu na vysvet-
lenie potreby nastavovať kulturálne zrkadlo vlastnej 
organizácii. Len cez hlboké spoznanie vlastnej korpo-
rátnej kultúry a  komplikácií spojených s  jej formo-
vaním do výkonnej podoby dokážeme chápať iných 
(spriatelené, neutrálne aj  konkurenčné organizácie). 
Len cez kriticky natočené zrkadlo pochopíme, prečo 
sa u nás niečo nedá, prečo zlyhávame alebo v niečom, 
naopak, excelujeme (možno v skutočnosti nespravod-
livo, bez vlastnej zásluhy…). Hlbokým ponorom do 
identity vlastnej organizácie, cez pokorné priznanie 
si neochoty meniť sa, konať, či opustiť pokojné vody 
sladkej nevedomosti, budujeme dnes mimoriadne 
potrebnú a  v  príspevku neraz spomenutú multikul-
turálnu adaptabilitu. Neberte to odo mňa pateticky, 
ale ak som našu školu vďaka dlhoročnému vzťahu do-
siaľ „ľúbil“, začal som ju zmapovaním jej kulturálnej 
orientácie „milovať“. Dnes už viem, že „ľúbenie“ bolo 
celkom erotickým vzťahom. Pôžitky za pôžitky! Krás-
na budova vďaka majstrovstvu pána Belluša. Milé 
spomienky na dávne roky, dôvera študentov prichá-
dzajúcich na konzultácie, energia mladosti a  kreati-
vity promptne regenerujúcej sily každého pedagóga. 
Napokon, skvelí ľudia, plat, iracionálne chutná káva 
z automatu, adrenalín parkovania a množstvo iných 
originalít prislúchajúcich FA STU. Kto by odolal? 

Celkom inak však chutí rodičovská láska. Myslím 
ten nezištný, nekonečne tolerantný a chápavý vzťah 
s hanblivo priznávaným obdivom k dieťaťu. Všetko, 
čo mi na našej škole prekážalo a  vedelo ma rozčú-
liť, vidím postupne vyrovnaný skôr v mäkkom svetle 
súvislostí. Vzdal som sa volania po pevnom bode vo 
vesmíre. Rýchlo a tvrdo naším status Q nepohneme. 
Stará i nová história popísala imago fakulty príliš vý-
razne, aby sme za našimi „spôsobmi“ dokázali urobiť 

jedinú hrubú čiaru. Škola nie stroj pred repasom. Je 
organizmus. Srdce bijúce nie tak, ako si to práve že-
láme, ale podľa emócii, stresu, hektolitrov energie, 
ktorou musí minútu po minúte zásobovať každú svo-
ju chodbu po  najposlednejšiu komôrku v  suterén-
nom labyrinte. V  systéme tepien, žíl, ciev sme my 
– väčšie či menšie zrazeniny. Jedni ako samotári, iní 
tímoví hráči. Prepúšťame alebo, naopak, upchávame 
tok fakultnej miazgy. Nemôže a nebude to inak. Deti 
nepočúvajú rodičov, nechcú sa učiť z prastarých skú-
seností, potrebujú spoznávať komplikovanosť sveta 
po svojom. Zostáva len denné burcovanie a trpezli-
vosť. Keď dozrejú, sú prísnejšie ako ich mentori! Srd-
ce školy zatiaľ bije nádejne silno. Nekončiacim cieľa-
vedomým a zámerným kultivovaním jej korporátnej 
kultúry dokážeme malými krôčikmi dosiahnuť aspoň 
časť zmien, ktoré by nás mohli priblížiť ku korporát-
nej kultúre ikonických univerzít. Rodičovská zami-
lovanosť mi popri optimizme súčasne našeptáva, že 
ide o nadgeneračnú úlohu. Iste to už nestihneme my 
s vyše tridsaťročnou praxou. Nápomocní zostaneme 
skôr v roli „starých rodičov“ – externých konzultan-
tov. Pozor, nejde o  nostalgiu. Dôrazne pripomínam 
mladším kolegom, že ich nastavovanie korporátnej 
kultúry počká. Keď to pôjde dobre, snáď už ich nasle-
dovníci budú žať, čo pozitívne práve zasievame (alebo 
hodláme zasiať). Z príspevku, pevne verím, cítiť ne-
podcenenie témy a varovanie pred jej zľahčovaním. 
Zmena kultúry vždy prináša tvrdú prácu. Pot, slzy sú 
v tomto prípade znakom správneho smerovania. 

A  ešte jedna idea na úplný koniec! Pretváraním 
kultúry vlastnej organizácie súčasne pretvárame 
seba. Stávame sa prirodzene multikulturálnymi, lebo 
sme museli dlho zohľadňovať individuálne kultú-
ry iných, či už išlo o kolegov, študentov, ich rodičov, 
donorov, ministerstvo… Schopnosť prežiť v  multi-
kulturálnom svete a naučiť sa ho chápať, je význam-
ným kvalifi kačným predpokladom budúcnosti. Preto 
viem, že všetkých kultúrne angažujúcich sa čaká hod-
notná odmena osvietených.
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