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Diplomovou práci Specifika spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s. se 

studentce nepodařilo obhájit v roce 2017. Předkládaná verze práce z roku 2018 reaguje na některé připomínky 

z posudků vedoucího i oponenta k první verzi práce a studentka její přepracování konzultovala. Práci 

v současné podobě doporučuji k obhajobě.   

 

Diplomová práce měla za cíl zjistit a popsat specifika spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců 

v konkrétní organizaci (resp. jejích částech), analyzovat situace, kde dochází k nedorozuměním a kde 

spolupráce funguje, a nakonec na základě toho podat organizaci doporučení.  Téma je tak poměrně netradiční 

vzhledem k specifikům pracovního prostředí, na které se zaměřuje. 

 

Teoretická část je v této verzi značně přepracována jak po strukturální, tak po obsahové stránce. Autorka se 

v ní zaměřuje na oblasti spojené s centrálním tématem. Spolupráci zaměstnanců s a bez sluchového postižení 

rámuje tématem organizační kultury (kap. 1.1.) a diversity managementu (kap. 1.2.). Dále se zaměřuje na 

komunikaci s lidmi se sluchovým postižením (kap. 1.3) a nakonec na téma diverzitního týmu a konfliktů na 

pracovišti (kap. 1.4). Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny stručnými shrnutími jejich obsahu, které zjednodušují 

orientaci v textu a objasňují, proč se autorka věnuje dílčím tématům. Na mnohých místech teoretické části 

přetrvává útržkovité citování jednotlivých autorů, kde jednotlivé odstavce textu jsou citacemi/parafrázemi 

jednoho autora. Oproti předchozí verzi diplomové práce se však objevují i části, kde studentka jednotlivé 

koncepty srovnává nebo doplňuje.    

V této části studentka využila cca 50 odborných zdrojů, z nichž pouze 2 jsou zahraniční. Využitá manažerská 

literatura je především obecná, není využit žádný odborný článek. Pokud se týká citací, tak ty jsou vždy 

srozumitelně odděleny od dalšího textu.   
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Aplikační část je uvedena představením organizace, na kterou navazuje ujasnění cíle výzkumného šetření 

(„analyzovat situace, ve kterých dochází k nedorozuměním mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci, a kde 

naopak z pohledu zaměstnanců spolupráce funguje, zjistit a popsat specifika spolupráce těchto zaměstnanců“, 

s. 68) a zvolené metodologie. Autorka pro zkoumání vhodně volí kvalitativní přístup s využitím 

polostrukturovaných rozhovorů. Přepsané rozhovory pak analyzovala metodou otevřeného kódování.  

Pokud se týká výsledků analýzy a jejich prezentace, tak se domnívám, že autorka - stejně jako v předešlé verzi 

diplomové práce – jde „po povrchu“.  Přebírá vyjádření respondentů tak, jak je předkládají, aniž by pátrala, co 

je za nimi, jaké mohou mít souvislosti, nebo je nějakým způsobem zpochybňovala a hodnotila kriticky (zejm. 

kap. 2.5.2). Přesto je výstupem řada zjištění, kterých je možné využít k vedení a řízení týmu a organizace.   

Kapitola 2.6. Diskuse není diskusí v akademickém slova smyslu (autorka nediskutuje výsledky svého 

výzkumného šetření s výsledky jiných výzkumných šetření a literaturou, pouze se odkazuje na kapitoly 

v teoretické části), ale je spíše souhrnem nebo přehledem výstupů ve třech základních oblastech, v některých 

částech je jen zopakováno to, co již zaznělo v předchozí kapitole. Ke každé oblasti jsou uvedena doporučení, 

z nichž některá jsou oproti předchozí verzi diplomové práce rozpracována, zatímco jiná zůstávají na velmi 

obecné úrovni (zejm. s. 112 – 113).  

Diplomová práce je uzavřena stručným shrnutím s osobní reflexí autorky.  

 

Otázky k obhajobě: Na s. 112 doporučujte posílit organizační kulturu a citujete klíčové oblasti, ve kterých by 

měla být posilována. Na co konkrétně (!) by se však manažeři ve vaší organizaci měli zaměřit a jaká konkrétní 

opatření by mohli přijmout pro změny organizační kultury?  

 

Doporučuji práci k obhajobě.  

Navrhovaný stupeň klasifikace:  2 - 

 

_________________________  

Vypracovala PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. dne 21. 8. 2018 


