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Předkládaná práce je přepracovanou verzí diplomové práce, kterou její 

autorka neobhájila na podzim 2017. V tomto oponentském posudku se tedy 

zaměřím zejména na srovnání nové verze s tou původní. Nejprve zhodnotím, 

jakým způsobem se autorka vypořádala s připomínkami k předchozí verzi, 

abych poté posoudil kvalitu nově předložené práce. 

Teoretická část předkládané práce doznala podstatných změn, nyní se svým 

zaměřením a obsahem zdá být pro následující empirickou část práce 

mnohem relevantnější, neboť představuje čtenáři pojmy, které budou pro 

teoretické zarámování prezentovaných dat skutečně podstatné – již se zde 

nevyskytují nerelevantní informace, jako např. kapitola věnovaná teorii 

osobnosti v předchozí verzi práce. Teoretická část nyní adekvátně „reaguje“ 

na stanovené cíle práce, a připravuje čtenáře na empirickou část práce 

srozumitelným způsobem. Provázání teoretické a praktické části je v nové 

verzi diplomové práce lepší, než v té původní. 

Části textu (kapitoly) na sebe občas logicky nenavazují, což občas ztěžuje 

pochopení jejich smyslu. To se týká např. kapitoly „zdroje dat“ (str. 70-73), 

ve které mj. autorka představuje zaměstnance zkoumané organizace. 

Představení jednotlivých zaměstnanců však předchází kapitole „metody 

sběru dat“ (73-76), a tak to, že nejde jen o zaměstnance, nýbrž i o účastníky 

výzkumu, čtenář pochopí až o několik stran později. Mírně matoucím 

dojmem také působí umístění kapitoly „cíle diplomové práce“ (kapitola 2.2. 

na str. 68) pod kapitolu „aplikační část“ (kapitola 2. na str. 65), která 

samotná začíná o tři strany dříve. 
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Ve svém posudku k předchozí verzi diplomové práce jsem kritizoval způsob 

práce s daty, který jsem označil za problematický. Jednotlivé úryvky 

z rozhovorů, které mají mj. sloužit jako „doklad“ autorčiných tvrzení, nebyly 

paspartizovány, tj. autorsky přiřazeny. Nebyly u nich uvedeny ani iniciály, 

ani pseudonymy, což čtenářovi znemožňovalo pochopit, od kterého 

z respondentů daný úryvek z rozhovoru pochází. Ve svém původním 

posudku jsem psal, že taková práce s daty ubírá diplomové práci na 

hodnověrnosti. Čtenář tak musí jen doufat, že veškeré uváděné citace 

nepocházejí od jednoho respondenta, a že vybraný vzorek skutečně nějak 

reprezentují. Tento nedostatek ve způsobu práce s daty autorka 

neodstranila, nachází se i v nové verzi diplomové práce.  

 

Závěr práce není „závěrem“ očekávatelným od diplomové práce, jako spíše 

shrnutím toho, o čem předkládaná práce byla, a jak autorka postupovala. Je 

škoda, že autorka nevyužívá tento prostor pro shrnutí a kritickou reflexi 

svých závěrů, které jsou dílčím způsobem umístěny na několika místech – 

vždy na konci každé ze tří analytických kapitol. 

 

Doplňující otázky: V úvodu své práce představujete, na teoretické úrovni, 

různé úrovně kultury: (1) kulturu v obecném pojetí (str. 8-10), kulturu 

organizace (str. 10-16), a kulturu neslyšících (str. 16-20). Tím dáváte najevo, 

že lze o konceptu kultury uvažovat z hlediska možných typů, úrovní či 

průniků. V závěru své práce však pracujete s metaforou „tři barikády na 

jedné frontě, jedna kultura“ (str. 110), čímž máte (pravděpodobně?) na mysli 

kulturu organizace. O vztahu slyšících, neslyšících a nedoslýchavých pak 

také často hovoříte v pojmech kultury, resp. hovoříte o „kulturních střetech“ 

(str. 112). Jak konkrétně byste „doporučila reflektovat tuto skutečnost ve 

stylu organizačního řízení“ (str. 112)? 

 

Klasifikace: Předkládanou práci k obhajobě doporučuji, a navrhuji ji 

hodnotit známkou velmi dobře až dobře. 

 

 

Michal Růžička 


