
Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie  

Celetná 20, 116 42 Praha 1  

 

Posudek oponenta na diplomovou práci 

 

Název práce: Pracovní engagement v kontextu firemní kultury 

Autorka: Bc. Kateřina Valuchová 

Oponent: Mgr. Jiřina Sněhotová  

 

PŘÍNOSNOST tématu pracovního engagementu v kontextu firemní kultury spočívá jednak 

v jeho aktuálnosti, ačkoliv pro mnohé firmy je toto téma spíše okrajové, což se ještě s ohledem 

na současnou situaci koronavirové pandemie prohloubilo, a také v identifikaci a potvrzení 

vztahu mezi typem firemní kultury dle dotazníku Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI) a míře engagementu, pro jehož měření bylo využito škály Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES). Autorka tvrdí, že aktuálně není v tuzemských podmínkách známý 

další takový výzkum, který by mapoval vztah firemní kultury dle uvedeného modelu a míru 

pracovního engagementu v kvantitativním měřítku. Práce je přínosná praktickým využitím při 

zjišťování motivující firemní kultury. 

CÍLEM předložené práce je dle slov autorky přispět teoretickou sumarizací i empirickými daty 

k lepšímu pochopení firemní kultury a jejích souvislostí s pracovním chováním. Teoretická část 

se věnuje mimo jiné také kontroverzi měření firemní kultury a roli engagementu v rámci 

pracovního chování. Cílem praktické části bylo explorovat rozdíl v míře pracovního 

engagementu (dle UWES) s ohledem na individuálně vnímanou firemní kulturu (dle OCAI) u 

české populace a dále porovnání, který z typů firemní kultury je v českých podmínkách pro 

vysokou míru engagementu nejpříznačnější. V úvodu jsou cíle práce formulovány velmi 

obecně, přesto v praktické části jsou cíle a výzkumný problém definovány konkrétněji. 

Stanovené cíle dokázala autorka naplnit. Při definování cílů a výzkumných hypotéz a 

interpretaci výsledků autorka vychází ze svých praktických zkušeností a popisuje také svou 

vnitřní motivaci při výběru výzkumného záměru. 

Po FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 119 stran textu včetně seznamu 

literatury a dále 6 stran příloh. Seznam literatury čítá 121 titulů, z toho je převážná většina 

v anglickém jazyce. Práce je rozdělena do 6 kapitol (včetně diskuse věnované praktické části), 

přičemž teoretická část čítá právě dvě základní kapitoly – členění kapitol a podkapitol činí 

strukturu práce nepřehlednou a méně logickou. Obsah práce je proto velmi dlouhý a na rozdíl 

od literárně-přehledové části v něm chybí jednoznačné oddělení. Ačkoliv je text gramaticky a 

stylisticky zpracován velmi dobře, objevují se v něm drobné chyby a překlepy (také v úvodních 

seznamech nebo na obrázku č. 6). Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji v textu je 

místy uváděna chybně (str. 16).  

V TEORETICKÉ ČÁSTI se autorka zabývá vymezením pojmů firemní kultura a engagement. 

Kapitola 1. Firemní kultura nejprve definuje pojmy firemní kultura a firemní klima, postupně 

popisuje zdroje, vrstvy a význam firemní kultury jako mediátora vztahu mezi jednotlivcem a 

týmem a mezi jednotlivcem a organizací a její souvislost s firemní strategií. Následující 



podkapitola se věnuje vybraným aspektům, konkrétně vztahem firemní kultury s pracovní 

spokojeností a motivací. Podkapitola 1.6 představuje známé typologie firemní kultury (dle 

Harrisona a Handyho, Trompenaarse, Deala a Kennedyho a dle Hofstedeho). Navazující 

podkapitola pak popisuje Model konkurenčních hodnot a jeho praktické využití. Poslední 

podkapitola se zabývá problematikou měření firemní kultury a jednotlivými nástroji 

(Organizational Culture Inventory, Organizational Culture Profile, Hofstedeho dotazník Value 

Survey Module, jež je uveden chybně na str. 48, a Organizational Culture Assessment 

Instrument, který byl využit v praktické části). Kapitola 2. Engagement vysvětluje souvislost 

mezi engagementem a firemní kulturou, pojetím engagementu, v následujícím pořadí popisuje 

Model pracovního nároků a zdrojů, koreláty engagementu s pracovní spokojeností a osobností, 

možnosti zvyšování engagementu, souvislosti engagementu s dalšími postoji k práci a poslední 

podkapitola 2.7 představuje škálu Utrecht Work Engagement Scale (UWES) a její 

psychometrické vlastnosti. Vybraným výzkumným metodám mohla být v textu věnována o 

něco větší pozornost (na úkor obecnější části). Ačkoliv jsou pojmy firemní kultura a 

engagement definovány široce a mnohdy nejednoznačně (což odráží i méně přehledná struktura 

teoretické části), autorka se dokázala v daném tématu dobře zorientovat.  

V EMPIRICKÉ ČÁSTI autorka představuje výzkumný problém, cíle výzkumu, výzkumné 

otázky a hypotézy, následuje kapitola 4. Metodologický design, která zahrnuje stručný popis 

typu výzkumu, metod získávání dat (s odkazem na předchozí kapitoly), výzkumného souboru, 

průběhu výzkumu (sběru a analýzy dat) a etiky výzkumu. V této části chybí vysvětlení, proč 

autorka zvolila z mnoha různých nástrojů právě OCAI a UWES. Autorka také neuvádí, jaký 

statistický program (mimo Excel 2016) využila pro analýzu dat. Kapitola 5. Výsledky výzkumu 

shrnuje analyzovaná data a odpovídá na dříve uvedené hypotézy, které jsou více interpretovány 

v diskuzní části. V názvu obr. 11, 12 a 18 je uvedena formulace „Hodnoty UWES“, avšak 

z grafů vyplývá, že proměnnou je celkový skór míry engagementu – formulace je proto 

zavádějící. Odpověď na výzkumnou otázku č. 2 je shrnuta na obr. 13 sloupcovými grafy, 

zobrazující míru korelace mezi typy firemní kultury dle OCAI a všemi škálami UWES (tj. 

Pohlcení, Energičnost, Odhodlání a celkový skór). Kromě ilustrativního zobrazení souhrnným 

grafem by bylo vhodné doplnit odpověď na výzkumnou otázku č. 2 přehledovou tabulku 

s jednotlivými hodnotami (včetně N a vyznačením statistické významnosti). Tabulka se 

následně objevuje v diskuzi dle autora „pro orientaci v nejdůležitějších výsledcích“.  

CELKOVĚ je možné konstatovat:  

- autorka prokázala schopnost práce s odborným jazykem a dobrou orientaci v teorii 

řešené problematiky 

- autorka dokázala jasně formulovat výzkumné cíle a strukturovat je do jednotlivých 

hypotéz 

- tyto hypotézy následně empiricky ověřila pomocí statistického zpracování a shrnula je 

ve výsledných grafech 

- v diskuzní části prokázala schopnost interpretovat výsledky a propojit je s praktickými 

zkušenostmi.  

Předloženou práci i přes výše zmiňované připomínky HODNOTÍM VÝBORNĚ a 

DOPORUČUJI JI K OBHAJOBĚ.  

 

 

V Praze 15. května 2020      Mgr. Jiřina Sněhotová 


