
Posudek na bakalářskou práci Heleny Matuškové "Organizační kultura a její vliv na 

činnost podniku" 

Autorka se ve své práci zabývá, jak je z názvu patrno, vztahem organizační kultury a 

fungování podniku. Toto téma se mi zdá vhodně volené a diplomantka se s ním dobře 

obeznámila. Celkový rozsah i úroveň práce je adekvátní bakalářské práci. Po stylistické 

stránce je práce vcelku dobrá. Menší výhrady mám jen k občasnému nepřesnému užívání 

výrazů - např. zaměňování kvartálu a kvadrantu (str.58), některým formulacím, a pod. 

Diplomantka se vcelku dobře se vyrovnává s teoretickou bázi organizační kultury -

kapitoly 1. - 3. kde strukturace i obsahová náplň jednotlivých kapitol je velmi dobrá. Slabší se 

zdá kapitola 4. Lidé v organizaci - kde mi s výjimkou podkapitoly 4.1. (Organizační kultura a 

jedinec) schází popis vlivu organizační kultury na jednotlivé popisované položky sociální 

organizace (sociální skupiny, týmy, vůdcovství i motivaci podkapitoly 4.2. - 4.5). 

V kapitole 5. Strategie by bylo vhodné kromě obousměrného vztahu strategie a kultury 

uvést i možný limitující vliv kultury na výběr vhodných strategii. I když je pravdou, že 

limitující vliv organizační kultury s ohledem na inovační zrněny autorka obecně zmínila 

v podkapitole 3.6. V kapitole 6. Organizační kultura a výkonnost diplomantka celkem zdařile 

popisuje dva hlavní modely (Denisona a Quinna), které se obvykle užívají pro deskripci 

efektivnosti organizace ve vztahu k podnikové kultuře. 

Méně povedená je praktická část bakalářské práce, ve které se autorka pokusila o aplikaci 

upraveného Quinnova dotazníku ve firmě Účetnictví on-line, s.r.o. Cílem byl popis charakteru 

organizační kultury dle modelu "soupeřících hodnot". Diplomantka se soustředila na současný 

a ideální stav vnímání podnikové kultury u zaměstnanců. Svou analýzu opřela o statistiky 1. 

stupně. Výsledky - průměry položek jednotlivých pohledů pak použila v grafickém vyjádření 

ve formě paprskového grafu - ideál kontra skutečnost a výsledek interpretovala. 

Ze sociologického pohledu mi chybí užší popis vzorku, dále určení zda se v pohledu 

respondentů současnost významně liší od ideálu. I když byl vzorek malý, bylo možné užít 

některý z neparametrických testů pro verifikaci této hypotézy. 

Závěr 

Celkově lze práci hodnotit kladně a doporučit ji k obhajobě s klasifikací velmi dobře. 
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