
Posudek bakalářské práce: 

Helena Matušková: Organizační kultura a její vliv na činnost podniku 

Autorka se ve své bakalářské práci zab)vá fenoménem organizační kultury a jejím 
vlivem na činnost podniku. 

V úvodních kapitolách vyme7uje přehledně základní pojmy teorie organizace, 
dozvíme se o historii pojmu organizační kultura, základní deíinice a charakteristiky 
org. kultury. 

Autorka se snaží nahlížet organizační kulturu z rUzných úhlů pohledu, překládá popis 
jednotlivých organizačních aspektů, které s organizační kulturou souvisejí. K 
jednotlivé aspekty však autorka dle mého názoru nepředkládá vždy v logickém sledu. 
Např. po velmi pečlivém vymezení pojmu kultura a organizační kultura je do práce 
včleněna kapitola "Lidé v organizaci"', která je jakousi směsí fenoménů, které lze v 
organizaci popsat. Čtenář se tu dozví něco o pracovních skupinách a týmech. něco 
málo o fenoménu vůdcovství a rovněž i něco málo o pracovní motivaci. Autorka má 
jistě pravdu v tom, že tyto oblasti souvisejí s organizační kulturou, bývají v ní 
ret1ekovány případně kulturu ret1ektují, nicméně kapitola 4 spíše působí povrchně 
popisným dojmem bez hledání hlubších souvislostí mezi daným jevem a vlivem 
organizační kultury. 

Zajímavějšíjsoujistě kapitoly druhé části práce (5, 6, T), kde se autorka zabývá 
vztahem organizační kultury a strategie. Škoda. že se ani zde čtenář nedozví, jak to 
vlastně se vztahem kultury a strategie je. Kapitola 6 představuje nejzajímavější část 
práce. Autorka představuje několik modelů, které se přímo zabývají vztahem 
organizační kultury a výkonnosti organizace (Derinison. Quinn, Campbell, Cameron). 

V kapitole 7 potom autorka prezentuje vlastní pokus o diagnostiku organizační 
kultury za použití Quinnova modelu v malé firmě. Autorka použila Quinnův profiL na 
jehož základě se snažila zmapovat současný stav organizační kultury dané íirmy. 
Rovněž se pokusila získat i názor zaměstnanců na (podle jejich názoru) žádOUCÍ 
nastavení kultury a firemního fungování do budoucna. Autorka se snažila vytěžit j í 
dostupný terén (tirmu, ve které pracuje). K dispozici měla poměrně malou skupinu 
respondentů. Analýza provedení i výstupů působí poněkud povrchním dojmem
přestože autorka měla přístup pouze do male íirmy, jistě by bylo možno provést 
hlubší organizační diagnozu, předložit čtenáři i jiné přístupy k analyze organizační 
kultury (např. pozorování, hodnocení kultury dle E. Scheina). Rovněž by práci 
obohatilo použití Quinnova modelu pro skupinu řídících pracovníků (mohli bychom 
tak např. zmapovat rozdíl mezi názor managementu a řadových zaměstnanců), 
případně použití modelu v jiné organizaci. 

Práci by rovněž prospěla lepší formalní úprava textu, čtenář zde najde řadu drobných 
překlepů, občas i hrubou gramatickou chybu (např. str. 9 "vztah vyplívá"'!") i některé 
terminologické nedostatky či nesrovnalosti ve jménech uvedených autoru (Schein, str. 
14, Jane Mouton (ová), str. 43) 



Závěrem lze říci. že práce splňuje nároky bakalářské práce. Přes výše uvedené 
nedostatky ji jednoznačně doporučuji k obhajově s navrženým hodnocením velmi 
dobře. 
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