
Posudek bakalářské práce: 

V. Nováková: Organizační kultura a její vliv na činnost organizace 

Bakalářská práce V. Novákové se zabývá tématem, které patří v oblasti výzkumu 
organizace a řízení mezi stále aktuální a živá - vztahem organizační kultury a 
výkonem organizace, zaměstnanců, jejich spokojenosti a možnostmi ovlivnění jejich 
stabilizace, motivace, spokojenosti a rovněž souvislostmi s fluktuací zaměstnanců. 
Autorka pro svoji práci navíc volí specifickou oblast organizace a sice sleduje 
organizace zdravotnické a snaží se zkoumat specifika a vlivy organizační kultury 
v nemocnicích. 

Práce zahrnuje jak část teoretickou tak část empirickou, celkově předkládá 61 stran 
vlastního textu. 

V teoretické části (v kapitolách 1-7) se autorka zabývá definicí základních pojmů, 
čtenáři předkládá definici pojmu kultura, organizace, organizační kultura. Autorka 
představuje základní koncepce a typologie organizační kultury (Schein, Hofstede, 
Handy,Deal a Kennedy, Goffee a Jones). Zamýšlí se nad problematikou silné a slabé 
organizační kultury. 

V kapitole osmé se autorka zamýšlí nad vztahem jedince a organizační kultury, 
zabývá se procesem adaptace, identifikace jedince s organizací a rovněž pracovní 
motivací a pracovní spokojeností. V deváté kapitole autorka naznačuje svébytnost 
fungování zdravotnické organizace, vymezuje specifické rysy zdravotnictví a 
vysvětluje specifika organizační kultury ve zdravotnickém zařízenÍ. 

V kapitole desáté se autorka zamýšlí nad možnostmi měření a diagnostiky organizační 
kultury a klade si otázku, zda a jak je možno organizační kultury měřit. Navazuje zde 
na současné a stále aktuální diskuse, zde lze organizační kulturu měřit. Čtenáři 
předkládá současné úvahy E. Scheina na téma využití kvalitativního vs. 
kvantitativního výzkumu v oblasti diagnostiky organizační kultury. Vysoce pozitivně 
lze hodnotit skutečnost, že autorka v této kapitole nezůstala pouze u literatury 
dostupné v českém jazyce, ale dokázala integrovat aktuální zahraniční primární 
literaturu. 

V empirické části autorka provádí sekundární analýzu výzkumů ve dvou 
zdravotnických zařízeních provedených v nedávném období. Autorka nejprve 
důsledně představí obě zdravotnická zařízení (dle jí dostupných možností) a popíše 
oba zkoumané soubory (včetně odlišností - v jednom zařízení byl zkoumán pouze 
SZP, výzkum v druhém zařízení zahrnoval jak SZP tak lékaře a ostatní zaměstnance). 

V kapitole dvanáct autorka představuje organizační kulturu obou nemocnic a to na 
úrovni hodnot. Z textu se čtenář dozví, na jaké hodnoty se obě zařízení zaměřují, 
v čem se liší (včetně odlišností podsouboru). Následně se autorka pokouší z dat 
rekonstruovat potvrzení vztahu mezi organizační kulturou a spokojeností 
zaměstnanců, potažmo jejich fluktuačními tendencemi. Zde autorka naráží na 
metodologická úskalí (výzkumy nebyly primárně zaměřeny na sledování podobně 
formulované výzkumné hypotézy), nicméně autorka plně využívá své metodologické 
znalosti a provádí dvouvýběrový t-test, který ji umožňuje diferencovat mezi 



skupinami zaměstnanců, kteří vykazují jisté fluktuační tendence a těmi, které lze 
považovat za stabilizované a jejich vnímáním základních hodnot preferovaných 
daným zdravotnickým zařízením. Autorka naznačuje statistické tendence a podtrhuje 
význam hodnoty "respekt vůči zaměstnancům'" která se alespoň náznakem zdá být 
klíčová pro spokojenost/potažmo fluktuaci. (Pozn. V literatuře zabývající se 
managementem zdravotnických zařízení v USA se v poslední době často objevuje 
problematika stresu u SZP pramenícího ze špatných vztahů na pracovišti nebo 
problematického zacházení ze strany lékařů. Viz Borkowski, Nancy: Organizational 
Behavior. Theory. And Design in Healthcare. Jones and Barlett Publishers. 2009. str. 
2-10n.) 

Autorka si je vědoma omezení výstupů své výzkumné části, sama dochází k závěru, 
že je nelze přeceňovat a bylo by vhodné je doplnit další analýzou, nicméně potvrzuje, 
že hodnoty,na které dané zdravotnické zařízení apeluje, jsou v přímém vztahu se 
spokojeností zaměstnanců. Otevírá tak zajímavou manažerskou otázku, jak situaci 
řešit. To je však již nad rámec předkládané práce. 

Celkově se domnívám, že práce V. Novákové je velmi zdařilou bakalářskou prací. Jde 
o komplexní zpracování problematiky, při němž autorka propojuje svoje znalosti 
sociologie, ekonomie, managementu a organizační psychologie a navíc čtenáře 
obohacuje i o svoje znalosti zdravotnického prostředí (Pozn. Autorka rovněž 
zpracovala semestrální práci týkající se problematiky hodnot SZP v dalším 
zdravotnickém zařízení. Z důvodu rozdílného zaměření této sondy však do své 
bakalářské práce data nazařazuje). 

Zajisté by bylo možno teoretickou část rozpracovat více do hloubky a uvést další 
teoretické koncepce či se nad některými fenomény více zamýšlet nebo je dokladovat 
příklady (např. problematika silné a slabé kultury, problematika subkultur ajejich 
koexistence v organizaci atp). Takové rozšíření by bylo ovšem nad rámec bakalářské 
práce. 

Nedostatky, které lze práci vytknout, se týkají především stránky formální a to 
gramatických chyb a překlepů (např. Str. 13nahoře "práce .. , které se zaměřovali",str. 
48nahoře "byly autoři",str. 65 "zkostnatělost Thomayerovi nemocnice". Empirickou 
část mohla autorka více obohatit o výstupy provedených analýz, případně svoje 
pracovní postupy uvést v přílohách. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 
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