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Posuzovaná práce si klade za cíl zmapovat organizační kulturu zdravotnického zařízení. 

Výzkumy organizační kultury ve zdravotnictví jsou dosud „popelkou“, a tak je tato práce 

svým způsobem průkopnická. Práce je logicky strukturována, členění do kapitol považuji za 

adekvátní jak tématu samému, tak k motivacím, které k jeho zpracování vedly. V první, 

teoretické části práce se autorka věnuje teoretickým východiskům a volí model organizační 

kultury a v druhé časti své přístupy empiricky ověřuje.

V prvních dvou kapitolách teoretické části se autorka vyrovnává s historii pojetí 

organizační kultury a definici pojmu organizační kultury. Následující 3. kapitola  je věnována 

efektům organizační kultury a subkulturám. Ke kapitolám 1. - 3. nemám zásadní připomínky, 

jsou adekvátním shrnutím informací ze stěžejní literatury a internetových serverů. Trochu mi 

schází zřetelnější formulace vlastního náhledu autorky na věc. 

Kapitola 4. je věnována problematice diagnostiky organizační kultury. Tato kapitola je 

velmi dobře zpracována a hodnotím ji pozitivně jako zdařilý přehled kvantitativních i 

kvalitativních metod měření organizační kultury. Zajímavá je, z hlediska následující 

empirické části práce, podkapitola věnovaná detailněji nástrojům měření organizační kultury 

používaným ve zdravotnictví.

Detailně je zpracovaná i kapitola 5. věnovaná rozboru dále autorkou používaného modelu 

organizační kultury - Competing Values Framework (dále CVF). Volba CVF z množství 

různých přístupů a modelů organizační kultury je dle mého názoru adekvátní autorčině 

záměru. Ač se může zdát z hlediska vzniku (80.léta minulého století) tento model starý, je 

jedním nejrozpracovanějších a dosud nejužívanějších modelů. 

V následující kapitole 6. autorka rozebírá měřící nástroj OCAI (Organizational Culture 

Assessment Instrument), který byl v modifikované podobě užit pro vlastní empirické šetření, 

včetně otázek validity a reliability. Závěr teoretického oddílu tvoří kapitola s nástinem 

specifik spojených s organizační kulturou ve zdravotnictví. K této teoretické části přidala 

autorka i kapitolu věnovanou stavu českého zdravotnictví. I když kapitola nastiňuje důležité 

pozadí realizovaného výzkumu, nezdá se mi dostatečně nepropojená ani s teoretickou ani s 

empirickou částí práce.



Vlastní empirické šetření tvoří druhou část diplomové práce. Úvodem autorka objasňuje 

situaci vzniku výzkumu, ze kterého data čerpala a popisuje základní charakteristiky 

zkoumaného vzorku respondentů výzkumu. 

Vlastní analýzu organizační kultury zahajuje autorka faktorovou analýzou baterie otázek, 

které použila jako modifikovaný nástroj OCAI nástroj. Faktorová analýza nebyla výsledkově 

nejlepší, ale následná analýza reliability s užitím Crombachova  (s výsledkem okolo 0,7) 

ukazuje, uspokojivou konzistenci 12 položkové měřící baterie. Příčinou ne zcela úspěšné 

faktorové analýzy může být to, že celková data této baterie otázek pro celou nemocnici 

vznikla de facto sumací otázek zaměřených na organizační kulturu jednotlivých klinik, které 

se mohou z hlediska organizační kultury nemocnice navzájem vnitřně lišit.

Dále autorka vytváří celkový CVF kulturní profil nemocnice a dále jej analyzuje 

z hlediska socio-demografických znaků, fluktuační tendence, spokojenosti v práci a dalších 

vybraných znaků. Některé výsledky jsou zajímavé a stálo by za to prozkoumat získané 

poznatky hlouběji. Pozitivně hodnotím pokus diplomantky o rozšíření kvantitativního 

výzkumu o několik kasuistik. Kasuistiky na vybraných klinikách oživily práci a závěrečné 

porovnání kulturních profilů těchto vybraných klinik prokázaly zjevnou existenci subkultur, 

která může být příčinou ne zcela úspěšného výsledku faktorové analýzy na celkových datech. 

Autorka nezapomněla ani na diskusi o limitech provedené studie. Kromě uvedeného je 

práce podle mne zásadně limitována tím, že data které autorka používá, jsou z výzkumu 

spokojenosti lékařů ve velké nemocnici, který byl realizován v reakci na akci „děkujeme, 

odcházíme“ a tak prostor pro otázky věnovaných organizační kultuře byl zjevně omezený. 

Přesto se domnívám, že práce uspokojivě mapuje situaci organizační kultury a 

podporovaných hodnot v této nemocnici. 

Z metodologického hlediska jde o slušnou práci, v analýze diplomantka využila 

základních metod 1. a 2. třídění, faktorové analýzy i položkové analýzy („item analysis“ pro 

posouzení reliability měřící baterie) a její diskuse o jednotlivých výsledcích je adekvátní. V 

závěru empirické části jsou formulovány návrhy a doporučení na základě zjištěných výsledků. 

Návrhy na pokračování výzkumu v dané oblasti jsou logické a reálné.

Z formálního hlediska jsou v diplomové práci občasné úlety a překlepy (např. 

„bakalářská práce“ místo „magisterské“ již na str. 2, nebo „kvantitativní postřehy“ místo 

„kvalitativní“ – str. 10, popř. chybné pojmenování popisu typu kultury –„hierarchická“ místo 



„klanová“ na str.72), stylistické i pravopisné chyby, které však celkově neubírají práci na 

kvalitě. 

Celkové hodnocení

Závěrem mohu konstatovat, že rozsah práce, obsah i forma je adekvátní magisterské 

diplomové práci. Diplomantka má zjevně danou problematiku zažitou, reálně ozkoušenou 

v rámci spolupráce na velkém výzkumu a zajímá se o ní již delší dobu. Vlastní zpracování 

jednotlivých témat je na velmi dobré úrovni a ukazuje na zájem i slušnou erudici autorky. 

Domnívám se proto, že by bylo vhodné, aby některé z návrhů na pokračování výzkumu 

zrealizovala sama, např. v rámci případného doktorandského studia.

Celkově hodnotím práci pozitivně a doporučuji ji k obhajobě s klasifikací velmi dobře až 

výborně v závislosti na obhajobě.
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