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Cílem diplomové práce V. Novákové je diagnostika organizační kultury ve 
zdravotnickém zařízení, tedy téma, které je v současné době velmi aktuální z hlediska
řízení organizací, avšak v českém prostředí stále ještě málo teoreticky zpracované. Na 
tuto diplomovou práci lze tedy pohlížet jako na jeden z prvních kroků v oblasti měření 
a řízení organizační kultury v resortu, který je sám o sobě velmi specifický.

Autorka v práci propojuje svoje teoretické znalosti sociologie organizace, 
organizačního rozvoje (organization development), managementu a ekonomie a 
zároveň je aplikuje do empirického výzkumu. Práce je logicky řazena, v úvodních 
kapitolách autorka vymezuje základní pojmy související s oblastí organizační kultury, 
zabývá se sílou organizační kultury a problematikou subkultur.

Jistě lze ocenit kapitolu 4, v níž se autorka zabývá podrobně možnostmi diagnostiky
organizační kultury. Předkládá výčet metod a seznam existujících nástrojů,a to i 
nástrojů specifických pro diagnostiku kultury v organizacích zdravotnických. Autorka 
využívá široce zahraničních zdrojů,  navazuje na britský výzkum dr. T. Scotta a dr. 
Manniona. 

Pro empirickou část následně volí jeden z existujících nástrojů (CVF) a pokouší se jej 
aplikovat do zdravotnické organizace, v níž měla možnost provést vlastní výzkum.
Jak autorka sama uvádí,“výzkumník, který by chtěl nalézt „ideální“ nástroj po měření 
organizační kultury v prostředí zdravotní péče, bude zklamaný. Přestože je k dispozici 
velké množství nástrojů, každý z nich má své nedostatky a omezení.”

V empirické části autorka představuje výsledky vlastní analýzy , kterou provedla jako 
součást velkého dotazníkového šetření ve zdravotnické organizaci. Pro diagnostiku 
organizační kultury používá CVF/OCAI a snaží se blíže určit  a popsat profil a typ 
organizační kultury převládající v daném zdravotnickém zařízení.

Autorka si je vědoma omezení své analýzy – ve výzkumu využívá pouze modifikaci
OCAI, (12 otázek odpovídajících jednotlivým kvadrantů CVF). Autorce se podařilo 
sestavit celkový profil organizační kultury daného zdravotnického zařízení. Následně se j
zabývá dílčími “profily”, resp. sestavuje profily pro různé podsoubory respondentů. 
Autorka zde nachází značné odlišnosti, které se snaží vysvětlit.  

Škoda, že autorka neprovádí kvantitativní porovnání profilů jednotlivých klinik a 
omezuje se pouze na kvalitativní popis 3 vybraných případů, přestože výzkumný nástroj, 
modifikovaný OCAI se přímo na aspekty kliniky či oddělení ptá (obr. 8, str. 66). Lze se  
tedy domnívat, že respondent hodnotí primárně aspekty vztažené k oddělení či klinice, na 
které pracuje a nikoli vztažené k celé nemocnici? Nebylo by na místě uvažovat o tom, zda 
by profily jednotlivých klinik nepotvrdily existenci subkultur? Případně by práci jistě 
obohatila analýza či sestavení profilů pro “ logické celky“ úseků léčebné péče
zdravotnického zařízení, tzn. chirurgických, interních oborů a případně komplementu. 
Toto je však “ nad” autorčinu zkušenost ve zdravotnictví. (Pozn. Dané zdravotnické 



zařízení je fakultní nemocnicí, jde tedy o velkou organizaci. Osobně s tímto zařízením
spolupracuji již několik let a mezioborové odlišnosti jsou zde vice než patrné, často i
narušují fungování celku. Pravděpodobně i provedená faktorová analýza by přinesla 
odlišné výsledky, pokud by vzala v úvahu „strukturaci“ nemocnice v oblasti léčebné 
péče). 

Jako vedoucí diplomové práce mohu ocenit samostatnost a pracovní nadšení Veroniky 
Novákové, rovněž tak i úsilí, které věnovala studiu zahraničních zdrojů. Škoda, že 
autorka nemá větší zkušenosti v oblasti zdravotnictví a tím ji některé souvislosti nebyly 
zřejmé.

Pokud bychom měli práci něco vytknout, jsou to drobné gramatické chyby či nedostatky 
v uvádění termínů či jmen (např.str.11 Perets místo Peters, Buiness místo Business, str. 
16 nahoře Hypokritově přísaze , str.60 “cíly”)

Celkově považuji práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s navrženým hodnocením 
velmi dobře až výborně, dle průběhu obhajoby. Rovněž se domnívám, že by bylo vhodné, 
aby autorka zvážila publikaci vybraných pasáží diplomové práce a tématem organizační 
kultury se zabývala i v rámci doktorského studia.

Závěrem Veronice Novákové děkuji za její pracovní nasazení v rámci celého výzkumu, 
který v daném zdravotnickém zařízení měla na starosti. Velice si jejího přístupu vážím, 
demonstrovala zde jak dobré znalosti sociologie tak managementu (org.rozvoje).

V Praze, 27.8.2012

Mgr. Dana Mudd, PhD.
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