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1. Obsah a struktura práce
Diplomant zvolil téma dobře zapadající do odborného rámce katedry. Určil si 

několik spolu souvisejících cílů: stručně řečeno vysvětlit problematiku firemní kultury, 
ukázat, že její existence je pro řízení současných pracovních organizací významná, a 
posléze tento fenomén analyzovat v konkrétní firmě, vyvodit z toho využitelné závěry jak 
pro ni, tak v zobecněné rovině i pro jiné podobné organizace.

Popis cesty k cílům i postup výkladu problematiky jsou podány přehledně, text 
má logické a opodstatněné členění, jeho rozsah splňuje očekávaný standard, přílohy jsou 
odůvodněné a dostatečně ilustrující prezentované informace.
2. Odborná úroveň

Cíle jsou dle mého názoru formulovány smysluplně a adekvátně a diplomantovi se 
v zásadě podařilo jich dosáhnout. K jeho projektu a prezentaci mám dvě výhrady. 

Za prvé, na konci 1. kapitoly, kompilující různé koncepty firemní kultury a 
pohledy na ni, bych čekal nějaké shrnutí, popř. explicitní vyjádření, které tvrzení či 
vymezení tohoto fenoménu akceptuje, o které se bude opírat, ze kterého bude vycházet.
Takto jde pouze o kompilaci bez konkrétního osobního přínosu.

Druhou výhradou je, že jeden dílčí cíl, ten poslední se silně osvětovým nábojem, 
totiž vyvodit z analýzy a jejích výsledků obecné závěry i pro jiné, podobné organizace, se 
kamsi vytratil, tedy alespoň nějaké úvahy v tomto směru jsem nikde nezaregistroval.

Stran osobního autorova přínosu je však třeba konstatovat, že např. ve 2. 
kapitole již lze jeho vlastní stanoviska či poznámky najít (jak úvodem, na s. 25–26, tak 
průběžně dále v textu), a to nemluvě o 3. a 4. kapitole, kde autor popisuje vlastní šetření 
a pak interpretuje získané údaje. Zde ostatně spatřuji stěžejní přínos práce, který jí navíc 
dodává punc originality. Byť nejde o převratné objevy, naopak o minišetření přinášející 
několik málo dat, jsou to informace pro analyzovanou firmu inspirativní, mají tedy i 
praktické vyústění, a navíc takovýto samostatný a kreativní přístup je možné v intencích 
požadavků na bakalářskou práci jedině pochválit.

Ke konkrétnímu šetření ještě několik poznámek. Jednak je ve 3. a 4. kapitole až 
do omrzení opakováno, že firma je malá a má 12 zaměstnanců. Dále v případě souborů 
takto malých nedoporučuji užívat relativní četnosti, spíše než ilustrativně působí často 
komicky. Autor měl také v textu nejprve detailněji provést deskripci dat (důsledně a 
postupně u všech položek, též vždy průměr a modus) a teprve pak vše shrnout a pokusit 
se případně vysvětlit. V přístupu, který zvolil, se těžko ubránit určitému informačnímu 
chaosu. Současně by bylo bývalo dobré míru inspirace Armstrongem (s. 38, 2. odst. zd.)
probrat podrobněji, stejně tak po té přesněji říci, která otázka, konkrétně které číslo, co 
informačně sytí. Nakonec musím oponovat, osobně jsem z dat vůbec nevyrozuměl, že
respondenti touží po dalším vzdělávání. Jen že si stěžují na nezaškolování a na možnosti



uplatnění svých znalostí. Jinak ale musím autora opětovně pochválit, s jeho postupem 
během příprav a realizace souhlasím, počínal si dobře. Že vyloučil z dotazu osobní data,
je naprosto správné. Šetření se mi líbilo. Jednalo se v podstatě o Likertovské škály, 
baterii otázek šlo možná chápat i jako sumované odhady, takže autor mohl zprůměrovat 
také skóre pro každého z respondentů. Ale to už jen tak na okraj.
3. Práce s literaturou

Soupis bibliografických citací zahrnuje 25 položek, tištěných i elektronických, 
česky psaných i cizojazyčných. Podoba citací, jakož i odkazů na ně uvedených průběžně 
v textu, reflektuje bibliografickou normu až na dva případy: citace elektronického zdroje 
(Tomanův CD-ROM) má mít trochu jinou strukturu a vydání se pokaždé píše v jazyce 
zdroje, nikoli vždy česky (Hofstede, Kotter, McGregor, Stein ad.). U Kottera a Grose 
jsou drobné překlepy.

Autor ctí etiku vědecké práce, převzaté citáty a parafráze důsledně odkazuje a při 
nakládání se zdroji prokázal základní přehled o stěžejní odborné literatuře i schopnost 
s ní kreativně zacházet.
4. Grafické zpracování

Grafické provedení textu je velmi kvalitní včetně připojených obrázků, působí 
esteticky a umožňuje dobrou orientaci, totéž platí o přílohách s názornými grafy.
5. Jazyková úroveň

Výklad je čtenářsky vstřícný, je podán srozumitelným jazykem, autor jej ovládá
na dobré odborné i lexikální úrovni. Lehkosti a eleganci mu jen na některých místech 
trochu ubírají drobné neobratnosti kumulující do těsné blízkosti totožné výrazy či obraty 
(typicky např. na s. 7, první 3 řádky, v nichž se 3x objeví pojem „prvky“ a 2x obrat
„jak.../tak...“; s. 37, 4.–3. ř. zd., 2x „předpoklad“; s. 38, 4.–5. ř. sh., 2x „informace“; 
apod.).

Při běžném, tj. nekorektorském čtení jsem v textu nenarazil na žádné gramatické
prohřešky, naopak se mi zdálo, že nesrovnalostí a překlepů je zde nadprůměrně málo, i 
když se samozřejmě vždycky nějaké najdou. Někde je zřetelně nepřesná interpunkce 
(např. na s. 8, 10. ř. sh, na s. 9, 4. ř. sh., na s. 32, 14. ř. sh., čárka chybí; na s. 37, 13. ř. 
sh., naopak přebývá); na s. 9, 9. ř. sh., písmenko navíc; na s. 34, na konci 3. odst., je
lapsus ve formulaci. Na s. 35, 7. ř. zd., nejspíš vypadlo slovo; na s. 36, 13. ř. sh., by 
souvětí mělo pokračovat; na s. 38, 3. ř. sh., přebývá „je“; na s. 41, 5. ř. sh., začíná věta 
malým písmenem.
6. Podněty k rozpravě

Zajímalo by mne, zda autor je dvanáctým zaměstnancem firmy a zda tedy také 
vyplňoval dotazník. Z čeho vyvozuje, že respondenti touží po dalším vzdělávání? A byli 
seznámeni s celkovými výsledky?
7. Závěrečné hodnocení práce

Práci i přes uvedené připomínky hodnotím jako zdárné splnění zadaného úkolu a
doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace velmi dobře.
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