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1. Obsah a struktura práce
Téma práce vhodně zapadá do stávajícího odborného profilu katedry. Uchazeč 

deklaruje hlavní cíl své práce již v jejím Úvodu (na s. 8), když uvádí, že chce problematiku 
kultury organizace (v textu označované jako firemní kultura – pozn. M. T.) „patřičně 
vysvětlit, poukázat na rozličné úhly pohledu a názory různých autorů“. Nicméně kromě této 
sumarizace stávající úrovně vědeckého poznání, pro kterou zvolil kompilaci relevantních 
zdrojů, uvádí dále kulturu organizace do souvislosti s celospolečenským vývojem a se 
specifickými podmínkami pro řízení a rozvoj kultury konkrétní organizace. V Úvodu práce 
jsou proto uvedeny cíle další, které lze z hlediska hodnocené práce považovat rovněž za 
významné – autor se v bakalářské práci pokouší o popis stávající kultury organizace (viz 
název práce) a prostřednictvím výzkumného šetření chce dojít až ke „zlepšení činnosti 
samotné organizace“ (BP, s. 8). Práce je vzhledem ke svým cílům logicky členěná, přílohy 
vhodně ilustrují a doplňují hlavní text práce. Rozsah textu odpovídá požadavkům kladeným 
na bakalářský úkol. 

2. Odborná úroveň
V teoretické části práce (kapitoly 1 a 2) si autor vytvořil prostor pro vlastní výzkumné 

šetření. V kapitole 1 uvádí základní teoretická východiska spojená s tématem kultury
organizace. Poněkud zúženě je podán výklad v subkapitole 1.3, kde z podstatně bohatšího 
přehledu typologií kultur organizace (viz zdrojové dokumenty) uvádí pouze několik málo, 
které jsou více či méně odvozeny z původní Harrisonovy typologie. Bez explicitně 
vyjádřeného vztahu k empirické části práce pak ještě uvádí typologii podle Deala a 
Kennedyho (BP, s. 18–19n). Neuvedení dalších typologií (s výjimkou podrobněji popsaných 
charakteristik silné kultury a vlivu subkultur) by si jistě zasloužilo přinejmenším vysvětlení.  
Za zajímavý, byť opět poněkud zjednodušený pokus o postižení významu kultury organizace 
pro úspěšné fungování pracovních organizací v současné fázi společenského vývoje lze 
považovat kapitolu 2. V ní jsou rovněž uvedena některá specifika malých pracovních 
organizací, mezi něž patří i dále v textu zkoumaná organizace. Empirické šetření, které je 
obsaženo v následujících dvou kapitolách, je zajímavou sondou nejen do kultury uvedené 
organizace, ale také do reálných vztahů uvnitř této organizace (tedy spíše do organizačního 
klimatu a míry péče o lidské zdroje organizace). Právě v této části lze spatřovat přínos práce. 
V souladu s výše uvedeným (viz i bod 1) se domnívám, že se autorovi podařilo přinejmenším 
ve větší míře naplnit cíle bakalářské práce, a to s výjimkou zobecnění zjištěných poznatků tak, 
aby je bylo možné využít také v jiných organizacích. 

3. Práce s literaturou
Podle Soupisu bibliografických citací (SBC) využil autor v textu 25 pramenů, z toho 

jsou 4 cizojazyčné. Zastoupeny jsou především tištěné zdroje. Do SBC se vloudilo několik 
nepřesností, které pravděpodobně zůstaly v textu navzdory provedené korektuře (př. Gros, 
Grosová, … Ptaha m. Praha), u cizojazyčných zdrojů se rovněž místo vydání uvádí 
v původním jazyce textu (př. McGregor, … Londýn m. London) aj. Autor se bohužel 
nevyhnul ani některým dalším chybám (např. s. 12 obsahuje odkaz na Hofstede a 
Hofstede,1991 /takto bez mezery/ v SBC je ovšem odkaz na vydání z r. 2005; opakovaně od 
s. 20 je uvedeno Bedrnová a Nový, 2009 m. Bedrnová, Nový a kol., 2009). Množství a výběr 
použitých pramenů lze hodnotit pozitivně, s výhradou neuvedení upřesněného a rozšířeného 
přehledu typologií kultury organizace (viz bod 1). 



4. Grafické zpracování
Grafická podoba práce je na odpovídající úrovni. Výhradu mám k obrázkům na s. 16. 

Jsou totiž zbytečně velké a celá strana tak obsahuje pouhých 7 řádků textu. Podobnou výtku 
lze mít také ke s. 24 – ta sice obsahuje obrázek jediný, ovšem též pouhých 9 ř. textu. 
V obrázku 4 na s. 17 je drobná chyba (jméno autora zdrojové publikace je uvedeno před 
závorkou). 

5. Jazyková úroveň
Autor volí v textu odpovídající jazykové prostředky, vyjadřuje se srozumitelně.

Poněkud nešťastná je kumulace gramatických chyb v Abstraktu práce (2. ř. …a popis její 
firemní kulturu m. kultury; 4. ř. …je popsána nejen firemní kulturu m. kultura). V textu se 
objevují také některé stylistické nedostatky (př. s. 7 „Tento vztah je ovlivňován mnoha prvky, 
které působí jak samostatně, tak i v interakci s ostatními prvky.“; s. 46 „Na základě zjištěných 
poznatků je vhodné … je nutné věnovat pozornost; tamtéž „… aby zaměstnanci měli možnost 
v případě potřeby zdroj…“) a chyby v syntaxi (např. na s. 12, 23 a 30). Na s. 23d není správně 
vyskloňováno příjmení Nakonečný… Jakkoli text nepůsobí dojmem, že vznikal v chvatu, 
důkladnější korektura by mu jistě prospěla.

6. Podněty k rozpravě
Pro rozpravu nad bakalářskou prací vybízím autora, aby vysvětlit, co ho vedlo 

k výběru těch typologií kultury organizace, které jsou v práci uvedeny, a doplnil typologie 
další. Rovněž ho prosím, aby se vyjádřil k možnostem zobecnění skutečností zjištěných ve 
výzkumném šetření také pro další organizace. A nakonec se ptám, z jakého důvodu zjištění, 
že respondenti shledali stávající způsob zaučování… (viz položka 4 v dotazníku) jako spíše 
neuspokojivý, vztahoval ke „komplexní a složité záležitosti … vzdělávání pro potřeby 
budoucího zaměstnání“ (BP, s. 43).  

7. Závěrečné hodnocení práce
Posuzovaná bakalářská práce splňuje požadavky kladené na uvedený typ prací –

pochopitelně s výhradami uvedenými v předchozích bodech tohoto posudku. Práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji její hodnocení dobře. 

V Praze 10. června 2012   PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.




