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Formulace a vstupní diskuze problému: 

S tématy organizační kultura a organizační hodnoty jsem se blíže seznámila v rámci 

specifického vysokoškolského výzkumu 2010 – 261704 a výzkumného záměru FHS 

UK. Ve spolupráci s vedoucí práce jsem do publikované monografie přispěla článkem 

na téma Hodnoty v managementu. Cílem mé diplomové práce je navázat na tuto studii 

s tím, že předmětem zkoumání bude organizační kultura ve vzdělávacích institucích. 

V praktické části se potom pokusím aplikovat teoretické poznatky na konkrétní 

subkulturu jednoho vysokoškolského vzdělávacího ústavu, ve kterém se prostřednictvím 

akčního výzkumu zaměřím na zkoumání jeho organizační kultury.   

Díky zmíněnému specifickému výzkumu jsem se seznámila s různými definicemi 

organizační kultury a organizačních hodnot. Přečetla jsem rovněž mnoho výzkumných 

studií, z nichž některé se zdály být velkým praktickým a/nebo teoretickým přínosem pro 

manažery organizací a pro životnost jejich organizací. Dozvěděla jsem se také, že 

v managementu změny hraje koncept organizační kultury velkou roli. V tomto ohledu 

bývá organizační kultura dokonce jmenována jako jedna z hlavních příčin nepodařených 

změn (Blanchard a kol., 2010). Prostřednictvím mé diplomové práce bych si ráda 

vyzkoušela, co obnáší zkoumat a diagnostikovat organizační kulturu v praxi. Zajímá mě 

na tomto konceptu především poznatek, na kterém se shodlo mnoho badatelů, že kultura 

může mít pro svůj společný základ a implicitní chápání norem dramatický dopad na 

snahu změnit specifické činnosti nebo procesy (Boan a Funderburk, 2003; Glickman, 

Baggett, Krubert, Peterson a Schulman, 2007; Casida a Pinto-Zipp, 2008; Lemmens, 

Strating, Huijsman a Nieboer, 2009; Groene, Lombarts, Klazinga, Alonso, Thomson, 

Suño et al., 2009; Huang, Clermont, Kong, Weissfeld, Sexton, Rowan a Angus, 2010).  

Organizace, ve které bych kulturu ráda zkoumala, je univerzitní vzdělávací ústav, se 

kterým jsem se měla možnost seznámit nejprve z pozice studenta ošetřovatelství, potom 

z pohledu externího pracovníka a následně, tedy v současné době, z kombinované pozice 

zmíněného externího pracovníka a zároveň studenta oboru řízení a supervize ve 

zdravotnických a sociálních organizací fakulty humanitních studií.  Prostřednictvím 

těchto rolí tak zmíněné pracoviště vnímám již od roku 2005. Přestože všechny úhly 

pohledu mně pomohly tuto organizaci poznávat, nejdůležitější posun v tomto poznání 

pochází z pozice studenta zmíněného oboru řízení a supervize. Důvodem je, že jsem 



v průběhu studia měla možnost postupně aplikovat a prakticky ověřovat poznatky nabyté 

z různých předmětů, včetně supervize, diagnostiky organizace a praxe v řízení.  

Během mé spolupráce s tímto ústavem a některými jeho zaměstnanci, včetně paní 

přednostky, jsem vypozorovala, že zde panuje zvláštní pracovní atmosféra, která by se 

dala charakterizovat například jako rezistence zaměstnanců k participaci a angažovanosti 

při plnění zadaných a odsouhlasených úkolů a možná také jako rezistence ke změnám 

všeobecně. Podle některých autorů je angažovanost a participace znakem výkonnosti 

organizace (Lukášová, 2010, str. 76). Mnozí odborníci se také shodují v tom, že na 

dosahování výkonnosti organizací mají velký vliv vedení a způsob motivace lidí 

(tamtéž). Lukášová dále uvádí, že znakem angažované a participativní kultury je 

především skutečnost, že pracovníci organizace se chovají aktivně, autonomně a loajálně 

vůči organizaci (tamtéž). Povzbuzující jsou výsledky studií, které ukazují, že pozitivní 

změny nastávají až po pozitivních změnách v názorech pracovníků na prostředí a 

atmosféru v jejich organizaci (tamtéž).    

Podle Lukášové (2010) platí, že „chtějí-li manažeři řídit organizaci s přihlížením k jejím 

kulturním aspektům a cílevědomě utvářet obsah kultury tak, aby podporoval výkonnost, 

potřebují kulturu své organizace poznat a porozumět jí. Na základě znalosti obsahu 

kultury mohou identifikovat její silné a slabé stránky, její přednosti a nevýhody ve 

vztahu k dosahování cílů organizace, mohou cíleně volit účinné manažerské praktiky a 

provádět potřebné intervence“ (s. 98). Výše citovaná autorka však v tomto kontextu 

připomíná, že samotné poznání kultury organizace nestačí a poukazuje na důležitost 

správné interpretace jejích projevů: „Zatímco vnímání kulturních charakteristik 

organizace je hlavním problémem lidí uvnitř organizace (neboť, jak říká přísloví „ryby 

objevují vodu poslední“), porozumění bývá problémem pro lidi z vnějšku, mimo 

organizaci“ (Lukášová, 2010, s. 98).  

Na základě studia literatury se domnívám, že pokud by se mi podařilo definovat obsah 

organizační kultury zmíněného vzdělávacího ústavu, pomohlo by to připravit živnou 

půdu pro implementace potřebných změn, včetně například zvýšení participace a 

angažovanosti při plnění odsouhlasených úkolů, jako je vytvoření e-learningových 

podpor potřebných pro reakreditaci kombinovaného studia oboru Všeobecná sestra. 

Podle přednostky tohoto ústavu by také celý proces zkoumání organizační kultury mohl 

být prospěšný pro pedagogy, kteří sami vedou závěrečné bakalářské práce, protože by 



jim umožnil zažít pozici, kdy jsou oni zkoumanými subjekty. V neposlední řadě bych 

také ráda uvedla skutečnost, že na základě předběžného průzkumu literatury se 

domnívám, že v České republice byla dosud věnována malá, možná žádná, pozornost 

studiu organizační kultury ve vzdělávacích institucích všeobecně a na univerzitách 

konkrétně.  

Výzkumné metody: Akční výzkum 

Podle odborníků je akční výzkum vhodnou výzkumnou metodou v oblasti studia 

organizací a jejich managementu, který vychází z předpokladu, že výzkum povede ke 

změně (Pavlica a kol., 2000, s. 18). Během akčního výzkumu je kladen důraz na 

spolupráci mezi výzkumníky a zkoumanými subjekty „s cílem dospět ke společnému 

chápání a interpretaci sledovaných skutečností“ (tamtéž). Toho však lze dosáhnout 

pouze v případě spolupráce s jednotlivci nebo menšími skupinami (tamtéž). Organizace, 

ve které se tento výzkum uskuteční, má 15 členů a tudíž splňuje předpoklad menší 

skupiny. Má role ve výzkumném týmu bude role facilitátora. Plánované metody sběru 

dat jsou následující:    

1) Obsahová analýza dokumentů (historických událostí související se 

 zkoumaným pracovištěm, zápisy z porad, existující SWOT analýzy a dalších) 

2) Studium odborné literatury zabývající se jednak organizační kulturou 

 všeobecně a  potom organizační kulturou ve vzdělávacích institucích, včetně 

 nástrojů jejího měření a diagnostikování 

3) Zúčastněné pozorování (návštěva porad, které jsou 1x za měsíc, účast při 

 organizovaných aktivitách, jako jsou různé oslavy, vzdělávací akce) 

4) Hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory 

5) Dotazník (pravděpodobně modifikovaná verze Organizational Cultural 

 Assessment Instrument – OCAI) 

 

 

 

 

 



Předpokládaná struktura: 

1. Úvod 

2. Teoretický rozbor na základě rešerše literatury  

 Teoretický základ konceptu organizační kultury (OK) 

 Praktické využití poznatků o organizační kultuře 

 Metody zkoumání a měření organizační kultury  

 Výzkumy OK ve vzdělávacích institucích (za hranicemi ČR) 

3. Příprava procesu zkoumání OK ve vybrané organizaci 

 Konzultační proces zaměřený na zkoumání OK 

 Projekt zkoumání OK 

 Popis průběhu procesu zkoumání OK vč. popisu použití konkrétních 

nástrojů  

4. Prezentace výstupů ze zkoumání OK v dané organizaci 

5. Zhodnocení výstupů ze zkoumání OK dané organizace 

 Výstupy konzultačních procesů  

 Zhodnocení výstupů provedeného zkoumání OK 

 Diskuze o eventuálním přínosu z definování OK vzhledem k budoucím 

plánovaným změnám 

6. Závěr 

 Doporučení pro případné další výzkumy na téma OK ve vzdělávacích 

institucích, konkrétně univerzit      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časový harmonogram práce: 

 

Činnost         Datum 

Teoretický rozbor – rešerše literatury:                  prosinec 2010 

 Definice organizační kultury (OK)a organizačních hodnot   

 Organizační hodnoty v kontextu univerzitního vzdělání  

 Rešerše instrumentů pro měření a zkoumání OK 

 

Praktická část        leden 2011 

 Tvorba nástrojů 

 Aplikace nástrojů, zahájení procesu diagnostiky    

 Konzultace postupů s vedoucím práce  

 Zúčastněné pozorování 

 Obsahová analýza dokumentů 

 Administrování dotazníku 

 

Zkoumání organizační kultury      duben 2011 

 Zkoumání OK na základě analýzy vyhodnocení zjištěných dat 

 Konzultace s vedoucím práce 

 Konzultace s odborníkem na zpracovávání kvantitativních dat  

 

Prezentování výsledků zkoumání organizační kultury            květen 2011 

 Konzultace s vedoucím práce 

 Konzultace s přednostkou zkoumaného ústavu 

 Diskuze v týmu 

 

Zhodnocení celého procesu a jeho výstupů               květen 2011 
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Příloha č. 2 – Organizační schéma děkanátu 1. Lékařské fakulty UK v Praze  

 

 

 

Obrázek 1 –  organizační schéma děkanátu 1. LF, zdroj online internetové stránky 1. LF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Modifikovaná verze OCAI Camerona a Qiunna (2006)  

 

1.  Dominantní rysy Současná situace Preferovaná 

situace 

A  Naše pracoviště se vyznačuje přátelskou 

     atmosférou. Lidé spolu navzájem sdílí i 

     mnohé osobní věci.  

 
 

 

B  Naše pracoviště je velmi dynamické a  

     podnikatelsky orientované. Lidé jsou  

     ochotni hodně riskovat.  

  

C  Naše pracoviště je orientované na    

     výsledky. Největší důraz je kladen na plnění 

     pracovních povinností. Lidé jsou velmi  

     soupeřiví a orientovaní na úspěch. 

  

D  Naše pracoviště je velice strukturované a 

     velký důraz je kladen na kontrolu. Práce lidí 

     je většinou řízena formálními nařízeními.  

  

                                                             Celkem         100 100 

 

2.  Vedení organizace Současná situace  Preferovaná 

situace 

A  Přednostku ústavu lze všeobecně popsat  

     slovy: empatická, podporující a kolektiv 

     stmelující.  

  

B  Přednostku ústavu lze všeobecně popsat 

     slovy:  podnikatelsky zaměřená, podporující  

     inovace a riskování.  

  

C  Přednostku ústavu lze všeobecně popsat 

     slovy: netolerující irelevance,    

     orientovaná na výsledky.  

  

D  Přednostku ústavu lze všeobecně popsat 

     slovy: klade důraz na koordinaci, 

     organizaci, kontrolu a hladký a účinný 

     provoz.  

  

                                                             Celkem         100 100 

 

3.  Řízení zaměstnanců Současná situace  Preferovaná 

situace 

A  Pro styl řízení na našem pracovišti je 

     charakteristická týmová práce, konsensus 

     a participace. 

  

B  Pro styl řízení na našem pracovišti je 

     charakteristická individuální ochota vzít na 

     sebe riziko, dále inovace, svoboda a  

     jedinečnost.  

  

C  Styl řízení na našem pracovišti je 

     charakterizován tvrdou soupeřivostí, 

     vysokými požadavky a orientací na úspěch. 

  

D  Pro styl řízení na našem pracovišti je  

     charakteristická konformita, 

     předvídatelnost a stabilita ve vztazích.  

  

                                                             Celkem         100 100 



4.  Stmelovací element   Současná situace Preferovaná 

situace 

A  Stmelovacími elementy našeho pracoviště 

     jsou loajalita a vzájemná důvěra.  

     Oddanost k organizaci je vysoká.  

  

B  Stmelovacím elementem našeho pracoviště 

     je náš závazek k rozvoji a inovacím. 

     Je pro nás důležité být těmi nejlepšími.  

  

C  Stmelovacím elementem našeho pracoviště 

     je naše snaha o dosažení cíle a úspěchu. 

  

D  Stmelovacími elementy našeho pracoviště  

     jsou formální pravidla a nařízení. Udržení  

     hladkého chodu organizace je důležité. 

  

                                                             Celkem     100 100 

 

5.  Na co je kladen důraz   Současná situace  Preferovaná 

situace 

A  Na našem pracovišti je kladen důraz na 

     personální a profesní rozvoj. Převládá 

     vysoká důvěra, otevřenost a spolupráce.   

  

B  Na našem pracovišti ke kladen důraz 

     na získávání nových zdrojů a vytváření 

     nových příležitostí. Je zde oceňováno 

     zkoušení nových věcí a hledání nových 

     příležitostí.  

  

C  Na našem pracovišti je kladen důraz  na 

     soutěživost a dosahování úspěchu.  

     Dominuje u nás snaha o dosahování 

     nadsazených cílů (hitting stretch targets) a 

     o vítězství na trhu.   

  

D  Na našem pracovišti ke kladen důraz na 

     stálost a stabilitu. Efektivita, kontrola a  

     hladký provoz jsou důležité.  

  

                                                             Celkem     100 100 

 

6. Kritéria úspěchu Současná situace Preferovaná s. 

A  Na našem pracovišti je úspěch definován 

     mírou rozvoje lidských zdrojů, týmovou 

     prací, oddaností zaměstnanců, vzájemnou 

     ohleduplností a péčí o lidi/studenty .  

  

B  Na našem pracovišti je úspěch definován   

     vlastnictvím unikátních a nejnovějších 

     produktů. Jsme lídři v oblasti inovací.  

  

C  Na našem pracovišti je úspěch definován   

     vítězstvím na trhu a předstižením 

     konkurence. Klíčová je pro nás vedoucí 

     pozice na trhu.   

  

D  Na našem pracovišti je úspěch definován   

     efektivitou. Rozhodující jsou pro nás 

     spolehlivé dodávky, plynulost práce a 

     výroba/služby s nízkými náklady.  

  

                                                             Celkem     100 100 



Příloha č. 4 – Pracovní list pro vyhodnocování výsledků OCAI   

Současná situace    Preferovaná situace 

 

 1 A 

2 A 

3 A 

4 A 

5 A 

6 A 

Součet (celkových A odpovědí)  

Průměr (součet vydělený 6)  

 1 A 

2 A 

3 A 

4 A 

5 A 

6 A 

Součet (celkových A odpovědí) 

Průměr (součet vydělený 6) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 1 B 

2 B 

3 B 

4 B 

5 B 

6 B 

Součet (celkových B odpovědí)  

Průměr (součet vydělený 6)  

 1 B 

2 B 

3 B 

4 B 

5 B 

6 B 

Součet (celkových B odpovědí) 

Průměr (součet vydělený 6) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 1 C 

2 C 

3 C 

4 C 

5 C 

6 C 

Součet (celkových C odpovědí)  

Průměr (součet vydělený 6)  

 1 C 

2 C 

3 C 

4 C 

5 C 

6 C 

Součet (celkových C odpovědí) 

Průměr (součet vydělený 6) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

6 D 

Součet (celkových D odpovědí)  

Průměr (součet vydělený 6)  

 1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

6 D 

Součet (celkových D odpovědí) 

Průměr (součet vydělený 6) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 – Interpretace jednotlivých dotazníků  

Respondent č. 1 vnímá, že dominantním rysem tohoto pracoviště je jeho vysoká 

strukturovanost s důrazem na kontrolu. Do budoucna by si přál, aby se pracoviště více 

orientovalo na úspěch, ale také by ocenil týmovou práci a svobodu se zaměřením na 

inovace. Podle tohoto respondenta jsou stmelovacím elementem pracoviště formální 

pravidla a nařízení (hierarchický typ kultury). On by preferoval větší závazek k rozvoji a 

inovacím, a aby se ÚTPO snažil být mezi nejlepšími na trhu (adhockratický typ kultury). 

Této preferenci přiřadil plných 100 bodů.  

Zrovna tak s ohledem, na co je kladen důraz, dotyčný vnímá, že jde v současné situaci o 

stálost a stabilitu, efektivitu a hladký provoz (hierarchický typ kultury). Kdežto on by si 

přál, aby byl největší důraz kladen na získávání nových zdrojů, vytváření nových 

příležitostí a ocenění zkoušení nových věcí a hledání nových příležitostí (adhockratický 

typ kultury). Podle tohoto respondenta jsou kritéria úspěchu definována efektivitou a 

spolehlivým plněním úkolů (hierarchický typ kultury). On by preferoval, aby byl úspěch 

definován mírou rozvoje lidských zdrojů, týmovou prací, oddaností zaměstnanců, 

vzájemnou ohleduplností a péčí o lidi (klanový typ kultury), ale také aby se pracoviště 

stalo lídrem v oblasti inovací a zaujalo vítěznou pozici na trhu. Protože však respondent 

nesplnil kritéria rozdělování 100 bodů ve všech odpovědích, nemohl být nakreslen graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 2 vnímá pracoviště po všech stránkách jako přátelské, vedení empatické, 

podporující kolektiv, styl řízení hodnotí jako týmovou práci, konsensus a participaci, 

stmelovacím elementem jsou loajalita a vzájemná důvěra, důraz je kladen na personální a 

profesní rozvoj. Podle něj na pracovišti převládá vysoká důvěra, otevřenost a spolupráce. 

Úspěch je v jeho očích definován mírou rozvoje lidských zdrojů, týmovou prací, 

oddaností zaměstnanců, vzájemnou ohleduplností a péčí o lidi (klanová kultura 45 

bodů), ale také efektivitou a spolehlivým plnění úkolů (hierarchická kultura, 45 bodů). 

Jeho pojetí současné a preferované situace se takřka neliší. To značí spokojenost se 

současným stavem.      

 

Obrázek č. 1 – respondent č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 3 charakterizuje pracoviště přátelskou atmosférou, kde spolu lidé mnoho 

sdílí, vedení vidí jako empatické a podporující kolektiv. Styl řízení zaměstnanců vnímá 

respondent jako důraz na individuální ochotu vzít na sebe riziko podporující inovace, 

svobodu a jedinečnost (adhockratický typ kultury). On by ale preferoval týmovou práci, 

konsensus a participaci. Stmelovacím elementem pracoviště je podle něj závazek 

k rozvoji a inovacím a důležitost být nejlepší. On by ale preferoval, aby pracoviště pojila 

loajalita a vzájemná důvěra. Důraz je podle něj kladen na personální a profesní rozvoj a 

s tímto stavem je spokojen, jen by ho trochu ještě navýšil (ze 40 na 50 bodů). Kritéria 

úspěchu vidí v rozvoji lidských zdrojů, týmové práci a vzájemné ohleduplnosti.  

 

Obrázek 2 – respondent č. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondenti č. 4, 6, 7, 8, 10 a 12 vidí své pracoviště jako přátelské, charakteristické 

týmovou prací a empatickým vedením. Stmelovacím elementem je podle nich vzájemná 

důvěra a loajalita. Důraz je kladen na personální a profesní rozvoj a úspěch je podle nich 

definován mírou rozvoje lidských zdrojů a týmovou prací. V preferované situaci by 

takřka nic neměnili.  

  

 

Obrázek 3 – respondent č. 4     Obrázek 4 – respondent č. 6  

 

 

Obrázek 5 – respondent č. 7     Obrázek 6 – respondent č. 8 

 

 



 

Obrázek 7 – respondent č. 10     Obrázek 8 – respondent č. 12 

 

Respondent č. 5 popisuje své pracoviště jako primárně orientované na výsledky, kde je 

největší důraz kladen na plnění pracovních povinností. V tom samém duchu vnímá také 

vedení ústavu a styl řízení zaměstnanců (tržní kultura). Podle něj je největší důraz kladen 

na stálost a stabilitu a také na efektivitu, kontrolu a hladký provoz (hierarchická kultura). 

Kritériem úspěchu je vedoucí pozice na trhu (tržní typ kultury). On sám by rád viděl 

v budoucnu mnohem více kultury klanové, čili přátelskou a otevřenou atmosféru, vedení 

podporující a kolektiv stmelující, týmovou práci, participaci, loajalitu, vzájemnou 

důvěru, otevřenost a spolupráci.  

 

Obrázek 9 – respondent č. 5 

 



Respondent č. 9 na druhou stranu vnímá současnou situaci na pracovišti jako vyznačující se 

přátelskou atmosférou, s empatickým a kolektiv stmelujícím vedením, styl řízení je potom podle 

něj charakterizován konformitou, předvídatelností a stabilitou ve vztazích (hierarchický typ 

organizace). Za stmelovací element označuje vzájemnou důvěru a oddanost k organizaci, kde je 

kladen důraz na profesní rozvoj a úspěch je definován mírou rozvoje lidských zdrojů a 

efektivitou. V budoucnu by rád viděl toto pracoviště více dynamické, kde jsou lidé ochotni více 

riskovat a brát na sebe větší riziko. Preferoval by také větší důraz na dosahování úspěchu. Čili 

jeho graf klanové kultury, značně zasahující též do kvadrantu hierarchie, by rád vyměnil za větší 

díl adhockratické a tržní kultury.  

 

Obrázek 10 – respondent č. 9 

Respondent č. 11 vnímá toto pracoviště jako značně hierarchické, s důrazem na kontrolu a 

hladký a účinný provoz, kde je charakteristická konformita, předvídatelnost a stabilita ve 

vztazích. On by rád viděl trochu více riskování, podporu inovací, zkoušení nových věcí, větší 

důraz na úspěch zaměřený na předstižení konkurence.  

Obrázek 11 – respondent č. 11 


