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ABSTRAKT 

V teoretické části diplomové práce jsou představeny základní poznatky týkající konceptu 

organizační kultury, které jsou následně uvedeny do vztahu s managementem a vedením 

organizací. Zvláštní kapitola je potom zaměřena na vývoj zkoumání kultury ve vyšším a 

vysokém školství v zahraničí a na základní poznatky, které ze zahraničních studií 

v tomto kontextu vyplynuly. Speciální pozornost je věnována popisu výzkumného 

instrumentu OCAI Camerona a Quinna (2006). Jeho modifikovaná verze byla použita    

v empirické části této práce, kde je popsán akční výzkum věnující se zkoumání 

organizační kultury na jednom vysokoškolském pracovišti. Kromě kvantitativního 

(dotazníkového) přístupu tvoří součást výzkumu rovněž metody kvalitativní – 

pozorování, studium dokumentů a rozhovory. Výsledky zkoumání byly představeny 

vedení a zaměstnancům pracoviště jako podklad pro rozvojové změny. 

  

 

 

Klíčová slova 

Organizační kultura (OK); OK a vedení organizací; OK a její prvky; zkoumání OK ve 

vzdělávacích institucích; dotazník OCAI  
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ABSTRACT 

The theoretical part of this diploma thesis introduces the concept of organizational 

culture and how it relates to management and leadership.  A specific chapter is devoted 

to the evolution of organizational culture assessments at higher education institutions 

abroad.  Particular attention is paid to the Cameron and Quinn´s Organizational Culture 

Instrument (OCAI). Its modified version is subsequently used as one of the research 

methods in the practical section of the paper.  The action research, presented in the 

empirical part, focuses on the organizational culture assessment at a University 

department, using both, the qualitative and quantitative approach.  Results were 

presented to the management and employees of the department to be used for future 

organizational changes. 

   

 

 

Key words 

Organizational Culture (OC); OC and Leadership; OC Assessment at the Institutions of 

Higher Education; Organizational Culture Assessment Inventory (OCAI)  
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1. ÚVOD 

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 

Hodnoty v managementu. Má diplomová práce navazuje na zmíněnou studii s tím, že 

předmětem zkoumání je 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.  Motivem této práce je pak poukázat na 

stále malý zájem o tento koncept v naší republice, který je zvláště patrný v kontextu 

vzdělávacích institucí. 

Lukášová (2010) poukazuje na to, že organizační kultura se stala populárním předmětem 

zájmu mnoha badatelů především na počátku 80. let minulého století. V průběhu 

následujících třiceti let bylo podle uvedené autorky v zahraničí publikováno značné 

množství literatury; koncept organizační kultury byl zařazen do programů výuky 

managementu; a stal se běžnou součástí jazyka manažerů. Přesto uvedená autorka 

podotýká, že „množství odborných publikací na dané téma na českém trhu příliš 

nevzrostlo“ (Lukášová, 2010, s. 10). Podle dostupných informací se domnívám, že 

pokud je u nás tomuto konceptu věnována malá pozornost, je v kontextu vzdělávacích 

institucí, konkrétně pak institucí terciárního vzdělávání, tato pozornost ještě menší. 

Prostřednictvím své diplomové práce bych ráda ukázala, jaké možnosti zkoumání 

kultury organizací se nabízejí a jak mohou být v rámci vzdělávacích institucí využity.  

V teoretické části práce jsou nejprve představeny základní poznatky týkající se konceptu 

organizační kultury, které jsou následně uvedeny do vztahu s managementem a vedením 

(leadership) organizací. Dále jsou popsány prvky organizační kultury a metody jejího 

zkoumání. Kapitola 2.5. je potom zaměřena na vývoj zkoumání kultury ve vyšším a 

vysokém školství v zahraničí a na základní poznatky, které ze zahraničních studií 

v tomto kontextu vyplynuly. Speciální pozornost je věnována popisu výzkumného 

instrumentu OCAI Camerona a Quinna (2006), který je v poslední době zahraničními 

výzkumníky ke zkoumání kultur ve vzdělávacích institucích často používán. Jeho 

modifikovaná verze tvořila součást empirického výzkumu popsaného v praktické části 

této práce.   
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Jak již bylo zmíněno, s konceptem organizační kultury jsem se seznámila během 

specifického výzkumu FHS 2010. Protože mě toto téma velmi zaujalo, představila jsem 

ho na pracovišti, kde jsem realizovala svou praxi – v Ústavu teorie a praxe 

ošetřovatelství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚTPO, 1. LF UK), kde 

vzbudilo u zaměstnanců rovněž nemalý zájem. Praktická část této práce je tedy 

věnována výzkumu organizační kultury tohoto pracoviště. Jedná se o akční výzkum, 

jehož cílem je poznání organizační kultury ÚTPO za účelem rozvinutí jeho dlouhodobé 

strategie, která zahrnuje zvýšení výkonnosti zaměstnanců a zvýšení kvality vzdělávacích 

programů. Předmětem zájmu bylo rovněž praktické využití dotazníku OCAI Camerona a 

Quinna (2006).   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Teoretické zázemí konceptu organizační kultury (OK)  

Zaměříme-li se na pojem kultura obecně, nikoliv tedy pouze z pohledu organizací, lze jej 

popsat jako „široký, mezioborový pojem, který označuje sdílený a naučený způsob 

myšlení, cítění a chování a který vzniká v důsledku adaptace sociálních skupin na vnější 

podmínky a jako účinný nástroj zvládání těchto podmínek je potom v rámci sociálních 

skupin předáván“ (Lukášová, 2010, s. 12). Do managementu byl tento pojem převzat 

z kulturní antropologie, avšak využívány jsou rovněž poznatky z dalších disciplín, 

zejména psychologie a sociologie (Lukášová, 2010; Boan a Funderburk, 2003). 

Lukášová (2010) poukazuje na to, že kultura je na jedné straně výsledkem adaptace, na 

druhé straně je ale také nástrojem adaptace sociálních skupin na podmínky, ve kterých 

žijí.   

Mezi nejčastěji citované výzkumníky a vědce, kteří se konceptu organizační kultury 

věnovali, či věnují, patří: Schein, Hofstede, Deal a Kennedy, Pettigrew, Rokeach, 

Kluckhohn, Kotter, Cameron a Quinn, Alvesson, Hall, Trice a Beyer a další. Někteří 

z nich, např. Kluckhohn nebo Rokeach, se organizačním hodnotám začali věnovat již 

v 50. a 60. letech, ale největší množství výzkumů od jmenovaných autorů pochází z 80. 

a 90. let minulého století a sahá až do současnosti, například práce Scheina nebo Kottera 

(Scott, Mannion, Davies & Marshall, 2003). Skutečnost, že na jejich tvorbu současní 

autoři velmi často odkazují a navazují, svědčí o tom, že je jejich práce vysoce ceněna, a 

proto jsou alespoň jména těch nejdůležitějších z nich uvedena ve zvláštním odstavci. 

Pravděpodobně nejčastěji citovanou definicí organizační kultury je definice Edgara 

Sheina (1993), která organizační kulturu popisuje jako „trvalé předpoklady 

(assumptions), hodnoty (values) a přesvědčení (beliefs), které jsou členy organizace 

sdíleny, které fungují podvědomě a které zásadním, za samozřejmost považujícím 

stylem definují pohled organizace na samu sebe a na své prostředí“ (citované v Reid, 

Marshall a Fynes, 2006, s. 1). Autorova novější definice pak popisuje návaznost 

konceptu kultury na kulturu organizační: „Kultura je jednak dynamický, všudypřítomný 

fenomén, který je podmiňován našimi interakcemi s druhými, tvarován chováním vedení 

a řadou dalších struktur, rutin, pravidel a norem, které vedou a usměrňují naše chování“ 

(Schein, 2004, str. 1). Schein (2004) věří, že když přeneseme kulturu na úroveň 

organizace, lze zcela jasně pozorovat, jak je nejprve kultura vytvářena, zapouštěna, 
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rozvíjena a následně ovládána, a jak kultura omezuje, stabilizuje a poskytuje strukturu a 

smysl jejím členům. Podle tohoto experta jsou dynamické procesy vytváření kultury a 

managementu „esencí vedení (leadership) a přivádí nás k poznání, že vedení a kultura 

jsou dvě strany jedné mince“ (Schein, 2004, str. 1).   

Hofstede (1998) dále upozorňuje na to, že organizační kultura, obzvláště z pohledu 

delšího časového úseku, může být rozhodujícím činitelem majícím zásadní vliv na 

přežití nebo pád dané organizace (citované v Campbell, 2004). Výstižná je jeho metafora 

přirovnávající organizační kulturu k cibuli, kde jednotlivé slupky představují její 

jednotlivé vrstvy. Za strukturální prvky organizační kultury považuje Hofstede hodnoty 

a praktiky, které tak tvoří pomyslný střed jeho metaforické cibule (tamtéž). McDonald a 

Gandz (1992) vnímají sdílené hodnoty jako základ vzniku organizační kultury, a proto je 

na ně podle těchto výzkumníků možno pohlížet jako na jediný stmelovací element, které 

organizace má (citované v Nel, 2009).   

2.2. Organizační kultura a vedení (leadership)   

Podle mnohých odborníků hraje vedení a management organizace při utváření obsahu 

kultury organizace nezastupitelnou roli (Shein, 2004; El-Nadi, 2008; Kefela, 2010; 

Lukášová, 2010 a další). Většina z nich se shoduje v tom, že obsah kultury management 

organizace vytváří nejen cíleným, vědomým způsobem, ale také nevědomě, svým 

každodenním chováním. Svým chováním – mluvou, oblékáním, jednáním, svým 

způsobem zacházení s časem, způsobem řešení problémů, mírou formálnosti či 

neformálnosti, mírou citové blízkosti či odstupu, poskytuje tedy management lidem 

v organizaci vzory chování, ať už pozitivní nebo negativní (Lukášová, 2010).    

Shein (2004), který se otázkou vztahu organizační kultury a vedení dlouhodobě zabývá, 

věří, že základy organizačních kultur pokládají ve svých organizacích jejich lídři tím, že 

do skupin vnáší své vlastní hodnoty a předpoklady. Pokud se skupina stane úspěšnou a 

předpoklady samozřejmostí, dochází podle něj ke vzniku kultury, která pak příštím 

generacím členů této skupiny definuje, jaké způsoby vedení jsou akceptovatelné. Kultura 

tedy potom definuje styl vedení (leadership). Avšak jakmile začne skupina vlivem 

externích změn čelit adaptivním těžkostem a některé z jejích základních předpokladů 

pozbudou platnosti, přichází vedení opět do hry. V takových situacích musí být lídři 

schopni vystoupit z kultury, kterou vytvořili a započít evoluční proces, který skupině 

pomůže s adaptací na změněné prostředí (Shein, 2004).   
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Podle zmíněného výzkumníka je schopnost vnímat limitace své vlastní kultury a 

schopnost adaptivně kulturu rozvíjet pro lídry esencí a ultimativní výzvou. Pokud však 

mají tuto výzvu zvládnout, musí nejprve porozumět dynamice kultury jako takové. 

V tomto ohledu je podle Sheina (2004) pro lídry nejdůležitější následující poselství: 

„Pokuste se porozumět kultuře, zohlednit její význam, a zeptejte se sami sebe, jak dobře 

jste schopni pochopit kulturu, ve které jste zakotveni a která vás obklopuje“ (tamtéž, s. 

2).  

Shein (2004) rovněž upozorňuje na to, že síly, které se v sociálních a organizačních 

situacích vytvářejí a které z kultury vycházejí, jsou velmi mocné a pokud nerozumíme, 

jakým způsobem tyto síly operují, staneme se jejich obětí.  Tento názor je zastáván 

rovněž dalšími odborníky, kteří se specializují na řízení organizačních změn. Podle nich 

se v současné době mnohé organizace kdekoliv na světě pokouší o různé změny, 

většinou za účelem adaptace na rychle se měnící prostředí. Avšak 50 až 70% těchto 

iniciativ se nezdaří (Blanchard, Brit, Hoekstra a Zigarmi, 2009). Důvodů je více, 

nicméně mnozí se shodují v tom, že tím nejčastějším důvodem nezdařilých pokusů o 

změny je právě nezohlednění nebo neznalost organizační kultury ze strany managementu 

a vedení (Witt, 2011).  

2.3. Prvky organizační kultury a způsoby jejich zkoumání  

Přestože v literatuře neexistuje jednotná, obecně uznávaná a platná definice organizační 

kultury, většina současných autorů se shoduje v tom, že lze tento koncept chápat jako 

„soubor základních přesvědčení, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny 

v rámci organizace a které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a 

v artefaktech (tj. výtvorech) materiální a nemateriální povahy“ (Lukášová, 2010, s. 18). 

Organizační kultura je tedy mnohými autory vymezována jako strukturovaný jev 

skládající se z jednotlivých prvků (tamtéž). Tyto prvky představují základní a funkční 

elementy organizační kultury. Jak vyplývá z výše uvedené definice, patří mezi ně 

základní přesvědčení (basic assuptions), hodnoty (values), normy chování (norms), 

postoje (attitudes) a v neposlední řadě také vnější manifestace kultury, často označované 

jako artefakty (artifacts) materiální a nemateriální povahy (tamtéž).     

Přičemž základní přesvědčení jsou „zafixované představy o fungování reality, které 

lidé v organizaci považují za naprosto samozřejmé, pravdivé a nezpochybnitelné. 

Fungují zcela automaticky a jsou velmi stabilní a odolné vůči změně“ (Lukášová, 2010, 
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s. 19). Podle Sheina (2004) vznikají tyto základní předpoklady prostřednictvím 

opakované zkušenosti. Čili jestliže například určitý způsob řešení konkrétního problému 

vede opakovaně k pozitivnímu výsledku, začnou lidé po určitém čase pokládat tento 

způsob řešení za samozřejmý a jediný možný. To, co pro ně bylo původně hypotézou, se 

stane faktem. Například pokud řešení problému vždy přišlo ze strany experta, po určité 

době lidé začnou věřit, že při podobném problému musí vždy vyhledat experta. Nejenže 

budou odmítat vyřešit problém sami, ale nebudou chtít o této možnosti ani diskutovat, 

protože již nebudou pochybovat o tom, že expert je právě v takové situaci nutný 

(tamtéž).  

Změnit daný způsob myšlení a chování předpokládá podle uvedeného autora změnit 

zafixované významy a vytvořené kognitivní struktury, což vede ke kognitivní 

destabilizaci, která u člověka vyvolává úzkost. Než aby člověk tuto úzkost toleroval, 

zvolí raději takovou interpretaci určité události kolem sebe, která mu umožní pojmout 

tuto událost v souladu se svými přesvědčeními, a to dokonce i tehdy, když to znamená 

popírání, zkreslování či jinou formu obranné reakce vůči realitě. Právě v tomto 

psychologickém procesu tkví zásadní síla kultury, jakožto množiny základních 

předpokladů definující význam věcí okolo nás, určující čemu máme věnovat svou 

pozornost, jak máme na dění kolem reagovat emocionálně a jak máme reagovat 

v různých situacích (Shein, 2004). Tento prvek organizační kultury zůstává v kontextu 

jejího zkoumání zcela skrytý a může být odhalen pouze velmi obtížně prostřednictvím 

hloubkových rozhovorů či jiných kvalitativních výzkumných procesů (Lukášová, 2010).   

Organizační hodnoty hrají v rámci organizační kultury rovněž velmi důležitou roli. 

Podle mnohých autorů představují hodnoty jádro organizační kultury a jsou považovány 

za důležitý indikátor obsahu a nástroj utváření organizační kultury (Lukášová, Nový a 

kol., 2004). Lukášová (2010) popisuje hodnoty jako „to, co je považováno za důležité, 

čemu jednotlivec či skupina přikládá význam“ (s. 21), „co je pro jednotlivce či skupinu 

implicitně žádoucí a co ovlivňuje výběr možných způsobů, nástrojů a cílů činnosti“ 

(Kluckhohn a Strodtbeck, 1991, citované v Lukášové, 2010, s. 21). Collins a Porras 

(1996) definují organizační hodnoty jako „esenciální a trvalé zásady, které jsou 

podstatou firemního poslání, neovlivněné externím prostředím“ (citované v Reid, 

Marshall a Fynes, 2006).  
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Mnohé teorie organizačních hodnot se shodují v tom, že kultura, společnost a osobnost 

ovlivňují cíle, standardy a kritéria, které řídí chování, rozhodování a jednání. Ty jsou 

získávány během procesu socializace, který je provázen rituály, symboly, firemním 

jazykem, legendami, mýty, systémy oceňování a komunikačními praktikami. Tento 

proces formuje rámec pro rozvoj organizačních hodnot (Dose, 1997; Kluckhohn, 1951; 

Deal a Kennedy 1982; Chatman, 1989; Judge a Cable 1997 citované v Reid et al. 2006). 

Podle mnoha autorů tak hodnoty představují klíčový nástroj utváření organizační kultury 

(Lukášová, 2010).  

Některé organizace své hodnoty formálně artikulují, například prostřednictvím firemní 

vize, firemního poslání nebo etického kodexu. Lukášová (2010) však upozorňuje na to, 

že při zkoumání obsahu kultury organizace je třeba si uvědomit, že v řadě organizací 

panuje nesoulad mezi hodnotami deklarovanými a hodnotami skutečně zastávanými. 

Příčinou tohoto nesouladu může být podle uvedené autorky jednak to, že se zaměstnanci 

ve skutečnosti neztotožňují s oficiálními firemními hodnotami deklarovanými 

managementem, ale také to, že hodnoty, které management deklaruje, jsou pouhými 

aspiracemi (tamtéž). To potvrzuje mnoho dalších autorů, podle kterých jsou dokonce 

pojmy sdílených hodnot a hodnotová kongruence pro dosažení firemního úspěchu 

centrálními (Peters a Waterman (1982); Chatman a Caldwell (1991); O’Railly (1989) 

citované v Reid et al., (2006). Organizační hodnoty lze zkoumat například 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů nebo dotazníků (Lukášová, 2010).    

Normy chování jsou nepsaná pravidla a zásady chování, které skupina jako celek 

akceptuje v určitých situacích. Podle Lukášové (2010) se zde jedná o neformální 

pravidla, která členové organizace sdílejí, jejichž dodržování je ve skupině 

„odměňováno“ a nedodržování „trestáno“. Zmíněná autorka dále uvádí, že „odměny či 

sankce mají především citový charakter – k těm, kteří normy dodržují, se ostatní členové 

organizace chovají vstřícně a přátelsky, k těm, kteří je nedodržují, se chovají nevšímavě, 

odmítavě, až nepřátelsky“ (s. 22). Normy chování se pak mohou týkat „řady aspektů 

organizačního života – pracovní činnosti (např. rychlosti práce, kvality práce, způsobu 

jednání se zákazníky…), komunikace ve skupině (míry sdělování informací, charakteru 

sdělovaných informací…), ale i oděvu apod.“ (tamtéž, s. 22). Pro organizaci mají tak 

skupinové normy chování zásadní význam, a přestože patří, podobně jako artefakty, 

mezi vnější pozorovatelné znaky, jejich interpretace bývá obtížná. Z tohoto důvodu je 
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vhodné zaměřit zkoumání organizační kultury na více úrovní, nikoliv jen na zkoumání 

jejich pozorovatelných prvků (Lukášová, 2010; Shein, 2004).  

Artefakty jsou všechny vnější projevy kultury jak materiální, tak nemateriální povahy. 

K materiálním artefaktům jsou řazeny například vzhled budovy, vybavenost kanceláří, 

úprava zevnějšku zaměstnanců, produkty vytvářené organizací, výroční zprávy firem, 

propagační brožury a podobně. Mezi artefakty nemateriální povahy patří například 

organizační mluva, historky a mýty, firemní hrdinové, zvyky, rituály, ceremoniály a 

další (Lukášová, 2010). Podle Sheina (2004) zahrnují artefakty všechny jevy, které je 

člověk schopen vidět, slyšet a cítit, když se setká se skupinou, která má pro něj 

neznámou kulturu. Artefakty jsou nejsnadněji identifikovatelným prvkem organizační 

kultury, například prostřednictvím pozorování nebo studia dokumentů. Autoři však 

upozorňují na to, že podobně jako u norem chování, jejich obsah není možno pochopit 

bez identifikace obsahu dalších prvků kultury a jejich vzájemných souvislostí 

(Jančíková, 2008; Lukášová, 2010; Shein, 2004).   

2.4. Výzkumné metody pro zkoumání organizační kultury 

Pokud tedy nahlížíme na kulturu jako na komplexní a vícevrstevný jev, nabízí se otázka 

jak tento koncept nejlépe zkoumat. V předešlé kapitole byly popsány některé ze 

základních prvků organizační kultury, včetně stručných poznámek o tom, jak který 

prvek různí badatelé doporučují zkoumat. S ohledem na komplexnost tohoto konceptu 

bylo také slovy Lukášové (2010) doporučeno organizační kulturu zkoumat na více 

úrovních.  

Kromě kvalitativních výzkumných metod (nestandardizované pozorování viditelných 

artefaktů, studium dokumentů, hloubkové, skupinové, či polostrukturované rozhovory) 

byly ke zjišťování obsahu tohoto konceptu rovněž vytvořeny různé kvantitativní 

instrumenty. Mezi tyto instrumenty patří dotazníky, kterých bylo za účelem zjišťování 

obsahu kultury organizací v průběhu posledních desetiletí v zahraničí vyvinuto velké 

množství. Mezi nejznámější a nejčastěji používané dotazníky patří podle Lukášové 

(2010) Denison Organizational Culture Survey (DOCS), Organizational Culture 

Inventory (OCI) a Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). Pro přehled a 

popis nejčastěji používaných instrumentů vhodných pro zkoumání kultury organizací viz 

např. Scott, Mannion, Davies a Marshall, 2003; Jung, Scott, Davies, Bower, Whalley, 

McNally, Mannion, 2009;  Lukášová, 2010.   
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Někteří výzkumníci doporučují pro zkoumání organizační kultury použít tzv. 

metodologickou triangulaci (Scot et al., 2003; Pennington a More, 2011), při které se 

využívá obou výzkumných metodologií, čili kvalitativní i kvantitativní, jako vzájemně 

se doplňujících postupů. Podle Pavlici (2006) je obecným cílem tohoto přístupu 

„maximalizace metodologické síly kvalitativních i kvantitativních metod při současné 

neutralizaci či eliminaci jejich nedostatků“ (s. 39). V kontextu zkoumání kultur 

v organizacích je pak tento postup vhodný také z toho důvodu, že umožní odkrýt více 

aspektů zkoumané kultury. Například viditelné manifestace kultury – artefakty, mohou 

být zkoumány pozorováním, hodnoty prostřednictvím kvantitativních dotazníků a 

základní předpoklady pomocí hloubkových rozhovorů (Scot et al., 2003). 

2.5. Zkoumání organizační kultury v institucích terciárního vzdělávání  

Na počátku 80. let minulého století publikovala ve Spojených státech amerických 

Národní komise pro excelenci ve vzdělávání (The National Commission on Excellence 

in Education, NCEE) zprávu Národ v nebezpečí (A Nation at Risk), která odstartovala 

reformy na všech úrovních amerického vzdělávacího systému (NCEE, 1983). Uvedená 

zpráva byla reakcí na tristní výstupy celonárodního výzkumu amerického školství z roku 

1981 a její součástí byla specifická doporučení, která různým vzdělávacím institucím 

specifikovala oblasti, na které by se měly při reformách soustředit (tamtéž).  Tato zpráva 

se pak stala podnětem pro uskutečnění mnoha výzkumných studií.  

Například Cameron (1984), expert na organizační kulturu, navázal na doporučení 

obsažená ve zprávě slovy: “zpráva obsahovala mnohá doporučení vyzývající k inovaci a 

adaptaci ze strany vzdělávacích institucí. Tato doporučení byla zaměřená na základní, 

středoškolské, vyšší a vysokoškolské vzdělávání. Avšak dříve než budou instituce 

schopny tato doporučení implementovat, musí organizačním změnám nejen porozumět, 

ale stát se odborníky v této oblasti“ (s. 122). V kontextu probíhajících reforem ve 

vzdělávacích institucích pak Tierney (1988), jeden z předních amerických expertů 

v oblasti vzdělávání, upozornil na to, že kýžené změny v oblasti školství se neobejdou 

bez porozumění konceptu organizační kultury.  

Lze tedy vyvodit, že zmíněná zpráva, a následně odstartované reformy v oblasti 

amerického školství, měly zásadní vliv na to, že se organizační kultura ve vzdělávacích 

institucích stala předmětem zkoumání mnoha výzkumníků, a to později také za 

hranicemi Spojených států (např. Farmer, 1990, Wilms, 1996, Zell, 1997, Kezar a Eckel, 
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2000, citované v Keup, Walker, Astin a Lindholm, 2001; Frew, 1996; Partington, P., 

Brown G., 1997; Poškiené, 2002; Berrio,2003; Kezar, Carducci, Contreras-McGavin, 

2006; Birnbaum, 1988, Kosko, 1993, Sporn, 1996, Mintzberg a Van der Hayden, 1999, 

Bartel, 2003, citované v Fralinger a Olson, 2007; Trivellas, P., Dargenidou, D., 2009; 

Fralinger a Olson, Pinto-Zipp, DiCorcia, 2010).  

Mnozí z nich se shodují v tom, že každá univerzita a vyšší škola má svá specifika, která 

korelují s jejich příslušnou kulturou (Sporn, 1996; Bartel, 2003 citované v Fralinger a 

Olson, 2007); a že kulturu na úrovni univerzit lze definovat jako hodnoty a předpoklady 

univerzitních aktérů (stakeholders - administrátorů, učitelských a vědeckých sborů, 

studentů, členů rady a ostatního personálu) založených na tradici a komunikovaných 

verbálně a neverbálně (Deal a Kennedy, 1982; Bartell, 2003 citované v Fralinger et al., 

2010).     

Na rozdíl od většiny obchodních a jiných organizací mají univerzity většinou nejasné a 

obtížně měřitelné cíle (Birnbaum, 1988; Kosko, 1993; Bartell, 2003 citované v Fralinger 

et al., 2010) a různorodé vnitřní a vnější aktéry (stakeholds), mající pro tyto organizace 

mimořádný význam. Mezi vnitřní aktéry se řadí domácí a zahraniční předgraduální a 

postgraduální studenti různého profesního zaměření. Mezi externí aktéry je zahrnuta 

okolní komunita, politické jurisdikce, dotující a akreditační komise, odbory a media 

(Bartel, 2003 citované v Fralinger et al., 2010).  V tomto kontextu může být univerzita 

posuzována jako složitá síť, ve které role manažerů spočívá v propojování jednotlivých 

komponentů této sítě dohromady (tamtéž). Jakožto síť může být univerzita vnímána jako 

protkaná, kontinuální, umožňující komunikaci mezi jedinci, kteří spolu sdílí 

zodpovědnost a rozhodovací pravomoci (Mintzberg a Van der Hayden, 1999; Bartell, 

2003, citované v Fralinger et al., 2010).    

Zajímavé poznatky, které pro lídry v oblasti vyššího a vysokého vzdělávání na základě 

různých výzkumů vyplynuly, mohou být vyjádřeny prostřednictvím osmi základních 

principů: (1) Každá vyšší škola (college) nebo univerzita má svou specifickou 

organizační kulturu; (2) vedení (leadership) v akademické kultuře by mělo stavět lidi 

(své zaměstnance) na první místo (putting people first); (3) vedení v akademické kultuře 

by mělo usilovat o spolupráci mezi vyučujícími a studenty (connecting people);            

(4) zavádění inovací a změn zahrnuje změnu hodnot a přesvědčení (values and beliefs); 

(5) budování silné akademické kultury vyžaduje podporování rozdílností (rozdílných 
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etnicit); (6) efektivní socializace zahrnuje zapojování nových členů do institučních změn 

a závazků; (7) vnímání organizací jako kulturní entity znamená pohled za hranice jejich 

fyzických hranic; a (8) vedení, v kontextu akademické kultury, zahrnuje praktikování 

efektivních kulturních strategií (Rhoads a Tierney, 1992; také citované v Kezar, 

Carducci a Contreras-McGevin, 2006). 

Během posledních dvou dekád byly univerzity na celém světě pod stále větším tlakem 

přizpůsobení se rychle měnícím se sociálním, technologickým, ekonomickým a 

politickým podmínkám (Bartell, 2003 citované v Frelinger et al., 2010). „Bezprecedentní 

nárůst, komplexita a soutěžení v kontextu globální ekonomie, společně se sociálně-

politickými a technologickými silami, které ji provází, vyvíjejí na instituce terciárního 

vzdělávání vytrvalé a kumulující tlaky vyžadující, aby reagovaly na měnící se prostředí 

dalekosáhlými institučními adaptacemi zahrnující významné transformace v organizaci 

výzkumu, vzdělávání a administraci ve vyšším vzdělávání“ (Cohen, 1997; Bartel, 2003 

citované v Frelinger et al., 2010, s. 255). Tato situace nastala také v naší republice.  

Současná situace v českém školství je taková, že vzdělávací systém v naší republice stojí 

před potřebou uskutečnění rozsáhlých změn, které jsou blíže popsány v tzv. školské 

reformě (MŠMT, 2011, online). Mnohé kroky, které si kladou za cíl zlepšit stávající 

neutěšenou situaci českého školství, byly již podniknuty. Příkladem je připravovaný 

zákon o terciárním vzdělávání (MŠMT, 2011, online) nebo projekt zaměřený na 

zajišťování kvality v systému terciárního vzdělávání, jehož výstupem bude návrh 

národního systému komplexního hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání, 

včetně doporučení způsobu využívání jeho výsledků (Odbor projektů reforem MŠMT, 

2010). Uznání potřeby změny, identifikace oblastí, kterých se změna bude týkat a 

navržení strategií, jak kýžených změn dosáhnout, jsou jistě prvními důležitými kroky. 

Jak však vyplývá z výše uvedených výzkumů, pro manažery a lídry našich vzdělávacích 

institucí je k implementaci kýžených změn nezbytná rovněž znalost kultury jejich 

institucí.   

2.6. Teoretické zázemí dotazníku Camerona a Quinna - OCAI  

V poslední době je v zahraničí při výzkumech organizační kultury různých vzdělávacích 

institucí často používán dotazník Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 

Camerona a Quinna (2004) (Berio, 2003; Franlinger a Olson, 2007; Brooks, 2007; 

Fralinger, Olson, Pinto-Zipp, DiCorcia, 2010; Bremer a Lamers, 2011). Zmíněný 
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dotazník je podle výzkumníků vhodný hlavně pro určování celkového profilu 

organizační kultury, konkrétně pak pro diagnostiku a iniciování změn organizační 

kultury za účelem adaptace vzdělávacích institucí na tlak externího prostředí (Cameron a 

Quinn, 1999 citované v Fralinger et al, 2010). Protože patří rovněž k velmi často 

citovaným výzkumným instrumentům (Lukášová, 2010), a protože byla jeho 

modifikovaná verze použita v empirické části této práce, bude tomuto dotazníku 

v následujících odstavcích věnována pozornost.           

2.6.1. OCAI a Model soupeřících hodnot 

OCAI je založen na Modelu soupeřících hodnot (Competing Values Framework – CVF), 

který vznikl na základě výzkumu zabývajícím se nejdůležitějšími indikátory, jež mají 

vliv na efektivitu organizací. Výstupem tohoto výzkumu byl seznam třiceti devíti 

indikátorů měřících efektivitu organizací, který publikoval Jonn Campbell se svými 

kolegy v roce 1974 (Cameron a Quinn, 2006). Ouinn a Rohrbaugh (1983) následně 

podrobili tento seznam statistické analýze, která ukázala na dvě základní dimenze 

obsahující čtyři důležité skupiny indikátorů. Jedna dimenze rozlišuje kritéria efektivity 

zdůrazňující flexibilitu, volnost v rozhodování a dynamičnost od kritéria kladoucího 

důraz na stabilitu, pořádek a kontrolu (Cameron a Quinn, 2006). Podle zmíněných 

výzkumníků tak existují organizace, které jsou efektivní, kladou-li důraz na flexibilitu a 

dynamiku, například Microsoft nebo Nike, zatímco jiné organizace jsou efektivní, pokud 

zdůrazňují a zabezpečují stabilitu a pořádek, jako například většina vládních organizací 

(tamtéž).  

Druhá dimenze rozlišuje kritéria efektivnosti zdůrazňující interní orientaci, integraci a 

shodu od kritérií, která akcentují externí orientaci, diferenciaci a soupeření. Příkladem 

může být podle výše uvedených výzkumníků společnost IBM, tradičně uznávaná pro své 

harmonické vnitřní rysy vs. společnost Toyota, zaměřená na vnější interakce a soupeření 

s ostatními. Kontinuum tak sahá od shody a soudržnosti na jednom konci až po rozdělení 

organizace na dílčí, na sobě nezávislé části na druhém konci (tamtéž). Kombinací těchto 

dvou dimenzí vznikly kvadranty, z nichž každý zahrnuje odlišnou sadu indikátorů 

efektivnosti organizace reprezentující hodnoty pracovníků ve smyslu organizační 

výkonnosti. Obrázek 2.1. ilustruje vzájemný vztah těchto dvou dimenzí.  
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Obrázek 2.1. Model soupeřících hodnot (zdroj: Cameron a Quinn, 2006, s. 35) 

 

Zmíněné indikátory efektivnosti reprezentují to, co je pro lidi důležité ve vztahu 

k organizační výkonnosti, neboť definují, co je vnímáno jako dobré, správné a patřičné.  

Jinými slovy, tyto čtyři skupiny kritérií charakterizují základní hodnoty, podle kterých se 

organizace posuzují. Podstatné je, že tyto základní hodnoty reprezentují obsahově 

protikladné, navzájem soupeřící přesvědčení. Póly jednotlivých dimenzí zdůrazňují 

základní hodnoty, které jsou protichůdné hodnotám na druhém konci kontinua – 

flexibilita versus stabilita, interní versus externí zaměření. Kvadranty, vzniklé kombinací 

těchto dimenzí, spolu pak soupeří po diagonále.  

Například levý horní kvadrant identifikuje hodnoty charakterizující interní zaměření 

s důrazem na lidské vztahy a sociální aspekty pracovního procesu, zatímco hodnoty 

obsažené v pravém dolním kvadrantu kladou důraz na racionální způsob dosahování cílů 

na základě analýzy externího prostředí. Pravý horní kvadrant identifikuje hodnoty, které 

zdůrazňují flexibilitu, otevřenost vůči změně a vyhledávání informací a zdrojů ve 

vnějším prostředí, zatímco pro levý dolní kvadrant je důležité interní zaměření oceňující 

kontrolu a stabilitu. Název „Model soupeřících hodnot“ pak podle autorů vznikl právě na 
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základě zmíněných protikladných hodnot charakteristických pro jednotlivé kvadranty. 

(tamtéž).  

Rozsáhlost identifikovaných dimenzí a kvadrantů, které z těchto dimenzí vzešly, vedla 

autory k označení jednotlivých kvadrantů za jednotlivé typy kultury. Každý kvadrant 

pak reprezentuje základní předpoklady, orientace a hodnoty – tedy stejné prvky, které 

zahrnuje jádro organizační kultury. OCAI je potom nástroj, který nám na základě 

těchto základních typů kultur umožňuje diagnozovat dominantní směr naší 

organizace a zároveň určit typ, sílu a shodnost (kongruenci) převládající kultury 

(tamtéž). Stručný popis jednotlivých typů kultur ilustruje obrázek č. 2.2. Podle Lukášové 

(2010) je dotazník OCAI vhodný zvláště pro analýzy zaměřené na strategické aspekty 

kultury organizací.  

2.6.2. Popis dotazníku OCAI a jeho využití  

OCAI instrument je založen na výše popsaném modelu CVF Quinna a Rohrbaugha 

(Cameron and Quinn, 2006). Základní dvě dimenze modelu představují flexibilita versus 

kontrola a interní versus externí zaměření. Jejich kombinací vznikly čtyři typy kultury: 

kultura klanová, adhockratická, hierarchická a tržní (Cameron a Quinn, 2006, překlad 

Lukášová, 2006). Obsah organizační kultury zkoumaných firem je zjišťován 

prostřednictvím šesti obsahových komponent, na nichž je dotazník založen. Jsou jimi:  

1) Dominantní rysy organizace – charakteristické rysy prostředí a atmosféry  

2) Způsob vedení v organizaci – co se ve firmě rozumí vedením, co je považováno  

    za vůdcovské schopnosti 

3) Způsob řízení zaměstnanců – co je charakteristické pro manažerský styl, jaké                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    metody řízení jsou užívány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4) Soudržnost organizace – co zajišťuje soudržnost organizace 

5) Prioritní strategické faktory – co se v organizaci zdůrazňuje, na co je organizace 

    zaměřena 

6) Kritéria úspěchu – jak je v organizaci definována úspěšnost 

Každou ze šesti obsahových komponent zkoumá jedna otázka v dotazníku 

prostřednictvím čtyř předložených tvrzení. Každé předložené tvrzení pak koresponduje 

s jedním ze čtyř typů kultur. Příklad položek dotazníku uvádí tabulka 2.1., která 

znázorňuje poslední, šestou otázku v dotazníku a její čtyři předložená tvrzení A, B, C, 
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D, kde A charakterizuje klanovou kulturu, B adhockratickou, C tržní a D hierarchickou 

kulturu. Úkolem respondenta je rozdělit mezi tato tvrzení celkem 100 bodů, a to podle 

toho, do jaké míry jednotlivá tvrzení vystihují organizaci respondenta.  

Tento úkon je prováděn ve dvou časových dimenzích. Nejprve je respondent požádán, 

aby celý dotazník, čili šest otázek, vyplnil s tím, že se zaměří na současnou situaci ve 

své organizaci. Po rozdělení 100 bodů u každé ze šesti otázek v kolonce „nyní“ potom 

respondent přistoupí ke druhé fázi vyplňování. V té je však instruován soustředit se na 

rozdělování bodů mezi předložená tvrzení v kolonce „preferovaná situace“ s tím, že si 

představí, jak by organizace měla podle něj vypadat za pět let (Cameron a Quinn, 2006).  

6. Kritéria úspěchu Současná situace Preferovaná situace 

A  Organizace definuje úspěch jako rozvoj 

     lidských zdrojů, týmovou práci, oddanost 

     pracovníků a péči o lidi.  

  

B  Organizace definuje úspěch jako vlastnictví 

     unikátního nebo nejnovějšího produktu. Je 

     lídrem v oblasti výrobků a inovací.    

  

C  Organizace definuje úspěch jako vítězství na 

     trhu a předstižení konkurence. Klíčová je pro 

     ni vedoucí pozice na trhu.  

  

D  Organizace definuje úspěch jako efektivnost.  

     Rozhodující jsou pro ni spolehlivé dodávky,  

     plynulost práce a výroba s nízkými náklady.  

  

Počet bodů celkem     100 100 

Tabulka 2.1. Příklad položek dotazníku OCAI, otázka č. 6 (zdroj: Cameron a Quinn, 2006, s. 28, překlad  

                      Lukášová, 2010, s. 158). 

 

Průměrná skóre, vypočtená pro každý typ kultury, lze přenést do grafu, který pak 

znázorňuje profil kultury dané organizace. Zde se Cameron a Quinn (2006) inspirovali 

statistikem Tukeyem, autorem knihy Průzkumová analýza dat (Exploratory Data 

Analysis (1977). Podle tohoto statistika jsou důležité rozdíly mezi číselnými řadami 

daleko lépe uchopitelné, pokud se ze sebraných dat vytvoří obrázek nebo graf, než když 

se data podrobí statistickým testům či sofistikovaným matematickým metodám. Z tohoto 

důvodu Cameron a Quinn (2006) doporučují vytvořit na základě dat sebraných pomocí 

dotazníku OCAI graf, který nazvali profil organizační kultury (viz obrázek 2.2. a 2.3.). 
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Obrázek 2.2. Profil organizační kultury (zdroj Cameron, Quinn, 2006, s. 67) 
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Výstupem interpretace dat z tohoto dotazníku je přehled základních předpokladů, na 

kterých daná organizace funguje a hodnot, které ji charakterizují. S ohledem na 

vyplňování dotazníku upozorňují výzkumníci na to, že neexistují žádné správné a 

chybné odpovědi, tak jako neexistují správné a špatné organizační kultury (Cameron a 

Quinn, 2006). Výhodou tohoto instrumentu je jeho snadné vyhodnocování. Jeho 

součástí je tzv. pracovní tabulka (viz tabulka 2.2.) a návod na vyhodnocení odpovědí. 

Průměrná skóre, vypočtená pro každý typ kultury, lze vnést do grafu, který potom 

znázorňuje profil kultury dané organizace (viz příklad profilu na obr. 2.3).  

Odpověď          Průměr Odpověď Průměr   

A nyní 52 A preferovaná 57 

B nyní 16 B preferovaná 18 

C nyní 13 C preferovaná 13 

D nyní 19 D preferovaná 12 

Tabulka 2.2. Příklad vyhodnocování části OCAI 

 

Obrázek 2.3. Příklad profilu OK zjištěného prostřednictvím dotazníku OCAI.  

         Červená = současná;  Zelená = preferovaná situace 

 

Organizační profil lze navíc vytvořit jednak pro celkový typ kultury zkoumané 

organizace, ale také pro jednotlivé obsahové komponenty, pro subkultury organizace a 
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pro jednotlivé respondenty. Například zkoumáme-li organizační kulturu nějaké 

univerzity, můžeme vytvořit profil celkové univerzitní kultury, dále profily jejích 

jednotlivých oddělení a ústavů, a v rámci jednoho oddělení také graf jednotlivých 

respondentů zkoumaného oddělení. Zajímá-li nás nejvíce například obsahová 

komponenta č. 6 – kritéria úspěchu, vytvoříme graf pro tuto specifickou komponentu. 

Z výsledných profilů (grafů) lze dále organizační kulturu interpretovat ze šesti různých 

perspektiv: (1) jaký typ kultury je dominantní, (2) zda existuje odchylka mezi 

preferovaným a současným typem kultury, (3) jaká je síla kultury, která dominuje, (4) 

jaká je kongruence kulturních profilů vygenerovaných na různé komponenty a různá 

oddělení či respondenty, (5) jaký je profil naší organizační kultury ve srovnání 

s podobným typem organizací, a (6) jaké trendy, popsané Cameronem a Quinnem na 

základě pozorování více než tisíce organizací, jsou ve zkoumané organizaci patrné 

(Cameron a Quinn, 2006).    

2.6.3. Čtyři typy kultur popsané v OCAI a vývoj jejich názvů 

Jak je patrno z obrázku 2.2., názvy jednotlivých kvadrantů vyzdvihují jejich specifické 

charakteristiky – lidské vztahy (Clan), otevřené systémy (Adhocracy), racionální cíle 

(Market) a interní procesy (Hierarchy) (překlad Lukášová, 2010 s. 84). Cameron a 

Quinn (2006) zdůrazňují, že názvy jednotlivých kvadrantů nevznikly náhodně, nýbrž 

byly derivovány z odborné literatury zabývající se vývojem organizací. Výzkumníci 

rovněž zdůrazňují, že zmíněné čtyři kvadranty korelují jednak s formami organizací, 

které byly popsány v organizačních vědách, dále zapadají do základních manažerských 

teorií a přístupů a zároveň se shodují s uznávanými psychologickými teoriemi.   

2.6.3.1. Hierarchická kultura (D) 

Typ hierarchické organizační kultury má podle Camerona a Quinna (2006) svůj původ 

v raných organizačních přístupech moderní éry na počátku 20. století. V tomto období 

byla pro organizace největší výzvou produkce zboží a služeb pro stále komplexnější 

společnost. Za účelem zvládnutí této výzvy předložil německý sociolog Max Weber 

sedm rysů, tzv. principů byrokratické organizace: pravidla, specializace, záslužnost, 

hierarchie, oddělené vlastnictví, neosobnost a zodpovědnost. Tyto principy se ukázaly 

jako velice efektivní, a proto je mnohé organizace pojaly za své. Takřka všechny 

manažerské publikace do konce 60. let pokládaly Weberovu racionální byrokracii za 

ideální formu organizace, protože vedla ke stabilním, efektivním a vysoce 
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konzistentním produktům a službám. Podnikatelské prostředí bylo v tomto období 

relativně stabilní, a proto mohly být úkoly a povinnosti integrovány a koordinovány tak, 

aby byla udržena jednotnost produktů a služeb. Ke klíčovým faktorům úspěchu patřilo 

jasné stanovení autorit, standardizovaných pravidel, kontroly a zodpovědnosti.  

Organizační kultura, která koresponduje s výše uvedenou formou, a kterou dotazník 

OCAI zkoumá, je proto výzkumníky nazvaná „hierarchická.“ Je charakteristická svým 

formalizovaným a strukturovaným pracovním prostředím zdůrazňujícím postupy a 

předpisy, ve kterém jsou stmelujícím prvkem formální pravidla. Efektivní vedoucí jsou 

dobrými koordinátory a organizátory, pro které je důležité udržování hladkého chodu 

organizace, její stability a efektivnosti. Úspěch je definován spolehlivostí dodávek, 

hladkým plněním harmonogramů a nízkými náklady. Řízení zaměstnanců je 

soustředěno především na zabezpečení jistoty zaměstnání (tamtéž).  

Jako příklad organizace, ve které převládá hierarchická kultura, uvádí výzkumníci 

provozovny rychlého občerstvení McDonald´s. Lidé, kteří jsou v řetězcích této 

organizace zaměstnáváni, jsou mladí, bez předchozího výcviku a pracovních zkušeností. 

Kýženým charakteristickým znakem je jednotnost produktů a služeb ve všech 

provozovnách. Klíčové hodnoty jsou zaměřeny na udržování účinné, spolehlivé, rychlé 

a hladce plynoucí produkce. Noví zaměstnanci začínají s vykonáváním pouze jedné 

specifické činnosti, například smažením hranolek.  

Práce neposkytuje téměř žádný prostor pro vlastní úsudek. Hranolky jsou získávány od 

centrálního dodavatele ve standardizovaném balení, teplota oleje je předurčena a 

zvukové znamení informuje zaměstnance, kdy hranolky z oleje vyndat. Je dán přesný 

časový interval, ve kterém musí od ukončení zvukového signálu dojít k vytažení 

hranolek z oleje. Pod tepelnou lampou mohou čekat pouze vymezený počet sekund. 

Manuál pro zaměstnance, který určuje pravidla, má 350 stran a zahrnuje vše, od 

oblečení až po to, jak se mají zaměstnanci chovat. Jednou z determinant povýšení, jehož 

scénář je rovněž přesně určen, je znalost tohoto manuálu (tamtéž).  
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2.6.3.2. Tržní kultura (C)  

Podle Camerona a Quinna (2006) začaly organizace na konci 60. let čelit novým 

výzvám, jejichž podnětem byla vzrůstající konkurence. Odborníci zabývající se 

organizační vědou, Williamson (1975), Ouchi (1981) a jejich kolegové, identifikovali 

celou řadu aktivit kladoucích si za cíl pomoci organizacím zvýšit jejich efektivitu. Mezi 

nejdůležitější patřily činnosti zaměřené na snížení transakčních nákladů. Vznikla tak 

nová forma organizací – tržní organizace. Mezi jejich charakteristické znaky patří 

orientace na vnější prostředí a zaměření se především na externí aktéry – dodavatele, 

zákazníky, odbory a regulátory (tamtéž).  

Na rozdíl od hierarchického typu organizací, (viz kap. 2.6.3.1.) ve kterých je vnitřní 

kontrola zajišťována prostřednictvím předpisů, specializovaných pracovních pozic a 

centralizovaného rozhodování, funguje tržní forma organizací především na základě 

ekonomických tržních mechanismů a transakcí. Mezi primární zájmy tržního typu 

organizací tedy patří provádění transakcí (výměny, prodeje a smluvních závazků) 

s ostatními aktéry za účelem vytvoření konkurenčních výhod. Primárními cíli tržně 

zaměřených organizací jsou potom konečné výsledky, síla tržních nik, nadsazené cíle a 

spolehlivá báze klientů. Základními hodnotami, které v tržních organizacích dominují, 

jsou soupeřivost a produktivita (tamtéž).  

V kontextu tržních organizací uvádí Cameron a Quinn (2006) příklad společnosti 

Philips Electronics, která na počátku 90. let ztratila svůj podíl na evropském trhu. 

Novému vedení se však podařilo změnit původní hierarchickou kulturu této organizace 

na kulturu tržní, zaměřenou na zákazníky, a tím jí znovu vrátit prosperitu. Podle 

uvedených výzkumníků byla tato změna kultury doložena prostřednictvím použití jejich 

dotazníku OCAI. Podobnou cestou změny se vydal také konkurent výše uvedené 

organizace – General Electric (GE), jejíž vedení, v čele s Jackem Welchem, na konci 

80. let prohlásilo, že pokud některá z provozoven GE nebude na trhu číslem jedna nebo 

dvě, budou prodány. Během svého jedenadvacetiletého vedení Welch prodal a koupil 

přes tři sta provozoven. Organizační kultura této organizace reflektovala klasickou tržní 

kulturu, ve které jasný záměr a agresivní strategie definují produktivitu a ziskovost 

(tamtéž).  

Podle instrumentu OCAI je tržní kultura charakteristická pro organizaci orientovanou 

na výsledky, v níž jsou lidé soupeřiví a zaměření na cíle. Lídři jsou ambiciózními 
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konkurenty, kteří od svých zaměstnanců tvrdě vyžadují vysoké výkony. Organizaci 

stmeluje orientace na vítězství. Dlouhodobá pozornost je zaměřena na konkurenční 

činnosti a dosahování nadsazených cílů. Úspěch je definován získáváním tržního podílu 

a penetrací trhu. Důraz je kladen na předstižení konkurence a dosažení vedoucího 

postavení na trhu (tamtéž).  

2.6.3.3. Klanová kultura (A) 

Třetím typem organizační kultury, reprezentovaným v levém horním kvadrantu, je 

kultura klanová, nesoucí svůj název na základě podobnosti s organizacemi rodinného 

typu. Podle Camerona a Quinna (2006) je to organizační kultura, kterou objevili 

badatelé zkoumající japonské firmy na konci 60. a počátku 70. let minulého století. 

Výzkumníci se zabývali fundamentálními rozdíly mezi organizacemi tržního a 

hierarchického typu, které byly charakteristické pro americké firmy a organizacemi 

klanového typu, které byly typické pro firmy v Japonsku (Ouchi, 1981; Pascale a Athos, 

1981; Lincoln, 2003 citované v Cameron a Quinn, 2006).  

Jde o typ organizací, pro které bylo příznačné sdílení hodnot a cílů, vědomí „my“ a 

týmové myšlení, a které spíše připomínaly rozšířenou rodinu než podnikatelské entity. 

Namísto pravidel a přesně definovaných pracovních procesů, která jsou typická pro 

hierarchické typy organizací či soupeřících ziskových center tržně orientovaných 

organizací, byla charakteristickými rysy klanových organizací týmová práce, programy 

zapojující zaměstnance a firemní oddanost vůči zaměstnancům. Tyto charakteristiky 

byly ilustrovány poloautonomními pracovními týmy, které byly odměňovány na 

základě společně (nikoliv individuálně) dosažených úspěchů a prostřednictvím kroužků 

kvality, které pracovníky podporovaly k tomu, aby vznášeli své návrhy na zlepšení své 

vlastní práce a výkonnosti společnosti (Cameron a Quinn, 2006). 

Mezi základní předpoklady typické pro organizace s klanovou kulturou patří: 1) 

pracovní prostředí lze nejlépe řídit prostřednictvím týmové práce a rozvoje 

zaměstnanců; 2) na zákazníky je nejlépe nahlížet jako na partnery, 3) organizace se 

soustředí na vytváření lidského pracovního prostředí; 4) a největším úkolem manažerů 

je posilování zaměstnanců a podporování jejich spolupráce, oddanosti a odpovědnosti 

(tamtéž). Cameron a Quinn (2006) poznamenávají, že přestože výše uvedené 

charakteristiky nebyly pro Ameriku novými neb je po desetiletí prosazovaly zastánci 

manažerské teorie „Škola lidských vztahů“, přesto se v Americe, podobně jako 
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v Evropě, dočkaly větší pozornosti až po dosažení nepřehlédnutelného úspěchu 

japonských firem po 2. světové válce (McGregor, 1960; Likert, 1970; Argyris, 1964 

citované v Cameron a Quinn, 2006).         

Příkladem z minulosti, který Cameron a Quinn (2006) uvádí v kontextu organizací 

disponující klanovou kulturou ve Spojených státech, je PeopleExpress Airlines, jejímž 

zakladatelem byl Donald Burr. Tato organizace je příkladem jednoho 

z nejdramatičtějších úspěchů v historii leteckých společností. Začala fungovat v dubnu 

1981 a v roce 1984 byla hlavní leteckou společností s příjmy dosahující dva bilióny US 

dolarů (Kochneff, 2004).  

Mezi klíčové charakteristiky výše uvedené organizace PeopleExpress patřily:              

(1) minimální počet úrovní managementu; (2) neformálnost a vysoký stupeň autonomie 

(self-management); (3) spoluvlastnictví – každý zaměstnanec vlastnil akcie společnosti 

a měl zaručen doživotní zaměstnanecký poměr; (4) pracovní týmy – veškerá pracovní 

síla byla rozdělena do týmů třech nebo čtyř lidí, kteří se většinou pro spolupráci 

v daném týmu sami rozhodli; (5) spoluúčast na rozhodování; a (6) rotace pracovních 

míst – zaměstnanci si pravidelně mezi sebou měnili pozice, takže piloti byli například 

také nosiči zavazadel nebo zařizovali rezervace.  

Přestože platy zaměstnanců této společnosti patřily mezi nejnižší v daném oboru, 

oddanost zaměstnanců a jejich morálka byla vysoká (Cameron a Quinn, 2006). Podle 

Kochneffa (2004) byla příčinou záhuby této letecké společnosti její prudce rostoucí 

expanze, neboť styl řízení vhodný pro menší typ letecké společnosti nebyl náhle 

kompatibilní s řízením velké letecké společnosti, kterou se PeopleExpress stala za 

necelých pět let svého fungování. Z pohledu Camerona a Quinna (2006) byl však její 

pád zaviněn rovněž z důvodu fúze se společností Frontier Airlines, která měla, 

v porovnání s PeopleExpress, zcela odlišnou a nekompatibilní organizační kulturu.    

Klanová kultura tak, jak je posuzována v OCAI, představuje přátelské pracoviště, kde 

spolu lidé hodně věcí sdílí. Připomíná rozšířenou rodinu. Lídři zastávají roli učitelů či 

rádců, někdy dokonce rodičů. Organizaci stmeluje loajalita nebo tradice. Oddanost k 

firmě je vysoká. Zdůrazňován je dlouhodobý užitek rozvoje každého jedince a velký 

význam je připisován soudržnosti, morálce a pracovnímu prostředí. Úspěch je chápán 

v souvislosti s vnitřním prostředím a péčí o lidi. Za prvořadé jsou v organizaci 

považovány týmová práce, participace a konsenzus (Cameron a Quinn, 2006).  
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2.6.3.4. Adhockratická kultura (B)  

Podle Camerona a Quinna (2006) znamenal posun rozvinutého světa z industriální do 

informační epochy vznik čtvrtého typu ideální organizace. Tento typ organizační formy 

je nejlépe schopen reagovat na hyper turbulentní a neustále se zrychlující podmínky, 

které stále více znázorňují svět organizací 21. století. S rychle klesající životností 

produktů a výhodností služeb se zrodily nové předpoklady fungujících organizací, které 

se od předešlých třech výše uvedených organizačních forem liší. Nové předpoklady 

spočívají v tom, že inovativní a průkopnické iniciativy tvoří základ úspěchu, že 

organizace se v první řadě soustředí na vytváření nových produktů a služeb, připravují 

se na budoucnost, a že hlavní úlohou managementu je podporovat podnikavost, 

tvořivost a vysoce inovativní činnosti. Mezi základní předpoklady tohoto typu 

organizací patří, že adaptace a inovace povedou k novým zdrojům a k ziskovosti, a 

proto je kladen velký důraz na vytvoření vize budoucnosti, na organizovanou anarchii a 

disciplinovanou představivost.  

Cameron a Quinn (2006) dále vysvětlují, že kořenem slova adhockracie je ad hoc – 

naznačující něco dočasného, specializovaného a dynamického. V poslední době 

můžeme podle uvedených autorů stále častěji pozorovat situace, kdy se vytvoří pracovní 

tým lidí za účelem vyřešení nějakého specifického úkolu. V momentě, kdy je úkol 

splněn či problém vyřešen, se tým rozpustí. Organizace, ve kterých je adhockratická 

kultura dominantní, fungují na podobné bázi. Můžeme je charakterizovat jako „stany 

raději než paláce“, tzn., že mají schopnost rychle reagovat na nově vzniklé okolnosti a 

rekonfigurovat se tak, aby jim co nejlépe dokázaly čelit (tamtéž, s 43). Hlavním cílem 

těchto organizací je podporovat adaptabilitu, flexibilitu a tvořivost v prostředí, pro které 

je typická nejistota, ambiguita a informační zahlcení.  

Adhockratické organizace často nalezneme například v leteckém a kosmickém 

průmyslu, v softwarovém inženýrství nebo ve filmovém průmyslu. Důležitou výzvou 

pro tyto organizace je vytváření inovativních produktů a služeb a rychlé přizpůsobení se 

novým příležitostem. Na rozdíl od tržních a hierarchických organizací nemají 

adhockratické organizace žádné centralizované řízení. Pravomoc plyne od jednoho 

jedince ke druhému nebo od jednoho úkolového týmu k dalšímu podle toho, jaký 

problém je právě řešen. V každé adhockratické organizaci je kladen velký důraz na 
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individualitu, ochotu vzít na sebe riziko a anticipaci budoucnosti (Cameron a Quinn, 

2006).       

Cameron a Quinn (2006) zmiňují, že někdy mohou být adhockratická oddělení součástí 

větších organizací s odlišným typem dominantní kultury. Jako příklad uvádějí New 

Yorskou státní vládu s dominantní hierarchickou kulturou a její Odbor duševní hygieny, 

ve kterém prvních pět let převládala kultura adhockratická. Zmínění výzkumníci 

provedli analýzu tohoto oddělení a identifikovali následující charakteristiky: (1) 

neexistující schéma organizační struktury – z důvodu častých a rychlých změn nebylo 

možné jej vytvořit; (2) dočasné pracovní prostředí – ředitel neměl žádnou kancelář, ale 

zařizoval si svou pracovní základnu kdekoliv uznal za potřebné; (3) dočasné role – 

odpovědnost jednotlivých zaměstnanců se měnila společně s měnícími se problémy 

klientů; a (4) tvořivost a inovace – zaměstnanci byli povzbuzováni k tomu, aby 

přicházeli s inovativními řešeními problémů a nalézali nové způsoby s ohledem na 

poskytování klientských služeb.  

Adhockratická kultura tak, jak je posuzována v OCAI, ilustruje dynamická pracoviště 

s podnikatelským a tvůrčím prostředím. Lidé jsou ochotni vzít na sebe riziko. Lídři jsou 

vizionáři a inovátoři, ochotni riskovat. Organizaci stmeluje experimentování a 

inovativní přístupy a myšlení. Za důležité je pokládáno být na špičce v oblasti znalostí, 

produktů a služeb. Oceňuje se připravenost na změny a nové výzvy. Dlouhodobým 

cílem je důraz na rychlý růst a získávání nových zdrojů. Úspěch spočívá v produkci 

jedinečných a originálních produktů a služeb (Cameron a Quinn, 2006). Obrázek č. 2.4. 

ilustruje shrnuté charakteristiky jednotlivých kultur tak, jak je popisuje OCAI.  
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Obrázek 2.4. Čtyři typy kultur OCAI (podle Cameron a Quinn, 2006, s. 66) 
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3. EMPIRICKÝ VÝZKUM 

3.1. Vymezení výzkumného problému a cílů empirického výzkumu 

Pracovištěm, na kterém jsem organizační kulturu zkoumala, je Ústav teorie a praxe 

v ošetřovatelství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. S tímto ústavem 

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 organizacích 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 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 
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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 výše uvedených teoretických poznatků se domnívám, že správná interpretace 

obsahu organizační kultury zmíněného vzdělávacího ústavu připraví živnou půdu pro 

implementace potřebných změn v budoucnosti, včetně například zvýšení participace a 

angažovanosti při plnění odsouhlasených úkolů. Hlavní cíl empirického výzkumu byl 

vytýčen ve spolupráci s přednostkou ústavu ve znění:  

 Zaměřit zkoumání organizační kultury na tomto pracovišti na poznání jeho 

organizační kultury za účelem rozvinutí dlouhodobé strategie ÚTPO, která 

zahrnuje zvýšení výkonnosti zaměstnanců a zvýšení kvality vzdělávacích 

programů.  

Osobně jsem měla ještě další motivaci pro výzkum, totiž možnost aplikovat teoretické 

poznatky, které mne zaujaly během specifického vysokoškolského výzkumu 2010 – 

261704 a výzkumného záměru FHS UK. Konkrétně mě zajímalo praktické využití 

dotazníku OCAI Camerona a Quinna (2006), který byl použit mnoha výzkumníky a 

citován v mnoha teoretických studiích (viz kap. 2.6.).   

Výzvou pro mne bylo rovněž ukázat možnosti využití zkoumání organizační kultury ve 

vzdělávacích institucích v České republice (viz kap. 2.5.), a překonat tak dosavadní 

nezájem o toto téma.  
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3.2. Metodologie a paradigma výzkumu  

3.2.1. Akční výzkum 

Pro účel zkoumání organizační kultury na uvedeném pracovišti se mně jako 

nejvhodnější jevila metoda akčního výzkumu. Podle odborníků je akční výzkum 

vhodnou výzkumnou metodou v oblasti studia organizací a jejich managementu, která 

vychází z předpokladu, že výzkum povede ke změně a jeho cílem je „dospět ke 

společnému chápání a interpretaci sledovaných skutečností“ (Pavlica a kol., 2000, s. 18). 

Protože se však jedná o proces, během kterého je kladen důraz na spolupráci mezi 

výzkumníky a zkoumanými subjekty, zvolila jsem tuto metodu až poté, co ji odsouhlasili 

všichni zaměstnanci, včetně vedení pracoviště, čili přednostky ústavu.  

Vzhledem k tomu, že má zkoumané pracoviště 15 členů, splňovalo i tuto podmínku 

akčního výzkumu, pro který je podle Pavlici vhodná spolupráce s jednotlivci nebo 

menšími skupinami (tamtéž). Má role ve výzkumném týmu byla role facilitátora. 

Výsledky akčního výzkumu jsou prezentovány formou výzkumné zprávy, která celý 

proces zkoumání popisuje a která je založena na kontinuální zpětné vazbě ze strany 

všech členů týmu zkoumaného pracoviště. Výzkumná zpráva byla na závěr předložena 

paní přednostce a zaměstnanci byli s výsledky výzkumu detailně seznámeni během 

poslední katedry (společné schůze), kde měli další možnost podání zpětné vazby, včetně 

případných korekcí mé interpretace výzkumných závěrů.    

3.2.2. Úroveň analýzy a volba indikátorů  

Současní autoři se shodují v tom, že organizační kulturu je třeba chápat jako komplexní 

a vícevrstevný jev (Shein, 2004, Lukášová, 2010). Podle Lukášové (2010) jsou některé 

indikátory obsahu organizační kultury poměrně snadno identifikovatelné (artefakty, 

chování, praktiky), jiné jsou identifikovatelné obtížněji (hodnoty, normy chování) a 

některé zůstávají zcela skryté a mohou být odhaleny pouze nepřímo (základní 

přesvědčení). Přesto je podle této autorky většina nástrojů vyvinutých za účelem 

diagnostiky organizační kultury zaměřena pouze na jeden její prvek, nejčastěji na 

hodnoty jako „jádro“ organizační kultury. Lukášová (2010) proto zdůrazňuje, že pro 

kvalitu diagnostiky je žádoucí, aby byl obsah kultury postihován prostřednictvím více 

prvků a na více úrovních daného jevu.  
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Z tohoto důvodu bylo zkoumání organizační kultury na ÚTPO provedeno na více 

úrovních: 

 Na úrovni organizačních hodnot 

 Na úrovni chování a artefaktů  

Prostřednictvím zkoumání organizační kultury na úrovni organizačních hodnot byly 

získány informace o obsahu hodnot, které jsou na zkoumaném pracovišti uznávány a 

také míra, v jaké jsou uznávány. To nám pomohlo určit, jaké přednosti má zdejší 

organizační kultura ve vztahu k různým strategickým alternativám a také jakou míru a 

jaký charakter rezistence pracovníků lze při realizaci žádoucí strategie očekávat. 

Zkoumání organizační kultury na úrovni chování a artefaktů pomohlo k získání 

komplexnější informace o obsahu kultury zkoumaného pracoviště.  

Lukášová (2010) uvádí, že pokud je „analýza kultury prováděna v rámci strategické 

analýzy, relevantními indikátory obsahu kultury jsou především organizační hodnoty. 

Obsah hodnot, které jsou v organizaci uznávány, a míra, v jaké jsou uznávány, 

naznačuje, jaké přednosti má organizační kultura ve vztahu k různým strategickým 

alternativám či jakou míru a jaký charakter rezistence pracovníků lze naopak při 

realizaci žádoucí strategie očekávat. I když užitečnou informaci by samozřejmě přinesla 

také například analýza norem chování, které v organizaci panují, hodnoty hrají ve 

vztahu ke strategickému chování organizace klíčovou roli“ (Lukášová, s. 141). Tato 

myšlenka byla z hlediska cíle výzkumu důležitá.  

3.2.3. Teoreticko-metodologické východisko 

Jelikož je téma tohoto výzkumu zasazené do kontextu řízení organizace, přistupovala 

jsem k celému problému z pohledu managementu a organizačních teorií. Podle Schulze 

(1995) je v rámci organizační teorie koncept organizační kultury chápán „jako jeden 

z pohledů na organizaci, umožňující pochopení jejího fungování“ (citované v Lukášové, 

2010, s. 15). Hrešanová (2008) zmiňuje, že lze v organizačních studiích nalézt mnoho 

různých klasifikací přístupů ke studiu organizační kultury, avšak většina teoretiků 

rozeznává dva hlavní proudy, do kterých lze toto množství teoretických přístupů zařadit: 

(1) přístup interpretativní a (2) přístup objektivistický (s. 27).  
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Podobné rozdělení nabízí také Lukášová (2010), podle které má potom interpretativní 

přístup své kořeny především v antropologii a kulturu chápe jako „něco, čím organizace 

je“. Na kulturu nahlíží jako na systém sdílených významů, jež jsou zprostředkované 

v symbolech. Za prvky kultury považuje veškeré rysy organizace (s. 16). V rámci 

objektivistického přístupu je kultura chápána jako něco, „co organizace má“. Podle 

Lukášové (2010) je v tomto přístupu kultura považována za „objektivní entitu, za určitý 

aspekt či subsystém organizace, za jednu z organizačních proměnných, která (vedle 

jiných proměnných, jimiž jsou například organizační struktura, systémy apod.) ovlivňuje 

fungování a výkonnost organizace a může být cílevědomě utvářena a měněna“ (s. 16).   

Lukášová (2010) dále uvádí, že v současné době převládá při výkladu kultury přístup 

objektivistický (funkcionalistický). V tomto smyslu je organizační kultura nahlížena také 

v této práci, která, jak již bylo uvedeno, si klade za cíl poznat organizační kulturu na 

ÚTPO za účelem rozvinutí jeho dlouhodobé strategie. Vycházím tedy z předpokladu, že 

poznání obsahu organizační kultury umožní vedení tohoto ústavu cíleně volit 

manažerské praktiky a provádět potřebné intervence, které povedou k dalšímu 

pozitivnímu vývoji tohoto ústavu. Organizační kultura je tedy v mém pojetí chápána 

jako jeden z důležitých nástrojů k dosažení kýžených cílů, protože nabízí významný 

pohled na organizaci se vším, co se v ní děje. Z tohoto pohledu představuje organizační 

kultura rovněž jakési vodítko pro organizační změny.   

3.3. Výzkumné metody  

1) Studium dokumentů za účelem získání základních informací o Karlově 

 univerzitě a 1. lékařské fakultě, včetně jejich organizační struktury a dalších 

 informací majících vliv na zkoumané pracoviště, jako je například historický 

 kontext a míra autonomie ÚTPO    

2) Zúčastněné pozorování prováděné po celý školní rok 2010/2011 formou 

 pravidelné účasti na katedrách (poradách) ÚTPO, organizovaných aktivitách a 

 vzdělávacích akcích  

3) Polostrukturované rozhovory a skupinový rozhovor zahrnující všechny aktivní 

 členy pracovního týmu  

4) Dotazník - modifikovaná verze OCAI  
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3.4. Etické aspekty výzkumu  

Nápad zkoumat organizační kulturu jsem představila paní přednostce na počátku 

zimního semestru 2010. Nápad se jí líbil, ale dohodly jsme se, že se zeptá ostatních 

členů týmu, zda s ním budou souhlasit. Poté jsem dostala prostor při jedné z kateder, kde 

jsem svůj záměr všem zúčastněným přednesla, seznámila jsem je se zkoumaným 

konceptem a s principy akčního výzkumu a zároveň jsem jim představila navrhované 

metody sběru dat – polostrukturované rozhovory a dotazník. Ubezpečila jsem je, že 

výstupy z rozhovorů a z dotazníků zůstanou anonymní.  

Navrhla jsem, že je v případě jejich zájmu budu o výzkumu průběžně informovat a po 

jeho ukončení seznámím celý tým s jeho výsledky, ke kterým se budou moci otevřeně 

nebo anonymně vyjádřit, případně mé interpretace doplnit či opravit. Dohodli jsme se, 

že v této poslední fázi rovněž jako tým rozhodneme, do jaké míry bude třeba výstupy 

z výzkumu anonymizovat pro účel napsání této diplomové práce. Konečné rozhodnutí 

všech členů týmu znělo, že ve své práci mohu zveřejnit název zkoumaného pracoviště. 

Anonymita jednotlivých členů týmů však zůstává zachována.      

3.5. Složení vzorku 

Zkoumaný vzorek se skládal ze všech členů týmu (15), kteří na zkoumaném pracovišti 

pracují, včetně těch externistů, kteří na pracoviště pravidelně docházejí a jsou tak 

pravidelnou součástí celého kolektivu.   

3.6. Studium dokumentů 

V rámci zkoumání organizační kultury na ÚTPO bylo studium dokumentů prvním 

krokem, na který jsem se soustředila, a ke kterému jsem se zároveň během výzkumného 

procesu vracela. Základní otázky, na které jsem prostřednictvím této metody sběru dat 

hledala odpovědi, se týkaly jednak 1) jaké místo ÚTPO zastává v rámci organizační 

struktury University Karlovy (UK); 2) jaká je hierarchická pozice tohoto ústavu v rámci 

1. lékařské fakulty (1. LF); 3) jak se tento ústav profiluje ve vztahu k 1. LF UK; a (4) 

jaké jsou vize a poslání tohoto ústavu.  
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3.6.1. Organizační struktura UK  

Z univerzitních internetových stránek lze dohledat, že Univerzita Karlova byla založena 

v roce 1348 a patří tak mezi nejstarší světové univerzity. V současné době má 17 fakult 

(14 v Praze, dvě v Hradci Králové a jednu v Plzni), tři vysokoškolské ústavy, šest 

dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a informační 

činnost, pět celouniverzitních účelových zařízení a výkonné pracoviště řízení UK – 

rektorát. Zaměstnává přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a 

vědeckých pracovníků. Na půdě této univerzity studuje téměř 50 000 studentů (cca jedna 

šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních 

programech s takřka 660 studijními obory. Více než 6 000 studentů jsou cizinci 

(charakteristika UK, online).  

UK je podle platné právní úpravy veřejnou vysokou školou, tj. autonomní vědeckou a 

vzdělávací institucí. V čele UK stojí rektor a nejvyšším správním akademickým 

orgánem je Akademický senát. Dalšími orgány jsou Vědecká rada a kvestor. Na 

uplatnění veřejného zájmu v činnosti UK dbá Správní rada. Poradním orgánem rektora 

je kolegium rektora složené z prorektorů, kvestora a kancléře. V čele fakult, které jsou 

ve značné míře samostatné, stojí děkani, další součásti řídí jejich ředitelé (charakteristika 

UK, online).   

3.6.2. Organizační struktura 1. lékařské fakulty  

Z fakultních internetových stránek lze vyčíst, že je 1. lékařská fakulta součástí 

Univerzity Karlovy v Praze od roku 1348 a je nejstarší lékařskou fakultou ve střední 

Evropě a největší v České republice. Poskytuje studium v magisterských studijních 

programech v oborech všeobecné lékařství (šestileté studium v prezenční formě), zubní 

lékařství (pětileté studium v prezenční formě); v bakalářských programech 

ošetřovatelství v oboru všeobecná sestra (tříleté studium v prezenční i kombinované 

formě) a specializace ve zdravotnictví (tříleté studium v prezenční formě) v oborech: 

ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika, nutriční terapeut, adiktologie (také 

v kombinované formě studia); v navazujících magisterských studijních programech 

specializace ve zdravotnictví, obory: zdravotnická technika a informatika a intenzivní 

péče (1. LF UK v Praze, 2009/2010). V čele fakulty stojí děkan, kterému podléhají 

ústavy a kliniky 1. LF, tajemnice a sekretariát (viz obrázek 3.1 a příloha č. 2). ÚTPO je 
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jedním z 89 dalších ústavů a klinik, které k této fakultě patří a v jejichž čele stojí 

přednostové ústavů a klinik (1. LF UK, online).    

  

obrázek 3.1 organizační struktura děkanátu, zdroj: internetové stránky 1. LF UK  

 

3.6.3. Ústav teorie a praxe ošetřovatelství  

Historie tohoto ústavu sahá až do roku 1959, kdy profesor Pacovský založil oddělení 

péče o nemocné na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a Fakulty 

všeobecného lékařství (nyní 1. lékařská fakulta UK v Praze). Z tohoto oddělení pak 

vznikl Ústav teorie a praxe ošetřovatelství (ÚTPO), který se stal samostatným 

pracovištěm 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v březnu 1991. Až do počátku 90. let 

bylo toto pracoviště jediným vysokoškolským pracovištěm, které se v bývalém 

Československu zabývalo ošetřovatelstvím (Marková a Mellanová, 2010). Podle 

Markové a Mellanové (2010) „nebylo vůbec jednoduché prorazit s myšlenkou 

vzdělávání sester na půdě, která byla výsostným územím lékařů“ (s. 4).  

První studenti bakalářského programu ošetřovatelství začali studovat v akademickém 

roce 1992/1993. Později se toto vzdělávání prosadilo také na 2. a 3. lékařské fakultě UK 

v Praze a na lékařské fakultě v Hradci Králové. Postupně se podařilo prosadit a 

realizovat také navazující magisterské studium pro sestry (Marková a Mellanová, 2010). 

Některé osobnosti, které stáli u samotného vzniku tohoto oddělení a později ústavu, jsou 

dosud součástí pracovního týmu tohoto pracoviště, které je dnes samostatným ústavem 

1. LF UK.      

3.6.3.1. ÚTPO a jeho autonomní pozice v rámci 1. LF UK 

Také z dokumentu Koncepce rozvoje Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 2010 – 2015 

vyplývá, že se tento ústav těší v rámci 1. LF UK značné autonomii. Jeho hlavním 

posláním je „organizace výuky oboru ošetřovatelství, všeobecná sestra a nutriční 

terapeut, výuka studentů v oborech, které má fakulta akreditované, vědecko-výzkumná a 
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publikační činnost a podíl na celoživotním vzdělávání v nelékařských oborech v rámci 

platného legislativního rámce“ (Marková, 2010).  

S ohledem na vzdělávání svých studentů si tento ústav klade za cíl „pomoci studentovi 

nahlédnout obor ošetřovatelství a ošetřovatelskou péči jako problém a nebrat jej jako 

hotovou věc, jako hotovou sumu poznatků. Znamená to také svým způsobem přesahovat 

hranice oboru, pohybovat se v souvislostech a klást si otázky, na čem obor stojí. 

Porozumí-li student oboru ošetřovatelství, bude schopen tento obor a svoji roli v něm 

náležitě vymezit ve vazbě k jiným oborům a k jiným profesím, se kterými se pak bude 

ve své klinické praxi setkávat“ (tamtéž s. 5). Z hlediska svých zaměstnanců si ústav 

klade za cíl být pro ně perspektivním pracovištěm, „kde budou akademičtí pracovníci 

rádi pracovat, budou motivováni ke svému dalšímu profesnímu růstu“ (tamtéž, s. 5).  

Vize, která je součástí této Koncepce, zní: Prostřednictvím vzdělávání a výzkumu mít 

důstojné postavení v ošetřovatelské teorii a praxi (Marková, 2010). Mezi silné stránky 

tohoto pracoviště patří: prestiž 1. LF, tradice ÚTPO; podpora děkana; hrstka schopných 

lidí v ústavu a jejich flexibilita; prostředí a vybavení pracoviště (PC, výukové pomůcky, 

modely a simulátory); projekty a granty. Slabé stránky čítají přetrvávající počet 

částečných pracovních úvazků; podceňování důležitosti získávání akademických 

hodností; nedostatečná self-control; odborný růst u minimálního počtu pracovníků; a 

omezená výzkumná a publikační činnost pracovníků (Marková, 2010). Informace 

získané studiem dokumentů tvořily důležitou část při následných rozhovorech 

s přednostkou tohoto ústavu. Na základě rozhovorů byl následně formulován cíl 

zkoumání organizační kultury na tomto pracovišti (viz kap. 3.1.).  

3.6.3.2. Organizační kultura, subkultura a kultura profese 

Vzhledem k tomu, že je ÚTPO součástí 1. lékařské fakulty a zároveň Univerzity 

Karlovy, nabízí se otázka, zda bychom měli organizační kulturu tohoto pracoviště 

nahlížet jako na subkulturu Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty nebo ji vnímat jako 

kulturu, na kterou má vliv obor ošetřovatelství (occupational culture). Podle Sheina 

(2004) se ve všech velkých organizacích objevují subkultury, které tvoří jejich součást. 

Zmíněný expert však rovněž uvádí, že také jednotlivé profese mají své kultury, které pak 

tvoří součást kultury jedné organizace. Například organizační kultura finančního 

oddělení bude jiná než organizační kultura výzkumného ústavu, přičemž obě jsou potom 

subkultury své mateřské organizace (Shein, 2004).  
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Podle Lukášové (2010) jsou předpoklady pro vznik subkultur zejména v těch 

organizacích, které mají slabou a difuzní organizační kulturu, jež neplní úlohu 

integrujícího činitele, zabezpečujícího konzistentnost vnímání a myšlení členů 

organizace. Na druhou stranu však mohou subkultury vznikat také v kulturách silných 

s tím, že „dominantní kultura zde plní úlohu integrujícího činitele a jednotlivé 

subkultury tak nejsou v rozporu, který by měl charakter konfliktu nezdravého a 

kontraproduktivního“ (Lukášová, 2011, s. 33). S ohledem na ÚTPO se domnívám, že 

přestože jej lze nahlížet jako na subkulturu 1. LF UK, tak vzhledem ke svému 

nelékařskému zaměření zaujímá v rámci této obrovské fakulty, která je primárně 

zaměřena na lékařské obory, zvláštní a specifické postavení. Z tohoto důvodu bude v 

textu užíván termín organizační kultura, nikoliv subkultura.     

3.7. Pozorování  

Podle Lukášové (2010) může být pozorování prováděno „buď jako pozorování 

zúčastněné, kdy výzkumník participuje na každodenním životě lidí v rámci organizace, 

kterou sleduje (aby mohl porozumět chování), nebo jako pozorování nezúčastněné, při 

němž pozoruje chování lidí v organizaci jako vnější pozorovatel (pravidelně např. 

navštěvuje porady, sleduje komunikaci se zákazníky…)“ (s. 143). Pozorovány mohou 

být všechny vnější projevy kultury organizace, zvyky, rituály a další ustálené vzorce 

chování (Lukášová, 2010, s. 144).  

Za účelem zkoumání organizační kultury na ÚTPO jsem zvolila metodu nezúčastněného 

pozorování, kterou jsem uskutečňovala formou pravidelných docházek na porady a 

různé slavnostní a vzdělávací akce v průběhu školního roku 2010/2011. V rámci 

viditelných prvků a vnějších projevů kultury zkoumaného pracoviště jsem se soustředila 

na architekturu budovy, ve které se ústav nachází, na interiér a vybavení pracoviště, na 

jeho celkovou atmosféru a na chování jednotlivých členů týmu při příležitostech, jako 

jsou pravidelné porady, oslavy narozenin a vzdělávací akce.   

3.7.1. Budova  

V roce 2008 byl zkoumaný ústav z důvodu rekonstrukce jeho dřívějších prostor 

přestěhován z Albertova do areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN). Již při 

vstupu do areálu zmíněné nemocnice si návštěvník může všimnout značně 

neudržovaného stavu všech budov, které byly postaveny na konci 30. let minulého 
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století. Samotná budova, ve které se pracoviště nachází, nikterak neevokuje představy o 

vysokoškolském ústavu 1. LF UK, ale připomíná vstup na nemocniční kliniku, která je 

ostatně skutečně umístěna v prvním patře této budovy. Za účelem návštěvy ÚTPO musí 

zájemce vystoupat do druhého patra. Tam již však atmosféra nemocniční kliniky patrná 

není. Celé patro je čistě vymalováno v teplých barvách a na první pohled je znát, že 

proběhla jeho rekonstrukce a přeměna na vzdělávací ústav rovněž z hlediska jeho 

vybavení. 

3.7.2. Vybavení  

Z hlediska prostorového vybavení je pracoviště rozčleněno na několik pracoven, 

výukových místností a konferenční místnosti. Na první pohled působí velmi příjemným 

a klidným dojmem. Vybavení není nikterak honosné, ale čisté, dobře udržované a 

účelné. Dveře kanceláří jednotlivých pedagogů jsou velmi často otevřené nebo 

pootevřené. Kancelář odborné asistentky je místěna v centru prostoru pracoviště, stejně 

tak jako kancelář přednostky. Na stěnách a ve skleněných vitrínách se nachází historické 

předměty a obrázky, které se přímo vztahují k oboru ošetřovatelství. Rovněž nástěnná 

tabule, umístěná mezi pracovnou přednostky a odborné asistentky, je věnována 

současným tématům tohoto oboru. Celý ústav působí autonomním dojmem, který na 

první pohled ani uvnitř nikterak nebudí dojem sounáležitosti s lékařskou fakultou a 

Univerzitou Karlovo. Po bližším zkoumání ale zjistíme, že některé ze jmenovaných 

artefaktů jsou opatřeny například univerzitním a fakultním logem. Prostorná chodba je 

opatřena sedačkou, křesly a stoly, kterých často využívají studenti při čekání za začátek 

vyučování či na zkoušku. Všude panuje spíše klid a pořádek, než hektický chaos.   

3.7.3. Porady a komunikace  

Katedry (neboli porady) se konají pravidelně, každé první pondělí v měsíci. Celková 

atmosféra na těchto poradách je většinou velmi uvolněná. Hlavní slovo má paní 

přednostka, ale každý člen týmu má několikrát prostor pro vyjádření svého názoru. 

Někteří členové se této příležitosti rádi chopí, jiní jsou více rezervovaní. Při vzájemné 

komunikaci dochází ke kombinaci formálního stylu se stylem neformálním. Všichni 

pracovníci se oslovují jmény, většina z nich si také navzájem tyká. Při poradách mezi 

sebou takřka bez výjimek používají spisovnou češtinu. Rovněž styl oblečení je spíše 

formální, reflektující pozici vysokoškolských pedagogů.  
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Zdá se, že v kontextu neformálnější formy komunikace (tykání) lze vyvodit, že si ji 

zaměstnanci často volí na bázi své věkové hranice. Čili novější, většinou také mladší, 

členové týmu si mezi sebou tykají, tak jako starší členové týmu mezi sebou. Ne vždy je 

tento neformálnější způsob komunikace patrný napříč těmito dvěma kategoriemi 

pracovníků. To může indikovat určitou přirozenou hierarchii mezi zaměstnanci. Na 

druhou stranu paní přednostka navázala neformálnější komunikaci se všemi svými 

podřízenými. To může poukazovat na její základní hodnoty, které vyšly rovněž najevo 

při ostatních metodách zkoumání, a mezi které patří týmová spolupráce a přátelská 

atmosféra na pracovišti (viz kap. 3.8.4.2.).   

Jako protiklad této přátelské atmosféry se mi jevilo prostorové uspořádání místnosti, kde 

porady probíhají, které na mě působilo spíše formálně, až autoritativně. Stoly jsou 

seřazeny do písmene T, kde v čele sedí paní přednostka s odbornou asistentkou. Ostatní 

členové jsou pak posazeni tak, že největší seskupení je na konci písmene T. Asi 

v polovině se nachází malý ostrůvek ve formě přidaného stolečku, u kterého sedávají 

dva starší členové týmu, kteří jsou tímto jakoby odděleni od ostatních kolegů. Na druhou 

stranu je nutné zmínit, že velikost a tvar místnosti, ve které katedry probíhají, mnoho 

alternativních forem seskupení stolů a židlí nenabízí. Výstupem každé porady je 

písemný zápis, který je všem členům týmu následně zaslán prostřednictvím elektronické 

pošty.  

3.7.4. Rituály, ceremoniály a hrdinové 

Narozeniny, či jiná výročí, jsou všemi členy týmu vnímána. Za tímto účelem si kolektiv 

založil fond, do kterého každý ročně přispívá určitý obnos. Z toho jsou potom hrazeny 

květiny, občerstvení a drobné dárky pro oslavence. Velmi zajímavou zkušeností byly 

kulaté narozeniny jedné pedagožky, která stála u samého vzniku nejen ústavu, ale také 

prvotního oddělení péče o nemocné a která rovněž po dlouhou dobu zastávala funkci 

přednostky tohoto pracoviště. Oslava proběhla v zasedací místnosti ústavu po pracovní 

době a byla zajímavá jednak z pohledu hojné účasti rovněž dřívějších pracovníků tohoto 

ústavu a potom historkami a příběhy, o které se s námi oslavenkyně, společně s dalšími 

dlouhodobými pracovníky, dělila. Tyto příběhy sahaly do 50. let minulého století a byly 

živým důkazem cesty, kterou si tento ústav musel tvrdě vydobývat tak, jako cesty, 

kterou prošel samotný obor ošetřovatelství. To, že všichni členové týmu naslouchali 
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těmto historkám se živým zájmem, rovněž ukázalo, jak je tato žena týmem oceňována, 

což se potvrdilo rovněž v rozhovorech (viz kap. 3.8.4.1).           

3.8. Polostrukturované rozhovory  

3.8.1. Výběr otázek 

Při výběru otázek jsem se inspirovala expertkou na zkoumání organizační kultury Susan 

Heathfield (online) a jejich srozumitelnost jsem testovala na prvním respondentovi, 

který byl o testování srozuměn a souhlasil. Otázky zněly:  

1) Co byste řekl/a své přítelkyni o tomto pracovišti, když by zvažovala, že by sem 

 šla pracovat? 

2) Když byste měl/a možnost na vašem pracovišti změnit jednu věc, jaká by to 

 byla?   

3) Kdo je podle vás na ÚTPO brán jako největší vzor? A proč? 

4) Jakou vlastnost nebo věc máte na ÚTPO nejraději?  

5) Jaké typy lidí nemohou na vašem pracovišti nikdy zapadnout?  

6)  Když si představíte, že vedete vstupní pohovor s novým zaměstnancem, jaká 

 informace by pro Vás byla nejdůležitější? Jakou otázku byste vždy  

 položil/a?  

Tyto otázky pak sloužily jako základ rozhovoru, ale nebránila jsem respondentům v tom, 

když se chtěli u nějakého okruhu více zdržet nebo vznést téma i mimo položené otázky. 

Sama jsem často reagovala dalšími dotazy, které mě při jednotlivých rozhovorech 

napadaly. Tak se stalo, že jsem k původním šesti otázkám přidala další dvě, o kterých 

jsem se původně domnívala, že budou relevantní hlavně u novějších členů týmu. Jak se 

však ukázalo, byly to nakonec velmi podnětné otázky, které přinesly důležité informace 

a to i od starších členů týmu:   

7) Jaké to bylo, když jste začal/a pracovat na ÚTPO? 

8) Co Vám nejvíce pomohlo k tomu, abyste zapadla do kolektivu nebo abyste 

 s ostatními vycházela?  
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3.8.2. Průběh rozhovorů a jejich přepis  

Před každým rozhovorem, bylo jich 15, jsem respondenta ujistila, že všechny poskytnuté 

informace jsou anonymní. Znovu jsem v krátkosti vysvětlila zkoumaný koncept. Zeptala 

jsem se také, zda mohu rozhovor nahrát na mobilní telefon s tím, že po přepisu nahrávku 

vymažu. Rozhovory trvaly v průměru 20 minut. Většina respondentů k jejich nahrávání 

svolila. U některých byla hlavně na počátku rozhovoru patrná nedůvěra. Většina z nich 

však na závěr sdělila, že to byl pro ně velmi příjemný rozhovor.  

Hlavně pro starší členy týmu (tedy pro ty, kteří na ÚTPO pracují 7 a více let) se zdály 

být dvě přidané otázky velmi vítané. Rádi hovořili o tom, jaké to v začátcích bylo, jak se 

k pedagogické práci dostali a v čem se dnes práce a podmínky liší. Měli vlastně možnost 

hovořit tímto způsobem o dosažených úspěších a zhodnotit své dlouhodobé úsilí. Mohu 

shrnout, že mě poslední dvě otázky ulehčily dešifrovat obsah organizační kultury na 

tomto pracovišti. Otevřené kódování mě také přivedlo k rozdělení zaměstnanců na 

starší, čili ti, kteří jsou na pracovišti déle než sedm let a novější, kteří jsou tam méně než 

sedm let. Toto rozdělení, které v dalším textu používám, se tedy netýká biologického 

věku.  

Všechny rozhovory byly přepsány způsobem komentované transkripce, s ponecháním 

nespisovných výrazů a dialektu (Hendl, 2005). Tento způsob přepisu se mi jevil pro účel 

následné analýzy jako nejvhodnější, neboť mně pomohl si každý rozhovor lépe vybavit i 

po určitém časovém odstupu. Ve výzkumné zprávě jsem však text převedla do 

spisovného jazyka, který se mi jevil jako vhodnější s ohledem na charakter tohoto 

vzdělávacího pracoviště (Hendl, 2005). Slova, která by prozradila respondentovu 

identitu, byla vynechána a nahrazena třemi tečkami (…).  
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3.8.3. Analýza rozhovorů 

Po přepsání všech rozhovorů jsem každý rozdělila podle jednotlivých otázek a spolu 

s příslušnými odpověďmi jsem je vnesla do tabulky za účelem dosažení lepší 

přehlednosti (viz tabulka 3.1.). Dále jsem každou odpověď rozdělila na jednotky. Někdy 

to byla slova, někdy delší souvětí a snažila jsem se pro tyto jednotky nalézt kód, který by 

zvolenou jednotku nejlépe vystihoval. V některých případech jsem kódovala též to, co 

bylo zamlčeno, například „nedůvěra“ apod. Když jsem tímto způsobem kódovala 

několikátý rozhovor, zjišťovala jsem, že se některé informace opakují v různých 

modifikacích a podle toho jsem tak kódy průběžně sjednocovala nebo přejmenovávala.   

 

Jevy Pojmy/Kódy 

Resp. 2 Vzkaz kamarádce 

Já bych jí to určitě doporučila. Řekla, že: Příjemné pracoviště, podmínky, 

kolektiv – spolupracující kolektiv. Já nevím, co bych jí ještě řekla, já 

myslím, že tak to je.   

Doporučení 

Příjemné pracoviště  

Dobrý kolektiv 

Změnit jednu věc 

No tak já myslim, že všude se dá něco změnit. Já co bych tady změnila tak 

je to: ústav dát do větších prostor, dát možnost novýho lepšího vybavení 

pomůckami. Vzniku další odborný učebny, protože máme jednu. Ta nestačí. 

Lepší výukový pomůcky, tím myslím počítače, data projektory. Sice nějaký 

máme, ale pomohly by lepší. Prostě lepší to odborný vybavení.   

Větší prostory 

Lepší vybavení výukovými 

pomůckami 

Odbornou učebnu 

Tabulka 3.1. Ukázka otevřeného kódování 

 

Následující krok byl zaměřen na vytvoření seznamu vzniklých kódů. Za tímto účelem 

jsem nejprve vytvořila tabulku, ve které jsem seřadila okódované odpovědi podle 

jednotlivých otázek (viz tabulka 3.2.). To mně usnadnilo další sjednocení a případné 

přejmenování dříve pojmenovaných jevů. Na základě takto sestavené tabulky jsem 

potom vyhotovila seznamy kódů, které jsem následně seskupila podle podobnosti pod 

nově pojmenované kategorie a subkategorie (viz tabulka 3.3.). Ty tvoří v následující 

kapitole názvy jednotlivých podkapitol popisujících obsah jednotlivých kategorií a 

subkategorií. Podle Šeďové (2007) je tato metoda interpretace dat nazývána „technikou 

vyložení karet“ (Švaříček, Šeďová a kol., s. 226). Kategorie, které vzešly z otevřeného 
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kódování, jsou následující: vliv historie na současnost, nejdůležitější hodnoty, 

navrhované změny a jak zaměstnanci popisují svou práci.      

Jevy Pojmy/Kódy 

Respondent č. 1 Vzkaz kamarádce 

Já bych jí to určitě doporučila. Řekla, že: Příjemné pracoviště, podmínky, 

kolektiv – spolupracující kolektiv. Já nevím, co bych jí ještě řekla, já 

myslím, že tak to je.   

Doporučení 

Příjemné pracoviště  

Dobrý kolektiv 

Respondent č. 2 Vzkaz kamarádce 

Doporučila bych to, protože je to takový vyvážený pracoviště a tradičně, 

že je to (smích) že jo, že přesto, že je to ženskej kolektiv, tak tady 

nedochází žádnejm konfliktům a k nějakejm, nějakýmu nečestnýmu 

chování, k nějakejm podrazům. Myslím si, že je to dobrý pracoviště.  

. 

Doporučení  

Pracoviště vyvážené, 

nekonfliktní  

Dobré pracoviště 

navzdory tradičně 

ženskému kolektivu  

Tabulka 3.2. Příklad sloučení kódů podle jednotlivých otázek 

 

  

Kategorie Subkategorie Kódy 

Hodnoty Prostor k osobnímu 

růstu   

 

akademická svoboda 

svoboda a podpora kreativity a iniciativy, prostor k profesnímu 

růstu, podpora kreativity, možnost tvořit, autonomie, svoboda 

ducha (byť finanční podhodnocení), dílčí pracovní úspěchy, 

týmová práce, tvůrčí duch, spojení praxe s teorií, množství 

podnětů, radost z výuky, předávání zkušeností, vývoj studentů 

(1. vs. 3. ročník), neustálý proces učení díky studentům - 

internet velmi nápomocná pomůcka, představení oboru 

ošetřovatelství studentům medicíny  

Tabulka 3.3. Příklad tvorby kategorií a subkategorií  

  

3.8.4. Výstupy z analýzy polostrukturovaných rozhovorů 

3.8.4.1. Vliv historie na současnost a hrdinové pracoviště  

Z rozhovorů je patrné, že toto pracoviště prošlo mnohými změnami, od oddělení, 

kterému se na fakultě přikládal malý význam až po samostatný ústav, který má 

v současné době na fakultě své určité místo. Jeho postavení není možná všemi ústavy na 

této lékařské fakultě považováno za zcela rovnocenné vzhledem k ostatním lékařským 

ústavům, ale je to samostatný ústav, který se těší poměrně veliké míře autonomie.  

Novějším členům týmu je historie tohoto pracoviště sice známa, ale berou již 

„vydobytou“ autonomii za samozřejmou. Zdá se, že jsou pro ně v současné době 
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důležité jiné věci, které se ústavu týkají, jako je například modernizace stylů výuky, 

návštěva konferencí či sebevzdělávání. Historie se do jejich současného vnímání odráží 

hlavně s ohledem na určitou prestiž, které se toto oddělení díky sounáležitosti k 1. LF 

těší a které si zaměstnanci velice váží: „Práci – pedagogickou činnost povaţuji na 1. LF 

za věc prestiţní, ale třeba se připravit na to, ţe člověk se bude musit stále vzdělávat, 

v souladu s praxí.“   

U starších členů týmu (pracujících v ústavu více než 7 let) se však historie ÚTPO, tak 

jako oboru ošetřovatelství všeobecně, promítá do současnosti mnohem více. Zdá se, že 

je pro ně tato historie jakýmsi názorným důkazem jejich dlouholeté snahy: „To jsem 

ráda, ţe dneska uţ je ten obor tam, kde je. To nebylo. Ţe se dneska sestřičky 

emancipovaly a ţe se zvedá prestiţ a zvyšuje se i péče o ty nemocné. To dřív nebylo. 

Dřív bylo jenom píchnout injekci a změřit tlak. To ten začátek, kdy jsme se snaţili 

vybojovat – tady bych to slovo pouţila – jsou většinou u lékařů a kapacit té lékařské 

fakulty. A pak, v roce 89 … jsme prosadili první bakalářské studium v Čechách. To byl 

nechutný boj. Se senátem. Se studenty ne, ale se všemi těmi profesory.“  

Podobné názory se objevovaly ve všech rozhovorech se staršími členy týmu. A byla 

z nich cítit hrdost a uspokojení z dosažených cílů: „Protoţe já, kdyţ jsem nastoupila, tak 

to vlastně bylo oddělení Péče o nemocné. Samostatný ústav se zformoval aţ po roce 

1989 a toto bylo podstatné, protoţe předtím ve srovnání s ústavy na fakultě bylo naše 

postavení taková popelka – co ţe to tam vymýšlí a tak – a já myslím, ţe se podařilo 

změnit postavení pracoviště v rámci fakulty … ţe se to pracoviště mnohem více 

zviditelnilo a všechny ty snahy, které směřují ke zviditelnění toho pracoviště, přináší své 

ovoce… Prostě jsou věci, které se za tu dobu podařily tak, ţe si myslím, ţe to pracovišti 

hodně prospělo. Myslím, ţe se vylepšila i ta pozice ústavu.“   

V kontextu vztahu historie a současnosti tohoto pracoviště se zdá být rozdělení 

pracovníků na nové a starší rovněž patrné v otázce koho pokládají za vzor nebo hrdinu. 

Z rozhovorů vyplývá, že starší pracovníci vnímají jako vzor osobnosti, které stály u 

samého počátku tohoto pracoviště: „No tak velké úctě se určitě těšila docentka 

Staňková.“ „Já bych řekla, ţe paní doktorka Mellanová, protoţe jednak má autoritu, je 

tu od počátku vzniku, a má odbornost, ţe jo. Vlastně je tu jediná s CSc.“  

Důvody, které starší členové týmu jmenovali, se většinou týkaly pracovních úspěchů a 

zvýšení prestiže povolání: „Já si myslím, ţe jsou tady dvě takové výrazné osoby. Jedna je 
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doc. Staňková, i kdyţ jsem k ní měla vztah takový trošku osobně problematický, protoţe 

ona byla hodně autoritativní, ale je pravda, ţe pro věhlas toho pracoviště a pro 

ošetřovatelství toho udělala hodně. Byla aktivní v publikování, cestovala, udělala prostě 

profesně hodně. A druhou myslím, ţe byla její studentka a její kamarádka Dana 

Jurásková. Ta bohuţel tu byla krátce, byla na několika ţidlích, takţe se nemohla úplně 

realizovat, ale přestěhovala celé to pracoviště do takového kultivovanějšího prostoru, a 

dodala tomu oboru takovou prestiţ mezi lékaři, prestiţ na fakultě a vůbec prestiţ na 

úrovni zdravotnické v České republice. A třetí by byla určitě Dr. Mellanová, která tomu 

pracovišti dala takovou humánní sloţku, šla hodně do obsahu a hloubky – kultivace a 

psychologie…“   

Zatímco u novějších pracovníků byla nejčastějším vzorem současná přednostka: “Paní 

přednostka – hlavně kolik věcí zvládá, k těm svým věcem ještě výuku a další, ty 

organizační.“ „Pro mě je to Eva (přednostka, pozn. autora). Jako bez jakékoliv diskuze. 

Především jakoby morálně a lidsky.“  

Podle mnohých autorů hraje existence hrdinů v rámci organizace důležitou roli, protože 

jsou pro pracovníky zosobněním základních hodnot (Peters a Waterman, 1982; Deal a 

Kennedy, 1982, citované v Lukášové, 2010). Skutečnost, že novější členové týmu vidí 

jako největší vzor své vedení, se zdá být velmi pozitivní informace, která také vypovídá 

o tom, že novější zaměstnanci sdílí hodnoty současného vedení, které, jak ukážou příští 

podkapitoly, jsou spíše orientovány do budoucnosti. Důležité se však jeví také to, že 

základní hodnoty, jako jsou přátelské vztahy na pracovišti a kolektivní duch 

pracoviště, jsou sdíleny všemi členy bez ohledu na délku pracovního poměru, jak 

ukazuje další podkapitola.     

3.8.4.2. Nejdůležitější hodnoty 

Přátelské vztahy na pracovišti a kolektivní duch pracoviště 

Z rozhovorů je patrné, že mezi základní hodnoty zaměstnanců na tomto pracovišti patří 

přátelské a nekonfliktní pracovní vztahy. Tato hodnota se objevovala v odpovědích na 

několik různě položených dotazů: 1) co by o svém pracovišti řekli své přítelkyni nebo 

kamarádovi, když by zvažovali zažádat zde o pracovní místo, 2) v dotazu jakou vlastnost 

nebo věc mají na ÚTPO nejraději, 3) jaké typy lidí tu nemohou nikdy zapadnout, 4) 

jakou otázku by položili novému zájemci o zaměstnání při vstupním pohovoru a 5) co 
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jim pomohlo k jejich vlastnímu začlenění do kolektivu. Zaměstnanci popisovali své 

pracoviště slovy „vyváţené, nekonfliktní, s přátelskou otevřenou atmosférou, ţenský 

kolektiv a přesto nekonfliktní, s dobrými pracovními vztahy, s dobrým fyzickým i 

personálním zázemím, se skvělým kolektivem.“ Výše uvedená hodnota dobrých 

přátelských vztahů na pracovišti byla rovněž ústřední hodnotou v dotazníku OCAI 

a odpovídá jí výsledný typ organizační kultury na tomto pracovišti, kterým je 

kultura klanová (viz kap. 3.8.).  

Rozdíl mezi staršími a novými členy týmu v kontextu kladného hodnocení pracoviště se 

zdá být ten, že novější zaměstnanci tuto hodnotu často připisují zásluze současného 

vedení: „je tady celkově taková pozitivní atmosféra a hlavně si myslím, ţe je to Evou 

(přednostka), která má tedy neskutečný dar. Nevím, jestli je to tím, ţe má 

psychoterapeutický výcvik, to netuším, ale má takový dar uklidňovat atmosféru na 

pracovišti. Ona dělá takovou dobrou atmosféru na pracovišti. A opravdu tedy tady 

pracujeme rádi, protoţe ona nás pochválí a opravdu ta atmosféra je tady dobrá. I kdyţ 

si třeba řekneme něco, co se někomu nelíbí, ale je to vesměs příjemný.“ „Příjemné 

fyzické prostředí, vstřícný kolektiv, v čele s paní přednostkou, která je podle mě osoba 

velice podporující ambice a obecně dobře motivuje spolupracovníky…“  

Starší zaměstnanci hodnotí pracoviště spíše z pohledu dlouhodobějšího: „… je to takové 

vyváţené pracoviště a tradičně, přestoţe je to ţenský kolektiv, tak tady nedochází 

k ţádným konfliktům a k nějakému nečestnému chování, k nějakým podrazům. Myslím si, 

ţe je to dobré pracoviště.“ „Malý kolektiv, tradičně tu byly dobré interpersonální 

vztahy, coţ se o ţenském kolektivu většinou říct nedá. Málokdy se tu objevují krátkodobě 

nějaké potíţe.“ „Asi bych řekla vstřícnost, pozitivní naladění. Určitě. Pozitivní naladění. 

Moţná takový lidský přístup, empatie.“  

Důležitou roli v kladném hodnocení pracoviště hrají také kolegyně a kolegové 

všeobecně, včetně odborné asistentky, která „bezmezně pomůţe s čímkoliv“ a která se 

zdá mít klíčovou pozici také ve zprostředkovávání informací a v komunikaci se 

zaměstnanci, kteří pracují externě nebo na menší pracovní úvazky. Mezi charakterovými 

rysy, které by kolektivem nebyly vítány, a které zároveň vystihují základní kolektivní 

hodnoty, jsou 1) konfliktní typy – s rysy hádavosti a pomlouvačnosti; 2) příliš 

dominantní – na úkor ostatních; 3) agresivní; 4) příliš ambiciózní – prosazující se na 

úkor druhých, kariéristi;  5) bezohlední – egoisté, neempatičtí, egocentričtí; 6) 
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submisivní – závislí na ostatních, líní, neambiciózní; 7) přílišní individualisti; 8) 

s problémovým chováním – užívající návykových látek, hysteričtí, obsedantní; ale ani 9) 

lidé bez pedagogických vlastností – kdo nemá vztah k mladým lidem, netrpěliví, 

neschopni vysvětlování, nepracující na svém profesním růstu; 10) zkostnatělí – jen 

hovořící o změnách v teoretické rovině; 11) přílišní teoretici; a 12) lidé dosazení, jinde 

neuchycení, s nadstandardními výhodami.   

Charakterové rysy a chování, které jsou naopak kolegy kladně hodnoceny a které 

pracovníkům konkrétně pomohly s jejich přijetím do kolektivu, jsou nekonfliktnost, 

optimismus, altruismus, afiliace a přátelství, láska k lidem, extroverze – otevřenost a 

kladení otázek, tolerantnost, nevztahovačnost, smysl pro humor, přátelská povaha, 

vycházení vstříc, smysl pro práci v kolektivu, smysl pro práci v týmu a pracovitost.  

Kromě osobnostních vlastností to byly také u některých zaměstnanců specifické znalosti, 

které jim ulehčily začlenění mezi ostatní členy týmu – profesní zkušenosti z praxe, 

kontakt s praxí, znalost PC; ochota vzdělávání se, práce na sobě a zájem o profesní růst. 

Mezi důvody, které nesouvisí s osobními vlastnostmi ani zvláštními schopnosti, nýbrž 

jsou zapříčiněny vnějším prostředím, patří pozitivní atmosféra na pracovišti; měkké 

dovednosti vedení – uklidňující schopnost, schopnost vytváření dobré atmosféry na 

pracovišti, schopnost pochválit; příjemné pracovní prostředí, které převaţuje nad 

konflikty, kolegyně a paní přednostka; kolegyně, včetně paní sekretářky; dobří kolegové, 

kteří jsou nápomocní. 

Když by měli zaměstnanci možnost přijmout nového kolegu, zajímalo by je především 

1) kam došel a odkud pochází – jaké má praktické zkušenosti, jakou má odbornost, jaká 

je jeho dosavadní profesní činnost, důvod ochodu z minulého zaměstnaní, vztahy 

v minulém zaměstnání, kde studoval, kdo byl jeho vzorem; 2) kdo je v osobnostní rovině 

– jeho morálka, zda je týmový hráč, zda má vůli k profesnímu růstu, z jakého rodinného 

prostředí pochází; a potom bylo pro zaměstnance důležité vědět o novém kolegovi 3) co 

chce – jaké má cíle, jakou má motivaci, jaká je jeho preferovaná oblast realizace, jaké 

má ambice, čeho chce dosáhnout a jakou má představu o práci. Přičemž třetí okruh 

otázek byl nejčastějším.  

Otázka praktických zkušeností se zdála mít důležitost spíše pro členy týmu, kteří sami 

čerpají z praxe. Zdá se tedy, že kromě hodnoty přátelského a nekonfliktního pracoviště 

se zaměstnanci u potenciálních nových kolegů soustředí také, nebo hlavně, na to, co 
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chtějí dokázat a jak jsou akční. Jsou zde tedy jasně promítány další hodnoty současného 

vedení, které se kromě přátelského pracoviště snaží rovněž ústav posunout po profesní 

stránce a které u svých zaměstnanců klade důraz na jejich profesní růst a aktivní profesní 

činnost, včetně publikování odborných článků a výzkumné činnosti. Zdá se, že i pro ty 

zaměstnance, kteří svých cílů pro toto pracoviště již dosáhli v minulosti, je důležité, aby 

byli noví zaměstnanci již nositelé těchto, svým způsobem pro pracoviště nových hodnot 

– akčnosti, činorodosti a kreativity.  

Prostor k osobnímu a profesnímu růstu a akademická svoboda  

Tato hodnota je patrná hlavně ze strany vedení: „já tady mám ráda, kdyţ se zadaří, kdyţ 

vytvoříme třeba nějaký společný produkt. Mám ráda ten tvůrčí duch. Ten se mi líbí. Ten 

mně tu vţdycky chyběl a teď se to občas podaří.“ Ne všichni zaměstnanci tuto hodnotu 

explicitně zmínili v rozhovoru. Pro ty, kteří ji zmínili, je však klíčovým důvodem jejich 

působení na pracovišti.  

Na otázku co máte na ÚTPO nejraději nebo jak by popsali pracoviště své kamarádce, se 

například objevily odpovědi: „tak teď mně přijde, ţe kdyţ bych si chtěla nadefinovat to 

mé učení, tak mi v tom nikdo nebude bránit… Eva (přednostka) mi v tom podporuje.“ „Je 

to tu trochu zkostnatělý, ale Eva se to snaţí rozjet. A kdyby se jí to povedlo, bylo by to 

dobré. Docela opravdu jedná, snad se jí to povede. Myslím, ţe by se to mohlo povést.“ 

„Velké mnoţství podnětů. Někdy je toho aţ moc… Ale kdyţ člověk chce, … můţe dělat 

cokoliv…. Ano. Podpora kreativity, nějakého kariérního růstu a tady cítím, kdyţ se řekne 

akademická svoboda, tak jestli to má nějak vypadat, tak ţe je to takhle. Ne: seď tady 8 

nebo 9 hodin, prostě: dělej si to, kdy chceš.“ „Já jsem si to vybrala a jsem tady … let, 

protoţe jsem měla moţnost tvořit. Já vyznávám autonomii, svobodu ducha. I kdyţ 

finančně jsem nebyla ohodnocena, tak jsem nebyla omezována v tvořivosti a to je 

důleţité.“   

3.8.4.3. Navrhované změny 

Tato podkapitola vlastně nese název položené otázky a její obsah tvoří odpovědi na tuto 

otázku. Zdála se mně však důležitá hlavně s ohledem zaměstnance. Z rozhovorů bylo 

patrné, že o některých věcech, které zaměstnance trápí, a které by rádi změnili, při 

běžném pracovním životě otevřeně nehovoří. Některé navrhované změny jsou 

jednoduché na provedení, jiné jsou realizovatelné pouze za určitých podmínek a mnohdy 
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nezávisí na vedení, ani na zaměstnancích. Mezi takové patří například větší finanční 

ohodnocení, lepší technologické vybavení a více učeben. Na druhou stranu také tyto 

navrhované změny vystihují hodnoty členů týmu a jsou tedy pro zkoumání organizační 

kultury na tomto pracovišti důležité.  

Přenos informací v rámci oddělení i celé fakulty  

Na otázku co by zde pracovníci změnili, se objevily odpovědi:  „Informovanost – přenos 

informací v rámci oddělení, ale i celé fakulty. Ţe kdyţ nastoupí někdo nový, aby dostal 

všechny informace…“ „Jsem tady uţ … a v podstatě mám jen ty informace, které jsem 

jako časem nabalila…“ „Ten přenos informací mně přijde, ţe je takový zvláštní, no. 

Jako ţe spoustu věcí vím, protoţe jsem je uţ v minulosti řešila. Tak z toho důvodu je vím. 

Ale jako ty informace moc nefungují, mně přijde. Jako teď uţ se něco i rozesílá. Ţe mi 

přijde, ţe se to trošku zlepšuje…“ „Já jsem nastoupila v … a já jsem si jako pracovní 

náplň připravovala sama, prostě něco jako neřízená střela. A někdy si tak ještě 

připadám.“ „Způsob předávání informací. Informací směrem od nás jako ústavu – aby 

byly jednotné, abychom postupovali jako jednotný tým, který ví, co chce a to i od 

studentů.“ „… nástup při předchozím vedení nezahrnoval ţádnou orientaci v tom, co 

mám nebo nemám dělat. Na druhou stranu to, ţe jsem byla nucena si informace sama 

hledat, mně pomohlo se sblíţit s kolektivem. A to vidím jako pozitivní stránku toho 

hození do vody. Tedy z dnešního pohledu to vidím, ţe to mělo svá pro…“  

Výše uvedené navrhované změny týkající se přenosu informací vystihovaly hlavně 

situaci na pracovišti za minulého vedení. Přesto však byla paní přednostka výpověďmi 

překvapená. Šla jsem tedy znovu do terénu za respondenty, kteří přenos informací viděli 

jako problém. Zjistila jsem, že velkou roli ve váznutí přenosu informací hraje 

komunikace mezi ústavem a fakultou. Po prezentaci těchto výsledků na pracovišti při 

poslední katedře byly již po týdnu podniknuty kroky za účelem zlepšení přenosu 

informací. Paní sekretářka začala například pravidelně rozesílat všem zaměstnancům 

přehled tisku, který se týká ošetřovatelství, zdravotnictví nebo zdravotnického školství, 

ale také informací týkajících se celé fakulty. A další, jako například informace pro nové 

zaměstnance, se připravují.        
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Technické vybavení a finanční odměna   

Další návrhy na změny se týkaly materiálního a technického vybavení, včetně nových 

prostor a financí: „No my bychom potřebovali více učeben. Takţe hlavně asi to.“ „Ústav 

dát do větších prostor, dát moţnost nového, lepšího vybavení pomůckami. Vzniku další 

odborné učebny, protoţe máme jednu. Ta nestačí. Lepší výukové pomůcky, tím myslím 

počítače, data projektory. Prostě lepší odborné vybavení.“ „Co se týče vybavení, je o 

mnoho lepší, neţ jsme mívali, ale samozřejmě technologie jde dopředu a věci stárnou a 

tak obnovovat by se dalo stále.“ „Já bych vyměnil data projektor v místnosti, kde mám 

přednášky, protoţe se mně zdá, ţe ten data projektor zobrazuje celkem nevěrohodně 

obrazový materiál.“ „Určitě technologie, samozřejmě, za lepší. A z pohledu 

zaměstnanců, vyšší platy – na univerzitě obecně.“  „Vţdycky se mluvilo o tom, ţe je to tu 

finančně horší a vztahově lepší. Hodně se v tomto směru změnilo, ale stále to není 

takové, aby z toho člověk mohl ţít.“  

Lepší finanční odměna a lepší technické a materiální vybavení byla nejčastěji zmiňovaná 

změna, kterou by zaměstnanci, včetně vedení, uvítali. Patří však zároveň mezi změny, o 

kterých se zaměstnanci ani vedení nezdráhají hovořit. Nedostatek odborných učeben a 

potřeba nových, lepších pomůcek byly častými tématy na pravidelných poradách, 

kterých jsem se v rámci nezúčastněného pozorování účastnila. Podle slov některých 

zaměstnanců souvisí tento nedostatek s všeobecně podfinancovaným státním školstvím a 

se sníženými dotacemi ze strany Ministerstva školství. Na druhou stranu se vedení snaží 

s tímto nedostatkem aktivně bojovat tím, že vypisuje projekty s žádostmi o granty a 

věnuje velkou pozornost evidenci a stavu stávajících odborných pomůcek.  

Tým – pracovní vs. neformální vztahy, složení týmu   

Další navrhované změny se týkaly týmu: „Moţná by nebylo špatné, kdybychom, jako… 

Jako vztahy jsou tady dobré, ale jenom pracovní. Ţe by bylo dobré, kdybychom třeba – 

já nevím, šli někam do společnosti, třeba jednou za měsíc nebo za dva měsíce. Jako je to 

opravdu o té práci.“ „Já myslím, ţe to jako tady funguje dobře, pracovní vztahy jsou 

dobré, moţná někdy jako větší otevřenost ze strany…hm ze strany všech asi. Někdy se 

stane, ţe se nějaké věci neventilují úplně veřejně, jen tak skupinkově, třeba. To si 

myslím, ţe se Eva (přednostka) snaţí to opravovat.“ „Já si myslím, ţe ti muţi by sem 

také patřili. Ţe ten muţský element třeba v této práci, která vyţaduje určitou dynamiku a 
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pohled dopředu, v tom ti muţi jsou jakoby lepší, neţ ty ţeny. Tak to mě teď napadlo.“ 

„Nějakého toho muţe. Já si myslím, ţe je to potřeba …“  

Tyto změny vycházely z řad novějších členů týmu. Může to být zapříčiněno také tím, že 

v poměru k celkovému počtu zaměstnanců převažují spíše starší pracovníci. Ti novější 

jsou často mladí, bezdětní a mohou mít větší potřebu vytvoření si neformálních 

pracovních vztahů, které by mohly být udržovány také mimo pracoviště. Návrh 

„muţského elementu“ jistě vychází z charakteru této práce. Jak ošetřovatelství, tak 

pedagogika, jsou v naší republice tradičně ženská povolání. A tato tradice u nás 

přetrvává. Jediní dva muži, kteří jsou součástí týmu, jsou vlastně z jiných profesí. Jeden 

je lékař a stál u samého vzniku tohoto pracoviště. V jeho začátcích působil jako jeho 

přednosta. A druhý muž je informačním technikem, který zároveň pracuje také v jiných 

ústavech 1. LF UK.           

Ostatní navrhované změny 

Mezi zbývajícími navrhovanými změnami byly: „Pojetí výuky mediků. Moţná je to 

vlivem, ţe nás to nyní tíţí, ţe to řešíme.“ „Co já bych změnila? Zavedla bych tady 

magisterské studium, protoţe si myslím, ţe bakalářské je málo. Aby to bylo skutečně 

vysokoškolské studium Univerzity Karlovy … akreditovat obor geriatrie.“ „Jediné co 

mně tady asi trošku vadí, je to, ţe jsme pod zámkem, ţe studenti zvoní. I kdyţ chápu, ţe je 

to proto, aby sem nechodili cizí lidi, ale kdyţ je paní sekretářka v jiný místnosti, tak oni 

zvoní, ať jdou k nám nebo nejdou, takţe to mnohdy člověka jako z té práce vytrhuje. 

Hlavně kdyţ něco dělá a potřebuje se na to soustředit.“  

3.8.4.4. Jak zaměstnanci popisují svou práci  

Z odpovědí na otázku co by řekli své kamarádce/kamarádovi, kteří by měli zájem o práci 

na ÚTPO kromě vyzdvižení přátelské atmosféry rovněž vyplynulo, jak zaměstnanci 

svou práci vnímají, jak ji popisují. To se týkalo jednak popisování práce v souvislosti s 

výukou: „Práce se studenty je velmi obohacující, já osobně z ní čerpám i pro svou 

činnost. Posunula mi do jiných výšin z hlediska rozšíření poznatků. Ale je třeba počítat 

s tím, ţe studenti jsou nároční, jsou to studenti 1. LF, jsou zvídaví, člověk musí být 

připravený na to, ţe bude muset řešit různé situace.“  

Z další výpovědi je patrné, jak se charakter práce na tomto pracovišti mění s dobou:      

„No já kdyţ jsem nastoupila, tak to bylo, řekla bych jednodušší. A vzhledem k tomu, ţe 
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se to pracoviště hodně změnilo a posunulo – tak jak jsme to vlastně tenkrát plánovali, 

tak si myslím, ţe hodně věcí se podařilo jakoby prosadit a změnit a je to dynamičtější, 

pruţnější, flexibilnější, víc se věnuje tomu výzkumu a tak, takţe vlastně je to ale těţší 

jakoby. Klade to vlastně větší nároky… Asi by záleţelo, co je to za kamarádku, o co má 

zájem – samozřejmě o jakou práci, protoţe kaţdému bych to určitě nedoporučila. 

Myslím, ţe to vyţaduje určitý čas. A kdyţ by měla třeba děti, tak nevím, zda by to vše 

třeba zvládla.“   

Nejnovější členové týmu pak svou práci popisují: „Prostě bych jí řekla, ţe tady nejde 

jenom o to učit. To můţe na střední. Ale je to o tom, ţe musí odvádět nějakou práci – já 

nevím – chodit na konference, psát nějaký články. A to ne za úplně příznivý platební 

podmínky. To je prostě realita. Není to jenom o tom, ţe řeknete, ţe pracujete na první 

lékařský. Coţ jako úplně úţasně zní. Ale jako není to jenom o tom.“ „Ţe je to dobrý, ale 

ţe to obnáší mnohem víc práce, neţ si všichni myslí. Ţe to není jenom odučit si a jít 

domů, jak si to všichni myslí, ţe být učitelka na škole je odučit si a jít domů. Tak ţe tady 

jako řešíme mnohem víc. A kdyţ tady nejsme, pracujeme někde mimo, máme schůzky 

nebo tak. Jako ţe to není jenom o tom být tady a učit. A ţe tu trávíme mnohem více času 

a obnáší to i práci doma, víkendy, e-maily a tak.“   

Z výpovědí novějších členů týmu je tedy patrné, že práce v tomto vzdělávacím ústavu je 

sice prestižní a smysluplná, ale že se zároveň v současné době cítí velmi vytíženi. Na 

jednu stranu je pro ně množství nových aktivit vítané, což naznačuje například odpověď 

na otázku jaká vlastnost nebo rys se respondentovi na tomto pracovišti líbí: „Velké 

mnoţství podnětů.“ A poté respondent dodal: „Někdy je toho aţ moc. Taková 

hypersensitiva.“ Pocit nadměrného vytížení se ze strany novějších členů týmu objevoval 

během rozhovorů víckrát, což může poukazovat na potřebu další „akční síly.“ To 

koresponduje také s hodnocením současného stavu na pracovišti ze strany vedení: „Co 

bych měnila? Já bych moţná potřebovala, aby tady byla ještě jedna akční síla.  A měla 

jsem jako víc peněz. To by moţná nebylo špatné.“     

Výstupy, které vzešly z analýzy polostrukturovaných rozhovorů, budou průběžně 

porovnávány s výstupy interpretace modifikované verze OCAI dotazníku v následující 

kapitole 3.9. Závěry a shrnutí z obou metod zkoumání budou tvořit kapitolu 3.10.    
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3.9. Modifikovaná verze dotazníku OCAI   

Teoretické zázemí dotazníku Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 

podle Camerona a Quina (2006) bylo popsáno v kapitole 2.6. V této kapitole bylo rovněž 

zmíněno jeho časté využití pro zkoumání organizační kultury ve vzdělávacích 

institucích. Z toho důvodu jsem chtěla použít tento dotazník také pro zkoumání kultury 

v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství. Narazila jsem však na překážku zapříčiněnou 

tím, že neexistuje jeho česká verze (není zde validizován). Tuto informaci mně rovněž 

potvrdila paní docentka Lukášová, expertka na organizační kulturu v naší republice, 

kterou jsem za tímto účelem nejprve kontaktovala prostřednictvím elektronické pošty a 

následně telefonicky (4. 3. 2011).   

Protože je však proces převádění jakéhokoliv instrumentu, jehož originál je v cizím 

jazyce, časově a organizačně velmi náročný, rozhodla jsem se pro účel mé diplomové 

práce použít jeho modifikovanou verzi. Tu jsem vyhotovila tak, že jsem dotazník 

přeložila a některé jeho položky, které by mohly být nesrozumitelné v českém prostředí 

nebo v prostředí školství, jsem se snažila převést do srozumitelnějšího jazyku. Protože si 

však uvědomuji narušenou validitu takto modifikovaného instrumentu, rozhodla jsem se 

ho použít jednak jako doplňující zdroj informací o kultuře zkoumaného pracoviště a také 

jako experimentální nástroj. Jinými slovy jsem předpokládala, že pokud budou výstupy 

z této modifikované verze dotazníku korelovat s výstupy získanými prostřednictvím 

ostatních metod zkoumání organizační kultury na ÚTPO, ukáže to na možné využití jeho 

profesionálně převedené verze v českém prostředí všeobecně a ve školství konkrétně. 

(viz příloha č. 3 – modifikovaná verze OCAI).    
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3.9.1. Administrace modifikované verze dotazníku OCAI na ÚTPO   

Všechny zaměstnance, kteří se výzkumu účastnili, jsem o dotazníku informovala jednak 

na samém začátku výzkumného procesu a potom během výše zmíněných 

polostrukturovaných rozhovorů. Podobně jako výsledky rozhovorů, tak i výsledky 

vyplynuvší z dotazníků, jsem se respondentům zavázala prezentovat na poslední katedře 

před koncem letního semestru. Dotazník byl rozeslán 3. 4. 2011 prostřednictvím 

elektronické pošty patnácti respondentům. Ti byli informováni, že jde o modifikovanou 

verzi dotazníku OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) podle Camerona 

a Quinna, 2006. Dotazník byl představen následovně:  

Jedná se o 6 otázek, z nichţ kaţdá je ohodnocena 100 body. Tyto body se rozdělí podle 

Vašeho nejlepšího uváţení mezi 4 moţnosti předtištěných odpovědí. Kdyţ budete cítit, ţe 

100 bodů patří pouze jedné moţnosti (například A), tak ostatním (B, C a D) přiřadíte 0. 

Nebo svých 100 bodů rozdělíte třeba 2 - 1- 96 - 1. Důleţité je, aby součet všech bodů u 

kaţdé otázky dosáhl počtu 100.  

Kaţdá otázka v sobě obsahuje 2 časové dimenze – současnost a budoucnost/preferovaná 

situace. Autory doporučovaný postup při vyplňování tohoto dotazníku je takový, ţe se 

nejdříve body ohodnotí všech šest otázek v kolonce "současná situace" a poté se přikročí 

k vyplnění těchto šesti otázek v kolonce "preferovaná situace" (neboli budoucí situace). 

Výstupem celého dotazníku bude zařazení Vašeho pracoviště do určitého typu 

organizační kultury. Nejde zde tedy o pozitivní nebo negativní ohodnocení. Pouze o 

výstup poznávací, vypovídající o tom, co je na ÚTPO bráno jako důleţité a co nikoliv. 

Respondenti byli prostřednictvím e-pošty rovněž požádáni, aby v rámci zachování 

anonymity vhodili vyplněný dotazník do schránky, která byla za tímto účelem umístěna 

v kanceláři odborné asistentky, a to nejdéle do 8. 4. 2011.  
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3.9.2. Interpretace výsledků z dotazníkového šetření  

Z patnácti rozeslaných dotazníků bylo z příslušné schránky vybráno 12 vyplněných 

dotazníků, z toho jeden dotazník byl vyplněn chybně. Respondenti ohodnotili 

příslušným počtem bodů 6 okruhů popisujících pracoviště (viz příloha č. 3 modifikované 

verze dotazníku OCAI):    

 1) Dominantní rysy  4) Stmelovací element  

 2) Vedení organizace   5) Na co je kladen důraz 

 3) Řízení zaměstnanců   6) Kritéria úspěchu 

Tyto body byly následně vneseny do pracovního listu tvořícího součást OCAI (viz 

obrázek 3.2. a příloha č. 4). Pro každý dotazník byl tedy jeden pracovní list. Informace 

zaznamenané na těchto pracovních listech pak tvořily základ pro jednotlivé grafy. Tedy 

zprůměrovaný součet všech hodnot a jejich zanesení do grafu vytvořil profil celkové 

organizační kultury ÚTPO; zprůměrované součty hodnot jednotlivých šesti okruhů pak 

umožnily vyhotovení profilu organizační kultury pro každý okruh (doménu) zvlášť a 

součty bodů jednotlivých dotazníků byly základem pro vytvoření profilů organizační 

kultury jednotlivých respondentů (viz nadcházející podkapitoly). Profily a interpretace 

organizační kultury jednotlivých respondentů byly za účelem zachování přehlednosti 

práce vloženy do přílohy č. 5.    

 

Pro vytváření profilů (grafů) byla použita Cozensova pomůcka dostupná online, která 

graf, po zanesení informací do systému, vyhotovila. Pomocí počítačové funkce picture 

screen byly následně grafy zkopírovány do programu Microsoft Office a upraveny pro 

použití do této diplomové práce.       
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Z výsledných grafů (profilů) jsem dále interpretovala organizační kulturu ÚTPO 

z hlediska šesti doporučených perspektiv uvedených v kapitole 2.6.2.: (1) jaký typ 

kultury je dominantní; (2) zda existuje odchylka mezi preferovaným a současným typem 

kultury; (3) jaká je síla kultury, která dominuje; (4) jaká je kongruence kulturních profilů 

vygenerovaných pro jednotlivé komponenty a respondenty; (5) jaký je profil organizační 

kultury zkoumaného pracoviště ve srovnání s podobným typem organizací; a (6) jaké 

trendy, popsané Cameronem a Quinnem na základě jejich pozorování více než tisíce 

organizací, jsou patrné ve zkoumané organizaci (Cameron a Quinn, 2006).    

Pracovní list pro vyhodnocování výsledků OCAI  dotazník číslo 2 

Současná situace    Preferovaná situace 

 

85 1 A 

2 A 

3 A 

4 A 

5 A 

6 A 

Součet (celkových A odpovědí)  

Průměr (součet vydělený 6)  

80 1 A 

2 A 

3 A 

4 A 

5 A 

6 A 

Součet (celkových A odpovědí) 

Průměr (součet vydělený 6) 

75 75 

40 50 

55 50 

50 50 

45 45 

350 350 

58,3 58,3 

Obrázek 3.2. Příklad vyhodnocování modifikované verze OCAI (podle Camerona Quinna, 2006) 

 

3.9.2.1 Celkový profil organizační kultury ÚTPO 

1) Dominantní typ organizační kultury  

Na základě interpretace dat z anonymních dotazníků lze konstatovat, že ÚTPO nejlépe 

vystihuje typ klanové kultury (viz tabulka 3.4. a obrázek 3.3.). Klanová kultura tak, jak 

je posuzována v OCAI a popsána v kapitole 2.5.2., představuje přátelské pracoviště, kde 

spolu lidé hodně věcí sdílí. Připomíná rozšířenou rodinu. Lídři zastávají roli učitelů či 

rádců, někdy dokonce rodičů. Organizaci stmeluje loajalita nebo tradice. Oddanost k 

firmě je vysoká. Zdůrazňován je dlouhodobý užitek rozvoje každého jedince a velký 

význam je připisován soudržnosti, morálce a pracovnímu prostředí. Úspěch je chápán 

v souvislosti s vnitřním prostředím a péčí o lidi. Za prvořadé jsou v organizaci 

považovány týmová práce, participace a konsenzus (Cameron a Quinn, 2006).   
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Tento výsledek je shodný s výsledky analýzy dat z polostrukturovaných rozhovorů, ve 

kterých zaměstnanci své pracoviště popisovali jako „přátelské, otevřené, vstřícné, 

pozitivně laděné,“ kde je patrný lidský přístup a empatie a kde je ceněna týmová práce a 

konsenzus. Podle Camerona a Quinna (2006) je tento kulturní profil organizace 

použitelný pro identifikaci toho, jaké atributy vedení jsou pracovníky nejvíce 

oceňovány, jaké formy chování jsou jimi uznávány a odměňovány a jaké styly řízení 

jsou preferovány (viz interpretace těchto okruhů v kap. 3.9.2.2.).  

Odpověď         

(n = 11) 

Součet 

odpovědí 

Průměr   

nyní 

Odpověď Součet 

odpovědí 

Průměr  

preferováno 

A nyní 3 410 52 A preferovaná 3 750  57 

B nyní 1 070 16 B preferovaná 1 200 18 

C nyní    845 13 C preferovaná    835 13 

D nyní 1 275 19 D preferovaná    815 12 

Tabulka 3.4. Součet zprůměrovaných výsledků všech dotazníků  

 

Obrázek 3.3. Profil organizační kultury ÚTPO. Červená = současná;  Zelená = preferovaná situace 
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2) Rozdíl mezi současnou a preferovanou situací 

Další důležitou informaci, kterou vyhodnocení dotazníků OCAI umožňuje získat, je 

rozdíl mezi současnou a preferovanou situací. Zaměření se na oblasti, které ilustrují 

největší rozdíly mezi současnou a preferovanou kulturou, může podle jmenovaných 

výzkumníků sloužit jako „silniční mapa pro budoucí změny“ (Cameron a Quinn, 2006, 

s. 72). Podstatné jsou podle autorů rozdíly, které přesahují deset bodů. Když se 

podíváme na rozdíl mezi současnou a preferovanou situací na grafu znázorněném na 

obrázku 3.3., vidíme, že se výrazněji odlišují pouze v jednom kvadrantu, který zobrazuje 

hierarchický typ kultury, avšak pouze o sedm bodů. Protože bylo ale respondentů 

relativně málo, rozhodla jsem se tento rozdíl v interpretaci zohlednit. Z výsledků tedy 

vyplývá, že přestože své pracoviště zaměstnanci v žádném případě nevnímají jako 

jednoznačně hierarchické, je v preferované situaci patrný odklon od hierarchické kultury 

a přání přiblížit se v budoucnu trochu více adhockratickému typu kultury ovšem s tím, 

že preferovaný majoritní typ zůstává u kultury klanové.  

To je shodné také s výsledky analýzy polostrukturovaných rozhovorů. Tam se ve 

výpovědích některých respondentů objevil odkaz na občasné váznutí předávání 

informací, a to jak v rámci celé fakulty, tak na pracovišti. Ve vztahu k charakteristice 

pracoviště se rovněž objevil výraz zkostnatělé, ovšem s nadějí na již probíhající změnu 

prostřednictvím současného vedení. Také vyhodnocení jednotlivých oblastí dotazníku 

(viz dále) ukazuje, že by někteří zaměstnanci v budoucnu preferovali snížit atributy 

hierarchické kultury, jako jsou důraz na stálost, kontrolu, formální nařízení a hladký 

provoz pracoviště a naopak se trochu posunout směrem k adhocratickému typu kultury – 

dynamičtější pracoviště, více podnikatelsky orientované, s cílem zaujmout vedoucí 

postavení na trhu. (viz dále, kap. 3.9.2.2. Dominantní rysy pracoviště).  

Tyto rozdíly lze rovněž interpretovat s ohledem na historický vývoj tohoto pracoviště, 

které dříve nebylo samostatným ústavem, ale pouze oddělením patřící pod jednu z klinik 

1. LF UK (viz kap. 3.6. Studium dokumentů). Tato historická etapa byla rovněž 

zohledněna staršími členy týmu, kteří v rozhovorech zmiňovali, že byla v minulosti na 

tomto pracovišti hierarchie daleko patrnější, než je tomu v současné době. Tím měli na 

mysli jednak hierarchii, které pracoviště podléhalo v rámci fakulty, ale také hierarchii, 

která existovala mezi členy uvnitř pracovního týmu.  
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Ze strany vedení a mladších členů týmu byl z rozhovorů znatelný zájem na to, aby bylo 

pracoviště více dynamické, podporující tvořivost, inovativní přístupy a myšlení, čili 

posouvající se po diagonále z kvadrantu hierarchické kultury směrem k hornímu 

pravému kvadrantu adhockratické kultury (viz kapitola 3.8). V kontextu dotazníku však 

může skóre ukazující na preferenci odklonu od hierarchické, směrem k adhockratické 

kultuře, zohledňovat to, že zaměstnanci své pracoviště v tomto směru vnímají jako 

součást většího celku, čili jako součást Univerzity Karlovy a 1. lékařské fakulty, jejichž 

metodickým řízením – nařízením „ze shora“ podléhají.  

3) Síla organizační kultury 

Síla kultury je determinována počtem bodů, které jsou přiřazeny specifickému typu 

kultury. Čím vyšší je jejich součet, tím silnější nebo dominantnější je výsledná kultura. 

Výzkumy ukázaly, že silné kultury jsou spojovány se společným úsilím, jasným těžištěm 

zájmu a vyšší výkonností v prostředí, které vyžaduje jednotnost a společnou vizi 

(Cameron a Quinn, 2006). Také podle Lukášové (2010) se sílou organizační kultury 

rozumí „nakolik jsou daná přesvědčení, hodnoty, normy a z nich vyplývající vzorce 

chování v organizaci sdíleny. Jsou-li sdíleny ve vysoké míře, je organizační kultura silná 

a výrazným způsobem ovlivňuje fungování organizace. Na jejím obsahu však závisí, zda 

vliv bude pozitivní, či negativní“ (s. 32).  

S ohledem na výsledné vysoké skóre indikující klanovou kulturu, lze jednoznačně 

shrnout, že se jedná na tomto pracovišti o kulturu dominantní a silnou. Zajímavé by však 

bylo porovnat kulturu tohoto pracoviště, která je vlastně subkulturou UK a také 1. LF, 

s dominantní kulturou celé univerzity. Alespoň jeden respondent v rozhovoru poukázal 

na výjimečnost přátelské kultury ÚTPO s ohledem na pracovní atmosféru v jiných 

ústavech UK.          

4) Srovnání výsledné kultury s kulturou jiných univerzit  

Navzdory vzrůstajícímu zájmu o koncept organizační kultury v mnoha českých 

organizacích se však podle mého průzkumu tento trend u nás dosud neprojevil ve vztahu 

k univerzitám a jiným vzdělávacím institucím. Srovnávat lze tedy v tomto ohledu pouze 

se zahraničím, kde se výzkumníci soustředí na zkoumání a diagnostikování organizační 

kultury ve vzdělávacích institucích již po několik dekád (Cameron, 1984; Fralinger a 

Olson, 2007; Berrio, 2003; Tierney, 1988).  
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Podle různých výzkumníků převládá na zkoumaných institucích vyššího a vysokého 

školství klanový typ kultury, a to jak ve stávajících, tak v preferovaných situacích 

(Berrio, 2003; Fralinger a Olson, 2007; Fralinger et al., 2010). Studie rovněž ukazují, že 

se jedná o nevhodnější typ kultury pro většinu oddělení daných institucí, a to i z pohledu 

studentů (tamtéž). Bylo by však jistě zajímavé mít k dispozici podobné studie 

podniknuté v našem českém prostředí, tak jako by mohlo být přínosné znát organizační 

kulturu Karlovy univerzity a jejích jednotlivých fakult. Přínosné by jistě také bylo 

uskutečnit podobný výzkum u studentů a zjistit jejich vnímání univerzitní a fakultní 

organizační kultury. Neméně zajímavé by však mohlo být podniknout podobné 

dotazníkové šetření u studentů, kteří získávají vzdělání prostřednictvím zkoumaného 

pracoviště, tzn. studentů ošetřovatelství, anglických a českých studentů druhého ročníku 

medicíny, zubního lékařství a dalších.       

5) Trendy 

Podle Camerona a Quinna (2006) má většina organizací tendenci časem „gravitovat“ 

k hierarchickým a tržním typům kultury. Podle zmíněných výzkumníků je pro tyto 

organizace následně velice obtížné přeorientovat se na horní kvadranty kultury klanové 

nebo adhockratické. V kontextu zkoumaného pracoviště může toto zjištění vysvětlit 

určitou vyčerpanost některých členů týmu, která se v rozhovorech objevila: „No ještě 

k tomu co bych změnila. Já mám pocit, ţe máme rozpracovaných hrozně moc věcí, které 

nemáme dokončené. Jakoby ţe máme hodně úkolů – to je asi normální, ale ţe… Ţe 

nemáme dokončeno a uţ začínáme pracovat na jiném. Já bych asi preferovala nejprve 

dokončit věc a pak začít další. Ale nevím, jestli to jde. Aby to… Aby to neuteklo zase“ 

„…někdy je toho aţ moc. Taková hypersenzitivita…“  

Jinými slovy, pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že v minulosti na pracovišti 

převažoval hierarchický typ kultury, může být vydobytí současného klanového typu 

kultury jak pro vedení, tak pro zaměstnance, poměrně náročné. Pracoviště se sice i 

v minulosti vyznačovalo dobrými interpersonálními vztahy, které tvoří část klanové 

kultury, avšak tato kultura není pouze o přátelských vztazích, nýbrž také o týmové práci, 

participaci a konsensu. Jak však vyplynulo z rozhovorů, tyto atributy v minulosti na 

zkoumaném pracovišti nepřevažovaly: „Já tady mám ráda, kdyţ se zadaří, kdyţ 

vytvoříme třeba nějaký společný produkt.  Mám ráda ten tvůrčí duch. Ten se mi líbí. Ten 
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mně tu vţdycky chyběl a teď se to občas podaří. Třeba ty společné projekty, odborná 

práce…“  

3.9.2.2. Interpretace jednotlivých šesti okruhů 

1) Dominantní rysy pracoviště 

Také grafy vytvořené pro jednotlivé okruhy se shodují s výše uvedenou interpretací. 

S ohledem na okruh dominantní rysy pracoviště, ukazují tabulka 3.5. a graf 3.4. na 

preferenci menší strukturalizace pracoviště a menšího důrazu na kontrolu a formální 

nařízení (hierarchický typ kultury). Místo toho by si zaměstnanci přáli pracoviště 

dynamičtější, více podnikatelsky orientované (adhockratický typ kultury). Ovšem nic by 

nechtěli měnit na přátelské atmosféře, kterou vnímají jako absolutně dominující rys 

svého pracoviště (kultura klanová). Na základě pozdějších rozhovorů však vyšlo najevo, 

že zaměstnanci vnímají formální nařízení ne ze strany vedení ÚTPO, ale ze strany 

vyššího vedení, čili 1. LF nebo UK. Toto tvrzení rovněž koreluje s jejich hodnocením 

vedení ÚTPO (okruh č. 2), kde nebyl žádný rozdíl mezi současným a budoucím stavem 

u preferované klanové kultury (viz obrázek 3.5.). 

  

1. Dominantní rysy pracoviště Současná situace  Preferovaná situace 

1A Klanová kultura 680/11 = 62 635/11 = 58 

1B Adhockratická kultura 100/11 =   9 195/11 = 18  

1C Tržní kultura  205/11 = 19 230/11 = 21 

1D Hierarchická kultura   90/11 =   8    50/11 =  5 

Tabulka 3.5. – Zprůměrované odpovědi pro okruh: Dominantní rysy 

 Obrázek 3.4. Profil dominantních rysů.  
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2) Vedení pracoviště 

Tabulka 3.6. a graf 3.5., zobrazující výsledky odpovědí s ohledem na vedení organizace, 

ukazují na spokojenost zaměstnanců se současným vedením. Graf současnosti je téměř 

shodný s grafem preferované situace. To svědčí o tom, že většina zaměstnanců vnímá 

současné vedení jako empatické, podporující a kolektiv stmelující a nic by na tom 

nechtěla měnit. Tato interpretace se rovněž shoduje s výsledky rozhovorů, ve kterých 

zaměstnanci mnohokrát odkázali na kladné stránky současné přednostky ústavu: „Ještě 

bych řekla, ţe je to menší kolektiv a ţe si váţím – bez pochlebování – současného vedení, 

které eliminovalo takové ty některé problémy, je podpůrné – podporuje profesní růst a 

práci sama na sobě."  

 

2. Vedení organizace Současná situace  Preferovaná situace 

2A Klanová kultura 695/11 = 63 695/11 = 63 

2B Adhockratická kultura 100/11 =   9  135/11 = 12 

2C Tržní kultura    80/11 =   7    50/11 =   5 

2D Hierarchická kultura 195/11 = 18 190/11 = 17 

Tabulka 3.6. Zprůměrované odpovědi pro okruh: Vedení pracoviště  

 

 

Obrázek 3.5. Profil vedení. Červená = současná;  Zelená = preferovaná situace 
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3) Řízení zaměstnanců  

V tomto kontextu graf současné situace ukazuje, že převládajícím stylem řízení na 

pracovišti je sice týmová práce, konsensus a participace, ale také že je zde patrný směr 

charakteristický pro hierarchickou kulturu – konformita, předvídatelnost a stabilita ve 

vztazích. Zaměstnanci by do budoucna preferovali ještě větší orientaci na týmovou 

práci, konsensus a participaci (klanová kultura), rovněž se zaměřením na individuální 

ochotu vzít na sebe riziko, inovaci, svobodu a jedinečnost (viz tab. 3.7. a obr. 3.6). Na 

základě následné zpětné vazby ze strany některých zaměstnanců se však domnívám, že 

tento okruh nebyl vhodně převeden do pedagogického prostředí a že u mnohých 

respondentů vzbudil nejasnosti. Také není jasné, zda zaměstnanci hodnotili tento okruh, 

čili řízení zaměstnanců, z pohledu svého pracoviště nebo z pohledu 1. LF UK.    

 

3. Řízení zaměstnanců  Současná situace  Preferovaná situace 

3A Klanová kultura 485/11 = 44 690/11 = 63 

3B Adhockratická kultura 285/11 = 26 225/11 = 20 

3C Tržní kultura    85/11 =   8         50/11 =  5 

3D Hierarchická kultura 245/11 = 22  125/11 = 11 

Tabulka 3.7.  Zprůměrované odpovědi pro okruh: Řízení zaměstnanců  

 

 

Obrázek 3.6. Profil řízení. Červená = současná;  Zelená = preferovaná situace 
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4) Stmelovací element 

Graf zkoumající společné hodnoty, které zaměstnanci vnímají jako pojítko nebo jako 

stmelovací element, poukazuje na to, že zde převládá loajalita a vzájemná důvěra (viz 

tab. 3.8. a obr. 3.7.). Tyto dvě hodnoty jsou pravděpodobně pro většinu pedagogů velice 

důležité, což se shoduje také s odpověďmi v rozhovorech. Zaměstnanci by preferovali, 

aby se v budoucnu obě ještě více promítly. Zároveň by preferovali trochu méně 

formálních pravidel a nařízení (méně hierarchické kultury). Ovšem ani zde není jasné, 

zda pedagogové v tomto ohledu referují k nařízením ze strany 1. LF nebo vnímají své 

pracoviště jako stále ještě trochu hierarchické. V každém případě je rozdíl mezi 

současnou a preferovanou situací minimální, a proto z hlediska interpretace nepodstatný.  

 

4. Stmelovací element  Současná situace  Preferovaná situace 

4A Klanová kultura 440/11 = 40 505/11 = 46 

4B Adhockratická kultura  230/11 = 21 235/11 = 21 

4C Tržní kultura 285/11 = 26 265/11 = 24 

4D Hierarchická kultura 170/11 = 15   85/11 = 11 

Tabulka 3.8. Zprůměrované odpovědi pro okruh: Stmelovací element  

 

 

Obrázek 3.7. Profil stmelovací element. Červená = současná;  Zelená = preferovaná situace 
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5) Na co je kladen důraz  

Tabulka 3.9. a profil kladení důrazu 3.8. ukazují, že je na pracovišti kladen největší 

důraz na personální a profesní rozvoj. Převládá tu vysoká důvěra, otevřenost a 

spolupráce. V tomto okruhu je však více než v ostatních pěti patrný rozdíl v kontextu 

současné situace u klanové a hierarchické kultury (10 a 13 bodů). Podle některých 

respondentů se tak na pracovišti klade přílišný důraz na stabilitu, efektivitu a hladký 

provoz. Oni by však místo toho v budoucnosti preferovali posílení atributů klanové 

kultury, čili personálního a profesního rozvoje, důvěry a spolupráce.   

 

5. Na co je kladen důraz Současná situace  Preferovaná situace 

5A Klanová kultura 520/11 = 47 630/11 = 57 

5B Adhockratická kultura  215/11 = 20 240/11 = 22 

5C Tržní kultura    30/11 =  3   45/11 =   4 

5D Hierarchická kultura 365/11 = 33 215/11 = 20 

Tabulka 3.9. Zprůměrované odpovědi pro okruh: Na co je kladen důraz  

 

 

 

Obrázek 3.8. Profil kladení důrazu. Červená = současná;  Zelená = preferovaná situace 
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6) Kritéria úspěchu 

Graf zobrazující 6. Okruh (viz tab. 3.10 a obr. 3.9.), zkoumající kritéria úspěchu na 

daném pracovišti, ukazuje, že je zde v současné době úspěch definován mírou rozvoje 

lidských zdrojů, týmovou prací, oddaností zaměstnanců a péčí o zaměstnance a o 

studenty. Tato interpretace rovněž koreluje s analýzou rozhovorů, která ukázala, že 

rozvoj lidských zdrojů a týmová práce patří mezi základní hodnoty tohoto pracoviště. 

Tak jako v předcházejících profilech modifikované verze OCAI, také profil kritérií 

úspěchu ukazuje slabou diskrepanci mezi současným a preferovaným stavem, zvláště u 

hierarchické kultury. Jedná se však pouze o pět bodů rozdílu mezi současnou a 

preferovanou situací a možné příčiny jsou popsány v předcházejících odstavcích.   

 

 6. Kritéria úspěchu Současná situace  Preferovaná situace 

6A Klanová kultura 590/11 = 54 595/11 = 54 

6B Adhockratická kultura  140/11 = 13 170/11 = 15 

6C Tržní kultura 160/11 = 15 195/11 = 18 

6D Hierarchická kultura 210/11 = 19 150/11 = 14 

Tabulka 3.10.  Zprůměrované odpovědi pro okruh: Kritéria úspěchu  

 

 

 

Obrázek 3.9. Profil kritéria pracoviště.  Červená = současná;  Zelená = preferovaná situace 
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3.10. Zpráva z výzkumu organizační kultury na ÚTPO  

Na základě interpretace sebraných dat lze shrnout, že všichni zaměstnanci tohoto ústavu 

popisují své pracoviště po personální stránce velice kladně. To je důležité zjištění, 

protože přátelské, nekonfliktní vztahy a týmový duch patří, jak ukázal provedený 

výzkum, mezi základní hodnoty, které jsou na tomto pracovišti sdíleny všemi jeho 

zaměstnanci. Neméně důležitý je také pozitivní vztah pracovníků ke svému současnému 

vedení, které je pro mnohé explicitním vzorem a samotnou příčinou přátelské atmosféry 

v ústavu. Domnívám se, že to jsou z hlediska dlouhodobé strategie ústavu velmi důležitá 

poznání.  

Popsané hodnocení koreluje s výsledným typem klanové kultury. Pracoviště, ve kterém 

tento typ organizační kultury převládá, je podle dotazníku OCAI popsáno jako přátelské 

prostředí, kde spolu lidé hodně věcí sdílí. Připomíná rozšířenou rodinu. Lídři zastávají 

roli učitelů či rádců, někdy dokonce rodičů. Organizaci stmeluje loajalita nebo tradice. 

Oddanost k firmě je vysoká. Zdůrazňován je dlouhodobý užitek rozvoje každého jedince 

a velký význam je připisován soudržnosti, morálce a pracovnímu prostředí. Úspěch je 

chápán v souvislosti s vnitřním prostředím a péčí o lidi. Za prvořadé jsou v organizaci 

považovány týmová práce, participace a konsenzus (Cameron a Quinn, 2006).  

Expert v oblasti managementu a organizačních teorií, James (2011), v tomto kontextu 

poznamenává, že manažeři, kteří kladou důraz na dobré interpersonální vztahy na 

pracovišti, mají daleko větší šanci na úspěch svých organizací, než například manažeři, 

kteří vsázejí na manažerské koncepty, jako jsou reengineering, maticové řízení nebo na 

řízení podle cílů. Podle něj v organizacích, ve kterých tento koncept mezilidských 

vztahů funguje, manažeři mnohem více spolupracují s ostatními zaměstnanci. Protože 

kladou důraz na vztahy, mají lidé v organizaci daleko lepší šanci dospět ke vzájemnému 

propojení. V porovnání s muži manažery, mají v tomto ohledu podle Jamese (2011) 

daleko větší šanci ženy manažerky, a to z jejich důvodu často lepších schopností 

vytvářet na pracovišti pozitivní vztahy. Dosažení vzájemného propojení lidí v organizaci 

patří také mezi základní principy vycházející z provedených výzkumů, které úzce 

souvisejí s vytvářením efektivní akademické kultury (viz kap. 2.5.).  

Dalšími důležitými hodnotami, které vyšly z výzkumu najevo, jsou prostor k profesnímu 

růstu, podpora kreativity a akademická svoboda. Tyto hodnoty patří rovněž k důležitým 

hodnotám současného vedení. Zde se však jeví, že ačkoliv většina zaměstnanců alespoň 
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v některé části rozhovoru tyto hodnoty zohlednila (například ve vztahu k požadavkům 

přijetí nového zaměstnance), tak zejména novější pracovníci tyto hodnoty uvedli přímo 

v kontextu co se jim na jejich práci nebo pracovišti líbí, čeho si cení. Podobné výsledky 

přineslo také dotazníkové šetření. Jelikož bylo ale anonymní, není možné určit, jaký typ 

respondentů preferuje jaké vize pracoviště. Přesto však lze ze získaných informací 

vyvodit, že tyto hodnoty nejsou zaměstnanci sdíleny rovnoměrně, tak jako je možné 

vyvodit, že aktivními nositeli těchto hodnot jsou spíše mladší členové týmu.  

Na druhou stranu je nutné zohlednit to, že starší členové týmu jsou zase nositeli hodnot 

z pohledu tradice a vývoje celého pracoviště, a že díky nim a jejich dosavadnímu úsilí je 

toto pracoviště samostatným ústavem na půdě lékařské fakulty. Zde se nabízí opět 

zkušenosti výše zmíněného profesionála, který věří, že pokud manažeři dokážou vidět 

své organizace jako společenství jedinců, z nichž každý jedinec má své sny, začne se jim 

následně dařit také nacházet cesty, jak tyto sny spojit s cíli své organizace (James, 2010). 

Podle něj v současné době mnoho firem využívá za tímto účelem různé psychologické 

testy, které manažerům pomáhají nalézt správné, na míru jednotlivců ušité, koučingové 

strategie zahrnující učební schopnosti každého jedince. Když zaměstnanci opravdu cítí, 

že si jich vedení váží jako jedinců, daleko snáze se potom nadchnou pro cíle své 

organizace. Mají rovněž daleko větší potěšení z toho, že se podílí na svém vlastním 

úspěchu, na úspěchu svých spolupracovníků a na úspěchu pracoviště jako celku (James, 

2010).  

Podle jiných autorů slouží stejnému účelu jako výše uvedené psychologické testy také 

poznání organizační kultury (Lukášová, 2010). V tomto ohledu mohou tedy výstupy 

našeho výzkumu sloužit například k tomu, že se vedení může dále soustředit na 

upevňování přátelských vztahů na pracovišti a facilitaci týmové práce. Přijetí další akční 

síly, jejíž potřebu jednak verbalizovalo vedení v rozhovoru, a kterou také nepřímo 

popsali zaměstnanci v hypotetickém náboru nových pracovníků, by pro pracoviště bylo 

nejspíš velmi pozitivním přínosem. Nová akční síla by rovněž mohla předejít 

potencionálnímu vyhoření stávajících akčních sil, jak může naznačovat již výše citovaný 

výrok: „No ještě k tomu co bych změnila. Já mám pocit, ţe máme rozpracovaných 

hrozně moc věcí, které nemáme dokončený. Jakoby ţe máme hodně úkolů – to je asi 

normální, ale ţe…bych asi preferovala nejprve dokončit věc a pak začít další. Ale nevím, 

jestli to jde… Aby to neuteklo zase“ – a zároveň by umožnila uskutečnění všech 

plánovaných i neplánovaných cílů pracoviště.  
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Dotazníkové šetření pak poukázalo na to, že někteří zaměstnanci své pracoviště vnímají 

v určitých oblastech jako hierarchické, čili zdůrazňující postupy a předpisy, ve kterém 

jsou stmelujícím prvkem formální pravidla a kde je kladen důraz na udržování hladkého 

chodu organizace, její stability a efektivnosti (viz obrázek 3.3.). S ohledem na 

preferovanou (budoucí) situaci by uvítali pracoviště dynamičtější, ve kterém by byly 

více upřednostňovány inovativní přístupy a oceňována připravenost na změny a nové 

výzvy (viz obrázek 3.3. a 3.4.).  

V tomto ohledu je však třeba podotknout, že takový názor není zastáván většinou 

zaměstnanců, což se ukazuje ve výsledném profilu organizační kultury ÚTPO na 

obrázku 3.3. a v profilech jednotlivých respondentů v příloze č. 5. Navíc se týká hlavně 

dvou okruhů – 3. Řízení zaměstnanců a 5. Na co je kladen důraz. Při závěrečném 

setkání, kde byly výsledky šetření zaměstnancům prezentovány, nebyly diskrepance 

mezi současným a preferovaným stavem ve zmíněných okruzích vyjasněny. Přítomní 

zaměstnanci (ne všichni se poslední katedry mohli zúčastnit) pravděpodobně nepatřili 

mezi respondenty, kteří popsaný rozdíl vnímali, tedy kteří své pracoviště vnímají jako 

stále příliš hierarchické.  

Na druhou stranu, když vezmeme v potaz historii a nelékařský charakter tohoto 

pracoviště, na kterém v minulosti hierarchická struktura dominovala, je možné, že 

některé její prvky přetrvávají. Tomu může přispívat rovněž skutečnost, že je ÚTPO sice 

nezávislým ústavem, nicméně je součástí 1. LF UK, a tudíž podléhá metodickým 

pokynům a nařízením ze strany Univerzity Karlovy jako celku a 1. Lékařské fakulty jako 

její části. Stručné porovnání minulé a současné situace zkoumaného ústavu vystihují 

slova jedné respondentky, která byla u samotného vzniku tohoto pracoviště a otázku 

jeho autonomie popisuje následovně:   

„Jistě, ţe jsme se o to snaţily, zvýšit nějak ten význam (pracoviště). Ale kdyţ si vzpomenu 

třeba na začátky prosazování toho bakalářského a následně magisterského studia na 

Ministerstvu, jo … No ono takhle, ono to bylo sloţitější. Fakulta chtěla být i jako 

moderní a chtěla ukázat, jak je přístupná všem novým trendům. Čili na té racionální 

úrovni, oni vítali ta studia, ale myslím si, ţe na té faktické, emocionální úrovni, to nebylo 

vůbec bezproblémové. Ale ono je to 20 let, jo? Takţe on ten čas uţ pokročil. Teď se mi 

zdá, ţe je to přeci jen uţ lepší. I kdyţ nikdy samozřejmě na té fakultě nebudeme mít to 

samé postavení, jako ostatní ústavy. Já od samého začátku říkám, hlavně kdyţ se koukám 
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na nějaké ty západní státy, tak tam to ošetřovatelství je součástí nějakých zdravotně 

sociálních fakult, nikoliv lékařských. Dokud budeme u lékařské, tak nikdy nebudeme mít 

nějaké výsadní postavení.“  

Je tedy možné, že někteří zaměstnanci stále pociťují určitá omezení, která vyplývají 

z toho, že je tento nelékařský ústav součástí lékařské fakulty. Na druhou stranu se však 

v rozhovorech často objevily, a to hlavně u novějších členů týmu, odkazy na prestiž, 

které se 1. lékařská fakulta, a tím také ÚTPO, těší. Domnívám se, že lze celou situaci 

shrnout tak, že sounáležitost se zmíněnou lékařskou fakultou má svá pozitiva i negativa. 

A že v poslední době, díky neutuchajícím a dlouhodobým snahám jeho zaměstnanců, se 

pozice ústavu v rámci fakulty stále více upevňuje. Pracoviště je stabilní, s dobrým 

pracovním týmem, ve kterém převládají přátelské vztahy a chuť ústav nadále posunovat 

směrem dopředu. Přednostka ústavu je své funkci oddaná a její snahy reagovat na vnější 

požadavky jsou, tak jako její píle, zaměstnanci oceňovány. Pro mnohé z nich je právě 

z tohoto důvodu vzorem.     
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4. ZÁVĚR 

Čím více se zabývám konceptem organizační kultury, tím více si uvědomuji jeho 

složitost. Tento postřeh dobře ilustruje skutečnost, že mnozí autoři věnovali, či věnují, 

organizační kultuře celý svůj profesní život, nebo alespoň jeho podstatnou část. Je to 

koncept velice široký, mezioborový a podle mého názoru také značně náročný na 

interpretaci a pochopení. Domnívám se, že k jeho porozumění je zapotřebí nejen 

zkušenost a značné znalosti z oblasti psychologie, sociologie a managementu, ale také 

schopnost sběru a interpretace nasbíraných dat, jež se neobejdou bez jakési intuitivní 

schopnosti odkrýt mnohdy hluboce skryté a neuvědomované základní předpoklady, 

které řídí lidské chování a jednání, a to nejen v organizacích, ale i mimo ně. Jak však 

upozorňují mnozí experti, je to zároveň všudypřítomný a mocný fenomén, jehož znalost 

je pro manažery a lídry jakýchkoliv organizací stěžejní (například Shein, 2004, 

Cameron a Quinn, 2006, Blanchard a kol., 2009 a další).  

Ve své diplomové práci jsem navázala na některé poznatky získané prostřednictvím 

studia organizačních hodnot a kultury v rámci specifického vysokoškolského výzkumu 

2010 – 261704 a výzkumného záměru FHS UK s tím, že jsem se soustředila na 

organizační kulturu v kontextu vzdělávacích institucí. Během studia zahraniční 

literatury mě totiž zaujalo množství výzkumů věnovaných zkoumání organizační 

kultury ve školství (viz kap. 2.5.).  

Když jsem však chtěla porovnat výsledky těchto zahraničních studií s výsledky 

z našeho prostředí, nenašla jsem žádnou studii z oblasti českého školství, která by se 

zkoumáním organizační kultury zabývala. A to i navzdory tomu, že současná situace 

v České republice v oblasti vzdělávání připomíná v mnoha ohledech situaci v USA na 

počátku 80. let, kdy Národní komise pro excelenci ve vzdělávání ve své zprávě shrnula: 

„vzdělávací základy naší společnosti jsou v současné době erodované vzrůstající 

tendencí k průměrnosti, která ohrožuje naši blízkou budoucnost národa a lidu“ (citované 

v Cameron, 1984, s. 1), a kterou lze pokládat za důležitý podnět ke zkoumání 

organizační kultury ve Spojených státech (viz kap. 2.5.).   

Současnou situaci v naší republice popisuje ministr školství Dobeš (2010) tak, že je 

české školství „doslova nemocné“ [online]. Podle mezinárodních průzkumů úroveň 

našeho vzdělávání stále klesá: „ze sedmého místa jsme mezi zeměmi OECD klesli na 

čtyřiadvacáté. Blížíme se ke Gruzii a Rumunsku“ (Dobeš 2010, citovaný v ČT24 
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online). Problémy se nevyhýbají ani vysokým školám. Podle Švejnara (2010) se tyto 

instituce potýkají se snižující se kvalitou, což dokládá skutečnost, že se žádná z našich 

vysokoškolských institucí nenachází v první stovce ani dvoustovce nejkvalitnějších 

světových vysokých škol“ (Švejnar, 2010, citované Erbenovou, ČT24, online). Některé 

kroky, které mají vést k napravení této situace, již Ministerstvo školství podniklo. 

Například probíhající školská reforma si klade za cíl zkostnatělé české školství změnit 

(MŠMT, online, viz kap. 2.5.). 

Z výsledků zahraničních výzkumů organizační kultury v oblasti školství (viz kap. 2.5.)  

však vyplývá, že pokud mají být plánované změny úspěšně implementovány, je nutné, 

aby se lídři našich vzdělávacích institucí stali experty na zavádění změn a aby k tomu 

využívali znalosti obsahu svých institučních kultur. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby 

se koncept organizační kultury stal předmětem zájmu nejen manažerů a lídrů 

obchodních a průmyslových podniků, ale také v oblasti školství. Ve své diplomové 

práci jsem si proto chtěla vyzkoušet, co výzkum organizační kultury ve vzdělávací 

instituci obnáší.  

Své poznatky z výzkumného procesu bych shrnula tak, že zkoumat organizační kulturu 

ve vzdělávací instituci si vyžaduje delikátní a sensitivní přístup. Přesto to byla pro mě 

velice pozitivní zkušenost, a to jak po stránce edukační, tak po stránce lidské. Byly 

chvíle, kdy jsem pochybovala, zda tento úkol zvládnu. Pochybnosti však byly nakonec 

převáženy radostí z provedené práce. Když jsem při závěrečné „katedře“ prezentovala 

pedagogickému sboru zkoumaného pracoviště výsledky z výzkumu, neměla jsem 

tušení, jaká bude jejich reakce. K mé radosti jsem se však setkala s velice kladnou 

odezvou, má prezentace rozpoutala živou diskuzi a nastolila velmi příjemnou atmosféru 

v celé místnosti.   

Podle mého názoru je dotazník Camerona a Quinna (2006) vhodným instrumentem pro 

zkoumání organizační kultury ve vzdělávacích institucích. Jeho modifikovaná verze 

však měla mnoho nedostatků, mezi něž určitě patří můj poněkud neobratný překlad 

z anglického originálu, který nebyl vhodně přizpůsoben pedagogickému prostředí a 

jemu srozumitelnému jazyku. Domnívám se však, že pokud by byl tento instrument 

řádně převeden do českého jazyka (validizován), stal by se vhodným výzkumným 

nástrojem ke zkoumání kultury jakékoliv vzdělávací instituce, včetně všech jejích částí. 

Pokládám však za důležité zmínit, že instrument OCAI je podle některých odborníků 
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poněkud „hrubý“ (Sackmann, 2006, citované v Lukášové, 2010, s. 159). Podle 

Lukášové je však vhodný „pro analýzy zaměřené na strategické aspekty kultury 

organizací“ (Lukášová, 2010, s. 159). Za tímto účelem byl také použit pro zkoumání 

organizační kultury ve zmíněném Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství.      

Nutno však podotknout, že výše popsané výstupy z provedeného zkoumání organizační 

kultury na popsaném pracovišti jsou pouze prvním krokem na cestě k vytyčeným 

změnám. Měly by sloužit jako podklad pro navazující debatu o změnách a jejich 

plánování. Přestože předložený výzkum ukázal, že má tento vysokoškolský ústav 

silnou, a podle mnohých výzkumníků „ideální“ univerzitní kulturu, byla by jistě pro 

vedení i samotné zaměstnance velmi nápomocná nějaká z dalších poradenských 

intervencí, například organizační supervize, která by umožnila další společné 

rozhovory, pracovní diskuze, společné plánování a implementaci změn, a která by 

rovněž mohla být pro vedení vítanou podporou při tvorbě dlouhodobé strategie 

pracoviště, včetně zvýšení výkonnosti jeho zaměstnanců a zvýšení kvality vzdělávacích 

programů.   
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