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Téma práce autorka volila v souladu se svým zaměřením studia a svou aktivní účastí 

na výzkumných aktivitách katedry během svého studia - v obou ročnících participovala na 

specifickém výzkumu jako autorka a spoluautorka publikací týkajících se organizační kultury. 

Tu chápe ve své práci funkcionalisticky, jako nástroj řízení změn. 

Na základě obsáhlého studia literatury (ve své práci uvádí 49 zdrojů, a to převážně 

zahraničních, v předešlé publikaci však prostudovala celou řadu dalších zdrojů z oblasti 

výzkumu kultury organizace a zdravotnické péče) dospěla k záměru realizovat kombinovaný 

kvalitativní a kvantitativní výzkum organizační kultury na vysokoškolském vzdělávacím 

pracovišti, kde k tomu našla vhodné podmínky. Cílem bylo přiblížit vedení a pracovníkům 

pracoviště povahu jejich organizační kultury, a tak vytvořit podklady pro rozvinutí 

dlouhodobé strategie zvýšení kvality práce tohoto pracoviště ze strany vedení (str. 9). 

Práce je poměrně útlá, svou délkou je na spodní hranici požadovaného rozpětí. Dojem 

útlosti je umocněn i neobvykle úsporným tiskem textu (i prohlášení o samostatném 

zpracování je tištěno již na zadní straně titulního textu), což není nikterak v rozporu se 

studijními předpisy. Přes svou útlost je práce obsažná, je výsledkem důkladného studia, jasné 

a průhledné koncepce i zpracování, kde každý další krok logicky správně navazuje na kroky 

předchozí a vede k naplnění stanovených cílů.  

V teoretické části se autorka věnuje konceptu organizační kultury, zařazuje jej do 

oblasti managementu, sleduje, jak je zkoumána, a posléze též jak je zkoumána v institucích 

terciárního vzdělávání. Poslední téma opírá především o zkušenosti v zahraničí a kriticky 

upozorňuje na deficity v tomto směru u nás, kde se s konceptem organizační kultury při 

plánovaných změnách ve školství zatím nepočítá.  

Z výzkumných metod, které uvádí Lukášová ve své práci z r. 2010, se autorka 

rozhodla ověřit v českých podmínkách dotazník OCAI, který sama v mírně modifikované 

verzi přeložila, a věnuje se mu podrobně v kap. 2. 6. Opírá se přitom především o zdrojovou 



literaturu od autorů tohoto nástroje, který patří k nejrozšířenějším nástrojům měření 

organizační kultury ve zmíněné oblasti. Podrobné představení nástroje OCAI i jeho pracovní 

překlad lze považovat za velmi užitečné i pro další studenty a výzkumníky, kteří se budou 

tématu organizační kultury věnovat. 

V teoretické části autorka prokázala citlivou a správnou práci s prameny, obratnou 

stylistickou schopnost i schopnost úsporné zkratky, vystihující podstatné informace 

z používaných zdrojů. Práci by z vědeckého hlediska jistě prospěl i kritičtější přístup ke 

zdrojům, např. zahrnutí i takových zdrojů, které se kriticky vyjadřují jak ke konceptu 

organizační kultury, tak i k použitým nástrojům jejího měření. Nicméně v kontextu řízení, kde 

se autorka pohybuje, závisí použití každého nástroje především na způsobu jeho dalšího 

využití v jedinečném procesu plánování a řízení, a o to zde také autorce šlo. Ne tedy o 

vědeckou práci o kultuře organizace, ale o praktické využití výzkumného nástroje v rámci 

akčního výzkumu, kde jde o podklady pro společné plánování rozvoje a změny. To se jí pdole 

mne podařilo. 

V empirické části autorka dobře referuje o provedeném akčním výzkumu. Vedle 

dotazníku OCAI využila studium dokumentů, pozorování (které označuje za nezúčastněné, 

což může být předmětem diskuse) a polo strukturované rozhovory se všemi pracovníky 

zvoleného vzdělávacího pracoviště. Výzkum velmi správně připravila na základě jednání 

s vedením i s pracovníky, spolu s vedením vytipovala účel výzkumu a z výsledků připravila 

písemnou zprávu a prezentaci, v níž pracovníky seznámila se svými zjištěními. Na základě 

její prezentace pracovníci souhlasili se zveřejněním celé studie. Některé části zprávy proto 

shrnuje též ve své diplomové práci. 

Získané poznatky a postřehy v práci dobře dokládá, zachází s nimi citlivě a ohleduplně 

a přesvědčivě je interpretuje. V závěru pléduje pro širší zahrnutí poznatků o organizační 

kultuře do plánování změn ve školství. Tím se však podle mne dostává do roviny, která již 

přesahuje oblast jejího studia, kde je odborníkem. Nakolik lze popsané „poněkud hrubé“ (jak 

sama uvádí na str. 78) nástroje zkoumání organizační kultury a celý zvolený přístup 

k organizační kultuře aplikovat ve zmíněném politicko-společenském kontextu, by 

vyžadovalo další, kritičtější práci, zahrnující i politologické a sociologické analýzy 

organizační kultury a situace ve vysokém školství. 

Vzhledem k uvedeným kladným stránkám hodnotím celkově samostatnou a 

důkladnou práci autorky v průběhu přípravy i zpracování práce jako výbornou a 

bezvýhradně ji doporučuji k obhajobě. 

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.                                             V Praze, dne 10. října 2011 


