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Organizační kultura je v dnešní době globalizace a tím i pronikání různých národních kultur a 
specifik řízení zajisté zajímavé a aktuální téma. V předložené diplomové práci se autorka 
zabývá obecnými otázkami kultury a podnikové/firemní kultury a přístupy k jejímu 
pochopení, hlavní část práce se ovšem zaměřuje na švédskou kultury a styl řízení, konkrétně 
na firemní kulturu ve společnosti IKEA. Práce obsahuje také polostrukturované rozhovory se 
zaměstnanci společnosti (celkem deset rozhovorů). Vybráni byli pracovníci, kteří zastupují ve 
společnosti různé pozice, přičemž zastoupeni byli i zaměstnanci švédské národnosti. Tuto část 
práce označuje autorka jako sondu. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. 
Otázkou je, zda představení švédské kultury a stylu řízení a seznámení se společností IKEA 
lze označovat jako část praktickou (tato část je sice zaměřená na praktiky ve švédské 
společnosti a ve firmě IKEA, praktická ovšem není).  
Práce obsahuje, vedle úvodu a závěru, pět kapitol. Členění práce je logické a účelné. V první 
kapitole nalézáme vymezení základních pojmů. Autorka představuje nejen pojmy národní a 
organizační kultura, vývoj, upevňování a přenos kultury, ale zabývá se i typologiemi 
organizační kultury, dimenzí kultury ad. Následuje kapitola je zaměřena na švédskou kulturu 
a styl řízení. Vedle některých zbytečných údajů, např. že hlavním městem je Stockholm, zde 
nacházíme i zajímavé empirické údaje k preferovaným stylům řízení a i možnou kritiku těchto 
přístupů. Třetí kapitole je věnována společnosti IKEA, jejím prioritám, vizím a společenským 
závazkům. Autorka upozorňuje i na, přinejmenším do jisté míry, problematickou osobnost 
zakladatele a majitele společnosti a na její neprůhlednost. Vlastní firemní kultura ve 
společnosti IKEA je popsána ve čtvrté kapitole. Švédský styl řízení v ní nalézt jde, zároveň je 
zřejmé, že celosvětová expanze podmiňuje i určitou formalizaci přístupů k lidem. Navíc není 
tento styl ve všech zemích stejně oblíbený. Zajímavé výsledky přináší i vyhodnocení 
rozhovorů se zaměstnanci v páté kapitole. To se týká např. rozdílů mezi zaměstnanci nákupu 
a zaměstnanců v obchodních domech, ale i vlivu kulturních hodnot firmy na privátní život. 
Práce odpovídá nárokům na tento druh prací. Rozsah a výběr použité literatury je dostačující. 
Literatura je navíc vzhledem k tématu vhodně vybraná.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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