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Pro svoji diplomovou práci si Kateřina Mičková vybrala téma relevantní 
studovanému oboru a navíc jí odborně velmi blízké. Sama ve společnosti IKEA 
pracuje a je si vědoma skutečnosti, že firemní kultura této dnes již globální pracovní 
organizace významně koresponduje s teoretickými poznatky (viz v práci citované 
šetření Grola a Schocha, 1998) a zároveň je příkladem silné firemní kultury, která 
spoluutváří celkový obraz o prezentované firmě. Na mnoha odborných fórech je 
kultura společnosti IKEA uváděna jako příklad vztahu mezi firemní kulturou a 
ekonomickou úspěšností této firmy. Za největší přínos práce lze proto dle mého 
názoru považovat provedenou sondu do vnímání kultury (respektive sdílených 
hodnot jako její nejvýznamnější složky) „zevnitř“ – prostřednictvím částečně 
strukturovaných rozhovorů s 10 pracovníky zastupujícími „českou“ IKEA. 

Předchozí části diplomové práce, to je kapitoly věnované vymezení základních 
pojmů s firemní kulturou souvisejících a uvádějící informace o švédské firemní 
kultuře a specifikách společnosti IKEA, tvoří nezbytný předpoklad pro pochopení 
širších souvislostí. Přehledová část práce (1. a 2. kapitola) nepřesahují obvyklý 
způsob zpracování a obsahují skutečně spíše základní informace vybrané z několika 
primárních a sekundárních pramenů. Kapitoly věnované již konkrétně firmě IKEA 
obsahují zajímavé informace, k nimž měla autorka přístup jednak jako zaměstnanec 
společnosti a dále jí k nim dovedla její zvídavost a snaha nezůstat jen na povrchu a 
to, že se nespolehla pouze na interní materiály. Tato část práce je cenným 
referenčním materiálem pro ty, kdo by měli zájem se o společnosti IKEA a její 
specifické kultuře i podnikatelských aktivitách dozvědět více. 

Ve 4 textových kapitolách použila diplomantka celkem 29 pramenů, z toho je –
z pochopitelných důvodů – 23 cizojazyčných. Pro zajímavost dodávám, že zdrojů o 
společnosti IKEA je v textu podle Soupisu bibliografických citací užito 12. Celkový 
rozsah práce (71 s.) není jistě nijak ohromující, nicméně plně dostačuje požadavkům 
kladeným na diplomové práce a autorce se na nich podařilo uvést a částečně i 
analyzovat to podstatné a dosáhnout cíle práce, kterým bylo „podat přehled o 
poznatcích v oblasti zkoumání kultury a na příkladu společnosti IKEA demonstrovat 
projevy organizační kultury, její vztah k národní kultuře a její význam pro podnikání“
(DP, s. 3) – s drobnou výhradou, že totiž nezkoumala kulturu jako obecný 
sociologický či kulturologický fenomén, nýbrž právě jen segment kultury firemní. 



Po obsahové stránce nemám k práci žádné další připomínky, naopak 
množství výtek – a jako vedoucí práce opakovaně upozorňující na potřebu finální 
jazykové a stylistické korektury neradostných konstatování výsledného stavu – je 
možné mít k formální úpravě práce. Odhlédnu-li od nedostatků v grafické úpravě 
stran (zejména nejednotný způsob odsazování mezi odstavci a subtitulky), vyskytuje 
se v textu rušivé množství „přehlédnutí“ typu překlepů (za všechny – hned 
v prohlášení autorka uvádí, že „řádně cituje vřechny použité prameny…“, zdůraznila 
M. T.), odsazení uvnitř slova, opakování slova ve větě (např. s. 28 – sedmdesátých 
letech letech společnost, škrtla M. T.) atd. Podobné nedostatky se pochopitelně 
objevují také v pracích jiných autorů, ale nikoli s takovou frekvencí. Za podstatnější 
pokládám ovšem fakt, že autorka na závěr 4. kapitoly neuvedla žádnou formu 
rekapitulace, zhodnocení, respektive se k prezentovaným skutečnostem nijak 
nevyjádřila. Očekávám tedy, že tak učiní v rozpravě nad diplomovou prací.

Závěr

Celkově hodnotím diplomovou práci Kateřiny Mičkové zpracovanou na téma 
Organizační kultura ve společnosti IKEA za celkově spíše zdařilou. Autorka v textu 
prokázala solidní schopnost pracovat s odbornými prameny a tvůrčím způsobem je 
aplikovat. 

Domnívám se, že předložená diplomová práce odpovídá požadavkům 
kladeným na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze 28. srpna 2011 PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
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