
Univerzita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta 

Katedra andragogiky a personálního řízení 

Posudek diplomové práce 
Jana Křivky zpracované na téma Firemní kultura 

Diplomová práce Jana Křivky je rozdělena do 18 - většinou značně stručných -
textových kapitol (plus úvod a závěr) o celkovém rozsahu 90 stran. Autor v práci využil- jak 
uvádí v soupisu bibliografických citací - 19 pramenů, z toho 7 cizojazyčných. Bibliografie 
rozšiřuje počet prostudovaných pramenů o dalších 9. Práce v rozsahu i použitím zahraničních 
titulů splňuje, až překračuje požadavky kladené na tento typ práci. 

Autor si v úvodu své práce předsevzal teoreticky popsat fenomén firemní kultury. 
Učinil tak poměrně kultivovanou formou, na základě studia relevantních pramenů, budiž mu 
řečeno zvláště ke cti, že nejen obvyklé manažerské literatury. Zřejmě vzhledem k celkovému 
rozsahu práce a k náročnosti zvoleného tématu se mu však podařilo naplnit tento cíl nejen 
přehledně a místy poměrně novátorsky, ale občas také poněkud zjednodušeně až nepřesně. 
Na mysli mám především ztotožnění pojmů organizace a firma (na s. 13 a 14 OP), 
"synonymizaci" terminologických spojení firemní kultura, organizační kultura a podniková 
kultura (s. 16 a další), respektive koncepcí organizačního chování a firemní kultury. Bylo by 
také jistě možné a dle mého soudu vhodnější, aby autor v DP neuváděl tolik přímých citací, 
zejména u definic firemní kultury a přehledů jejích typů dle různých autorů (např. s. 16-18, 4. 
a 8. kapitola DP). Jeho přístup však na druhou stranu ocení ti, kteří ještě téma neznají, 
eventuálně nemají možnost studovat zahraniční prameny. Ocenění si diplomant v každém 
případě zaslouží za způsob zpracování závěrečných kapitol (od 15. kapitoly), kde svébytným 
způsobem propojil teoretické vstupy se zdařilou reflexí praxe řízení a změny firemní kultury. 

Pro rozpravu nad diplomovou prací přidávám kromě výše uvedených poznámek také 
následující dotaz: Co vedlo autora práce k volbě přístupu "psychologizace" firemní kultury a 
definování firmy jako "sociální bytosti" (s. 60 DP)? 

Závěr: 

Celkově hodnotím diplomovou práci Jana Křivky zpracovanou na téma Firemní 
kultura vcelku pozitivně. Autor v ní prokázal svoji poměrně solidní orientaci v tématu a 
schopnost pracovat s odbornými prameny. 

Domnívám se, že předložená diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na 
tento typ prací, a proto ji do por u č u i i k ob h a i obě. 

V Praze 12. září 2006 PhDr. Mich&ela Tureckiová, CSc. 


