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"Firemní kultura" - Jan Křivka 

Předložená diplomová práce Jana Křivky je věnována problematice firemní kultury, 

která je v současnosti stále v centru zájmu odborníků v oblasti managementu. Zájem 

organizací o vlastní kulturu již tak výrazný není. Často je firemní kultura deklarována 

jako součást vnější prezentace, avšak reálnou kulturou se firma nezabývá. Její vliv 

na výsledky firmy není bezprostředně pozorovatelný a vyčíslitelný, její "obsah" stále 

zůstává pro mnohé manažery zamlžený. 

Za základní cíl své diplomové práce si autor stanovil teoretické zpracování 

problematiky firemní kultury, a to shrnutí poznatků k dané problematice. Práci autor 

bohatě strukturoval do osmnácti tematických kapitol (vyjma úvodu, závěru, soupisu 

bibliografických citací a bibliografie). Soupis bibliografických citací zahrnuje celkem 

19 položek, z čehož je 7 cizojazyčných, bibliografie čítá 9 položek. 

Jan Křivka se ve své práci zaměřil nejprve na vymezení pojmů, a to pojmů kultura a 

firma, poté definuje firemní kulturu, přičemž uvádí různé definice. Dále se zabývá 

základními charakteristikami firemní kultury a jejími prvky a projevy v koncepcích 

různých autorů, samostatnou kapitolu věnoval symbolům. V následující části práce 

se autor zaměřil na determinanty firemní kultury, a to na národní kulturu, 

management firmy, personální útvar, zaměstnance a užívané technologie. Další 

kapitoly práce jsou věnované typologiím a soudobým koncepcím firemní kultury, 

jejímu vzniku a významu, problematice silné firemní kultury, firemní etice, chování 

zaměstnanců a firemní kultuře jako řízenému procesu. V následující části své práce 

Jan Křivka postihuje problematiku analýzy firemní kultury, její implementace a 

formování. Závěrečnou kapitolu práce věnoval významnému tématu, kterým je 

změna firemní kultury. 
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Diplomová práce Jana Křivky je solidním přehledem teorie firemní kultury, který 

obohatilo vlastní postřehy z praxe. Oceňuji autorův zájem o danou problematiku, 

jeho hodnotící přístup, snahu přispět vlastní definicí firemní kultury a strukturou 

tématu. 

K formální stránce práce nemám připomínky. Text je napsaný kultivovaným jazykem, 

je čtivý. 

Podněty k obhajobě: 

• Autor chápe pojmy firma a organizace jako synonyma. Jak bývají tyto pojmy 

v odborné literatuře rozlišovány? 

• Mohl by autor zdůvodnit své přesvědčení, že symboly jsou rozhodujícím 

prvkem firemní kultury? 

• Firemní kulturu autor definuje " ... jako určité ovzduší či atmosféru panující ve 

firmě." Je podle jeho mínění firemní kultura identická s klimatem ve firmě? 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci Jana Křivky kladně a doporučuji její 

přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 11. září 2006 
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PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 
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