Příloha 1 Diskuzní dotazník pro individuální hloubkový rozhovor

Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií
Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Bc. Marek Křibík, DiS.

Hodnocení nástroje diagnostiky organizace absolventy katedry Řízení a
supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Diskuzní dotazník pro individuální hloubkový rozhovor

Metodologie: 8 individuálních hloubkových rozhovorů v délce do 60 minut
Cílová skupina: Absolventi studijního oboru Řízení a supervize ve zdravotnických a
sociálních organizacích, FHS UK, zaměření na řízení, kteří splňují kritéria výběru, která jsou
uvedená v textu diplomové práce.
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1. Představení

5 min

A. Vysvětlení, co je to individuální rozhovor
B. Představení výzkumu a studenta
C. Představení tématu diskuze: hodnocení nástroje diagnostiky organizace
D. Délka rozhovoru: 30–60 minut
E. Důvěrnost odpovědí, anonymizace
F. Pravidla rozhovoru:
Spontánní reakce, upřímné a pravdivé odpovědi
Žádné správné a špatné odpovědi
G. Přítomnost techniky: audio nahrávání (po odsouhlasení techniky moderátor zapíná
nahrávací zařízení – zopakuje otázku, souhlasu a odpověď tak zaznamená v audio formátu)

H. Představení respondenta: jméno, věk, současná pozice a délka na této pozici, dosažené
vzdělání
2. Vzpomínání na výuku nástroje diagnostiky organizace

15 min

Cíl: Zjistit, jak absolventi vzpomínají na předmět diagnostika organizace z dob jejich
studia na FHS UK z teoretického výuky a z pozdější praktické aplikace.
Co si vybavíte, když se řekne „Diagnostika organizace“? Jakoukoliv věc, slovo, emoci,
přirovnání. Co ještě? Co dál?
Vzpomeňte si a popište, jak z dob vašeho studia vypadala výuka předmětu diagnostika
organizace? Cokoliv vás k tématu napadne, říkejte.
Byl tento styl výuky dostačující? Proč ano? Proč ne?
Co pro vás bylo v rámci výuky přínosné (silné stránky)? Co ještě? Proč?
Co pro vás naopak v rámci výuky přínosné nebylo (slabé stránky)? Co ještě? Proč?
Výuku předmětu diagnostiky organizace můžeme segmentovat do následující struktury.
(Moderátor požádá respondenta, aby předložil předem zaslanou přílohu přehledu možných
fází diagnostiky organizace, kterou si měl respondent v klidu vytisknout a projít, případně
zapsat do ní poznámky.). V přehledu vidíme fáze diagnostiky organizace rozdělené do dvou
teoretických bodů (1) a (2), a jednoho teoreticko-praktického bodu číslo (3) kapitoly, které
současně tvoří osnovu praktické aplikace nástroje. Než se ale dostaneme k bodu (3), rád
bych se krátce pozastavil u bodů (1) a (2).
Ad. (1)
Představte mi prosím, jak chápete tuto kapitolu a jaké poznámky jste si k ní vytvořil?
Vážou se k této kapitole nějaké plusu či mínusy, které si v rámci přednášek či pozdější
nutnosti vybavení si těchto informací vybavil?
Ad. (2)
Představte mi prosím, jak chápete tuto kapitolu a jaké poznámky jste si k ní vytvořil?
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Vážou se k této kapitole nějaké plusu či mínusy, které si v rámci přednášek či pozdější
nutnosti vybavení si těchto informací vybavil?
3. Fáze diagnostiky organizace

30 min

Cíl: Zjistit, jak absolventi hodnotí vyučované fáze diagnostiky organizace při zpětné
pohledu na praktickou aplikaci během praxe diagnostiky organizace.
V následující části se budeme bavit o vaší praxi neboli praktické aplikaci procesu
diagnostiky organizace v rámci praxe daného ročníku. (Moderátor upozorní, že se
zaměřujeme opravdu jen na diagnostiku organizace v rámci studií na škole, nikoliv
z každodenní praxe).
U každé uvedené fáze z bodu (3) vás požádám o vybavení si a zhodnocení teoretické části
výuky a následně o hodnocení vaší zkušenosti s praktickou aplikací během praxe. U
každého bohu se budu doptávat na různé podrobnosti a otázky. K další fázi se tedy vždy
posuneme až na můj pokyn.
Prošli jsme společně vaše hodnocení teoreticko-praktické části předmětu diagnostika
organizace. Zpětně jste prožil/a pocity spojené s výukou předmětu ve škole a vlastní
praktickou aplikací nástroje diagnostiky organizace.
4. Porovnání využití nástroje diagnostiky organizace při/po studiu

5 min

Cíl: Porovnat zkušenosti absolventů s aplikováním nástroje diagnostika organizace
během/a po ukončení studia (v každodenní praxi).
Prošli jsme společně vaše hodnocení teoreticko-praktické části předmětu diagnostika
organizace. Nyní se krátce zaměřme na váš profesní život a zkušenosti s využitím nástroje
diagnostiky organizace.
Shrňte prosím vaše současné zkušenost s aplikováním nástroje diagnostiky organizace
v praxi. Popište kolikrát, kdy naposledy a s jakými výsledky jste použil/a nástroj
diagnostiky organizace ve vaší práci.
Když se zpětně zamyslíte nad praktickou aplikací nástroje diagnostika organizace během
studia a po něm, vnímáte z pohledu manažera v praxi rozdíl?
Pokud ano, v čem? V čem ještě? Popište.
Pokud ne, co vám tedy chybělo? Proč? Šlo to udělat jinak? Jsou z vašeho pohledu všechny
zmíněné fáze ideálním postupem aplikace nástroje?
Používáte nástroj diagnostiky organizace ve svém profesním životě? Pokud ano, jak?
Pokud ne, proč?
Dá se tvrdit, že to, co jste se o diagnostice organizace dozvěděl během studia je totožné
s tím, v jakém formátu diagnostiku organizace používáte ve svém profesním životě?
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6. Závěr a zpětná vazba rozhovoru

5 min

V posledních pěti minutách prosím zhodnoťte mou osobu pohledem respondenta. Zajímají
mě vaše pocity, které jsem ve vás během rozhovoru vyvolal, co se vám například na
rozhovoru se mnou líbilo či naopak nelíbilo.
Děkuji Vám za Váš čas a velmi cenné názory.
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Příloha 2 Příloha k diskuznímu dotazníku individuálního hloubkového rozhovoru

Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií
Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Bc. Marek Křibík, DiS.

Přehled možných fází diagnostiky organizace pro absolventy katedry
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Příloha k diskuznímu
dotazníku individuálního hloubkového rozhovoru

Instrukce pro respondenta:
připravený přehled fází diagnostiky si prosím vytiskněte
vytištěný přehled si prosím podrobně projděte před naší schůzkou
k jednotlivým tématům/odrážkám/bodům si vypisujte jakékoliv poznámky/vzpomínky z dob
studií, které se vám při pročítání vyobrazují
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Přehled rámce předmětu diagnostika organizace
TEORETICKÝ RÁMEC

Úvod do diagnostiky organizace Popište prosím vše, co si vybavíte k následujícím
bodům:
Typologie diagnostiky organizace
(Preventivní/Intervenční; Externí/Interní)
Oblasti diagnostiky:
Organizační kultura
Organizační struktura
Řízení a plánování
Lidé v organizaci
Předpoklady pro diagnostiku: Popište prosím vše, co si vybavíte k následujícím bodům:
pohledem na organizaci
pohledem na osobnost diagnostika (osobnostní předpoklady diagnostika)
TEORETICKO-PRAKTICKÝ RÁMEC

Diagnostický proces krok za krokem: Popište prosím vše, co si vybavíte k následujícím
bodům:
Fáze výběru/vstupu do organizace
Kam jste vstupoval/a? Proč? Jaké to bylo? Byl/a jste podle vás dostatečně připravená
studiem na tento krok? Díky čemu?
Fáze definování cílů a plánu k jejich dosažení
- Zjištění aktuálního stavu diagnostického tématu
Jakým způsobem jste zvolil/a téma? Popište. Kdo nebo co vám pomohlo nejvíce?
- Definování cíle metodou SMART
Vzpomínáte na cíle definované metodou SMART? Jaké to pro vás bylo?
- Tvorba plánu (harmonogramu) diagnostického procesu
Jaký plán jste tvořil? V tabulce nebo jinak? Jak hodnotíte tvorbu plánu? Měl/a jste
dostatek informací nebo jste něco postrádal/a?
Fáze zkoumání, analýzy a interpretace dat
- Výběr vhodného nástroje pro dg. daného tématu
Jaké nástroje analytické a výzkumné si vybavujete?
- Samotný sběr dat a analýza
Popište, jak probíhala samotná praktická část sběru dat a analýzy.
- Interpretace dat
Jak se vám interpretují data?
Fáze tvorby diagnostické zprávy
- Tvorba závěrečné zprávy (plusy a mínusy, doporučení, interpretace?)
Jak se vám tvořila závěrečná zpráva? Co bylo nejtěžší? Proč?
Fáze prezentace diagnostické zprávy
- Osobní/textová prezentace závěrečné zprávy
Jaké bylo pro vás předat organizaci výsledky zprávy a obhájit si je? Byl/a jste na to
školou připraven dostatečně?
- Zakončování předmětu zkouškou
Jak probíhala z vašeho pohledu zkouška nad zakončením předmětu?
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Příloha 3 Sylabus předmětu Diagnostika organizace z roku 2017
Předmět DIAGNOSTIKA ORGANIZACE
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. (26.03.2017)
Záměr vzhledem k profilu absolventa:
Kurz je umožňuje studentům získat základní znalosti a dovednosti z oblasti diagnostiky
organizace a aplikovat je při analýze konkrétní organizace, a to na úrovni organizační
kultury, řízení a plánování, organizování a organizační struktury, vedení lidí a komunikace
nebo kvality služeb. Důraz je kladen na vyjednávání s organizací zaměřené na stanovení cílů
a postupu diagnostického procesu, na adekvátní využití diagnostických metod a práci se
získanými informacemi, prezentaci relevantních závěrů prostřednictvím diagnostické
zprávy a vyústění celého diagnostického procesu do konkrétních doporučení a opatření pro
fungování vybrané organizace.
Cíle/výstupy:
Student dovede
ve spolupráci s organizací stanovit cíle a postup diagnostického procesu,
s využitím výzkumných metod a manažerských technik zvolit vhodné postupy pro analýzu
organizace,
popsat a analyzovat procesy nebo stav organizace ve vybraných oblastech,
identifikovat a shrnout silné a slabé stránky organizace ve vybrané oblasti,
na základě provedené analýzy navrhovat a obhájit opatření a změny v dané oblasti,
reflektovat svoji roli v průběhu diagnostického procesu.
Témata výuky:
1. Účel, cíle, typy diagnostiky.
2. Předpoklady pro diagnostiku.
3. Proces diagnostiky organizace (vstup do organizace, stanovení diagnostického cíle a
plánu diagnostiky, sběr informací a jejich analýza, formulace výstupů, závěrů a doporučení
pro organizaci).
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4. Analytické techniky a techniky dekompozice organizace. Techniky analýzy vnějšího a
vnitřního prostředí.
5. Oblasti diagnostiky.
Způsoby hodnocení:
Na kurzu je vyžadována 75 % účast a zpracování seminární práce. Kurz je zakončen ústní
zkouškou zaměřenou na výstupy seminární práce. Podrobné požadavky na povinnou
seminární práci jsou uvedeny v Moodlu na konci Opory ke kurzu. Při zpracování této práce
student aktivně využívá znalosti a dovednosti získané v jiných kurzech (metody výzkumu,
personální management, dílna komunikace ad.).
Plagiátorství v jakékoliv formě a podobě nebude tolerováno a bude řešeno zcela
nekompromisně na katedrální i fakultní úrovni! Plagiátorství zahrnuje kopírování vět či
odstavců z internetu, knih, článků či jiných zdrojů bez jejich řádné a správné citace;
reprezentování slov, myšlenek a práce někoho jiného (i spolustudujících!) jako svých
vlastních; a další formy akademické nečestnosti. Vyučující pravidelně kontrolují veškeré
písemné projevy studujících pro známky plagiátorství prostřednictvím speciálního softwaru
vyvinutého právě pro tyto účely, jež mají k dispozici. Plagiátorství může mít za následek až
vyloučení ze studia. Pokud máte jakékoliv dotazy k tomuto tématu, či si nejste jisti, zda vámi
využívané zdroje řádně a správně citujete, poraďte se DOPŘEDU se svými vyučujícími.
Doporučujeme také konzultaci pedagogického textu Katedry genderových studií Stylistika,
argumentace a akademické psaní, kde je téma plagiátorství detailně vysvětleno (k dispozici
v SIS souborech pod kurzem Stylistika, argumentace a literární teorie).
Práce bude hodnocena především v těchto oblastech:
odůvodnění diagnostiky (zda je jasné, proč si student téma vybral, k čemu má organizaci
přispět),
nastavení cíle (zda je cíl SMART),
nastavení postupu diagnostiky (zda postup povede k naplnění stanoveného cíle, zda jsou
zvoleny relevantní metody, zda postup zahrnuje všechny potřebné oblasti),
prezentace zjištění (k čemu se došlo, zda jsou závěry řádně a srozumitelně odůvodněny,
jsou k nim předloženy důkazy, zda je naplněn cíl diagnostiky),
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prezentace návrhů na řešení (zda vycházejí ze zjištění).
Povinná četba: Studijní materiály na internetu (moodle)
Doporučená literatura:
Bedrnová, E.; Nový, I., ad. Psychologie a sociologie v řízení firmy: Cesty efektivního
využití lidského potenciálu podniku. Praha: Prospektrum, 1994.
Bělohlávek, F. Organizační chování: jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení,
podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Olomouc: Rubico, 1996.
Cameron, K. S., Quinn, R. E. Diagnosing and Changing Organizational Culture. Reading:
Addison-Wesley, 1999.
Drucker P. F. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Praha: Management Press,
1994.
Drucker, P. F. Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, 1992.
Drucker, P. F. Řízení v době velkých změn, Praha: Management Press, 1998.
Harrison, H.I., Diagnosing organisations, Methods, Models and Processes. Sage
Publications, 1994.
Havrdová, Z. Šmídová, O. Šafr, J. Štegmannová, I. a kol. Organizačná kultura v sociálních
službách jako předmět výzkumu. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií,
2011.
Kadlčík, M. Psychologie a sociologie řízení. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.
Musil, L. „Ráda bych Vám pomohla, ale…“. Dilemata práce s klienty v organizacích.
Brno: Marek Zeman, 2004.
Musil, L. Kubalčíková, Havlíková, J. Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních
služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality. 1. vyd. Praha: VÚPSV,
2009.
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Musil, L. Kubalčíková, Havlíková, J. Využití Standardů kvality v politice poskytování
sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu. 1. vyd. Praha: VÚPSV,
2008.
Pavlica, K. a kol. Sociální výzkum, podnik a management. Praha: EKOPRESS, 2000.
Tyson, S.; Jackson, T. Organizační chování. Praha: Grada, 1997.
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Příloha 4 Projekt diplomové práce

Fakulta humanitních studií UK
U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. org.

Jméno a příjmení: Marek Křibík
Osobní číslo: 33145027
Imatrikulační ročník: 2016
Název práce: Diagnostika organizace, favorit nebo outsider?
Anglický název práce: Organization diagnostics, favorite or outsider?
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Eva Veisová, PhD.
Formulace a vstupní diskuse problému:
Práce v sociálních službách a ve zdravotnictví je obzvlášť velmi specifická. Už z podstaty
faktu práce s lidmi je velmi často vyžadováno, aby jak zdravotní, tak sociální služba
reagovala na vývoj politiky a dalších faktorů, mezi které patří především financování
služby, personální zajištění a legislativní ukotvení.
Některé organizace neustrnou na vavřínech a pokračují během své existence v
pravidelné aktualizaci cílů a strategického plánování. Zde vyvstává otázka, do jaké
míry jsou tyto organizace schopny posoudit rizika při aktualizace svých cílů, nebo
řešení problémů. K tomuto účelu existuje celá řada nástrojů. Jedním z nich je nástroj
diagnostiky organizace, o kterém se v české literatuře mnoho nedozvíme. O diagnostice
organizace se můžeme něco málo dozvědět v knize Jiřího Plamínka Diagnostika a
vitalizace firem a organizací: teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi, ale
vzhledem k zaměření studijního oboru managementu a supervize ve zdravotnictví a
sociálních organizacích je jedná o technikou a méně využitelnou publikaci.
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Role managera je dána. Je osobou s formální autoritou, nebo někým, kdo má působit
jako vůdčí osobnost, mluvčí či napravovatel chyb. (Cejthamr, V., Dědina, J. 2010).
V oblasti zdravotnicví, v rigidním oboru, ale i sociálním oblasti je tedy otázkou, zda
jsou manažeři schopni využívat v dostatečné míře nástroj diagnostiky organizace.
Shanks a kol. uvádí, že manager si může své zvyklosti převádět do pozice
vedoucího pracovníka, ale profesní minulost současných manažerů nemusí být
rozvedena natolik, aby

dokázala obsáhnout všechny nástroje umožňující

organizacím a firmám efektivně růst a směřovat kupředu. (Shanks a kol., 2015).
PhDr. Jiří Tošner pak doslova v rozhovoru pro časopis Sociální práce tvrdí, že „v
našem posttotalitním období spolu lidé neumějí komunikovat. Nadřízení neumějí být
dobrými nadřízenými a naopak podřízení, neumějí být kolegiální k sobě. Panuje tady
jako v celé společnosti nedůvěra, neochota sdělovat si zkušenosti, neschopnost
přijímat kritiku.“ (Bajer, 2007). Můžeme jen polemizovat nad tím, do jaké míry schopnosti
a dovednosti manažerů ovlivňují tendence a um využívání nástrojů managementu k
udržení nebo změnám v organizaci. Potažmo k samotné diagnostice organizace.
V mé diplomové práci bych se rád zabýval právě nástrojem diagnostiky organizace,
který je z mé vlastní zkušenosti (nabité pracovním a školním životem) vědomě velice málo
používán.
Výchozí situace:
Díky mé několika leté praxi v sociálních ale také zdravotních službách jsem získal
všeobecný přehled o současném stavu organizací, který jsem doplnil během studia
tohoto oboru. Z mého pohledu je diagnostika organizací skvělý nástroj pro řízení
organizací správným směrem. Během studií a praktických stáží v různých
zařízeních jsem došel názoru, že je nástroj diagnostiky organizací málo využíván, a
proto jsem zvolil toto téma. Vývoj sociálních služeb směruje k profesionalizaci, která
vyžaduje větší nároky na celkový provoz organizace pro její udržení. Naopak ve
zdravotnictví můžeme vidět tlak na větší automatizaci a řízení kvality poskytovaných
služeb především skrze auditní programy a akreditace. Myslím si, že v tomto ohledu
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existuje nevyužitý prostor nástroje diagnostiky organizace a může být zajímavé
srovnat a v diskuzi porovnat jeho využití v obou oborech.
Cíle diplomové práce jsou:
Cílem DP bude poskytnout stručný a přehledný manuál zpracovávající tématiku
funkčního nástroje diagnostiky organizace a jejího praktického využití v sociálních a
zdravotnických organizacích v teoretické části. V praktické části DP, poskytnu
pomocí kvalitativního výzkumu, metody hloubkového individuálního rozhovoru,
odpovědi na otázky týkající se znalostí a praktické využitelnosti nástroje diagnostiky
organizace v praxi zkoumaných firem.
Teoreticko-metodologické východisko:
Diplomovou práci budu zpracovávat formou kvalitativního výzkumu. Informace
budou získávány metodou rozhovoru s manažery neziskových a ziskových
sociálních a zdravotnických organizací. Jejích výběr a množství bude diskutován s
vedoucím práce. Předběžně se bude jednat o menší až střední organizace fungující na
území hlavního města Prahy. Rozložení výzkumného vzorku bude 50 % sociálních
firem / organizací a 50 % zdravotnických firem / organizací. Výzkumný vzorek
budou tvořit manažeři, kteří v organizacích působí nepřetržitě alespoň dva roky.
Výzkumné šetření bude zaměřeno na vysoce postavené manažery, kteří mají
kompetence navrhovat či aplikovat změny

v organizacích / firmách.

Kvalitativní metodou individuálního rozhovoru v délce 60 - 90 minut rozebereme
hloubkově názory, zkušenosti a praktické znalosti o funkčním nástroji diagnostice
organizace. Na základě zjištění bude diskutována otázka, do jaké míry je nástroj
diagnostiky organizace využívám v sociálních a zdravotnických službách, případně v
jakém kontextu o něm manažeři smýšlí.
Harmonogram práce:
ŘÍJEN 2017 – BŘEZEN 2018: studium a zpracování literatury, sběr dat, rozhovory
DUBEN 2018: zpracování výsledků výzkumu, porovnání s teorií, zpracování DP,
její připomínkové řízení a odevzdání DP.
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Předběžný obsah:
V teoretické části se budu věnovat tématu organizace a organizačního chování
obecně a v podkapitole v sociálních a zdravotních službách. Následně rozeberu
nástroj diagnostika organizace z obecného hlediska a dále, podrobně jednotlivé
komponent tohoto nástroje. V další části popíšu možnosti využití, motivátory a
bariéry nástroje a v neposlední řadě jeho současné ukotvení v systému.
V praktické části diplomové práce se budu postupovat v klasickém výzkumném
designu (představení, výběr metody, vzorku, popis sběru dat, analýza, reporting). V
následné diskuzi budou diskutována jednotlivá zjištění o povědomí, možnostech a
praktické využitelnosti nástroje diagnostiky organizace.
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