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Dyskurs organizacyjny: możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach
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DYSKURS ORGANIZACYJNY: MOżLIWOśCI 
I OGRANICZENIA WYKORZYSTANIA 

W bADANIACH

Wprowadzenie

Dobrze usadowione teoretycznie i praktycznie użyteczne badania nad procesem 
odnowy strategicznej organizacji powinny badać kontekst, zawartość, a także i pro‑
ces odnowy zachodzący w czasie. Jedynie uwzględniając temporalną sekwencyjność 
zdarzeń, zdamy sobie sprawę z wagi zarówno elementów wejścia, warunkujących 
początek przedsięwzięcia, jak i uzyskiwanych rezultatów. Dyskurs organizacyjny jako 
metoda badawcza daje szansę spojrzenia na problemy odnowy strategicznej organi‑
zacji z głębokością niedostępną dla zdecydowanej większości metod badań ilościo‑
wych. Żaden zestaw danych ilościowych nie niesie w sobie informacji dotyczących 
osobistych doświadczeń czy odczuć narratorów na drodze poznania, jak wydarzenia 
zostały skonstruowane przez aktywne podmioty tego procesu. Podejmujący decyzje 
rozwojowe – uczestnicy organizacji – nie tylko interpretują i nadają sens pojawia‑
jącym się zdarzeniom, lecz także, co również istotne, potrafią wpływać na dokony‑
wane interpretacje zjawisk czy fenomenów rozwoju innych uczestników. Historie te, 
wypowiadane przez uczestników organizacji, prowadzą do interpretowania i rozu‑
mienia wielowymiarowego charakteru odnowy strategicznej, otwierając tym samym 
badaczom obszary dotychczas leżące nieco na uboczu głównych nurtów badawczych. 
Ciekawa badawczo staje się możliwość analizowania zmian prowadzących do odnowy 
strategicznej jako gry, w której strony podejmują dyskurs na argumenty, zwłaszcza 
wtedy, gdy proces ten przebiega już jakiś czas i nabrał znacznej dynamiki. Wielu 
różnych uczestników organizacji będzie brało udział w tej grze argumentów, nadając 
zupełnie odmienne znaczenia implementowanym procesom przedsiębiorczej odnowy 
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strategicznej. Referat podejmuje niełatwą próbę spojrzenia na dyskurs organizacyjny 
jako metodę badania przedsiębiorczej odnowy strategicznej organizacji.

1.  Istota dyskursu organizacyjnego

Określenie „dyskurs” w codziennym języku oznacza mniej więcej tyle co kon‑
wersacja, wymiana poglądów między różnymi ludźmi czy debata. Gdy debata ta ma 
charakter publiczny czy polityczny, również jest określana dyskursem – odpowiednio 
publicznym lub politycznym. Dodatkowe okoliczności mogą precyzować dyskurs i tak 
można mówić o debatach oksfordzkich: gdy dodatkowo pod uwagę bierze się temat 
czy proces tej debaty; dyskursie neoliberalnym: gdy analizujemy specyficzny ciąg argu‑
mentacji; czy o dyskursie prawicowym/lewicowym, gdy punkt odniesienia stanowi 
wizja świata określonego ugrupowania politycznego. Każdy z nich prowadzi jednak 
do ogólnej definicji traktowania dyskursu jako systemu ustanowionych i najczęściej 
wspólnie podzielanych znaczeń [9, s. 51]. Nabiera on szczególnego znaczenia tam, 
gdzie procesy zmian nabierają dynamicznego charakteru, a dyskurs stanowi ogniwo 
łączące język z zależną od kontekstu jego znaczeniową atrybucją, a wykorzystywane 
znaki języka i figury językowe stają się zrozumiałe jedynie w kontekście bardziej 
wysublimowanych gier językowych.

Punktem wyjścia artykułu jest zatem próba zaprezentowania teorii dyskursu 
i analizy dyskursu organizacyjnego, jako zdecydowanie różnych w procesach ana‑
lizy języka czy znaków tego języka wśród innych metod, które zajmują się językiem 
w naukach społecznych. Mam tu na myśli zwłaszcza socjologię języka, czy opartą 
o etnometodologię analizę konwersacji. To, co szczególnie wyróżnia dyskurs orga‑
nizacyjny, to głębokie zainteresowanie społeczno ‑strukturalną stroną wykorzysty‑
wanego języka, zwłaszcza wtedy, gdy przekłada się on na formę czy efektywność 
podejmowanych aktywności organizacyjnych. Istotne jest również rozróżnienie 
między teorią dyskursu (czy teoriami dyskursu) a analizą dyskursu. Pierwszy kła‑
dzie szczególny nacisk na rozwój ogólnych perspektyw teoretycznych, gdzie język 
stanowi o znaczeniu zjawisk, drugi natomiast skupia uwagę na empirycznym badaniu 
dyskursu [5, s. 23 i dalsze].

Co ciekawe, literatura przedmiotu wskazuje określenie „analiza dyskursu” nie jako 
jedną, specyficzną metodę, ale bardziej jako perspektywę badawczą w odniesieniu do 
szczegółowych obiektów badań, które rozumie się jako dyskurs. W praktyce badawczej 
oznacza to, iż pytania badawcze i ich przeniesienie na praktykę metodologiczną zależy 
w dużej mierze od dyscypliny reprezentowanej przez badacza i szkoły teoretycznej, 
z jakiej się on wywodzi. Stąd pojęcie dyskursu można odnosić do różnych fenomenów 
organizacyjnych czy celów badawczych z jakimi się wiąże [12, s. 1–34].
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Rysunek 1.  Konstytuanty dyskursu organizacyjnego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, s. 3].

Będąc świadomym istniejących rozbieżności definicyjnych, dla jasności dalszego 
wywodu przyjmuję, że zarówno teoria (teorie) dyskursu, jak i analiza dyskursu należą 
do nurtu interpretatywnego, hermeneutyki (zwłaszcza w znaczeniu ścisłym, różnym 
od tradycyjnego) i badań o charakterze jakościowym. U ich podstaw leżą cztery 
kluczowe założenia wskazane na rysunku 1. Wskazane założenia jednoznacznie 
podkreślają społecznie znaczącą rolę dyskursu zarówno w procesie, jak i podejściu 
do atrybucji i stabilizacji znaczeń w organizacjach.

Aktorzy współczesnych organizacji odpowiedzialni za ich przedsiębiorczą odnowę 
strategiczną są silnie osadzeni w sporach o symbolicznych korzeniach dotyczących 
definiowania rzeczywistości organizacyjnej (na przykład w procesie dzielenia się 
wiedzą w organizacji). Wykorzystują w tym celu środki zarówno o charakterze sym‑
bolicznym, jak i kulturowym na drodze tworzenia odpowiednio ukształtowanej grupy 
odbiorców. Szczególnie mocno widać to przez praktyki tworzonych narracji w ujęciu 
przyczynowo ‑skutkowym, w szeroko rozpowszechnianych metaforach czy obrazach, 
tego co pożądane i właściwe (na przykład pożądany stan finansów, przedstawiany 
jako obraz sukcesu obecnych czy porażki poprzednich zarządzających). Praktyki te 
mają swoje znaczenie w wielu aspektach, tworząc jasne granice tego, co jest lub nie 
jest dyskursem, a ich wybrane egzemplifikacje zaprezentowano na rysunku 2.
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Rysunek 2.  Granice praktyk dyskursu w organizacji
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [13, s. 71].

2.  O co pyta „dyskurs”? – kwestie metodyczne i ich 
adaptacja

Odnosząc się do wcześniejszej części definiującej dyskurs, nie można pozostawić 
bez głębszej analizy kwestii adaptacji metodyki badań jakościowych. W dziedzinie 
nauk ekonomicznych analiza dyskursu wymusza na badaczu spojrzenie na tekst, 
praktyki czy artefakty językowe nie jako na produkt subiektywnej czy obiektywnej 
oceny zakorzenionej w badanym przypadku, ale jako na materiał badawczy będący 
manifestacją określonego porządku wiedzy organizacyjnej, odnoszący się do aktyw‑
ności uczestników organizacji. To właśnie przez ich pryzmat można zidentyfikować, 
a następnie badać procesy tworzenia, stabilizacji czy zmiany w organizacji na drodze 
jej odnowy.

Analiza dyskursu wymaga również uważnego spojrzenia na kwestie wykorzysta‑
nia określonych metod jakościowych zakorzenionych w obszarze nauk społecznych, 
a w szczególności zwrócenia uwagi na następujące kwestie metodyczne:

główny obszar badawczy to różnego typu oświadczenia (na przykład raporty  �

roczne) i praktyki (publiczna prezentacja tych raportów), będące manifestacją 
ustrukturyzowanej wiedzy odnoszącej się do organizacji. Celem ich rekonstrukcji 
wymagane może stać się wykorzystanie ujęcia łączącego metody badań jakościo‑
wych z ilościowymi;
może zachodzić konieczność ich adaptacji do wewnętrznych, dla tekstu, odniesień  �

do zasad czy ograniczonych zasobów organizacji;
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dyskurs prawie zawsze funkcjonuje w kontekście innych dyskursów, gdzie rela‑ �

cje między nimi mogą mieć charakter diachroniczny czy synchroniczny. Ważny 
zatem staje się dobór uczestnika organizacji z perspektywy kogo przeprowadzamy 
analizę. To znacząco odróżnia analizę dyskursu od metodyki na przykład case 
studies, gdzie otrzymywany jest jeden, w miarę holistyczny obraz;
poważnym problemem badacza jest również kwestia dużej ilości tekstu podda‑ �

wanego analizie. Metody badań jakościowych analizują stosunkowo niewielkie 
ilości tekstu, dążąc do jego dalszej minimalizacji przez selekcję kluczowych ele‑
mentów czy redukcję opartą o najważniejsze teksty lub wykorzystywaną teorię. 
Dyskurs, wychodząc z tych praktyk, posługuje się dodatkowo np. szczegółowymi 
klasyfikacjami struktur narracji.
Literatura przedmiotu daje też możliwość postawienia bardziej szczegółowych 

pytań. Zaproponowane pytania z pewnością nie wyczerpują całości dociekań, 
ale mogą stanowić punkt początkowy w podejmowanej analizie. Uważam, że do 
najważniejszych można zaliczyć1:

te związane z czasem: kiedy dany dyskurs zaistniał/przestał istnieć? które ele‑ �

menty miały charakter decydujący dla powstania dyskursu i jak zmieniały się 
w czasie?
te związane z zasobami: kto, kiedy i w oparciu o jakie praktyki odnoszące się do  �

danych zasobów stworzył dany dyskurs? kto jest głównym uczestnikiem danego 
dyskursu?
te związane z analizowanym językiem: jakie elementy lingwistyczne czy symbo‑ �

liczne zostały wykorzystane? jaki jest sposób formowania i strukturyzowania się 
dyskursu z punktu widzenia języka?
te związane z zawartością: jakie obiekty, koncepcje czy strategie zostały stworzone?  �

co łączy dany dyskurs z innymi w organizacji? czy istnieją określone definicje 
elementów tworzących danych dyskurs?
Idąc głębiej w kierunku każdej z grup pytań, można oczywiście doszukać się więk‑

szej ilości pytań badawczych. Analizując język, można np. poddać głębszej analizie 
kwestie związane z retoryką, gramatyką czy merytorycznością lub „nowomową” 
wypowiedzi. Można również pokusić się o stworzenie dodatkowej grupy lub szukać 
pytań syntetyzujących kilka lub wszystkie grupy pytań. Można zatem założyć istnienie 
sporego potencjału badawczego kryjącego się za dyskursem organizacyjnym.

1 Pytania te zostały sformułowane w oparciu o szersze badania literaturowe, wśród których szczególnie 
korzystano z: [7; 6; 15].
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3.  Dyskurs a teoria organizacji i zarządzania

W ostatnim czasie zdaje się rosnąć zainteresowanie badaczy teorii organizacji 
i zarządzania ukierunkowane na czytelne określenie granic zarówno obiektów badaw‑
czych, jak i szerzej samych dyscyplin w ramach dziedziny nauk ekonomicznych2. 
Literatura anglojęzyczna wskazuje na możliwość wykorzystania analizy języka jako 
jednego z elementów granicznych (specjalne wydania „Organization”, „Academy 
of Management Review” czy „Journal of Management Studies”). Ważne zatem jest 
wskazanie, jak istniejące podejścia badawcze do dyskursu mogą przyczynić się do 
poszerzenia wiedzy w zakresie granic ich efektywnego wykorzystania.

Dominujące podejścia badawcze dyskursu organizacyjnego w teorii orga‑
nizacji można oprzeć na dwóch przeciwstawnych osiach. Jedna z nich to ujęcie 
konstruktywistyczno ‑krytyczne, druga to badania kontekstu – a badania tekstu. 
Konstruktywizm sugeruje, iż dyskurs tworzy organizacyjną rzeczywistość przez 
kształtowanie sposobu, w jaki o pojawiających się kwestiach można się wypowiadać, 
sposobu, w jaki uczestnicy organizacji odnoszą się do tych kwestii, oraz do wiedzy 
organizacyjnej, jaka w oparciu o nie powstaje. Z kolei odejście krytyczne skupia 
uwagę na procesach włączania struktur władzy, politykowania i ideologizowania. 
Druga z analizowanych osi może się opierać na analizach tekstu sensu stricto lub 
na badaniu szerszego kontekstu (np. w zgodzie z zaleceniami teorii interesariuszy), 
w jakim dyskurs się pojawia.

Istniejące badania poddają analizie najczęściej jeden z obszarów. Nie jest to oczywi‑
ście wada, aczkolwiek można przypuszczać, że wiele z tego co nowe i mało rozpoznane 
może pojawiać się na przecięciach tych osi czy między ich krańcowymi obszarami. 
Można postawić tezę, iż przyszłe badania odnowy strategicznej organizacji powinny 
eksplorować te obszary zarówno z poziomu makro, jak i mikro, uwzględniając symul‑
tanicznie władzę, dominujący dyskurs oraz tekst.

Ciekawe poznawczo jest również podejście historyczne wywodzące się z teorii 
przywództwa autorstwa S. Westerna, który określił cztery dominujące typy dyskursu 
w organizacji3. Graficzna prezentacja na rysunku 3 ma charakter autorski i zawiera 
w sobie propozycję spojrzenia na te cztery typy dyskursu z perspektyw orientacji 
na procesy i orientacji na ludzi. Istotnym z punktu widzenia analizy rysunku 3 jest 
zwrócenie uwagi na użyte określenia „Niższa – Wyższa”. Nie zakładam bowiem braku 
tej cechy, a jedynie zmniejszony poziom jej natężenia, wynikający z nacisku, jaki jest 
kładziony na nią w dominującym dyskursie.

2 Widać to wyraźnie w: [1; 10; 11].
3 Szerzej piszę o tym w: [3].
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Rysunek 3.  Dominujący dyskurs w organizacji
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o: [13].

4.  Egzemplifikacja analizy dyskursu

Celem uproszczonej egzemplifikacji analizy dyskursu jako przedmiot badań 
wybrano proces wprowadzania zmian do organizacji zmierzających do jej przed‑
siębiorczej odnowy strategicznej, wynikający z przejęcia innej dużej organizacji na 
rynku dystrybucji energii elektrycznej4. W badaniu korzystano z raportów rocznych 
udostępnionych przez Spółkę za lata 2010–2012.

Wybrany podmiot charakteryzował się następującymi cechami: Grupa  TAURON 
jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce – dysponuje kapitałem 
własnym 16,5 mld zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej 
w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 18,3 % powierzchni 
kraju. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km², za pośred‑
nictwem 223,7 tys. km linii energetycznych. Spółki skupione w Grupie  TAURON 
sprzedają około 35,5 TWh energii elektrycznej (w 2011 r.) do ponad 5,2 mln odbior‑
ców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20 % polskich zasobów węgla kamien‑
nego oraz osiąga 5 % wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Grupa 
 TAURON jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. 
Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2011 r. to około 5,6 GW. Grupa  TAURON 
to także największy dostawca ciepła na Górnym Śląsku5.

4 Pogłębioną analizę tych procesów zawarłem w: [2; 4].
5 Źródło: http://www.tauron‑pe.pl/tauron/grupa ‑tauron/Strony/o‑grupie ‑tauron.aspx, [15.01.2013].
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Analizując grupę pytań związanych z czasem w badanej organizacji, można 
zauważyć wypowiedzi sugerujące moment pojawienia się wyższej efektywności 
(„zauważalnie poprawiły się wyniki” (…)  „znaczny przyrost majątku” (…)  „poprawa 
płynności finansowej”). Przełom 2009–2010 jest widoczny jako punkt przejścia, gdzie 
zaczyna się akcentować zwłaszcza poprawę efektywności – interesujący jest w tym 
przypadku fakt, iż prawie dokładnie rok wcześniej zmieniono władze spółki.

„Działania podejmowane przez Zarząd sprawiły, że w 2010 roku 
zauważalnie poprawiły się wyniki Grupy  TAURON”. Raport roczny spółki 
za 2010.  
„W porównaniu z 2009 rokiem Grupa  TAURON osiągnęła wyższe 
przychody ze sprzedaży i wynik netto. Zauważalne były też znaczny 
przyrost majątku i kapitałów własnych oraz poprawa płynności finansowej. 
Poprawa wyników i stabilna sytuacja majątkowa umożliwiły spółce 
wypłatę dywidendy”. Raport roczny spółki za 2010.

Analizując grupę pytań związanych z zasobami, można zauważyć, iż kładzie się 
nacisk na efektywność ich wykorzystania dzięki zaangażowaniu zarządzających 
w wyznaczenie obszarów rozwoju gwarantujących najwyższą stopę zwrotu („naj‑
wyższe stopy zwrotu” (…)  „obniżenie kosztów finansowania” (…)  „wyższą ocenę 
wiarygodności”). Znowu zastanawiające może być wskazanie „nowych zarządzają‑
cych” co do tych obszarów, które uważają za najbardziej pożądane z punktu widzenia 
efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, tak jakby ich wcześniej nie było 
lub były błędnie określone.

„Nowa strategia została zatwierdzona pod koniec kwietnia 2011 
roku. W najbliższych latach będziemy się skupiać na rozwoju w tych 
obszarach, które gwarantują najwyższe stopy zwrotu z inwestycji oraz 
na dywersyfikacji portfela wytwórczego”. Raport roczny spółki za 2011.  
„W 2010 roku wdrożyliśmy model centralnego finansowania Grupy 
 TAURON, który wpływa  m. in. na obniżenie kosztów finansowania 
zewnętrznego i zwiększenie możliwości pozyskania finansowania, 
przekładając się tym samym na wyższą ocenę kondycji finansowej spółki 
wystawianą przez agencje ratingowe”. Raport roczny spółki za 2010.

Analizując grupę pytań związanych z językiem, można dostrzec ciekawe gry języ‑
kowe związane z innym uczestnikiem organizacji – Radą Nadzorczą. Zauważalna jest 
deklarowana pozycja Rady w stosunku do Zarządu Spółki wyrażona w sposób silny 
i dobitny („zaakceptowaliśmy” (…)  „zgodziliśmy się”). Jest to o tyle ciekawe, iż oba 
te organy kształtujące przyszłość organizacji powinny ze sobą współpracować w tych 
elementach, które mogą stanowić o odnowie organizacji w przyszłości (a tym na 
pewno jest „Strategia Spółki”). Co więcej, Zarząd Spółki wypowiada się w pierwszej 
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osobie i wypowiedź przyjmuje osobisty charakter prezesa Zarządu, gdy w przypadku 
Rady Nadzorczej mamy do czynienia z bezosobowymi decyzjami organu Spółki.

„W ocenie Rady Nadzorczej modyfikacja strategii umożliwi Grupie 
 TAURON poprawę jej pozycji wśród innych firm z branży energetycznej. 
Dlatego pod koniec kwietnia zaakceptowaliśmy zmodyfikowaną strategię 
i zgodziliśmy się na jej wdrożenie”. Raport roczny spółki za 2012.

Analizując grupę pytań o zawartość dyskursu, niezwykle silnie akcentuje się 
wymiar efektywnościowy podejmowanych działań („program poprawy efektyw‑
ności” (…)  „wygenerować 295 mln oszczędności”). Niezmiernie ciekawa badawczo 
będzie kontynuacja analizy tych zamierzeń, ale w oparciu o wyniki za wskazany okres 
(2010–2012) w Raporcie rocznym kończącym ten czas. Ewentualne rozbieżności 
wyniku finansowego będą stanowić obszar nowego dyskursu w organizacji, zwłaszcza 
z akcjonariuszami.

„Szczególnie duży nacisk położyliśmy na restrukturyzację kapitałową. 
Uruchomiliśmy ponadto program poprawy efektywności, który pozwoli 
nam zredukować koszty operacyjne o miliard złotych w latach 2010–2012. 
W ramach działań podjętych w 2010 roku udało nam się wygenerować 
już 295 mln zł oszczędności, co pozwala oczekiwać, że do końca 2012 
roku zrealizujemy nasze założenia”. Raport roczny spółki za 2011.

Zaprezentowane grupy pytań i wybrany dominujący dyskurs można podsumować 
następująco: dotychczasowi zarządzający (do 2009 r.) w sposób nieefektywny wyko‑
rzystywali posiadane zasoby, dokonywali wyboru nie najefektywniejszych obszarów 
rozwoju organizacji, w związku z czym zachodzi konieczność optymalizacji działań 
strategicznych, czemu służą aktywności obecnych zarządzających (po 2009 r.). Ist‑
nieje zgoda między organami Spółki co do kierunku działań, aczkolwiek to po stro‑
nie zarządzających można doszukać się bardziej osobistego zaangażowania niż po 
stronie Rady Nadzorczej. Wykorzystywany język może sugerować również istnienie 
niejawnego konfliktu władzy w Spółce.

Podsumowanie

Postawiony na wstępie artykułu cel zaprezentowania dyskursu organizacyjnego 
jako metody badawczej ze swoimi wadami i zaletami wydaje się być spełniony. 
Nie oznacza to jednak wyczerpania tematu, a bardziej może stanowić przyczynek do 
szerszej dyskusji nad wykorzystaniem metod interpretatywnych w badaniach nad 
odnową strategiczną organizacji. Z dużą dozą pewności można twierdzić, że ich wyko‑
rzystanie może napotkać na opór tych, którzy są przywiązani do stawiania hipotez 
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i ich statystycznej weryfikacji. Dyskurs organizacyjny nie da prostych odpowiedzi 
pozwalających na taką weryfikację. Należy go traktować bardziej jako sposób szuka‑
nia odpowiedzi na pytania badawcze, a czasem i stawiania tych pytań w sytuacjach 
wyjątkowych, wykraczających zdecydowanie poza obszar badań weryfikowanych 
z wykorzystaniem jedynie operatu statystycznego. To jego ogromna zaleta, choć 
dla części badaczy w naukach społecznych również największa wada wymagająca 
zmiany nastawienia umysłu, co w niektórych przypadkach jest już samo w sobie 
wyzwaniem.
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DYSKURS ORGANIZACYJNY: MOżLIWOśCI I OGRANICZENIA 
WYKORZYSTANIA W bADANIACH

Streszczenie

Celem artykułu jest próba zaprezentowania dyskursu organizacyjnego jako metody badania 
fenomenów współczesnych organizacji na drodze ich przedsiębiorczej odnowy strategicznej 
stanowiącej tło rozważań. Identyfikuje on istotę teorii dyskursu i analizy dyskursu, wskazując 
ich konstytuanty, przykładowe praktyki czy potencjalne obszary pytań badawczych z ich 
wykorzystaniem. Następnie odnosi dyskurs organizacyjny do teorii organizacji i zarzą‑
dzania, uszczegóławiając najczęściej wykorzystywane podejścia badawcze w analizie dyskursu. 
Całość poparta jest egzemplifikacją w oparciu o wybrane przedsiębiorstwo sektora energe‑
tycznego.

Słowa kluczowe: metodologia badań, dyskurs organizacyjny, 
strategiczna odnowa organizacji
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ORGANIZATIONAL DISCOURSE: POSSIbILITIES AND LIMITS IN 
RESEARCH PERFORMANCE

Abstract

The basic goal of the paper is to presents organizational discourse as a method for researching 
phenomena’s of contemporary organizations on theirs road to strategic entrepreneurial 
renewal as a background of considerations. It identify essence of theory of discourse and 
discourse analysis, examples of practices and potential questions to be answered in this vein. 
Next, it relates organizational discourse to theory of organization and management, depicting 
most common research approaches to it. Theoretical considerations, than, are supported with 
research example of organization from electro energy sector.

Keywords: research methodology, organizational discourse,  
strategic entrepreneurial renewal
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