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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno a příjmení diplomanta: Renata Kalinová 
 
Název diplomové práce:  Využití techniky koučování v rámci rozvoje firmy a 
    osobního rozvoje  manažerů. 
 
Volba tématu:   1. Aktuální, málo frekventované téma práce 

2. Aktuální, časté téma práce 
3. Neaktuální téma práce 
4. Nevhodně zvolené téma 

 
Cíl práce a jeho naplnění:  1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 
3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 
4. Nevhodně zvolený cíl 

 
Struktura práce: 

1.  Pro dané téma velmi vhodná 
2. Pro dané téma vhodná 
3. Pro dané téma částečně vhodná 
4. Pro dané téma nevhodná 

 
Práce s literaturou:  1.  Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

2.  Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 
3.  Dobrá, použity běžně dostupné prameny 
5. Slabá, použity zastaralé prameny 
6. Nevyhovující – použito málo zastaralé literatury 

 
Vybavení práce tabulkami, grafy, přílohami: 

1. Výborné 
2. Velmi dobré, funkční 
3. Dobré – jen částečně odpovídá nutnému doplnění textu 
4. Nedostačující 

 
Přínosy DP:   1. Originální, inspirativní názory 

2. Ne zcela běžné názory, které jsou inspirativní 
3. Málo vlastních názorů nebo nedostatečně argumentačně podložené 
4. Vlastní názor chybí 

 
Uplatnění DP v praxi a ve výuce: 1. Práci lze výborně uplatnit v praxi 

2. Práci lze částečně uplatnit v praxi 
3. Práci lze výborně uplatnit ve výuce nebo výzkumu 
4. Práci lze částečně uplatnit ve výuce nebo výzkumu 
3. Práce nelze v podstatě využít ani v praxi, při výuce nebo výzkumu 

 
Grafická stránka:   1. Výborná 

2. Velmi dobrá 
3. Dobrá 
4. Nevyhovující 

 
Jazyková stránka   1. Stylistika:  a) Výborná 

b) Dobrá 
c) Nevyhovující 

 
2. Gramatika:  a) Výborná 

b) Dobrá 
c) Nevyhovující 
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Zásadní připomínky k DP: 1. nemám 

2. mám tyto: 
 
 
Další hodnocení: 
 
Hodnocená práce představuje relativně novou manažerskou techniku – koučování. Struktura DP odpovídá 

zavedenému schématu: v teoretické části představuje diplomantka jednotlivé styly vedení a komunikace, v další 

části se detailně zaobírá problematikou koučování (historie, okolnosti vzniku, filozofie, techniky). Část praktická 

představuje konkrétní aplikaci metody koučování ve firmě „Pospawood“ a to včetně přepisu dvou koučovacích 

rozhovorů s vlastníkem a zároveň nejvýše postaveným manažerem firmy.  Závěr práce pak vyúsťuje 

v interpretaci výsledků hodnocení koučovacích rozhovorů a ve shrnutí možností osobního rozvoje manažera. 

Přestože je z obsahu DP zřetelná orientace diplomantky ve výše uvedené problematice, nemohu se ubránit 

pocitu, že charakterem osciluje tato publikace někde na pomezí mezi bakalářskou a diplomovou prací. Také 

výběr a prezentace pouze jediné (menší) firmy nedovoluje v závěru komparaci a generalizaci  dosažených 

výsledků. Ze stylistického hlediska členění textu do krátkých odstavců působí občas poněkud rušivě. 

Na druhou stranu je nutno pozitivně zhodnotit množství a aktuálnost použité odborné literatury nebo citovaných 

pramenů (bohužel pouze v českém jazyce ) a také detailnost a autentičnost obou koučovacích rozhovorů. 

Podrobnější hodnocení dopadu koučinku na ekonomické výsledky firmy, popř. osobnost koučovaného bohužel 

přesahují možností této diplomové práce.  

Celkově hodnotím diplomovou práci jako poměrně zdařilou, svým obsahem a formou splňující nároky kladené 

na tento typ odborné publikace a doporučuji ji k obhajobě. 

 
Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě: 

1. ano 
2. ne 

 
Navrhovaná klasifikace:  1. výborně 
    2. výborně nebo velmi dobře dle ústní obhajoby 

3. velmi dobře 
4. velmi dobře nebo dobře dle ústní obhajoby 
5. dobře 
6. dobře nebo nevyhověl dle ústní obhajoby 
7. nevyhověl 

 
Otázky k ústní obhajobě práce: 
 
1. Jakou další technikou (metodou) z oblasti managementu byste doplnila koučování pro dosažení  maximálního 
efektu v rozvoji firmy nebo osobnosti managera? 
 
 
2. Osobně dáváte přednost spíše „tvrdým“ nebo „měkkým“ manažerským technikám? 
 
 
Datum:      Podpis oponenta DP 
5.6. 2007      Ing. Ondřej Lešetický 


