
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Marka Šulce "Outdoor management 
training" 

Diplomová práce je zaměřena na jeden z přístupů k zaměstnaneckému zdokonalování 
prostřednictvím specifického okruhu technik aplikovaných za specifických podmínek. 
Diplomand se pokouší - jak sám uvádí - o ukotvení tohoto přístupu v systému 
psychologických poznatků. o nalezení podpory v teoretických koncepcích a psychologických 
fenoménech dokládajících význam. specifika i efektivitu použitého přístupu. 

Diplomová práce se sestává ze dvou částí: obecně poznatkové a empirické. Obecná 
část práce vytváří potf'ebné. účelově sestavené poznatkové zázemí diplomové práce. Prvních 
šest kapitol práce je zaměřeno na charakteristiku Outdoor management trainingu (dále OMT). 
zasazení této metody do systému výcvikových přístupů. vymezení používaných pojmů apod. 
Následující kapitoly 7. - 10. podávají podrobnější rozbor témat vytvářejících vztahový rámec 
zpracovávané problematiky (problematika učenÍ. výcviku v pracovní oblasti. sociálně 

psychologické vzdělávání a zevrubná charakteristika OMT). 
V)'běr potřebných informací. jejich členění a návaznost jednotlivých kapitol považuji 

za zdařilé. Jen některé pasáže mi přijdou nadbytečně historizující (subkap. 7.8) a 
zabředávající do filozofických konsekvencí (7.10). Následující poznámky jsou spíše náměty 
do diskuse. než připomínky či výhrady. 

1. Je pro vymezení OMT jediným výrazným znakem jeho realizace v jiném než 
pracovním prostředí? Lze diferencovat sociálně psychologické vzdělávání a sociálně 
psychologický výcvik? (str. 14) 

! Psychologie práce a organizace se již zdaleka netýká jen pracovní činnosti (str. 15). 
ale ,.prolíná" do sféry rodiny a volného času ( viz problematika pracovně-rodinn)'ch 
vztahů. problematika volného času jako kompenzace pracovní zátěže apod.). 

3. O mezioborovosti přístupu při aplikaci OMT není pochyb. pak ale postrádám zmínku 
o využití sociální psychologie (str. 16. poslední odstavec). 

4. Vymezení stěžejních témat jako je učení a prožívání (str. 19) je z hlediska zaměf"ení 
diplomové práce zcela jistě funkční. Neměla by být tato tematická dvojice rozšířena na 
triádu o interakci? 
Empirická část diplomové práce představuje mapující studii zaměi"enou na prúběh 

OMT v reálném čase. na motivaci účastníkú a hodnocení přínosů OMT. To vše s využitím 
dotazníkového šetl"cní. Popsána je metoda. výběr respondentů a sběr dat. následuje prezentace 
a interpretace zjištěných údajů. vyjádřených vesměs v relativních četnostech. Získaný 
ilustrativní pi'"ehled poskytuje odpovědi na stanovené otázky dává pi'"edstavu o současném 
trendu pi"evažujícím v realizaci OMT. K této části diplomové práce mám následující 
připomínky: 

1. I když zaměi"ení provedeného šetření je zřejmé z formulovaných otázek. postrádám 
z hlediska formální stránky výzkumného projektu preciznější vymezení cílLl šeti"ení. 

2. Označení .. hypotézy pro další výzkum'" (str. 111 a dále) není pi"esné. Jedná se spíše o 
další zaměr-ení či náměty v pokľačování šetření. 

3. Na straně 122 má být spíše text. že autor použil standaľdní dotazník. než dotazník 
standaľdizovaný. 

Souhrnně hodnotím posuzovanou diplomovou práci jako úspěšný pokus o zpracování 
zvoleného tématu. Diplomand zpracoval solidní poznatkový základ vztahující se 
k pľoblematice OMT a jeho psychologických souvislostí. připravil a ľealizoval výzkumn)' 
pľojekt mapující zvolené aspekty OMT, Podporu pľO zpracování tématu nacházel ve vlastních 
zkušenostech s realizací projektú. což mu dalo potřebný náhled a solidní orientaci v tématu. 
Práce má dobi"e propracovanou vnitřní strukturu a dobrou stylistickou úroveú. Celkový dojem 



však poškozují některé přehlédnuté chyby a překlepy (např. str. 71 popis obrázku, str. 114 
v části 17.5 a další), stejně jako nedůslednosti v uvádění bibliografických údajů v literatuře u 
časopisú i knižních publikací. 

Závěrem: doporučuji, aby se diplomová práce stala předmětem obhajoby. 
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V Praze dne 13 .1.20 1 O Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 


