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Ing. Jana Mitaczová se ve své diplomové práci zaměřila na možnosti uplatnění principů přístupu 
zaměřeného na člověka v manažerské praxi, konkrétněji na souvislosti mezi základními 
charakteristikami a principy PCA ve vedení lidí a oddaností zaměstnanců organizaci. Autorka 
vybrala dané téma na základě její pracovní zkušenosti v oblasti řízení mezilidských zdrojů, kdy si 
kladla otázky vztahující se k motivací zaměstnanců, snížení fluktuace, přebírání odpovědnosti apod. 
Autorka se tak v diplomové práci snaží  na základě teoretických informací i výzkumného šetření 
poukázat na možnosti PCA ve zkvalitnění vedení lidí.    
Diplomová práce obsahuje 67 stran textu, na dalších 28 stranách najdeme seznam použité literatury 
a přílohy. Diplomová práce je tradičně členěna na část teoretickou a část empirickou.  
V teoretické části se autorka věnuje přístupu zaměřeného na člověka. Představuje vývoj tohoto 
přístupu v čase, podrobněji definuje základní pojmy. V další kapitole se věnuje využití PCA mimo 
terapeutickou oblast, především v oblasti manažerské praxe. V této části se zaměřila na tematiku 
vedení lidí, na oblast oddanosti zaměstnanců organizaci, ve které pracují a jejich vazbu. Dále pak 
přináší výsledky výzkumů v oblasti možností uplatnění přístupu zaměřeného na člověka v 
manažerské praxi.  
V empirické části bylo cílem autorky zjistit souvislost mezi mírou uplatnění základních 
charakteristik a principů PCA ve vedení lidí a oddaností zaměstnance organizaci, pro kterou 
pracuje. Dále se pokoušela zjistit jestli délka vztahu a demografické charakteristiky vedoucích a 
zaměstnanců (věk, pohlaví, vzdělání) významně souvisí s uplatněním vedení zaměřeného na  
člověka. Autorka si stanovila celkově 9 hypotéz. Výzkumný soubor tvořilo 63 osob různého 
profesního zařazení, autorka se nesnažila o reprezentativnost vzorku k celé populaci, výzkumný 
soubor je tak tvořený převahou lidí s VŠ vzděláním, mužského pohlaví, s 2 věkovými vrcholy, a to  
kolem 35 a 50 let. Autorka použila 2 dotazníkové metody, a to Barrett-Lennardův vztahový 
dotazník BLRI a Dotazník oddanosti organizaci OCQ, které přeložila z anglického jazyka a 
upravila do internetového použití. Kladně hodnotím, že diplomandka zajistila požadovaný a 
důkladný postup překladu u obou dotazníků včetně zpětného překladu a zjišťování srozumitelnosti 
položek, věnovala se i odhadu vnitřní konzistence jednotlivých škál u dotazníku BLRI a u taktéž 
přeloženého dotazníku OCQ analýze reliability a položkové analýze. Výsledky poukazují na 
signifikantní korelaci mezi oddaností zaměstnance organizaci a empatického porozumění, 
kongruence a úrovně přijetí ze strany vedoucího. Signifikantní korelace se nepotvrdila mezi 
oddaností organizaci a nepodmíněnosti přijetí ze strany vedoucího. Autorka dále uvádí výsledky 
týkající se věku vedoucího, délky jejich vztahu a rozdílu jejich věku, věku zaměstnance, úrovně 
jeho vzdělání a pohlaví.   
Formální a grafická úprava diplomové práce je přehledná a kvalitní. Autorka se opírala o  přibližně 
45 citovaných zdrojů, a to jak domácích tak zahraničních. Citační práce je místy nepřesná, počet 
sekundárních citací je vzhledem k rozsahu práce poměrně velký. 
Ing. Jana Mitaczová prokázala v diplomové práci schopnost sestavit a provézt kvantitativní 
výzkumné šetření a kriticky shrnout výsledky práce. Diplomová práce celkově splňuje požadavky 
na její vypracování. 
 
 
Předloženou diplomovou práci Ing. Jany Mitaczové doporučuji k obhajobě. Navrhuji klasifikovat 
výborně. 



 

 

 
 
V Praze, 12.5.2011     PhDr. Katarína Komadová, Ph.D. 
 


