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NÁZEV PRÁCE: ZPĚTNÁ VAZBA A KOUČOVÁNÍ

TÉMA A CÍL PRÁCE:

Autorka této práce se zaměřila na téma v oblasti psychologie práce a organizace, které 

můžeme jistě řadit k těm aktuálnějším z hlediska firemní praxe také v ČR. Konkrétně zde jde 

o problematiku koučování ve firmách a související poskytované zpětné vazby. Zde je velkým 

kladem, že samotná autorka má dlouholetou praxi jako interní nebo externí kouč. 

TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE:

Oddíly teoretické části korespondují se záměrem práce. Autorka využívá informace 

z dostupných domácích a zahraničních zdrojů, kdy postupně čtenáře zasvěcuje do zvolené 

problematiky. Prvotně se zaměřuje na vymezení zpětné vazby. Následuje oddíl, který se 

věnuje koučování. Poslední oddíl dává do souvislostí zpětnou vazbu a koučování. Jednotlivé 

kapitoly jsou v zásadě přehledně a smysluplně uspořádány. 

POZNÁMKY K TEORETICKÉ ČÁSTI:

+ Vyzvedl bych přehlednost, systematičnost a logickou posloupnost celé teoretické části. Dále 

pak volba většiny použitých zdrojů je dle mého názoru adekvátní.  

- Určité nedostatky se pojí k formální stránce. Nicméně je nepovažuji za nijak zásadní. 

PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE:

Hlavní výzkumný cíl této práce tedy směřoval k náhledu na vzájemné ovlivňování zpětné 

vazby a koučování ve firemní praxi. Autorka využila naprosto smysluplně kvalitativní 

metodologii a zaměřila se na kategorizaci pohledu koučů na zpětnou vazbu, její principy, 

průběh, cíle a jejich motivaci dávat či přijímat zpětnou vazbu v procesu koučování… 

Pracovala zde s vytvořenou skupinou interních a externích koučů.

Z hlediska zpracování dat je zřejmé, že autorka má v tomto směru odpovídající znalosti.

Výsledky jsou převážně přehledně a srozumitelně prezentovány, nechybí grafické výstupy, to 

vše podtrhuje vysokou kvalitu celé práce. Diskusi i závěr autorka zvládla poměrně dobře.



POZNÁMKY K PRAKTICKÉ ČÁSTI:

+ Mohu vyzdvihnout schopnost práce se získanými daty, zejména pak, co se týče kvalitativní 

části.

- V rámci praktické části mi přece jen chybí ještě určitá sumarizace získaných výsledků

formou tabulky. Co se týče velikosti vzorku, zde by jistě prospělo oslovení širšího okruhu 

osob…

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PRÁCE:

Předloženou diplomovou práci pokládám celkově za velmi zdařilou. Autorka se dokázala

vypořádat se zvolenou problematikou. Prokázala, že má odpovídající znalosti v dané oblasti. 

Tato práce se jistě může stát podnětným zdrojem informací pro odborníky, kteří se pohybují 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 

Námětem na diskusi u obhajoby by mohlo být, jak využije autorka získané výstupy ve své 

praxi a ať se blíže vyjádří k dalšímu možnému směřování výzkumných aktivit v této oblasti. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě

a navrhuji hodnocení: výborně  

V Praze dne 24. srpna 2012
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