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Hodnocení diplomové práce 
 
Jméno diplomanta:  Bc. Jan Kastner 
Název práce:           Vliv zadavatelů na podobu kurzů outdoor management training 
 
1. Formální popis práce  
Předložená diplomová práce je empirického chrakteru, jejíž cílem bylo popsat rozdíly mezi 
odborným náhledem na OMT a pohledem personalistů a pokusit se najít důvody těchto 
případných rozporů. Dále pak odhadnout míru vlivu zadavatelů na konečnou podobu kurzu. 
Práce byla zpracovaná na 71 stranách textu, obsahuje 47 citovaných zdrojů včetně 
internetových a 2 strany příloh. 
 
2. Závažnost tématu, originalita, potřebnost, přínos 
Zvolené téma práce je určitě zajímavé a může být i přínosné pro poskytovatele OMT v České 
republice, i přesto že práce jen potvrzuje obecně známý fakt. To znamená, že principy OMT 
musí většinou ustoupit požadavkům zadavatele. Zajímavější by bylo navrhnout, jak tento fakt 
změnit. 
 
3. Popis jednotlivých částí práce a jejich hodnocení 
Název práce koresponduje s jejím obsahem, vymezení problému je jasné a specifické. 
 
Přehled literatury a dosavadních výsledků, teoretický rámec práce: 
Teoretická část je zpracována na 34 stranách textu, z čemuž autor využil poměrně hodně 
literatury, bohužel převážně jen české. Naprosto mi zde chybí zahraniční literatura, která se 
vztahuje k dané oblasti. Autor se sice zabývá situací v České republice, ale při rozboru 
termínů, jako je OT, OMT, výchova prožitkem a zkušeností, atd. je nutné vycházet ze 
zahraniční literatury (především anglické), protože tyto termíny nejsou původem české. 
Naprosto zde chybí rozbor literatury vztahující se k OMT – např. Krouwel (v naší knihovně 
jsou dvě publikace včetně několika článků z konferencí, které pořádalo naše oddělení), 
Loynes (1999), atd. Při zadaní klíčového slova OMT nebo OMD vyhodí databáze obrovské 
množství odkazů. Dále mi zde chybí rozbor dalších termínů souvisejích s OT, OMT, jako je 
outdoor management development, corporate training, a další. Ty se samozřejmě vyskytují 
jen v zahraniční literatuře.  
Také je škoda, že autor nevěnoval vůbec žádnou pozornost organizaci Outward bound, která s 
těmito programy začala jako první na světě a vlastně i ČR. 
Autor se poměrně dobře zamýšlí nad jednotlivými termíny (není to vůbec jednoduché), ale 
text mi někdy přijde trochu zmatený, např. OMT je definován až v závěru rešerše (což 
samozřejmě nevadí), ale tento termín je používán již v předchozím textu, při vysvětlování 
jiných termínů, a pro nezasvěceného člověka to může působit dost zmateně.  
Autor operuje s termínem „outdoorové kurzy“, v případě profesního vzdělávání bych spíše 
volila „outdoorové programy“. 
Další konkrétní připomínky: 
str. 24 - „Proto je přípustné tento pojem používat i v počeštělé podobě.“ To řekl kdo? 
str. 23 - u obr. 1 mi chybí bližší komentář 
str. 24 - Co jsou „hapeningy“? 



str. 26 „Pojem experiential learning můžeme na základě Turčové (2005) považovat za 
ekvivalent experiential education.“ Nesouhlasím s tímto tvrzením. Ve své práci tvrdím, že 
řada expertů považuje tento termín za synonymum, já ale ne. „Learning“ a „education“ není 
to samé. V současné době je v Británii nahrazován termín experiential education termínem 
experiential learning, protože zahrnuje různé skupiny populace, zatímco „education“ je 
spojováno pouze se školní výukou. 
str. 28 - Jen nahození Kolbova cyklu s použitím internetové citace České cesty je dost 
neříkající. Vždy je lepší rozebírat originál, původní zdroj. Skoro lepší, kdyby to tady nebylo. 
str. 29 - „Doposud jsme vycházeli převážně z Kolbova a Priestova modelu.“ ??? Kolbův 
cyklus je tu jen nahozen a Priestův model jsem vůbec nenašla, natož pak nějakou citaci. 
str. 31 - chybí mi citace „teorie transferu“ 
str. 32 - citace pana Kirchnera (2005) je zde trochu zcestná, zvláště vedle pana Vážanského 
(1992)  
 
Hypotézy jsou v tomto typu práce zbytečné, hlavně ty, co autor uvádí, jsou nic neříkající. Co 
to znamená: „Vliv... je v rozporu s principy...? Vliv je silný...? Musí být vymezeno, co to 
znamená např. silný, jinak nelze takovou hypotézu přijmout nebo vyvrátit. 
 
Metody:  
Nepřemýšleli jste o jiné metodě než o dotaznících? Například rozhovory s personalisty by 
mohli získat více hlubších informací. Jsou samozřejmě časově náročnější. 
str. 47 - Co znamená „event agentura“? „mailingová kampaň“? 
 
Výsledky: 
ot. č. 4 „Kolik outdoorových kurzů jste uskutečnili za rok 2010“ mi přijde trochu zavádějící, 
protože se nerozlišuje, zda to bylo pro jednu skupinu zamestnanců či více skupin. Výsledky 
jsou pak zkreslené. 
 
4. Formální vady práce  
Po formální stránce je práce bezproblémová, drobné chyby uvádím níže. 
překlepy: str. 22 - „neardorové kurzy“ ?, 25, 53, 64,  
gramatické chyby: v anglické abstraktu, na str. 19, 25 
 
Citování literatury – V seznamu je uvedeno spoustu autorů, kteří nejsou citováni v textu. 
Neuman a kol. (2000) 
 
5. Celkové zhodnocení 
Vzhledem k deklarovaným záměrům práce je práce úplná, obsahuje včechny části, které má 
odborná práce mít. Diplomant je způsobilý samostatného řešení odborných problémů. Práci 
doporučuji k obhajobě, výsledná známka bude záviset na obhajobě. 
             
 
 
V Plzni, dne 18. 9. 2011      Ivana Turčová 


