
Oponentský posudek diplomové práce Ireny Štěpánové na téma „Srovnání dvou metod 
osobního rozvoje a jejich dopadu na chování“

Zjišťování efektivity firemního vzdělávání lze považovat za tradiční, ale stále aktuální 
téma. Vedle jednoduchého subjektivního hodnocení užitečnosti absolvovaného  školení či 
výcviku to jsou i složitější pokusy o zachycení změn v nazírání nebo v chování frekventantů 
takových kurzů v kontextu cílů realizovaných výcviků. Autorka se zaměřila na zjišťování 
účinnosti dvou metod, které byly aplikovány v rámci programu rozvoje zaměstnanců firmy.. 
Diplomová práce se sestává z části teoretické a empirické.

. Teoretickou část diplomové práce tvoří čtyři kapitoly, které v logické návaznosti 
pojednávají témata, vytvářející potřebné poznatkové zázemí (psychologické přístupy 
k problematice učení, otázky firemního vzdělávání, rozvoj manažerů a metody používané 
v tomto procesu). Výběr témat a úroveň jejich zpracování je relevantní vzhledem k 
obsahovému rámci diplomové práce. Autorka také patřičně využila domácí i zahraniční 
odbornou literaturu. Text je čtivý, psaný solidním odborným jazykem s vhodnou kombinací 
obecně teoretických poznatků a praktičtěji zaměřených pasáží věnovaných firemnímu 
vzdělávání.

K této části práce mám dvě připomínky. Vzhledem ke zkoumané populaci  (firemním 
manažerům) a  k zaměření jejich rozvoje na „měkké“ dovednosti  bych očekával větší 
rozpracování problematiky manažerských kompetencí v subkapitole 3.1. To druhé je spíše 
upozornění na potřebu úplné citace včetně stránek v případě převzatých vyobrazení (strany 40 
a 57).

V empirické části autorka nastínila zaměření a cíle výzkumného projektu, jeho 
metodologické aspekty, jednotlivé fáze přípravy a realizace šetření včetně statistického 
zpracování výsledků. Provedené šetření je potřebně vymezeno, zdokumentováno a 
diskutováno. Výzkum byl proveden ve dvou fázích - prvotním kvalitativním šetřením na bázi 
rozhovoru byly vymezeny potřeby manažerů související s formami komunikace se svými 
podřízenými. Navazující metoda kvazi-experimentu je vhledem ke stanoveným cílům 
výzkumného projektu vhodná, i když se v případě konkrétní realizace promítla poněkud 
neočekávaně do výsledků vykazovaných kontrolní skupinou. Pro zaznamenávání případných 
změn v náhledu a v chování probandů byl vytvořen a ověřen vlastní dotazník.

Empirická část práce je pečivě zpracovaná  a doložená přílohami. Autorka dospěla 
k výsledkům potvrzujícím větší  účinnost metody hraní role, která poskytuje plastičtější 
náhled na účinnost chování, a to včetně vlastního prožitku  rolové situace. V diskusi jsou 
reflektovány širší kontexty provedeného výzkumu, úvahy však nepřekračují limity vyplývající 
ze subjektivního odrazu poskytnutého probandy. 

Kritický postřeh k této časti práce se týká pouze menší pozornosti věnované textu při 
závěrečné úpravě. Důkazem je – mimo jiné – také odkaz na neexistující subkapitoly (str. 84)

Závěrem: Diplomandka zvládla zpracování diplomového úkolu. Studiem domácí a 
zahraniční literatury zpracovala potřebné poznatkové zázemí relevantně rozpracované 
v intencích zaměření práce. Navrhla, realizovala a vyhodnotila výzkumný projekt  zahrnující 
kvalitativní analýzu  a kvazi-experiment s aplikací dvou forem rozvojových metod. 
Doporučuji, aby se diplomová práce stala předmětem obhajoby.
Navržené hodnocení: výborně

V Praze dne 10.5.2015                                                           Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.




