
Oponentské posouzení diplomové práce Ivany Fabianové na téma „Koučování a jeho 
působení na výkon obchodních reprezentantů“

Problematika přípravy, vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců v organizacích má 
v psychologii práce, respektive v personální psychologii značnou tradici. V průběhu času se 
jen měnily přístupy k rozvoji pracovníků, vzdělávací, respektive tréninkové programy a 
preferované metody. Zejména v posledním desetiletí se v prostředí našich organizací využívá 
k rozvoji lidského potenciálu metoda koučování. S touto metodou je spojena řada podmínek 
a zásad její aplikace, stejně jako otázek týkajících se účinnosti této metody. Právě na 
zjišťování efektivity zmíněné metody u vybrané profesní skupiny je zaměřena posuzovaná 
diplomová práce.

Diplomová práce je tradičně členěna na dvě části – část teoretickou a empirickou. 
V teoretické části práce si autorka vytváří poznatkové zázemí tématu, důležité pro zaměření a 
koncipování výzkumu.  V logické návaznosti jsou jednotlivé kapitoly zaměřeny na relevantní 
témata související s koučováním. Jedná se zejména o psychologické principy koučování, typy 
koučování, cíle koučování, koučování pracovního výkonu se specifiky koučování obchodních 
konzultantů.

Vedle již zmíněného dobrého uspořádání kapitol, které gradují specifiky koučování 
zájmové profesní skupiny, autorka prokazuje dobrou znalost celého kontextu problematiky 
koučování. Teoretická část je zpracována kultivovaným odborným jazykem a dokládá kvalitní 
orientaci v tématu, vycházející ze studia značného počtu domácích a zahraničních odborných 
publikací.

Připomínky a upozornění k této části práce se týkají spíše formální a technické stránky 
textu související se závěrečnou úpravou textu. Jedná se zejména o:

1. ne dosti přesnou diferenciaci u přímých citací (zda byl převzat celý text, resp. věta, 
část textu apod..),

2. neoddělování slov, které se v nepřehlédnutelné frekvenci objevuje průběžně v celé 
práci,

3. totéž v názvech subkapitol v návaznosti číselného označení a navazujícího textu.
V empirické části práce je prezentován výzkumný projekt, zahrnující všechny 

potřebné náležitosti: cíle šetření, výzkumný vzorek, fáze procesu koučování, metody sběru a 
zpracování dat, výsledky a jejich interpretace. Součástí textu je také pojednání týkající se 
etické stránky výzkumu. Metodologii výzkumu, techniku jeho provedení a zpracování, stejně 
jako interpretaci provedeného šetření provažuji za adekvátní Závěrečná diskuse je kvalitně 
rozpracovaná a svědčí o solidním náhledu autorky na zpracovanou problematiku a o
schopnosti kritického náhledu. Cenné jsou i další úvahy související s využíváním koučování.

Následující poznámka k této části práce může být chápána též jako námět pro diskusi.
Jak autorka sama uvádí v teoretické části práce, výkonnost zaměstnanců může být ovlivněna 
také některými objektivními podmínkami, zejména kontextuálními. (změna manažera, úprava 
hodnotících kritérií apod.). Bylo by možné, vzhledem ke sledované časové periodě, vymezit 
některé z významných kontextuálních podmínek a sledovat jejich stabilitu/proměnlivost 
v průběhu šetření?
Závěrem – posuzovanou diplomovou práci považuji za velmi zdařilou. Diplomatka 
zpracovala na základě studia domácí a zahraniční literatury kvalitní poznatkový přehled 
relevantní k zaměření tématu. Samostatně připravila, realizovala a vyhodnotila výzkumný 
projekt. Zvolila adekvátní metodický postup pro získání zjištění, která prokázala efektivitu 
účinku procesu koučování. Doporučuji, aby se diplomová práce stala předmětem obhajoby.
Navržená známka: výborně

V Praze dne 31.8.2015                                                     Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.




