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DeÍinování cfle bakalářské práce:

Cílem této bakalářské práce je poukrízat, jak se metoda koučování využívá v rozvoji martůertt

ve stavebním podniku a jaký má jeho využíváni dopad na stavební podnik. Široké téma je

rámcově rozděleno do několika částí:
1) Teoretická béne je věnoviína zál<Iadním pojmům a teoriím

2) Empirická část zjišťovaná dotazníkovou metodou se zabývá hypotézarti, které mají

přinést pohled na současné manaŽery ve staveních podnicích a jejich praktické

zkušenosti s metodou koučování apřípadnévyttžititéto metody ve firmě.

3) Řízené rozhovory na dané téma s manažery vybraných firem.

4) Závěr ptáce shrnuje empirický ýzkum a předkládá díIéí závěry a doporučení.

Přístup ke zpracovávanému tématu:

Teoretická část práce je zpracouína poměmě komplexně a přináší relativně ucelený pohled.

Vybrané teze splňují nríroky bakďrířské ptáce. Empirický výzkum zahmuje dotazníkovou část

s řízenými rozhovory, jenŽ jsou nejvíce přínosné především pro autora.

Teoretická náročnost práce:

Teoretické části je v práci věnoviíno tolik prostoru, kteqý byl nutný k vystižení podstaty
jednotlivých pojmů a téorií, které dostatečně doplňují samotn;ý empirický qýzkum a záv&eěné
shmutí.

Přehled literatury:

Literatura i internetové zďrojejsou zde citovány správně a v dostatečném rozsahu.

Míra vyuŽitívýstupů baka|ářské práce v praxi:



Téma práceje, s ohledem na současnou globální či vnitrostrítrrí ekonomickou situaci, které ve

stavebnictví panuje, velmi aktuální. Především v části dílčích závěri a doporuěení je vidět, že

autor zy|ádl vystihnout důleŽitost metody koučinku pro zlepšení chodu firmy, což
jednoznaěně prospívá pozici firmy na trhu.

Hodnocená bakalářslcí práce:

Autor ve své práci dokáza| v |ogíckých celcích shmout danou problematiku, přičemž nabýé

teoretické znalosti aplikoval v empirické části, která vypovídá o současné situaci koučinku ve

firmách. Z ptáce vyp|ývá zejména velké zaljeti pro získrání maxima informací a tvorba

vlastního úsudku s ohledem nanabyi teoretických znalostí.

Logická stavba práce' formální náležitosti:

Cíle práce jsou obsahem jasně wmezeny, kapitoly na sebe logicky navazují a autor splňuje

všeo co si v úvodu a cílech předsevzal. Najdeme zde nátzomé příklady a citace, které

zpracovávané téma dobře ilustrují. Práceje sým rozsahem dostateěně komplexní a splňuje

kriteria na bakalařskou práci kladená.
Psartý jazyk: čeština

Celkové hodnocení práce:

Zýšeuvedenýchdůvodůpráci kobhajobě jednoznačně d o p o ru č u j i !

K|asiÍikaění stupeň ECTS:. B / 1'5

Doptňující otázky a náměty k obhajobě a rozpravě:

1) Máte dojem, že ve stavebním prumyslu je koučování ýsadou porlze velkých
stavebních podniků?

2) Myslíte si, ie je pro stavební podnik lepší interní kouč nebo externí a jakou metodu
dorozumívání upřednostnit?
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