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Koučování – součást profesního rozvoje zaměstnanců 

 

Koučování je postup eklektický, který nabývá různých podob v závislosti na osobnosti kouče,  

jeho odborném zázemí a zkušenostech na straně jedné, a potřebách klientů a firem na 

straně druhé. Různorodost pojetí, kterou autorka podrobněji komentuje v teoretické části, 

nám neumožňuje, abychom porovnávali jednotlivé kroky či techniky. Neměla by nás však 

vést k tomu, že na zkoumání koučování rezignujeme. Klíčovou otázkou koučování je nakonec 

stejně jeho efektivita. Právě na tuto efektivitu se autorka zaměřuje a sleduje, jakými faktory 

je ovlivněna. Operacionalizuje ji efektivitou, jak ji vnímá koučovaná osoba, kterou zkoumá 

v rámci kvantitativního i kvalitativního výzkumu.   

Mezi hypotézy, které na začátku empirické části autorka formuluje, patří například korelace 

mezi celkovým efektem koučování a sympatií k osobnosti kouče, kvalifikací kouče, a vnesení 

tématiky osobího života do procesu koučování. Hypotézy má náležitě formulované a správně 

statisticky testované.  Tyto kvantitativní výsledky současně doplňuje i kvalitativní částí 

výzkumu, v níž se zaměřuje na popis vstupních představ o koučování, vlastního koučování a 

na ně vázaných pocitů a zážitků. Kromě toho se autorka zajímala o to, co považovaly 

koučované osoby za klíčové.  

Celý postup výzkumu je dobře popsán i reflektován. Autorka dosti podrobně líčí, jak se 

dostala ke vzorku 25 koučovaných osob (od celkového počtu 17 koučů) a upozorňuje na to, 

že není tento vzorek reprezentativní. Pro účely korelační studie lze ovšem takový vzorek 

přijmout. Rozdělení vzorku dává zároveň možnost porovnat psychologicky vzdělané kouče 

s koučis nepsychologickým vzděláním (8 psychologů a 9 nepsychologů, kteří jsou 

reprezentováni celkem 17 osobami, které psychologové koučují, proti 8 osobám 

koučovaným nepsychology).  

Potvrdilo se, že má na efekt koučování zásadní dopad osobnost kouče a míra, jakou je 

klientovi kouč sympatický a nakolik je pro něj důvěryhodný. Bohužel není z tohoto 

uspořádání jasné, nakolik byla na příslušené úrovni tato sympatie a důvěryhodnost přítomná 

již na začátku, a nakolik byla ovlivněna právě dobře probíhajícím koučováním. Zodpovězení 



této otázky je výzvou dalšího výzkumu, který by se zabýval vývojem vztahu v průběhu 

koučování. Přesto mne zajímá, jaký má autorka na tuto otázku názor a z čeho jej vyvozuje.   

Dalším přínosem empirické části je popis rozdílu mezi koučováním, které je vedeno kouči 

psychology a koučováním, které je vedeno kouči nepsychology, v souvislosti s čímž se 

ukazuje důležitost zapojení osobní tématiky do koučování.  

Ze statistického hlediska bych měl výhradu (viz str. str. 126 – 130), že nezamítnutí nulové 

hypotézy není totéž co zamítnutí hypotézy alternativní. Výzkumnou hypotézu v takové 

situaci pouze nelze potvrdit. Zamítnutí nulové hypotézy na druhou stranu neformulujeme 

jako nevyvrácení hypotézy alternativní. I přes toto nedorozumění je již následná interpretace  

výsledků korektní.  

Předkládaná práce má i bez příloh a literatury rozsah téměř 150 stran,  v literatuře je více než 

100 citací. Obsah je přitom přehledně strukturován a přináší vedle přehledové části i některé 

zajímavé poznatky. Diplomová práce tedy splňuje požadavky kladené na úspěšné diplomové 

práce a může postoupit k obhajobě.   
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