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Koučování - součást profesního rozvoje zaměstnanců 

Předložená diplomová práce má 161 stran textu a sedm příloh. Seznam zdrojů čítá 111 položek, 

z nichž většina je v anglickém jazyce.  

Autorka si dala za cíl zpracovat podrobně problematiku koučování z hlediska jejího současného 

vývoje a především podchytit psychologické aspekty koučování a to jak z hlediska metod, tak i 

z hlediska osobnosti kouče.  

Teoretická část se v první kapitole zabývá širšími souvislostmi a to psychologií práce a organizace a 

personální psychologií. Autorka definuje a vymezuje tyto obory, nastiňuje jejich historii, vývoj a 

současný stav poznání a rozvoje. Další kapitola je věnována rozvoji zaměstnanců a jednotlivým 

metodám. Poté v tomto kontextu autorka uvádí koučování, kterému věnuje obsáhlou třetí kapitolu. 

Nejprve vymezuje a definuje metodu, vypovídá o jejich odlišnostech od metod ostatních. Zde také 

uvádí základní definice koučování a odlišuje ho od jiných metod, se kterými by koučování nemělo být 

zaměňováno, tedy od poradenství, mentoringu, terapie, výuky apod. Posléze se autorka věnuje 

historickým otázkám vzniku, vývoje a současnosti koučování, pramenům, z nichž koučování vychází. 

Popisuje první průkopníky metody Timothy Gallweye a Johna Whitmora a jejich přístupy. Posléze 

popisuje vývoj v rámci psychologie práce a organizace a současný stav. Další subkapitola je věnována 

využití koučování v rozvoji zaměstnanců. Konstatuje, že ani dnes není často řadovým zaměstnancům 

jasné, jaké situace se koučováním dají řešit. Jako jeden z důvodů uvádí i volnost v pojetí koučování 

různými kouči.  

V další subkapitole jsou popsány přínosy koučování a posléze i jeho omezení. Autorka hodnotí 

přínosy na různých úrovních: jednotlivců, týmů a organizace. Posléze se snaží kriticky a objektivně 

popsat omezení metody a uvádí, že „mnoho lidí si tento nesmírně efektivní přístup k rozvoji lidského 

potenciálu bezmezně idealizuje“, a právě proto pokládá za důležité vymezit a alespoň částečně 

ohraničit současné možnosti koučování.  

Posléze je pozornost věnována vnitřním a vnějším bariérám koučováním, které se mohou vyskytnout 

prakticky kdykoliv, před započetím, v průběhu koučování, jak na straně koučovaného, tak i kouče i na 

straně sponzora – firmy, která si koučování objednala. Mohou být povahy jak subjektivní, tak i 

objektivní. Pro kvalitní výsledek koučování je třeba se s těmito riziky seznámit a snažit je eliminovat, 



snížit nebo s nimi vědomě pracovat. Za přínosný lze považovat přístup autorky, která se snaží rizika 

popsat a navrhnout způsoby postupů, které výskytu potíží předcházejí.  

Dále se autorka věnuje procesu koučování. Popisuje standardní proces, kterým kouč s koučovaným 

obvykle procházejí (například model GROW a další). Popisuje definici zakázky, uzavření kontraktu, 

stanovení SMART cílů, práci na jejich realizaci, vyhodnocení a posléze ukončení koučování. Zde 

autorka věnuje pozornost i metodologickým nástrojům.  

Posléze je porovnán psychologický a nepsychologický přístup ke koučování. Je porovnán přístup 

psychologů a nepsychologů a výhody a nevýhody obou přístupů. Během koučování jsou často 

aplikovány psychologické přístupy jako je Systemika, Gestalt, Kognitivně-Behaviorální Terapie, Na 

klienta orientovaný přístup, Transakční analýza apod. Otázkou zůstává, nakolik může tyto přístupy 

aplikovat nepsycholog. Následně autorka popisuje inspiraci profesionálním koučováním na pracovišti 

v rámci interního koučování proškolenými zaměstnanci.  

Výběr kouče je klíčovou otázkou. V současné době je v této oblasti dosti problematické rozpoznat 

laika od odborníka. Autorka popisuje postupy, jak rozpoznat kvalitního kouče. Poté jsou popsány 

kompetence, schopnosti a vlastnosti ideálního kouče dle popisů odborných organizací sdružujících 

kouče (ČAKO, EMCC, ICF). V návaznosti s definicí kvality v koučování vznikla i certifikace a akreditace 

koučů. Autorka popisuje v současnosti v ČR používané systémy certifikace a akreditace koučů, včetně 

supervize. V současnosti již mají všechny výše uvedené organizace sdružující kouče na našem území 

své profesionální etické kodexy.  Efektivita koučování je jednou z klíčových otázek a autorka jí věnuje 

zvláštní pozornost. Na závěr  kapitoly autorka popisuje situace v ČR, cituje výsledky výzkumu EMCC 

ohledně situace v koučování na našem trhu a prognózu jeho budoucího vývoje.  

Empirická část zjišťuje efekt koučování vnímaného koučovanými. Předmětem výzkumu bylo, jaké 

proměnné mají vliv na efekt koučování, dále jak klienti celkově hodnotí tuto metodu rozvoje a jak 

vnímají současnou úroveň koučování na našem trhu. Výzkum se věnuje i porovnání práce koučů 

s psychologickým vzděláním a s jinou průpravou. Další otázky se týkaly osobní problematiky v rámci 

koučování. Počet respondentů je pouze 25, tudíž vzorek má nízkou reprezentativitu. Zajímavé je 

nicméně zjištění, že jak mezi kouči, tak mezi koučovanými jednoznačně převažují muži. Koučing je 

nejčastěji poskytován top managementu. O nízké reprezentativnosti vzorku vypovídá i to, že mezi 

koučovanými převažuje střední management. Z výsledků je vidět, že koučování příznivě vnímala 

většina klientů. Kouč psycholog měl tendenci ke komplexnější práci s klientem, na rozdíl od kouče – 

nepsychologa, který se zaměřuje obvykle spíše na operativní práci s klientem.  Autorka zjistila, že 

míra sympatií a důvěra v kouče je důležitým predátorem úspěchu procesu koučování jako celku. 

Nedá se však tvrdit, že by kvalifikace byla prediktorem efektu koučování. Za důležité považujeme 



zjištění, že schopnost kouče klást otázky a vést klienta je klíčovou pro úspěch procesu koučování. 

Zajímavé a unikátní je i zjištění, že výpovědi klientů koučů psychologů jsou barvitější a současně i 

hlubší. Celkově empirický výzkum přinesl nový pohled na problematiku koučování, osobnost kouče a 

efektivitu koučování.  

V průběhu práce autorka prokázala schopnost samostatné práce se zdroji, schopnost vidět odborné 

souvislosti. Problematiku koučování pojala velmi komplexně a podrobně.  Dá se říci, že prostudovala 

a ocitovala prakticky všechny odborné zdroje k problematice koučování, včetně diplomových prací na 

toto téma na naší katedře obhájených v tomto roce.  

Závěr: Předložená práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a proto doporučuji komisi 

práci k obhajobě.  

 

V Praze dne 23.8.2010     PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA 


