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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Andrey Šmejkalové:

„Využití inventáře WISDM-68 v koučování tématu odvykání kouření“

     Přeložená rigorózní práce svým tématem vychází z úspěšně obhájené práce diplomové, 

kde se autorka věnovala využití psychologického koučování jako podpůrné metody při 

odvykání kouření. V užším pojetí se ve své práci zaměřuje na využití Wisconsinského 

inventáře motivů závislosti na kouření WISDM-68. Adaptace některých zahraničních 

psychodiagnostických metod na české poměry je velmi náročný proces. Na jedné straně lze 

uvést jazykové a psychometrické možnosti vybrané metody, na straně druhé pak možnosti 

jejího využití v konkrétní práci s klienty. Autorka ve své práci využila vlastního překladu 

inventáře ke zjišťování rozdílů u konkrétních klientů v průběhu koučování a po jeho skončení.

     Jádro teoretické části práce tvoří v zásadě dvě velké kapitoly. První je věnována 

„koučinku“, druhá problematice „kouření“. Autorka rovněž uvádí, jakých změn doznala tato 

část práce oproti původní práci diplomové. Při zpracování zvolených témat autorka pracovala 

s rozsáhlým množstvím našich i zahraničních titulů, včetně řady internetových odkazů, které

řádně cituje. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěny a pečlivě zpracovány. Na řadě míst je 

patrné autorčino zaujetí tématem v podobě prezentace vlastních zkušeností, komentářů či 

hodnocení. Hlavní přínos teoretické části vnímám v překladu, popisu a detailním rozpracování 

jednotlivých subškál u nás dosud neužívaného inventáře WISDM-68 (kap. 2.4).

     Empirická část práce je svou povahou kvalitativní studie. Cílem bylo na základě získaných 

dat v různých etapách práce s vybraným vzorkem klientů předložit konkrétní přínosy 

psychologického koučování. Autorka formulovala několik výzkumných otázek (str. 84), 

kterými relativně obecně stanovený cíl práce konkretizovala. V této práci jsou předmětem 

zájmu především kvalitativní nálezy z inventáře WISD-68. Výzkumný vzorek, metody sběru 

dat a jejich analýza jsou náležitě popsány a doplněny informacemi o průběhu šetření.

     Interpretaci dat rigorózní práce autorka z mého pohledu předkládá v podobě třech výstupů. 

První z nich (kap. 7.1) je souhrnným přehledem výsledků získaných v rámci diplomové práce. 

Druhý z nich (kap. 7.2) je pak podrobným zpracováním výsledků již zmíněného inventáře pro 

každého klienta zvlášť. Autorka zpracovala a porovnala údaje z inventáře v době zahájení 

koučování (vstupní), jeho ukončení (výstupní) a dále pak po 6 měsících od posledního 



setkání. Třetí z nich (kap. 8.) má podobu konkrétní kazuistiky vybrané klientky, kde autorka 

popisuje průběh jednotlivých sezení, včetně porovnání s výstupy inventáře WISDM-68.

     Empirickou část práce hodnotím jako zdařilou. Výsledky jsou prezentovány srozumitelně a 

s ohledem na výchozí cíle práce. Kromě přehledného popisu tabulek autorka v textu nabízí i 

vlastní postřehy a možné interpretace. Vnímám, že i tato diskusní povaha nad změnami ve 

výsledcích jednotlivých subškál vychází z praktické zkušenosti autorky při práci 

s jednotlivými klienty, což k psychologické interpretaci bezesporu patří. Rovněž závěrečná 

kazuistika je zpracována strukturovaně s ohledem prezentaci podstatných informací.

     Za přínosnou a kvalitně zpracovanou považuji kapitolu „Diskuse“, kde se autorka 

vyjadřuje k procesním, metodologickým i subjektivním obtížím takto postavené výzkumné 

studie. Cením si i etického pohledu na takto postavenou výzkumnou studii. 

     V souvislosti s diskusí nad výsledky své práce se autorka také zamýšlí nad validitou a 

limitami studie. V jádru pozornosti předložené práce stojí autorkou upravený inventář 

WISDM-68 (viz přílohy). Zajímalo by mě, kde konkrétně autorka vnímá možná omezení 

v konstrukci a využití této „diagnostické“ metody.

     Závěrem nutno uvést, že za předloženou studií stojí množství náročné práce, která souvisí 

s celým průběhem koučování a šetření. Na druhou stranu je pro mě uplatnění zvolené metody 

WISDM-68 bez individuální práce s klienty jen těžko představitelné. Ačkoli společně 

s autorkou vnímám některá omezení takto postaveného výzkumného designu domnívám se, 

že práce přináší cenné náměty pro další zkoumání či praktickou psychologickou práci s touto 

skupinou klientů.

     Předloženou rigorózní práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  

V Praze dne 26. března 2013
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