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Hned na počátku konstatuji, že autorka předkládá práci psychologicky relevantní, zajímavou a 
čtivou. Jde o návaznost na původní práci diplomovou. Stručně vyjádřeno, autorce jde o 
hledání odpovědi na otázku nakolik/ a zda-li je efektivní koučování odvykání kouření za 
použití inventáře  WISDM-68 (motivy závislosti na kouření). 
Zmíněný inventář autorka sama převedla do češtiny a připravila ho tak k praktickému 
používání v našich podmínkách.
První část práce je věnovaná výkladu koučování, jejím specifikům , vymezením vůči jiným 
psychologickým intervencím (mentoring, poradenství, psychoterapie). Vcelku se podle 
očekávání ukazují mnohé překrývání. Zvláště propojování s KBT jsou logická. Na str. 23 
autorka zpřehledňuje co je a co není koučování; zde se ptám, co psychologicky přesněji 
znamená „sledování klientova stavu energie a provádění jejího transferu do potřebných 
oblastí“ ? 
Ve výkladu se autorka zaměřuje na konkrétní postupy (The) GROW a SMARTER, které 
následně používá ve vlastní intervenci koučováním.
Následuje kapitola Kouření, dělená zhruba do tří oddílů: etiologie závislosti kouření, principy 
fyzické závislosti, abstinenční příznaky atd.; dále potom zde jsou informace o vlastním 
inventáři WISMD-68 a práci na jeho úpravě a přípravě k využití; a nakonec jsou v této 
kapitole prezentované možnosti intervence (farmakologické i nefarmakologické). K tomu na 
tomto místě poznámky: zdá se mně, že zde autorka předkládá přílišné množství informací, 
které nejsou pro řešení vytčeného úkolu nezbytné a spíše přetěžují čtenářovu pozornost (např. 
detaily o podstatě kuřácké závislosti, farmakologické terapii atp.). Jinými slovy by zde platilo 
„Méně je více…“.
V empirické části autorka předkládá postup koučování odvykání kouření u dvanácti klientů, 
včetně zachycování proměnných  ve WISMD-68 na počátku, po třech měsících a po šesti 
měsících od ukončení koučování. Detailní přiložená kazuistiky vše vhodně dokresluje. 
Použitou metodologii vnímám jako přiměřenou, vhodnou. Možné momenty k hlubšímu 
uvažování (např. nakolik mohlo klienty při zachycování svého stavu ovlivňovat to, že 
hodnocení i koučování provádí jedna osoba) autorka opět srozumitelně probírá v diskusi.
Práce je uzavírána povedenou diskusí a závěrem.
V přílohách je, kromě jiného, poutavá reflexe autorčina vlastního kuřáctví a jeho zvládání.
Seznam použité literatury je také úctyhodný.
Práce je inspirativní a vede čtenáře k řadě detailnějším dotazům anebo potřebě si některé 
souvislosti objasnit hlouběji. Tak například: jak přizpůsobovala autorka průběh koučování 
dílčím výsledkům ve WISMD-68 po prvním třech měsících? Jinými slovy: jak je využitelná 
dynamika změny klientských postojů v průběhu intervence? Další otázka: nakolik je inventář 
vhodný i pro jiné podoby intervenování (např. pro KBT)? 
A nakonec: jak je možné co nejstručněji formulovat cíle předložené práce? Je to o úspěšnosti 
koučování v oblasti odvykání kouření? Anebo jde o ověření úspěchu daném kombinací 
koučování právě za pomoci WISDM-68? Anebo ještě: je to o významu intenzivního 
individuálního vedení (tedy při průběžném udržování motivace) při zvládání závislosti (na 
tabáku). No a nakonec: jaká je (tušená) pravděpodobnost, že by se k podobným výsledkům 
došlo u jiné závislosti?
Práci považuji za splňující požadavky kladené na práci rigorózní a doporučuji ji 
k obhajobě.
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