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Koučování a jeho působení na výkon obchodních reprezentantů

Koučování je v současné době ve většině firem vnímáno jako jedna z obvyklých metod 

rozvoje zaměstnanců. V praxi se můžeme setkat s tím, že je koučování realizované externími 

i interními kouči. Časové i finanční náklady se mohou dosti odlišovat. Obecně platí, že pro 

pracovní postupy a pozice, které jsou z hlediska pracovní náplně jasněji definované, je 

vhodné využít zaměstnanců vlastní společnosti, kteří se internímu koučování věnují plně, 

anebo částečně. Pro pozice (nej)vyššího managementu bývá obvyklé naopak využití 

externích koučů. Tyto zvyklosti nezaručují konečný efekt. Preskripce koučování může být 

v některých situacích i módní záležitostí, a tak jako u jakéhokoli jiného rozvojového nástroje 

je nutné, abychom se zabývali jeho efektivitou. 

Protože koučování - na rozdíl od tréninku, kde to není dosud tolik obvyklé - operuje 

s dopředu stanovenými (obvykle behaviorálními) cíli, umožňuje nám vyhodnocovat 

efektivitu. Zlatým standardem měření efektivity tréninků, a tedy následně i koučování,

zůstává Kirkpatrickova klasifikace čtyř úrovní, na kterých můžeme efekt posuzovat. Vedle 

spokojenosti a znalosti, které se pro měření efektivity tréninku používají v naprosté převaze 

případů (pokud se vůbec měření provádí), umožňuje koučování obvykle posouzení efektu na 

třetí úrovni Kirkpatrickova modelu, to znamená na úrovni změny v chování. Čtvrtá úroveň, 

která posuzuje návratnost investice z hlediska výkonnostních ukazatelů jednotlivců i firmy, je 

pro management tím nejvíce žádoucím, ale zároveň nejméně obvyklým postupem měření

efektivity. Proto je jakákoli studie tohoto typu vysoce ceněná. Na studii změny 

výkonnostních parametrů je postavena i tato diplomová práce, která vznikla díky velké 

vstřícnosti lidí, kteří se ve společnosti T mobile systematickým využitím koučování zabývali a 

zabývají.

Vzhledem k tématu je pochopitelné, že autorka v teoretické části nejdříve vyjasňuje samotný 

pojem koučování, jeho historii a jeho základní principy. Zde se snaží v devíti základních 

subkapitolách vyjasnit klíčové principy koučování. Je to princip partnerství, spokojenosti, 

kontraktu a uvědomovaného cíle, nehodnotícího aspektu a akceptace, osobní 

zodpovědnosti, vůle a motivovaného, ze zkušenosti vycházejícího učení, které je založené na 



experimentování s různými alternativami. Autorka při psaní zúročuje nejen velmi dobrou 

teoretickou znalost problematiky (vycházející z téměř sta citovaných zdrojů), ale i praktickou 

zkušenost danou faktem, že absolvovala výcvik koučování u jednoho ze zakladatelů 

koučovacího hnutí, amerického trenéra Timothy Gallweye. 

Následně se autorka v teoretické části věnuje jednotlivým typům koučování a problematice 

stanovování a dosahování cílů. Pak se podrobněji zaměřuje právě na oblast využívání 

koučování v pracovním prostředí a zmiňuje častěji používané diagnostické systémy, které 

jsou s koučováním spojené. Půdu pro empirickou část buduje kapitolami o měření efektivity

(kde zmiňuje výše uvedenou Kirkpatrickovu klasifikaci) a o koučování obchodních 

reprezentantů. 

Tím již přechází k vlastnímu výzkumu. Výzkum byl založen na analýze dat o obchodních 

výsledcích 213 konzultantů společnosti T mobile, kteří se v letech 2012 až 2015 zapojili do 

programu interního koučování (původní počet konzultantů byl redukován o ty, u nichž nebyli 

jasně stanovené cíle, anebo ty, kteří z různých důvodů celý proces koučování nedokončili).  

Autorka popisuje postup koučování, který vychází z firemního manuálu. Tento proces 

zahrnuje setkání s manažerem a stanovení cíle ještě před samotným zahájením sledu šesti 

koučovacích setkání, který je opět uzavřen společným setkáním kouče, koučovaného a 

manažera. Vzhledem k tomu, že jsou u obchodních reprezentantů k dispozici data o jejich 

výkonnosti, rozhodla se autorka statisticky testovat efektivitu koučování porovnáním 

výsledků před zahájením koučování, během koučování a pak měsíc (respektive dva až čtyři 

měsíce) po jeho skončení. Autorka tyto hypotézy náležitě statisticky ověřila a konstatovala

statisticky významné zvýšení výkonu během koučování, které přetrvávalo i po jeho ukončení, 

přičemž byla tato změna vyhodnocena jako významná i z hlediska velikosti efektu.  

Výhoda toho, že šlo o reálný proces nikoli umělý experiment, byla na druhou stranu spojena 

s faktem, že nebylo možné vytvořit randomizovanou studii, která by porovnávala data 

kontrolního a experimentální vzorku. Jako kontrolu nebylo možné použít ani ty zaměstnance, 

kteří se do programu dostali s časovým zpožděním. Kdyby bylo možné na designu celého 

projektu spolupracovat od samého začátku, bylo by možné najít metodologicky přesnější 

postup, který by efekt koučování vyhodnocoval a který by umožňoval tento efekt případně 

rozdělit na to, co je spojeno se zájmem, který je projevován o zaměstnancovu práci, a co je 



dáno samotným postupem. Je třeba také podotknout, že v pracovním prostředí je nutné 

uvážit i mnoho dalších faktorů jako je dlouhodobý trend vnější situace, sezónnost prodejů, 

úsilí manažera, který rovněž svými prostředky pracuje s výkonností svých podřízených atp.

Tyto faktory si autorka uvědomuje, nicméně podotýká, že i při zvážení těchto možných vlivů

patří obdobný výzkum mezi málo obvyklé typy důkazů užitečnosti koučování. Z toho hlediska 

se přimlouvám, aby byl po některých formálních úpravách výzkum prezentovaný v této 

diplomové práci – se svolením společnosti T mobile - publikován. Diplomová práce naplňuje 

všechny požadavky kladené na úspěšné diplomové práce. Doporučuji hodnotit známkou 

výborně.   
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