
I 
Posudek rigorozní práce 
Norberta Riethofa 

Koučování a osobnostní typologie 

Předlbžená rigorózní práce se týká aktuálního tématu, které zároveň představuje potenciál pro 
další rozvoj oboru psychologie. 

V teoretické části se autor věnuje především teoretickým základům koučování, 
psychologickým a filozofickým základům koučování, jeho úloze při zvyšování efektivnosti 
práce v organizacích a vztahu koučování k osobnostní typologii. Srovnává koučování 
s blízkými technikami jako terapií, mentorováním a poradenstvím.Vyvrací mýty, které se 
kolem koučování vytvořily, vysvětluje koučování jako dialog. Vysvětluje styčné i rozdílné 
prvky koučování a psychoterapie.Analyzuje klíčové determinanty efektivnosti koučování a 
uvádí i některá omezení koučování. Analyzuje možnosti využití osobnostní typologie pro 
zvýšení efektivnosti koučování. 

V empirické části uvádí příklad postupu použití koučování pro zvýšení výkonnosti 
organizace a rozvoje její práce s lidmi. Porovnává zde spojení metody GROW a osobnostní 
typologie MBTI včetně behaviorálního koučování. V závěru shrnuje předchozí výsledky a 
naznačuje další možné směry výzkumu a odhaduje budoucí trendy koučování. 

Fakta uváděná ve vztahu k implementaci koučování do organizace ukazují hlubokou 
zkušenost autora s touto problematikou, adekvátně popisuje vnitřní i vnější překážky 
koučování. 

MBTlje zasvěceně analyzován, uvedeny jeho silné i slabé stránky. Velmi přínosná je 
analýza interakce kouče a koučovaného, která poskytuje klíče pro překonání/resp. využití 
osobnostních specifik obou partnerů. 

K práci mám některé dílčí a diskusní připomínky, které nesnižují význam 
předloženého díla. 

V 2.4. uvedená klasifikace modelů koučování směšuje několik hledisek a není proto 
dobrým základem pro případnou volbu modelu koučování. 

Diskuse o efektivnosti koučování by mohla být efektivnější, kdyby analýze byl 
podroben sám pojem efektivnosti. 

Výčet klíčových kompetencí kouče poněkud idealizuje realitu,. 
Některé uváděné hodnoty a přesvědčení kouče (42) jsou spíše apely ("používat 

formální autoritu rozumně ... ") 
Vazba mezi koučováním a osobnostní typologií je naznačena s oporou v relevantních 

dílech předních autorů (Smékl, Drapela), ale soustřeďuje se výrazně na MBTI 

Empirická část je popisem kouč ování v rámci rozvoje obchodních aktivit české části 
mezinárodní firmy působící na trhu informačních technologií. Projekt byl nastaven na řešení 
řady problémů, např. fluktuace prodejců, míru jejich stresu, zvyšování jejich loajality apod. 
Pozitivně je třeba hodnotit, že pracuje s objektivními výstupy - počet nabídek, počet 
proaktivních telefonátů apod. Autor popisuje přesvědčivě metodologická omezení výzkumu, 
kterým v terénu musel čelit a navrhuje jejich účelné kompenzace. Uvádí parametry členů 
skupin podle MBTI ajejich relevantní rozvojové oblasti. Uvádí vesměs pozitivní výstupy 
projektu jako celku. Zde by bylo zajímavé se dovědět to, co asi nebude explicitně sdělováno 
klientovi, ale co má místo ve vědecké práci - co se v rámci projektu nepovedlo, resp. co 
mohlo, či mělo být řešeno alternativně. 
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Závěr práce obsahuje rekapitulaci výsledků a doporučení k dalšímu výzkumu. 
Práce se opírá o ,adekvátní výčet vesměs relevantních, pečlivě citovaných prací. 

Podrobnější uvedení empirické části práce, které by jistě bylo zajímavé by však mohlo být 
v rozporu s respektem k udrženi diskrétnosti vůči kli1) a vůči ochraně jeho citlivých dat. 

Z~věr: Doporučuji k Obhaj~,. /' , 
I I '\ 

{j K. ~gel - ~ 


