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Bc. Kristýna Valášková: Role a podoba cílů v koučování. 

 Diplomová práce. 

Posudek oponentky. 

Studentka Kristýna Valášková se ve své práci rozhodla prozkoumat oblast vztahování se 

k cílům u profesionálních koučů v České republice. Využila kvantitativní metodologii a pracovala 

s daty od 68 respondentů.  

Abstrakt práce koresponduje s obsahem a obsahuje kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující 

klíčové informace. Pro úplnost se však domnívám, že by měl uvádět počet respondentů (aby si 

případný čtenář udělal představu o šíři výzkumu) a případně též názvy dvou nástrojů, které autorka 

využila v českém prostředí. 

Teoretická část je na velmi dobré úrovni – význam a praktické implikace práce jsou dobře 

definovány. Teoretický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. 

Je předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 

interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Líbí se mi, jak je teorie logicky vystavěna. Na 

straně 42 mne však zaujala poněkud torzovitá kapitola „6.2 Kdy není vhodné cíle stanovovat“, která 

mluví o dovednosti kouče cíle za určitých podmínek nestanovovat, o těchto podmínkách již nehovoří. 

Ráda bych zde nalezla konkrétní odpověď: Kdy tedy není vhodné cíle stanovovat? A bude to ještě 

koučování? 

Empirická část: 

Všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a odpovídají současné vědecké 

praxi. Je dobře zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a metoda výběru vzorku, tvorba, 

zpracování a analýza dat, popis vzorku). Popis umožňuje replikaci výzkumu. Pozitivně hodnotím, že si 

autorka vybrala nástroje, které umožňují srovnání ČR s USA i Evropou. 

Práce je logicky vystavěna. Jsou stanoveny výzkumné hypotézy a v textu na ně postupně nalézáme 

odpovědi. Přivítala bych však větší systematičnost ve shrnutí, kdy by měly být hypotézy znovu 

napsány a u nich jasná formulace, zda se hypotéza naplnila či nikoliv. S aktuálního souhrnu si čtenář 

musí domýšlet, o jaké hypotéze mluvíte.  

Všechny výsledky jsou postupně logicky prezentovány. 

V této části práce jsem však narazila na řadu nejasností či pro mne nesrozumitelností, či se mi zdálo, 

že data nejsou zpracována na dostatečné statistické úrovni. V představování českých výsledků 

autorka pracuje s četnostmi, procenty a průměrnými hodnotami odpovědí. Výsledky jsou velmi 

zajímavé a výsledek říká, že čeští koučové jsou zaměřeni na cíle více než kolegové v USA či Evropě. Co 

mi však v prezentaci dat vadí, je např. tab. 7 – orientace na cíle podle vzdělání, závěr: příliš se neliší, 

Já však vidím, že někde se liší o více jak 10% je to hodně nebo málo? Proč zde není údaj o tom, zda je 

rozdíl statisticky významný? Stejně tak srovnání se světem, je rozdíl statisticky významný?   

Velmi se mi líbí úvaha o korelaci zkušenosti a orientaci na cíl. Proč ale korelujete jen jednotlivá 

tvrzení? Proč nekorelujete celkový výsledek testu (součet položek 1-9 a zkušenost)? Dala jste do 

tabulky průměry daných skupin dle zkušenosti, můžeme sledovat určitý trend, ale koreluje to 

skutečně? 
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V části kompetence koučů Vás prosím o vysvětlení, co přesně v tabulce 16 dokazuje, že faktory jsou 

syceny stejně jako v původní verzi dotazníku. Jak jste k závěru dospěla. Je samozřejmě možné, že se 

jedná o mou neznalost, ale hodnoty v tabulce jsou tak rozporuplné, že potřebuji jako čtenář přesně 

vysvětlit, z jakých hodnot jste závěr vysoudila. Děkuji. 

Moc jsem se těšila na porovnání mezi pohlavími. Porovnala jste jednotlivá tvrzení. Proč ne výsledky 

(1-9), které by se vztahovaly k zahraničním výsledům? Jako cenné vidím indentifikaci dvou tvrzení, 

která jsou genderově významná a týkají se formulace nedostatků směrem ke klientovi a vedení 

rozhovorů i bez stanoveného cíle. Jak výsledky interpretujete? Co nám říkají o ženách koučkách a 

mužích koučích?  

 

Na závěr jsou výsledky diskutovány v kontextu dalších výzkumů, což chválím. 

Práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Formálně je diplomová práce 

v pořádku, je ucelená, rozsah zpracovaného materiálu je úměrný, literatura je dostačující a poctivě 

citována.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Možné otázky pro obhajobu: 

 Kdy není vhodné stanovovat cíle v koučování? A bude to ještě koučování? 

 Prosím o vysvětlení, co přesně v tabulce 16 dokazuje, že faktory jsou syceny stejně jako 

v původní verzi dotazníku. 

 Jak interpretujete výsledky u dvou klíčových tvrzení, která ukazují rozdíl mezi ženami a muži? 

Co nám tato tvrzení říkají o ženách koučkách a mužích koučích?  

  

 

V Praze 25.8.2017    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


