
Posudek vedoucího diplomové práce 

Autorka: Bc. Kristýna Valášková 

Název: Role a podoba cílů v koučování. 

 

Diplomová práce Kristýny Valáškové se věnuje procesu koučování optikou stanovování cílů 

a práce s nimi. Jedná se o téma velmi úzce vymezené, což je v daném kontextu dobře. 

Práce tak nesklouzává k příliš velké obecnosti či snad dokonce ideologizaci tématu (která 

je v oblasti technik či postupů přímé práce s klienty občas patrná i v badatelském 

prostředí) a zároveň se snaží rozkrýt povahu parametru koučování, který je v odborném 

diskurzu často nekriticky považován za nutnost, axiom (dokonce i napříč různými – velmi 

četnými – směry a školami).  

Bc. Valášková se své práci zaměřila především na zmapování „žité“ praxe. Částečně 

sestavila a částečně převzala dotazník mapující povahu práce s cíli a ten administrovala 

v prostředí českých profesionálů. Cílem tedy bylo udělat si obrázek o tom, jak jsou 

praktikujícími kouči cíle používány (v závislosti na řadě proměnných, jak se zmíníme 

později) a také jak si na tom čeští profesionálové stojí v porovnání s těmi z USA a Evropy.  

V části mapující literární zdroje se Bc. Valášková věnuje jak koučování obecně, tak i 

problematizaci role cílů v koučování, staví proti sobě opozitní teorie a vytváří dobře 

formulované výzkumné otázky. Mezi nejzajímavější myšlenky (v práci však nepříliš 

rozpracované) řadím otázku, zda v procesu změny (kterým koučování zpravidla provází) 

upřednostnit konvergující vedení témat (směrem k cíli), tedy sémanticky spíše statické 

prostředí, nebo naopak aktivně využívat obsahy, kterými klient vstupuje do vztahového 

pole a tím umožnit hlubší uchopení problému (tedy sémanticky dynamické prostředí).   

V části, která se věnuje zpracování empirických dat se Bc. Valášková věnuje výstupům 

z dotazníkového šetření a jejich analýze. Dotazník se podařilo obdržet od 68 respondentů, 

což považuji vzhledem k vymezení skupiny za úspěch. Data jsou z hlediska statistických 

nástrojů zpracována adekvátně, Kristýně se také daří přehledně prezentovat jednotlivé 

výsledky, které sice nejsou analyticky rozpracované, ale deskriptivní formou podávají 

srozumitelný obrázek o tom, jak čeští koučové a koučky pracují s cíli. Ze zajímavých 

poznatků zmíním např. skutečnost, že u zkoumaného vzorku platí, že zkušenost kouče 

znamená postupné opuštění cílů jako obsahové determinanty koučovacích sezení, že se 

čeští koučové v míře využívání cílů v podstatě rovnají těm z USA (což je vzhledem 

k tradičně pozitivistickému přístup tamější odborné obce k humanitním tématům celkem 

překvapivé) a že rozdíly ve využívání cílů dle vzdělání nelze prokázat (oproti předpokladu, 

že humanitně vzdělaní budou přistupovat více narativně, tedy nižší mírou struktury a 

tematické konvergence).  

Práce je dominantně deskriptivní a pro čtenáře obeznámeného s problematikou 

pravděpodobně nepřináší revoluční poznatky. To však neznamená, že by byla obsahově 

chudá. Naopak téma zpracovává v dostatečné šíři a pomocí přiměřených nástrojů.  



Práci by jistě slušelo doplnění o explanatorní pohled na problém za využití kvalitativních 

metod výzkumu zejména s cílem pochopit, jak konkrétně využívání cílů koučovací sezení 

obohacují či naopak ochuzují (Je například vhodné každé kouočování uzavírat hodnocením 

posunu vůči stanoveným cílům? Nebo je nutné vždy požadovat formulaci konkrétního – 

tedy behaviorálně popsatelného – cíle? atd.) a čím je využívání cílů v konkrétních situacích 

na straně kouče determinováno (Pokud zkušenost nahrazuje potřebu struktury, jak přesně 

to vypadá? Souvisí nějak využívání cílů s tématem koučování nebo s cílovou skupinou? 

atd.). Zároveň je však namístě dodat, že v takovém případě by práce pravděpodobně 

rozsahem i obsahově překračovala žánr diplomové práce. 

Diplomová práce Bc. Kristýny Valáškové je zpracována kvalitně jak po stránce formální a 

obsahové, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 31. srpna 2017 

 

PhDr. David Heider, PhD. 


