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                                                   RECENZJA 

dysertacji doktorskiej Pana Magistra Łukasza Brzezińskiego pt. Coaching w 

poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych – możliwości i ograniczenia, 

sporządzona pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Ryszarda Gerlacha oraz przy 

współudziale Dr hab. Renaty Tomaszewskiej prof. uczelni, jako promotora 

pomocniczego, sporządzona dla Rady Dziedziny Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Już na wstępie należy stwierdzić, że opiniowana dysertacja dotyczy aktualnej 

problematyki całożyciowego uczenia się, oraz niezwykle pożądanych zmian w poradnictwie 

zawodowym. Autor projektu w ten sposób wpisuje się w poszukiwanie skutecznych metod 

pracy z osobami będącymi w kryzysowej sytuacji zawodowej. Nadto należy stwierdzić, że w 

dorobku nauk pedagogicznych jest wyraźny niedosyt badań dotyczących obecności metody 

coachingu w poradnictwie zawodowym, a zatem recenzowana rozprawa jest istotnym 

dopełnieniem naszej wiedzy na ten temat. Mgr Łukasz Brzeziński nie tylko dokonał syntezy 

wiedzy/teorii dotyczącej coachingu, ale również podjął interesujące badania dotyczące 

stopnia aplikowania metody coachingu w poradnictwie zawodowym, co jest nowym 

aspektem wnoszonym do pedagogiki.  

Waga tego projektu, na skutek zmian w społecznym i zawodowym funkcjonowaniu 

jednostek nabiera kolejnych uzasadnień. Doktorant w swojej pracy wskazuje na te oczywiste, 

trwające i podnoszone wielokrotnie, a wynikające ze zmienności/płynności/niestabilności 

rynku pracy, nieprzewidywalności rzeczywistości zawodowej, wygaszania jednych i 

powoływania do życia innych zawodów. Zwracam uwagę na kolejne ważkie komplikacje, 

bowiem w ostatnim okresie kilku lat, a nawet minionych miesiącach pojawiły się kolejne 

zagrożenia (pandemia korona-wirusa), które będą generowały nowe problemy związane z 

zawodowym funkcjonowaniem ludzi. Myślę o utracie środków do życia, miejsc pracy 

zawodowej z jednej strony, zaś z drugiej o specyfice postaw życiowych i zawodowych 

kolejnych młodych pokoleń będących już czynnymi pracownikami. Wspomnę tylko, że 

różnice w zachowaniach i decyzjach zawodowych między generacjami są istotne, co 

dodatkowo destabilizuje rynek pracodawców i pracowników (np. nastawienie na własny 
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rozwój i brak lojalności wobec firmy u młodych pracowników, czy pakiety socjalne 

przewyższające uposażenie za pracę, powodujące wycofanie się z aktywności zawodowej 

młodych ludzi). Kolejnym bardzo poważnym problemem jest kruchość emocjonalna młodych 

dorosłych, ich nieodporność na stresy, co powoduje depresję/wypalenie zawodowe, czy 

nagłe porzucenie pracy bez podania przyczyny. Raporty ogłaszane w ostatnich latach są 

wręcz alarmujące, młodzi dorośli nie radzą sobie emocjonalnie popadając w depresję, a 

koszty społeczne i indywidualne z tym związane rosną w zastraszającym tempie. Warto przy 

tym podkreślić, że problemy psychiczne, zaburzenia zachowania i stany lękowe u tzw. 

millenialsów (osób liczących od 23 do 38 lat) nie dotyczą tylko Polaków, mówimy wręcz o 

problemie ponadnarodowym. Zjawisko wypalenia zawodowego na tyle się nasiliło, że od 1 

stycznia 2022 roku zostanie uwzględnione w rejestrze klasyfikacji zdrowia, tym samym 

lekarze będą mogli na tę jednostkę wystawiać zwolnienia lekarskie. W Polsce prof. dr. hab. 

Filip Rybakowski z Kliniki Psychiartii Dorosłych UAM alarmuje, że mamy do czynienia z ukrytą 

depresją, a problem może dotyczyć 7.5 miliona osób. Jednocześnie mamy w Polsce zapaść 

służb medycznych w zakresie psychiatrii (raporty EUROSATU 2019/2020), a system 

wspomagania psychologicznego dla osób dorosłych jest również na bardzo niskim poziomie 

dostępności.  

W tej sytuacji właśnie profilaktyka i terapia w ramach poradnictwa zawodowego z 

elementami coachingu jawi się jako jedna z obiecujących dróg wspomagania ludzi dorosłych. 

Przyglądając się charakterystyce pokoleń, to właśnie Millenialsi z jednaj strony najmniej 

odporni psychicznie, natomiast z drugiej są również najlepiej przygotowani mentalnie do 

zwracania się po radę, nastawieni są na szybkie instrukcje oraz  skuteczność działania. 

Decyzja objęcia badaniami dorosłych wobec powyższych faktów jest wysoce uzasadniona i 

daje szanse na pogłębione poznanie rezultatów coachingu w opiniach doradców 

zawodowych oraz osób korzystających z ich pomocy (uwzględnione w dwóch problemach 

szczegółowych – 6, 7, na które Doktorant udziela odpowiedzi; s. 297).   

Z uznaniem należy również przyjąć już we wstępie podkreśloną przez Doktoranta 

konieczność wdrażania postulowanej przez wielu pedagogów pracy zmiany 

paradygmatycznej w sposobie interpretowania i realizowania poradnictwa zawodowego, co 

łączy się również z istotną zmianą w obrębie roli profesjonalistów je realizujących oraz ich 

przygotowania zawodowego w ramach akademickiego kształcenia. Jak słusznie stwierdza 
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mgr Łukasz Brzeziński „nie wystarczy już jak kiedyś doradzać. Klient procesu doradczego 

potrzebuje czegoś więcej niż do tej pory (…), potrzebuje ogniw, pośredników, uproszczeń, 

inspiracji, czegoś, co będzie wprowadzało i utrzymywało go w ruchu, popychało ku 

rozwojowi. U podstaw tego rozwoju znajduje się przekonanie – jedna ze sztandarowych 

zasad coachingu – o nieograniczonych wręcz możliwościach i potencjale jednostki, które 

jednocześnie stwarzają olbrzymie szanse na postęp, przekraczanie własnych ograniczeń, 

eksplorowanie nowych, nieznanych obszarów samego siebie i świata zewnętrznego” (s. 241, 

za: Pakulniewicz-Błońska, 2011). W tak sformułowanych celach i uzasadnieniach dziś 

realizowanej pracy poradniczej jest szansa na realną pomoc sfrustrowanym dorosłym, wszak 

koncentracja na własnym rozwoju, świadome przyjmowanie  kolejnych istotnych życiowo i 

możliwych do zrealizowania wyzwań mogą być czynnikami chroniącymi przed wypaleniem 

zawodowym i stanami depresyjnymi (H. Sęk). Zasadność sformułowania takich oczekiwań 

wiąże się również ze wspomnianą zmianą paradygmatyczną podstaw teoretycznych i 

wypracowanymi na tej kanwie nowymi parametrami roli zawodowej doradców 

zawodowych, co jest jednym z kluczowym zagadnień podnoszonych w recenzowanej pracy i 

będzie obiektem namysłu w dalszej części mojej opinii.  

Wobec powyższego mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że wszystkie ze 

wskazanych aspektów opiniowanego projektu są nader ważne, wręcz konieczne, a badawcze 

ich rozpoznanie wzmacnia naukowe poznanie potrzeb i możliwości wprowadzenia do 

poradnictwa zawodowego metod profesjonalnego coachungu, a nadto wzbogacają teorię i 

praktykę pedagogiczną.  

Aby nie pozostawiać w niepewności Doktoranta i Jego Opiekunów naukowych już 

na wstępie stwierdzam swoją pozytywną ocenę przedłożonej mi do recenzji dysertacji i 

płynącą za tym stanowiskiem rekomendację o dopuszczeniu mgra Łukasza Brzezińskiego 

do dalszego procedowania przewodu doktorskiego. 

Wykonując swoje zadanie recenzenta zawsze czynię pewne wyjaśnienie, że swoją rolę 

postrzegam również jako dialog z tekstem i jego Autorem, w innym aspekcie doradzanie 

przez uruchomienie wątpliwości, które mogą być przydatne w dalszej drodze rozwoju 

naukowego młodego uczonego. Zdaję sobie sprawę, że zgłoszone podpowiedzi są zawsze 

obaczone własnymi oczekiwaniami, przedsądami, czy wreszcie innym zapleczem 

teoretycznym autora, oraz wizją podyktowaną „skrzywieniem”/ manierą paradygmatyczną. 
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Dodam w tym przypadku, że im wartościowszy tekst, tych chętniej jest podejmowany i 

głębiej ten dialog sięga, bowiem oczekiwania są wprost proporcjonalne do jakości 

opiniowanej pracy naukowej. 

Uwagi ogólne     

Oddana mi pod ocenę dysertacja jest bardzo obszernym (całość wraz z bibliografią i 

załącznikmi liczy 631 stron) raportem z badań o klasycznym układzie, gdzie część pierwszą 

stanowią podstawy teoretyczne (277), drugą koncepcja metodologiczna badań (35) oraz 

trzecią prezentacja wyników wraz z ich omówieniem oraz wypływającymi wnioskami (243). 

Z uwagi na objętość dysertacji oraz przyjęte cele badań mogę wręcz stwierdzić, że 

postawiono mnie przed zadaniem zrecenzowania dwóch prac doktorskich zawartych w 

jednym opracowaniu. Rozmach całości jest imponujący z jednej strony, jednak z drugiej 

niezwykle wymagający, zmuszający recenzenta do wykonania ogromnej pracy porządkującej, 

odsiewającej to, co istotne z uwagi na przedmiot badań. Chcę przez to powiedzieć, że 

wielowątkowość projektu, ambicja Doktoranta napisania wszystkiego do czego dotarłem i co 

wiem wyraźnie poszerza pole penetracji o wątki poboczne. Nadto, jak przypuszczam sam 

Doktorant miał pewien problem z uporządkowaniem zebranego materiału, co skutkowało 

obszernymi powtórzeniami treści, wydatnie zwiększając objętość dysertacji. Trudność, o 

której mówię wynika również z koncentrycznego układu treści, który jest niezwykle trudny 

dla badacza, zwłaszcza na początku Jego drogi naukowej. Tym bardziej należy z uznaniem 

stwierdzić, że część teoretyczna jest ujęta w logiczną strukturę odpowiadającą przedmiotowi 

badań.  

W pierwszym rozdziale zostały opisane podstawowe kategorie związane 

poradnictwem zawodowym i doradztwem zawodowym, oraz zmieniającą się rolą zawodową 

doradcy zawodowego w perspektywie teoretycznej oraz legislacyjnej (dwukrotnie w 

pierwszym podrozdziale i trzecim). Rozważania prowadzone w tym rozdziale precyzują 

zarówno zmianę paradygmatyczną w obrębie teoretycznych opisów jak i nowych regulacji 

prawnych na poziomie międzynarodowym i w polskim ustawodawstwie. Doktorant w sposób 

krytyczny interpretuje różne ujęcia koncepcji poradnictwa zawodowego, funkcję doradcy, 

dokonuje wyboru „modelu doradcy”, oraz uzasadnia konieczność zmian w sposobie pracy 

doradczej odwołując się do koncepcji psychologicznych człowieka. Niestety w bardzo 
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powierzchownie omówionych koncepcjach psychoanalizy, behawioryzmu, psychologii 

humanistycznej, psychologii poznawczej wraz z antropologią filozoficzną i pedagogiką (s. 36-

39), przywołanych za innymi interpretatorami, bez sięgania do źródeł pojawiają się  niejasne 

syntezy (tabela 1.2), które budzą wątpliwości merytoryczne (dotyczy interpretacji pozycji 

podmiotu i doradcy w psychoanalizie).  

W tej części Doktorant podejmuje próbę sprecyzowania własnego stanowiska 

teoretycznego początkowo osadzając je pomiędzy psychologią poznawczą w ujęciu Józefa 

Kozieleckiego a w koncepcjami humanistycznymi Abrahama H. Maslowa i Carla Rogersa (s. 

36), jak stwierdza „Jedynie stanowisko humanistyczne i kierunek wychowawczy umożliwia i 

pozwala na zastosowanie coachingu do potrzeb poradnictwa zawodowego dla osób 

dorosłych” (s. 34). Po czym sięga do koncepcji poradnictwa socjodynamicznego, którego 

twórcą jest Kanadyjski uczony/praktyk Vance Peavy. Koncepcja ma charakter eklektyczny 

czerpiąc z nurtów konstruktywistycznych, teorii systemów, podejścia narracyjnego i 

poradnictwa zorientowanego na działanie (s. 39), jednoznacznie przełamuje hegemonię 

„eksperctwa i interwencjonizmu doradców” (s. 40). Rzeczywiście należy z uznaniem przyjąć 

taką decyzję, bowiem jest to perspektywa łącząca zarówno zmianę roli doradcy, jak i zgoła 

inne mechanizmy uruchamiane w procesie poradnictwa tworzące sytuacje zrozumienia 

samego siebie,  kulturowych kontekstów życia i własnej biografii, rozpoznawanie źródła 

celów i motywów oraz potencjału będącego w dyspozycji radzącego się. „Koncepcja 

nadawania znaczeń”, to jej drugie określenie i tytuł książki w Polsce dostępnej, również 

zakłada odmienne od coachingu określenia „doradzający” i „pomagajacy”, „doradzanie” i 

„pomaganie”, oraz „osoba poszukująca pomocy, zamiast „pacjent” lub „klient”. Natomiast 

interakcja/relacja poradnicza określana jest jako „dialog” lub „rozmowa poradnicza” ( R V. 

Pawey, s. 1). W tym miejscu można zapytać Doktoranta, które z poszczególnych teorii 

wyjściowych (wskazałam powyżej) mają największy potencjał dla poradnictwa zawodowego 

z coachingiem? Drugie pytanie dotyczy konsekwentnego posługiwania się w dysertacji 

określeniem „klient”. W języku zawiera się nasza filozofia roli, jaką więc postawę przyjmuje 

Pan Magister?  

Kolejny, niezwykle istotnym zabiegiem dokonanym przez Pana Magistra było 

syntetyczne zestawienie filozoficznych założeń poradnictwa psychodynamicznego z 

podejściem coachingowym, co zostało ujęte w tabeli nr 1.4. Niestety i w tym przypadku 
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posiłkowano się opracowaniami innych interpretatorów, miast sięgnąć samodzielnie do 

źródeł (jak wspomniałam dostępnych). Mam również wątpliwości dotyczące kryteriów 

porządkujących porównanie, których Doktorant nie wskazał. Jak się domyślam chodziło o 

cele i ich źródła, rola pomagającego, opis relacji poradniczej, sensy i znaczenia  sytuacji 

poradniczej, czy pozycja osoby poszukującej pomocy? Dodam również, że jasne określenie 

kryteriów i ich opis jest znaczącym zabiegiem operacjonalizującym teorię dla prowadzonych 

badań, a zatem mogą pomóc w precyzowaniu np. narzędzi badawczych. 

Kolejne dwa podrozdziały charakteryzują podstawy teoretyczne i metodyczno-

legislacyjne pracy polskich doradców zawodowych z osobami dorosłymi. Zasadność tej części 

jest bezsporna wobec założonych celów i problemów badawczych, gdzie dokonano opisu 

„(…) najczęściej stosowanych modeli, form i metod pracy z osobami dorosłymi (…)”. W ten 

oto sposób Doktorant przygotował wiedzę, do której z dużym prawdopodobieństwem będą 

się odwoływali objęci badaniami doradcy zawodowi. Ta część jest również poprawnie 

sporządzona, choć i w tym przypadku można zauważyć tendencję do gromadzenia wielu 

teorii, niestety kosztem pogłębionej interpretacji.  

Drugi rozdział jest „mapą pojęciową coachingu” i rzeczywiście Pan Magister nas 

prowadzi od punktu do kolejnego znaczącego miejsca, które należy znać aby zrozumieć 

naturę coachingu, jego różne zastosowania i źródła teoretyczne. Mamy więc start – historię 

wraz z drogą rozwoju, rozgałęzieniami i „gąszczem” teoretycznych inspiracji, do których 

sięgano aby zrozumieć/uzasadnić jego podstawy naukowe. Wspomnę tylko niektóre teorie 

przywołane przez doktoranta aby pokazać jaki rozmiar wiedzy obejmuje już dziś coaching: 

„terapia niedyrektywna skoncentrowana na kliencie”, „terapia Gestalt”, „model terapii 

potrzeb”, „terapia poznawczo-behawioralna”, „behawioralna terapia racjonalno-emotywna”, 

„modelowanie z teorii  społecznego uczenia się Bandury”, „analiza transakcyjna”,  „trans 

teoretyczny model zmian”, „metoda dialogu motywującego”, ”metoda transpersonalna” i 

inne.   

Doktorant poszukując teoretycznych uzasadnień przyjął strategię recepcji pozytywnej 

wydobywając istotne dla własnego przedmiotu badań argumenty przemawiające za 

włączeniem metody coachingu w procedury poradnictwa. Koresponduje z takim podejściem 

synteza wielu teorii już zastosowanych w coachingu, również w pedagogice, jednak kosztem 



7 
 

analitycznych przemyśleń wraz z krytycznym namysłem pozwalającym na przyjęcie pewnego 

dystansu i chłodnego osądu, tak cennego dla pracy naukowej. Mam świadomość, że nie jest 

to łatwe zadanie dla Pan Magistra, który pracuje metodą couchingu jednoczenie propagując 

jej skuteczność. A przecież w literaturze toczy się dyskusja na temat teoretycznych podstaw 

(uzasadnień) i empirycznych dowodów weryfikujących skuteczność tej metody. Nadal 

istnieją również wątpliwości co do mechanizmów uruchamianych w trakcie sesji coachungu, 

oraz roli „klienta” i coacha. Wprawdzie Pan Magister wspomina o tych wątpliwościach i 

krytycznych analizach samej idei coachingu, jej umocowania teoretycznego, sposobów 

działania i jego skuteczności, jednak poza krótką dygresją na ten temat (s. 132-133) nie 

została podjęta próba zmierzenia się z tymi zastrzeżeniami. Argumentem rozstrzygającym 

jest stwierdzenie, że „jako praktyk prowadzący prywatną praktykę coachingową, osoba 

zaangażowana w kształcenie Coachów jest głęboko przekonany o użyteczności dobrze 

poprowadzonych procesów coachingowych i pełen nadziei na rozwój branży coachingowej” 

(s. 133). Dalej przywołuje źródła wskazujące na skuteczność coachingu opublikowane w 

czasopismach psychologicznych (s.133) przez praktyków parających się coachingiem. W 

dalszych partiach dysertacji pojawiło się przywołanie badań potwierdzających skuteczność 

metody coachingu (162-163) i co znamienne, źródłem diagnoz są profesjonalni coachowie, 

co jest istotnym faktem badawczym. Nie chodzi o dyskredytowanie wyników badań, ale o 

zwrócenie uwagi na motywy ich podejmowania. Coaching jest ich pracą zawodową, źródłem 

utrzymania, a zatem mieli w tym interes aby przekonywać do swojej niezbędności 

potencjalnych klientów. I rzeczywiście w opracowaniach coachów dominuje język biznesu, a 

z ich usług korzystają „klienci”. Szukając potwierdzenia atrakcyjności usługi, poszerzania 

potencjalnych „konsumentów” z różnym skutkiem służą neoliberalnej doktrynie 

zamieniającej każde działanie jak Midas w złoto, które dziś jest mierzone produktywnością i 

efektywnością.  

W dysertacji zawarto wiele odmian coachingu, teorii omówionych w różnym stopniu 

pogłębienia, co jest przy tej mnogości naturalną konsekwencją. Niestety, jednocześnie 

utrudnia odbiór zawartych treści i znacznie komplikuje wypracowanie jasnego stanowiska 

badawczego. Mam świadomość, że w ten sposób Doktorant prezentuje własne oczytanie w 

przedmiocie badań i niewątpliwie należy podkreślić ogromną Jego erudycję, bowiem 

wykorzystano w dysertacji blisko 500 pozycji.  
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Interesującym jest kolejny podrozdział opisujący „Cechy, zasady i procesowe ujęcie 

coachingu”, gdzie zostały zaprezentowane różne odmiany przebiegu procesu coachingu. Na 

tym tle mam pytanie czy, proces coachingu nastawiony jest na efekt końcowy, czy na 

proces? (Oczekując jednoznacznego osadzenia teoretycznego). A moje pytanie nie wynika z 

deficytu wiedzy zawartej w dysertacji, ale z jej nadmiaru i zapewne z mojego zagubienia w 

„gąszczu” teorii, opisów i decyzji podejmowanych przez Pana Magistra w trakcie redakcji i 

opisu poszczególnych stanowisk teoretycznych.   

Trzeci rozdział jest poświęcony coachingowi w poradnictwie zawodowym dorosłych. 

Ta część rozważań jest próbą, osadzenia projektu w andragogice. Doktorant wychodzi od 

teorii uczenia się dorosłych, omawia istotę przekonań i zakłóceń nimi spowodowanych, 

mogących utrudniać proces zmiany, jaką ma wprowadzić coaching. Charakteryzując teorię 

uczenia się egzystencjalnego i transformatywnego dokonuje również szczegółowej 

prezentacji stylów uczenia się ludzi dorosłych. W tym samym rozdziale zostały ujęte 

rozważania dotyczące metody coachingu jako wspomagania rozwoju zawodowego i dodam 

osobistego jednostki, opis roli doradcy zawodowego jako coacha, oraz coachingu jako 

metody pracy w całożyciowym uczeniu się. W tym przypadku należy podkreślić, że opis 

teoretyczny jest satysfakcjonujący, pokazuje dobrą znajomość teorii i umiejętność łączenia 

ich z celami i procedurami stosowanymi w coachingu.  

Kwestie metodologiczne: 

Generalnie koncepcja metodologiczna badań jest poprawna, a założone cele oraz 

problemy badawcze są sformułowane klarownie. Na tym poziomie pracy naukowej warto już 

zrezygnować ze szkolnych przywołań dotyczących roli metodologii, zwłaszcza zaczerpniętych 

z opracowań autorów polecanych naszym studentom licencjackim i magisterskim (T. Pilch, J. 

Grzesiak, A.W. Maszke, W. Dutkiewicz, Z. Skorny, i innych).     

Jako przedmiot badań przyjęto „zastosowanie coachingu w poradnictwie 

zawodowym dla osób dorosłych”. A celem głównym uczyniono „Ukazanie stopnia 

zaawansowania coachingu w poradnictwie zawodowym, dodam w opiniach doradców 

zawodowych i uczestników procesu doradzania. Moje uzupełnienie dotyczy doprecyzowania 

przedmiotu poznania i przedmiotu badania (zob. Niżnik).  
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Cele teoretyczne: 

1. „Ukazanie istniejącego stanu w zakresie najczęściej stosowanych modeli, form i 

metod pracy z osobami dorosłymi przez doradców. 

2. Diagnoza działalności doradców zawodowych w kontekście wykorzystania 

coachungu w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych. 

3. Ukazanie możliwości i ograniczeń zastosowania coachingu w poradnictwie 

zawodowycm dla osób dorosłych”. 

Cel praktyczno-wdrożeniowe: 

„Sformułowanie praktycznych wniosków dotyczących zastosowania coachingu w 

poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych, które zostaną przekazane do Instytucji Rynku 

Pracy z województwa kujawsko-pomorskiego.  

Szkoda, że w tym miejscu Doktorant całkowicie pominął kwestię 

przygotowania/kształcenia zawodowego na poziomie akademickim przyszłych doradców 

zawodowych z uwzględnieniem metody coachingu. Wszak ma w tym zakresie wieloletnie 

doświadczenie i wypracowane sposoby pracy ze studentami oraz doskonałe rozeznanie w 

potencjalnych możliwościach coachingu, a nadto wiedzę o konieczności zmiany 

paradygmatycznej w poradnictwie zawodowym. Powyższa uwaga jest tym zasadniejsza, że w 

przyjętej przez Doktoranta hipotezie głównej założono, że „Coachung w niewielkim zakresie 

jest wykorzystywany w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych, co wynika głównie z 

nieznajomości jego istoty przez doradców zawodowych oraz możliwości zastosowania w 

tego rodzaju działalności” (s. 297). W tym miejscu dostrzegam zastanawiającą lukę 

przyjętego założenia, otóż nie przewidziano świadomego odrzucenia przez doradców 

zawodowych coachingu w procesie doradzania. A przecież, to może być bardzo ważny aspekt 

podkreślam, świadomej decyzji pedagogów, a nie tylko ich niewiedza. Coaching nie ma 

jednoznacznej akceptacji z uwagi na duży rozrzut teoretyczny i wątpliwości zgłaszane przez 

nauki krytyczne.  

Badania zostały przeprowadzone w strategii mieszanej ilościowej i jakościowej 

(wywiady eksperckie) a uczestniczyło w nich ze 173 instytucji 250 doradców zawodowych 

oraz 218 ich klientów. Dobór osób objętych badaniami był etapowy, mieszany - celowo-

losowy.  
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Rozmach badań jest imponujący, a objęcie nimi służb zatrudniania (między innymi 

Powiatowych i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Punktów Pośrednictwa Pracy, OHP, Ośrodków 

Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowych Centrów Kariery i innych w województwie 

kujawsko-pomorskim) daje podstawę do interwencji praktycznej, a nadto do uznania badań 

za reprezentatywne dla tego regionu. Warto posłużyć się w takim przypadku metodą 

przedziałów ufności, co może podnieść wartość zaprezentowanych badań. 

 Sposób prezentacji wyników generalnie jest poprawny logicznie i metodologicznie, 

czytelny dla odbiorcy, a badaczowi i umożliwia przeprowadzenie wnioskowania końcowego. 

Raport został podzielony na trzy rozdziały. Pierwszy omawia przygotowanie doradców w 

zakresie metody couchingu do stosowania jej w poradnictwie, drugi przebieg i efektywność 

poradnictwa z zastosowaniem coachingu. Natomiast trzeci dotyczy zasadności stosowania 

coachingu w poradnictwie zawodowym. W związku z pozytywną konkluzją jaką wcześniej 

sformułowałam nie będę szczegółowo omawiać poszczególnych części, a odniosę się tylko do 

pewnych szczegółowych kwestii, które głównie są są podpowiedziami a nie krytyką 

wykonanej pracy.  

W części interpretacji materiału z wywiadu, badacz w toku analizy wyprowadzał 

kategorie, choć trudno orzec, czy są one źródłowo osadzone w materiale badawczym, czy 

pochodzą z zaplecza teoretycznego. Moja wątpliwość wynika z braku informacji na temat 

sposobu pracy z danymi z wywiadów.  

Uzyskane wyniki badań bezsprzecznie posiadają duże walory poznawcze a nadto mają 

potencjał interpretatywny. Zwróciłam szczególną uwagę na materiał zawarty w wywiadach, 

dotyczący stosowania metody coachingu przez doradców zawodowych. Natura badań 

jakościowych pozwala na pogłębienie namysłu, zwłaszcza w skrajne wyniki opisujące 

przekonania badanych odbiegające od typowych odpowiedzi. Przyglądając się odpowiedziom 

dotyczącym odrzucenia metody coachungu można zauważyć nieco inną argumentację niż 

tylko nieznajomość metody. Szkoda, że Doktorant nie pokusił się o wprowadzenie w 

wywiadzie dodatkowych pytań (metoda i narzędzie w badaniach jakościowych są 

elastyczne), a może zostały one zadane, jednak odpowiedzi nie zawarto w raporcie. Dlaczego 

upominam się o pogłębiony namysł dotyczący odrzucenia metody coachingu? Doktorant w 

swoje dysertacji omówił zarówno refleksyjne uczenie się, jak i rolę przekonań (choć odnosił 
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je do korzystających z procesu coachingu), a więc miał zaplecze intelektualne aby podjąć 

badawczy trud zgłębienia tych skrajnych przekonań, które jak wie mogą skutecznie blokować 

uczenie się doradców. Bardzo interesujące wyniki i interpretacje zostały podjęte w 

odniesieniu do efektywności poradnictwa zawodowego (s. 474). Pojawiają się tam 

przywołania opinii doradców dotyczące skuteczności poradnictwa w ogóle oraz poradnictwa 

z zastosowaniem metody coachingu. Zwracam uwagę, że nie tylko wnoszą ocenę (o tym 

Doktorant pisze), ale odsłaniają filozofię doradców, o wizji ich roli. Przykładowo, gdy 

uczestnik badania mówi, że poradnictwo jest skuteczne wtedy gdy dostarcza konkretną 

wiedzę, mamy definicję roli. W owych nastawieniach, przekonaniach mogą tkwić 

ograniczenia we wprowadzaniu metody coachingu i w ogóle nowych sposobów pracy 

poradniczej. A jeżeli będzie konieczność rozszerzenia funkcji doradcy, o elementy zawarte w 

coachingu (a taką konieczność już dostrzegamy), a dotyczące rozszerzenia zakresów działań 

na sferę życia osobistego, to może sie okazać, że opór ze strony doradców może stanowić 

poważny problem. Druga związana z tym kwestia, niezwykle istotna, a dotycząca schematów 

uczenia się i myślenia/działania (również omówiona w części teoretycznej), które wytwarzają 

się w toku edukacyjnej biografii. Pogłębione pytania mogły rozjaśnić rolę studiów, procesów 

kształcenia aktywnych zawodowo i przyszłych doradców, oraz uruchomienia mechanizmów 

całożyciowego uczenia się, co jak słusznie podnosi Pan Magister jest jednym z wyzwań  

współczesności.      

Kończąc swoją recenzję mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że recenzowana 

dysertacja stanowi oryginalne opracowanie stanowiące niezaprzeczalny wkład Doktoranta 

wraz z Panem Promotorem i Panią Promotor Pomocniczą w poszerzanie nowych pól 

badawczych we współczesnej pedagogice jak i innych subdyscyplinach całej rodziny nauk 

społecznych.  

 Doktorant spełnia więc wszelkie warunki określone w Ustawie o tytule naukowym i 

stopniach naukowych z dnia 14 marca 2003 r., wraz z uzupełnieniami zawartymi w Ustawie z 

dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 

2011 r.,  jak również Ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

naukowym w zakresie sztuki Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 w zw. z art 179 ust. 2 i 3 Ustawy z 

dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
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(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669). Opowiadam się za przyjęciem dysertacji i dopuszczeniem 

Kandydata do dalszych etapów wszczętego przewodu doktorskiego.  

 

 Wiarygodność powyższego oświadczenia sygnuję własnoręcznym podpisem. 

 

 

Bydgoszcz 10.07.2020                                                                         Ryszarda Cierzniewska 

  

 


