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Profil kou�e – Klára Hejduková 
 
Pracuje zejména pro majitele firem, �leny správních orgán� spole�ností a top management. Krom� 
individuální práce se zabývá zm�novými projekty spole�ností, kdy zpravidla pracuje se skupinou 
top managementu. Po 15 letech praxe má na svém kont� tisíce kou�ovacích hodin a stovky klient�.  
Po vysokoškolském vzd�lání v �R a ve Francii absolvovala �adu kvalifika�ních výcvik� pro práci s 
lidmi. Jde p�edevším o systemické kou�ování, systemickou terapii a gestalt terapii. Ve Velké 
Británii rovn�ž získala certifikáty z kou�ování a terapie založené na kognitivn�-behaviorálním 
p�ístupu. Získala nejvyšší akredita�ní stupe� u �eské asociace kou�� - Akreditovaný kou� 
supervizor. V sou�asné dob� je p�edsedkyní �eské asociace kou��, �lenkou International Coach 
Federation (ICF) a �eské systemické spole�nosti.  
 
Kou�ování je univerzální nástroj, který lze využít pro napln�ní jakýchkoli cíl�, a� již aktuálních 
pracovních, výkonnostních nebo rozvojových a strategických. V práci proto vyvažuji dlouhodobé 
soust�ed�ní na rozvoj osobnosti partnera s napl�ováním zcela konkrétních m��itelných 
krátkodobých cíl�. Jde o to, aby se partner rozvíjel jako �lov�k, ale zárove� dokázal v relativn� 
krátké dob� viditeln� zm�nit své chování �i výkony. Cíle pro kou�ovaného vyjednávám s jeho 
p�ímým nad�ízeným – jsou klí�ovým rámcem pro naši práci. V rámci t�chto cíl� zadavatele 
hledáme vlastní cíle partnera, na kterých je motivován pracovat. Tak dochází k souladu a synergii 
mezi cíli zam�stnavatele a kou�ovaného. To se samoz�ejm� d�je pouze v p�ípad�, neprobíhá-li 
kou�ování s nejvyšším výkonným p�edstavitelem spole�nosti, který je pak sám sob� zadavatelem.  
 
Popis p�ípad� kou�ování 
 
I. Zákazníkem je p�edseda p�edstavenstva finan�ní spole�nosti. Je velice inteligentní, výjime�n� 
vzd�laný a schopný, s velkým p�ehledem – dokáže v podstat� tém�� všechny pracovní záležitosti 
�ešit lépe než kdokoli z jeho pod�ízených. Do kou�ování p�išel asi p�ed rokem s cílem dokázat 
zkompetentnit své pod�ízené, zlepšit své vztahy s nimi a ud�lat z nich tým.  
Jedním z nejd�ležit�jších uv�dom�ní, ke kterým došel ke kou�ování, byl fakt, že svojí 
„superkompetencí“ vlastn� brání ostatním �len�m týmu využít a prosadit své vlastní schopnosti a 
silné stránky. Domníval se, že jeho výjime�né výkony budou p�sobit pro jeho kolegy jako vzor, 
kterému se budou chtít p�iblížit; ve skute�nosti je spíše odrazoval.  
Zatím jsme dosáhli t�chto úsp�ch�:  
− kou�ovaný své pod�ízené daleko �ast�ji oce�uje (a pozoruje, že jsou k n�mu up�ímn�jší, v jeho 

spole�nosti uvoln�n�jší a �ast�ji se usmívají) 
− svá �ešení si nechává pro sebe; používá je pouze v nezbytných p�ípadech, kdy to nelze nechat na 

pod�ízeném 
− uv�domuje si mnohem lépe svoji pot�ebu být sám oce�ovaný a uznávaný (a snaží se ji 

nenapl�ovat na úkor svých lidí) 
− nepot�ebuje již být vždy první a nejlepší 
− v�nuje se více vztah�m se šéfy sesterských spole�ností a zástupci majitele, aby ú�inn� 

ovliv�oval širší kontext své pozice 
− zlepšil se i jeho vztah s d�tmi, které se k n�mu chovají více jako k p�íteli než k obávané autorit� 
− �ast�ji se se svými pod�ízenými schází; lépe sleduje pln�ní úkol� a podává vyváženou zp�tnou 

vazbu 
− m�že si dovolit v�tší nároky na pod�ízené, což v poslední dob� vedlo k neo�ekávanému zvýšení 

výkonnosti a aktivity jeho lidí 
 
II. �editel divize developerské spole�nosti za mnou p�išel p�ed p�l rokem s tím, že jeho tým rychle 
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roste a za�íná cítit pot�ebu lepšího systému �ízení. V�tšina týmu jsou zkušení manaže�i, na které je 
spoleh, ale každý pracuje „po svém“, a tudíž se nevyužívá synergických efekt� a také se t�žko 
zapracovávají noví pracovníci. B�hem kou�ování jsme identifikovali dva hlavní d�vody tohoto 
stavu: kou�ovaný je osobnostn� spontánní typ, kterému �ád p�íliš nevyhovuje, takže se mu 
podv�dom� brání a dále mu chybí praktické know-how k �ízení spole�nosti.  
Dosavadní výsledky jsou tyto: 
− kou�ovaný si stanovil postupné cíle zavedení alespo� základních nezbytných systémových 

opat�ení (unifikace dokument� a jejich obecná p�ístupnost; adapta�ní plán pro nové 
zam�stnance; pravidelné porady ke koordinaci; delegování prací, které mu nep�ísluší; zavedení 
kariérových plán� a profesiogram�; prosazování systémovosti i do ostatních �ástí firmy) 

− uv�domil si nezbytnost n�kterých znalostí pro standardizaci �ízení a za�al je aktivn� vyhledávat 
− p�estal se s kolegy vzájemn� vyrušovat kdykoli se komukoli zacht�lo a za�ali si domlouvat 

sch�zky dop�edu; tím se mimo jiné stalo, že kolegové mnoho v�cí za�ali �ešit samostatn� 
− zlepšil vlastní organizaci práce, takže pracuje efektivn�ji (stejné výkony v kratším �ase; 

zejména díky d�sledn�jšímu plánování a p�íprav�) 
− uv�domil si nezbytnost strategického myšlení, kdy nejde o okamžité výsledky, ale o prevenci a 

zakládání podmínek pro budoucí úsp�chy  
− dokázal si ve svém „nabitém“ programu najít �as pro „sch�zky sám se sebou“, které v�nuje 

práv� strategickým záležitostem  
 
III. Majitel výrobní a obchodní spole�nosti se chce vyvázat z výkonného �ízení a omezit svoji roli 
na rozhodování o investicích a jiných strategických záležitostech. Jde o pom�rn� �astou záležitost, 
kdy se majitel spole�nosti zárove� podílí na jejím �ízení. Úsp�šní podnikatelé po létech tvrdé práce 
cht�jí odstoupit od operativního zat�žujícího �ízení, ale zárove� cht�jí zajistit další prosperitu 
spole�nosti. Významnou roli hraje také samoz�ejm� fakt, že v�tšinou jsou pro n� jejich firmy n�co 
jako „d�ti“ a mají tudíž i psychické problémy je „opustit“. Spolupracuji s tímto zákazníkem již osm 
let a spolupráce stále probíhá. V poslední dob� jsme úsp�šn� vy�ešili následující: 
− dokázal vystoupit ze spolu�ízení nedávno založené divize a soust�e	uje se nyní na upev�ování 

týmu t�í �len� jejího vedení (pravideln� se s nimi schází, vede je k p�emýšlení ve strategickém 
kontextu a sob� uspokojuje pot�ebu v�d�t, co se tam d�je) 

− nenavšt�vuje již žádnou operativní poradu, pouze superviduje práci s lidmi, protože to považuje 
za klí�ové pro úsp�ch firmy 

− uv�domuje si, že chce-li systémové zm�ny (nap�íklad aby lidé p�ebírali v�tší zodpov�dnost a 
nau�ili se myslet více prozákaznicky), musí také p�istoupit k systémovým nástroj�m (tj. nap�. 
práv� kou�ování nebo vým�na lidí nebo zm�na proces� apod.) 

− ve svém p�emýšlení a práci p�ijal dva nové principy: p�echází od analyzování toho, co se stalo, 
k ovliv�ování toho, co se stane; neprotla�uje v�ci, které „nejdou“ a více se �ídí tím, co funguje, 
„kudy to te�e“ (nap�. dokáže d�íve opustit mén� úsp�šné projekty a víc energie v�novat t�m 
úsp�šn�jším) 

 
 
Klára Hejduková, �erven 2008 


