
Jak si (správn�) vybrat (správného) kou�e  
 
 
Možná to znáte. Rozhodli jste se investovat do svého osobního profesionálního rozvoje 
(nakonec, je to ta nejlepší investice!), ale stojíte p�ed složitým rozhodováním, kladete si 
otázky: V �em bych se m�l nejspíše zdokonalit? Jakou formou? Kdo by mi byl nejlepším 
profesionálním partnerem?  
 
P�i ur�itém zjednodušení si m�žete vybrat ze dvou variant: a) bu� si p�esn� stanovíte oblast, 
ve které se chcete zlepšit, a v tomto oboru dokážete vyhledat experta, který je zkušen�jší než 
vy a p�i spln�ní dalších podmínek (schopnost své zkušenosti n�komu p�edat apod.) vám má co 
nabídnout nebo b) obrátíte se na kou�e, který nemusí být v dané oblasti lepším odborníkem 
než vy, ale umí „z vás dostat“ to nejlepší, pom�že vám výrazn� lépe využít vašeho potenciálu, 
sáhnout si na své netušené možnosti … Že se vám více líbí druhá varianta? Pak ale ješt� po�ád 
nemáte vyhráno! 
 
Jak si vlastn� vybrat kou�e? Podle �eho se pozná dobrý kou�?  
 
Odborné p�edpoklady 
Podívejme se nejd�íve na to, jaký p�ístup kou� jako profesionál používá, z jaké školy vychází. 
Už tady, v tom lepším p�ípad�, naleznete velké množství r�zných p�ístup�; v tom horším 
zjistíte, že žádný d�v�ryhodný a ucelený p�ístup za nabízeným kou�ováním nestojí – jde jen o 
soubor technik a pragmatických zkušeností, bez uceleného myšlenkového základu. Jen ten 
totiž umožní kou�ovi pracovat trvale a ú�inn� také sám na sob� a poradit si v každé (jakkoli 
nestandardní) situaci. Takže první rozlišovací kritérium máte – zjist�te, z jaké filozofie, teorie, 
metodiky a praxe kou� p�i své práci vychází, jaké má odpovídající vzd�lání a p�íslušné 
certifikáty, kolik let praxe, v jakém prost�edí a s jakými lidmi (nap�. praxe pouze z klinické 
oblasti se ukazuje ve firemním prost�edí jako zpravidla zcela nepoužitelná). A pak se ptejte 
sami sebe: sedí vám základní principy daného p�ístupu? Nejsou v rozporu s vaší životní 
filozofií, s vašimi hodnotami? 
 
Profesionální rozvoj kou�e 
Získat p�íslušnou kvalifikaci pro práci s lidmi nesta�í. Kou� se musí neustále profesionáln� 
rozvíjet. Zjist�te, jak si tento rozvoj zajiš�uje – jak �asto si nechává svoji práci supervidovat 
od zkušených odborník�? Zvyšuje si nadále svoji kvalifikaci v dalších výcvikových 
programech? Jaký má vlastn� systém práce na sob�? Za dobré lze též považovat, pokud kou� 
sám je supervizorem svých koleg� �i ješt� lépe výcvikového programu ur�eného pro budoucí 
kou�e. Protože tím, že u�í, se sám u�í … 
 
Reference 
Ptejte se na konkrétní reference, konkrétní p�ípady z praxe a jejich výsledky. Zjist�te, jak 
dlouho kou� se svými partnery spolupracuje. Na rozdíl od školení a dovednostních výcvik� 
s pokra�ující spoluprací ú�innost kou�ování stoupá – dobrý kou� zpravidla s v�tšinou svých 
zákazník� pracuje dlouhodob� (m�síce, roky), protože se jim to vyplácí. Je však schopen 
s úsp�chem zvládnout i jednorázové krizové intervence.  Kou� musí být se svými zákazníky 
ve velmi dobrých vztazích – nem�l by být problém, aby vám dal konkrétní jména a kontakty, 
kde si m�žete vzít reference.  
 



Osobnost kou�e 
Jak na vás kou� p�sobí jako osobnost? Je dostate�n� sebev�domý, ale zárove� respektuplný a 
vst�ícný? V��íte tomu, že by vám mohl pomoci? D�v��ujete jeho profesionalit�? Když si na 
tyto otázky odpovíte kladn�, pravd�podobn� je kou� dostate�n� zralou osobností – a tedy 
dobrým kou�em. Alespo� pro vás.  
 
Schopnost naslouchat a napojit se na váš jazyk 
P�ímo p�i osobním jednání s kou�em m�žete pozorovat, jak je schopen komunikovat 
(komunikace je nástroj, kterým se živí!) – máte dobrý pocit z toho, že vás kou� skute�n� 
poslouchá, že vám rozumí? Ale také že vy rozumíte jemu? Je schopen s vámi mluvit tak, 
abyste dob�e pochopil, co vám chce sd�lit? To budete p�i spolupráci pot�ebovat! 
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