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v praxi sa samotní koučovia 
stretávajú s tým, že klient príde 
s iným nastavením, prípadne 

s iným očakávaním. Čo s tým? Kouč 
tento moment veľmi rýchlo postreh-
ne a po dohode s klientom nastaví 
správne. No veľa sa dá spraviť už na 
začiatku. Mať dostatok relevantných 
informácií – to ako prvý krok – a ve-
dieť urobiť správne rozhodnutie, čo 
vlastne chceme dosiahnuť – ako druhý 
krok. K tomu svojou činnosťou a po-
slaním prispieva Slovenská asociácia 
koučov (SAKO). 

odkiaľ vlastNe koučiNg 
Pochádza a čo to je 
Predstaviteľ svetového manažmentu 
Peter F. Drucker už dávnejšie povedal: 

„...v budúcnosti môže konkurenčnú 
výhodu garantovať len vysoko kvalifi-
kovaný ľudský kapitál, ktorý sa dokáže 
neustále zdokonaľovať...“
Timothy Gallwey pomenoval v športe 
koučing: „...ako nástroj na odstránenie 
alebo obmedzenie vnútorných preká-
žok, ktoré obmedzujú výkon človeka 

a koučovanie ako proces, v ktorom sa 
uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje 
mu tak maximalizovať jeho výkon...“
John Whitmor, považovaný za nesto-
ra koučingu, tieto myšlienky prenie
sol z prostredia športu do prostredia 
človeka pracovného i osobného, do 
oblasti osobného rozvoja človeka, do 
manažmentu.
Môžeme uvádzať ďalšie a ďalšie myš-
lienky. Následne zistíme, že vychádza-
jú a ďalej rozvíjajú myšlienky týchto 
3 autorov. To považujem za ten pomy-
selný „prvý gombík na saku“. Tento, 
keď na saku zapneme správne, správ-
ne naplníme obsah definície koučingu. 
Oficiálne uznaná definícia vychádza 
z International Coach Federation 
(Slovak Chartered Chapter) a jej obsah 
Slovenská asociácia koučov (SAKO) 
šíri a profesionalizuje v podmienkach 
Slovenska: 

„The ICF defines coaching as partne-
ring with clients in a thought-provo-
king and creative process that inspires 
them to maximize their personal and 
professional potential.“ 

„Koučovanie je partnerstvo s klientom 
v tvorivom procese, provokujúcom 
jeho premýšľanie a inšpirujúcom ho 
k tomu, aby maximalizoval svoj osob-
ný a profesijný potenciál.“ 

a ako to vyzerá Prakticky
Opäť začnime „prvým gombíkom na 
saku“. Aká výslovnosť je v slovenských 
podmienkach správna? Veľmi často 
sa stretávame s výslovnosťou „kauč“ 
oproti „kouč“. Je to slovo prevzaté 
z angličtiny, a ako mnohé iné, aby 
nemenilo svoj pravý význam, dosta-
lo sa do slovenského pravopisu ako 
ekvivalent ang. slova „couch“, po 
slovensky „kouč“. Pomerne často sa 
stretávame s prekladom tohto slova 
v jeho význame ako poradca, tréner, 
školiteľ, konzultant, mentor, facilitátor, 
psychológ až psychoterapeut. Tým, že 
slovenčina nenašla jednoznačný vý-
znamový preklad, prevzala slovenský 
ekvivalent ang. slova „couch“. A to je 
aj jedným z dôvodov, prečo sa v praxi 
stretávame s tak rozdielnym názorom 
na to, čo to kouč a koučing je. 

veľmi často, my – profesionálni koučovia – dostávame otázky: Čo to vlastne 
koučing je? Čo to v skutočnosti znamená? ako v praxi zistiť, či to koučing je alebo 
nie je? podľa čoho, podľa akých kritérií sa máme orientovať? 

kouč – koučing 
– koučovanie – koučovací prístup



Zisk

45www.ezisk.sk

ako viesť a riadiť vo Firme

Pre vytvorenie si predstavy, 
ponúkam širšiu paletu zdrojov:
a) z hľadiska výslovnosti
Coach (kauč) a coaching (kaučing) – 
americká výslovnosť
Couch (kauč) a couching (kaučing) – 
anglická výslovnosť (v preklade aj ako 

„gauč“ „gaučing“)
Coach (kouč) a coaching (koučovanie) 

– anglická výslovnosť
Kouč a koučovanie – slovenská 
výslovnosť

b) z hľadiska osoby a procesu, ktorý 
táto osoba realizuje
■ „KOUČ“ – vzdelaním a praxou 

kvalifikovaná osoba, ktorá vedie 
rozhovor v procese koučovania.

■ „KOUČING“ – nástroj práce kouča 
(postup, metódy a techniky práce).

■ „KOUČOVANIE“ – proces, ktorý 
prebieha „tu a teraz“, v ktorom sa 
štartuje zmena postoja a myslenia 
človeka. Proces, ktorý sa nezame-
riava na chyby, ktoré sa stali, ale 
na príležitosti, ktoré prídu. Proces 
cieľovo zameraný. Synonymom 
koučovania je podpora a facilitácia.

■ „KOUČOVACÍ PRÍSTUP“– čias-
točné využívanie princípov 
a vybraných nástrojov koučovania 
v rôznych oblastiach, napr. pri 
vedení ľudí a procesov, motivácii, 
vzdelávaní, budovania firemnej 
kultúry a pod. 

čo sa v koučiNgu musí 
realizovať, aby to bol 
koučiNg
Ak sa chceme správne orientovať, či 
správne sa rozhodnúť, poznajme 
a hľadajme 11 základných kompeten-
cií kouča:
1. Etické princípy a profesionálne 

štandardy (t. j. ako a aké nástroje 
kouč používa).

2. Koučovacia dohoda (schopnosť 
kouča rozumieť, čo sa v procese 
koučingu má udiať).

3. Vytváranie a budovanie dôvery 
(schopnosť kouča vytvoriť partner-
ský a podporujúci vzťah).

4. Samotné koučovanie (schopnosti 
a zručnosti kouča byť „tu a teraz“).

5. Aktívne počúvanie (vedieť sa 
zamerať na to, čo partner hovorí aj 

„nehovorí“).

6. Silné otázky (schopnosť kouča 
vedieť klásť také otázky, ktoré 
partnera posúvajú).

7. Priama komunikácia (byť jasný, 
zrozumiteľný a priamy, sledovať 
proces a jeho cieľ).

8. Vytváranie sebauvedomenia 
partnera (schopnosť kouča vyvolať 
sebauvedomenie partnera a obja-
vovať nové myšlienky).

9. Vytýčenie aktivít (schopnosť kouča 
spoluvytvárať príležitosti k pozná-
vaniu a učeniu sa partnera).

10. Plánovanie a určenie cieľov 
(schopnosť kouča vytvoriť a udržať 
pre klienta konkrétny plán).

11. Sledovanie progresu a zodpoved
nosti (schopnosť kouča podne-
covať klientovu sebadisciplínu 
a zodpovednosť za to, čo sa deje).

Tieto kompetencie sa realizujú kom-
plexne pri individuálnom (alebo tí-
movom) koučingu. V iných prípadoch 
môže kouč využiť len niektoré z nich, 
kedy hovoríme o prístupe s prvkami 
koučingu, napr. manažér ako kouč, 
školenie koučovacím spôsobom, moti-
vácia s využitím vybraných nástrojov 
koučingu, spätná väzba koučovacím 
spôsobom.

koNkrétNe kroky  
Pri rozhodovaNí sa
■ Urobiť rozhodnutie, čo potrebujem 

a čo má byť výsledkom toho, keď sa 
to udeje.

■ Potrebujem „zahojiť“ psychickú 

traumu? Vyhľadať psychoterapeuta.
■ Potrebujem zistiť, prečo a kde sú 

príčiny môjho problému? Vyhľadať 
psychológa.

■ Potrebujem konzultovať svoju 
prácu s odborníkom v rovnakej 
oblasti? Vyhľadať mentora, konzul-
tanta.

■ Potrebujem poradiť v konkrétnej 
problematike? Vyhľadať poradcu.

■ Potrebujem nadobudnúť, rozšíriť, 
zdokonaliť svoje zručností? Vyhľa-
dať trénera.

■ Potrebujem sa pozrieť na vec inými 
očami, podporiť, nájsť nové cesty, 
nové riešenia, urýchliť konkrétny 
proces, zefektívniť, urobiť posun 
u seba či v práci, nájsť spôsob, ako 
by to išlo, nie dôvod, prečo to ne-
jde? Vyhľadať kouča.

čo sa v Procese koučiNgu 
deje
Skúste si spomenúť na situáciu, keď 
vám niekto položil otázku. Vy ste sa 
zamysleli, ponorili do svojich myšlie-
nok a vy sami ste na niečo nečakané 
prišli. Tak tento moment je koučing. 
Na koučingu s koučom sa niečo také 
deje. Je to však štruktúrované. Kouč 
vedie klienta k odpovediam, ktorými 
si klient ujasní svoje ciele, plány či 
projekty a napokon nájde cestu – spô-
sob ako to zrealizovať. 

Autorka: PhDr. Jarmila Kurhajcová, 
  Predseda Slovenskej asociácie koučov

sAkO PRE VEREJNOsŤ:

1. REgiONálNE KlUBy KOUčOV pre verejnosť, vždy posledný mesiac  
v štvrťroku, najbližšie v júni 2012  2 hodiny.
Miesto konania:  Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Žilina
Vstup voľný:  Môže prísť každý, kto má záujem  

– prítomní sú profesionálni koučovia.
Termín konania:  Vždy uvedený jeden mesiac pred konaním  

na www.koucovia.sk
    

2. Pripravujeme „JESENNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ s ukážkou 
koučovania – 1 deň.
Miesto konania: Bratislava, Košice, Žilina
Termín konania: Uvedený 2 mesiace pred konaním na www.koucovia.sk


