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JOHN BLAKEY, IAN DAY: CHALLENGING COACHING 
Going beyond traditional coaching to face the FACTS. Nicholas Bradley Publishing, London 
2012. 10 kapitol, 254 strán. 

 

Kľúčovou myšlienkou knihy je tvrdenie, že koučing sa stal dospelým, a preto potrebuje novú 
paradigmu. Zrod a prvotný rozvoj koučingu stál na výraznom presadzovaní nedirektívneho 
prístupu – pull koncepcie. V súčasnosti je potrebné presadzovať aj push prístup. 

 

KAPITOLA PRVÁ: TIME TO FACE THE FACTS OF COACHING 

(str. 1 – 14) 

 

Time to face FACTS of coaching 

FACTS je akronym (s. 8 – 9): 

F: Feedback 

Ako má kouč poskytovať challenging feedback, ktorá informuje aj inšpiruje? Ako sa 
môžeme uistiť, že pochvala a ocenenia za dobre vykonanú prácu sú vyvážené 
s úprimnou, čestnou spätnou väzbou o chybách, učení zlyhaní? Ako sa môže 
koučovaný vyhnúť kompromisom s tímom, tajným dohodám v tíme tým, že urobí 
priamu intervenciu. 

A: Accountability 

Ako má kouč udržovať koučovaných zodpovedných za záväzok bez toho, aby 
obviňoval? Ako môže byť osobná zodpovednosť rozšírená z osobného záväzku na 
zladenie s hodnotami, stratégiou organizácie? Ako môže kouč predvídať nárast 
zodpovednosti v celom svete a modelovať toto správanie in jeho každodennej práci? 

C: Courageous goals 

Ako môže sa kouč posunúť za hranice racionálneho, postupného vytyčovania cieľov 
ako je SMART k vytyčovaniu cieľov, ktoré sú inovatívne , povzbudivé (courage) 
vzrušujúce, inšpirujúce a transformačné? Aké modely a koncepcie pomáhajú 
štrukturovať takéto rozhovory a poskytujú praktickú cestovnú mapu? Čo blokuje 
tento prístup v podnikateľskom prostredí? 

T: tension  

Kedy je napätie konštruktívne? Ako môže kouč vytvárať a udržať napätie bez 
riskovania, že sa zníži výkon kľúčových ľudí? Ako môžeme merať napätie počas 
konverzácie a dynamicky ho prispôsobovať, aby sme udržali vysoký výkon? Kedy ide 
napätie príliš ďaleko a podkopáva vzťahy? 
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S: Systems thinking 

Ako môže zostať kouč citlivý na problémy „veľkého obrazu“  ako sú etika, rozmanitosť 
a prostredie bez toho, aby stratil zameranie na základné výsledky? Čo sa môžeme 
naučiť zo sveta systémového myslenia, aby sa kouč stal pozitívnym agentom zmeny 
pre celú organizáciu?  Aká je rola intuície pri riadení intervencie, ktorá ide za hranice 
pôsobenia koučovaného a dotkne sa hlbších organizačných zmien? 

 

 

KAPITOLA DRUHÁ: FROM SUPPORT TO CHALLENGE 

(str. 15 – 26) 

 Autori argumentujú, že tradičný prístup ku koučovaniu – kladenie otvorených otázok, 
nedirektívnosť, t.j. len pull prístup – v súčasnosti už nestačí hlavne pri exekutívnom 
koučovaní. Prináša riziko v troch oblastiach: 

Kolúzia kouča a koučovaného. Tak súzvučia, že kouč nie je schopný dať spätnú väzbu z iného 
pohľadu a byť náročný, vyzývavý, provokatívny voči koučovanému.  

Venovanie sa nepodstatným témam, nakoľko agendu vždy určuje koučovaný. 

Zaoberanie sa len sebou.  Držanie sa len agendy koučovaného nerozvíja širší kontext, 
v ktorom pôsobí. 

Autori ponúkajú koncepciu, v ktorej kouč kladie dôraz na podporu aj náročnosť (str. 17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(str. 17) 

 

The support/challenge matrix 
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Podpora sa vzťahuje k potvrdeniu toho, že si človeka vážime (budovanie dôvery, rešpektu, 
rapportu) a redukcii neistoty a úzkosti. 

Challenge sa vzťahuje k zásahom, ktoré nútia jenotlivca konfrontovať súčasnú realitu 
(zodpovednosť, spätnú väzbu, obmedzujúce presvedčenia) and naplniť challenging 
očakávania všetkých stakeholderov (vytyčovanie cieľov, tvorba vízie, zladenie hodnôt). 
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 Low High 

High  
Cosy club 

 

Loving boot, high 
performance 

Low 
Inertia, apathy 

 
Stress 

 

 

 

Štyri výstupy z koučovania ako kombinácia rôznej úrovne náročnosti a podpory (str. 19) 

 

 
 

Príjemný klub 
vysoká podpora/nízka náročnosť 

 
 

 
 

Vysoký výkon 
vysoká podpora/vysoká náročnosť 

 
 

Nečinnosť, apatia 
nízka podpora/nízka náročnosť 

 
 
 

 
 

Stres 
nízka podpora/vysoká náročnosť 

 

 

 

(str. 19) 

 

Autori za každý kvadrant popisujú, ako vyzerá pravdepodobný výstup koučovania. Tvrdia, že 
len prístup s vysokou náročnosťou a vysokou podporou vedie k vysokému výkonu. 
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Nízka Vysoká 

Vysoká 
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ZOUND Zóna nepohodlného rozhovoru (the zone of uncomfrontable debate) 

Len v ZOUND-e sa koučovanie dostáva k podstate a pomáha ju riešiť. ZOUND je podstatná 
pre všetky časti FACTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(str. 22) 

 

Koučing je často o nastavení zrkadla a ukázaní koučovanému niečo, čo nechce vidieť 
a doteraz sa tomu vyhýbal. Efektívny koučing je o spochybňovaní (challenging) domnienok, 
preskúmavaní zvykov, prekonávaní bariér a iniciovaní zmeny. 

 

 

  

Zóna komfortného rozhovoru 

Zóna nekomfortného rozhovoru 

Srdce záležitosti, 
„slon v miestnosti“ 
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KAPITOLA TRETIA: THE CORE PRINCIPLES OF FACTS 

(str. 27 – 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(str. 33) 
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(str. 39) 

 

 

Skryté poklady 

Nadšená zvedavosť 

Dôvera v budúci potenciál všetkých 

Opusti (let go) status, odbornosť a výsledky 

 

Nové klenoty 

Buduj kontrakt, rešpektuj kontrakt 

Hovor pravdu, postav sa tvárou k FACTS  

 

Na stranách 40 – 52 sú podrobne rozpísané poklady a klenoty aj s príkladmi z koučovacej 
praxe. 
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KAPITOLA ŠTVRTÁ: FACTS - FEEDBACK 

(str. 53 – 79) 

 

Autori upozorňujú na kulturálne vplyvy na dávanie SV. napríklad rozdiel medzi britským 
mäkkým a americkým priamym prístupom. 

 

Príklady SV podľa matice podpora/náročnosť 

Nízka podpora/nízka náročnosť 

o OK a čo sa stalo potom? 
o Nuž dobre, nabudúce treba mať viac šťastia. 
o Nemám pre vás žiadnu SV, nemám čo dodať. 
o Občas život a biznis sú takéto, musíte sa vrátiť na začiatok. 

Nízka podpora/vysoká náročnosť 

o  Niečo vám poviem. Mali sme niekoľko stretnutí, ale nezdá sa, že ste veci uchopili 
správnym spôsobom. 

o  To je hrozné! Môj päťročný syn by to urobil lepšie. Rozmýšľajte lepšie. 
o  Očakávate, že budem toto akceptovať? To nič nevyrieši. Potrebujete sa viac 

sústrediť. 
o  To je len výhovorka. Cítite ľútosť ohľadne seba. Prečo nemôžeš rozmýšľať mimo 

pravidlá (out of box), aby si sa zmenil tak, ako si demonštrovať  na poslednom 
stretnutí? 

Vysoká podpora/nízka náročnosť  

o Neverím, čo hovorí vedenie spoločnosti. Myslím, že váš projekt je veľmi dobrý. 
Možno mali zlý deň. 

o  To bolo veľmi zaujímavé. Touto témou ste skutočne nabudený (energized). 
o  Znie to, ako keby ste sa tomu venovali s vysokou profesionalitou. 
o  Dobrá práca, skvelo zvládnutá. 
o  Ak by som bol váš klient, tak by ma to presvedčilo. 
o  V tejto ťažkej situácii ste si počínali veľmi dobre. 
o  Podľa toho, ako hovoríte, ste veľmi dobrý komunikátor. 

Vysoká podpora/vysoká náročnosť 

o  Rád by som vám dal SV. Hovorili ste o svoje asertívnosti, keď ste so svojím 
nadriadeným. Spomenul som to dnes trikrát a zakaždým ste zmenili predmet 
diskusie a hovorili o niečom inom. Čo sa tu deje? 

o  Ako cieľ ste identifikovali zlepšenie svojho vplyvu a dopadu na iných. Všimol som 
si, že zakaždým, keď o tom hovoríte, pozeráte do svojho poznámkového zošita, 
vyhýbate sa očnému kontaktu. V tomto bode strácate svoj vplyv. 
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Dávanie challenging spätnej väzby: individuálna úroveň 

(str. 65 – 69) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

1 The cosy club 2 High challenge/high support 

Trochu dôvery, ale obmedzená SV, čo vedie 
len k raportu, kde je strach o jeho stratu, čo 
permanentne poškodzuje vzťah. 

Vzťah je veľmi silný, s množstvom dôvery, 
takže obe strany môžu povedať čokoľvek, 
vediac, že to bude rešpektované a vzťah 
nebude tým trpieť. 

 

 

Šesť etapový model  

 

1. Pozorovanie: čo bolo videné, čo sa stalo? Špecifický a faktický nehodnotiaci popis. Je to 
koučov pohľad na vec. 

2. Príprava a úvodné konštatovanie. Príprava je kľúčová, lebo prvé vyslovené slová  sú 
najdôležitejšie. Kouč ti to môže pripraviť dopredu. Úvodné konštatovanie by malo 
pomenovať problém a obsahovať konkrétne príklady na základe pozorovania v prvej 
etape, ktoré ilustrujú situáciu. 

Dôvera  

K
va

lit
a 

SV
 

1 

2 
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3. Dopad. Popis emocionálneho a biznis dopadu, ktorý problém (issue) spôsobuje pre kouč 
alebo pre ostatných stakeholderov. Aké predpoklady, domnienky si urobil (urobili iní) ako 
výsledok? Ako si sa cítil? Aké sú dôsledky? 
Je to začlenení koučovej prítomnosti do učenia, kde hovorí pravdu a stavia sa priamo 
k faktom. Nedirektívni kouči s tým nesúhlasia. 

4. Požiadaj o názor a počúvaj. Potom, ako kouč povie svoje vnímanie, má príležitosť 
preskúmať zdieľanú realitu. Najjednoduchšia je otázka: Ako ti vidíš ty? Čo urobíš v tejto 
situácii?  Kouč sa potom spolieha na aktívne počúvanie a kladenie silných otázok. 

5. Reflexia. Ak ide o významnú tému, daj dostatok času obom stranám na reflaxiu. Podľa 
potreby až 24 hodín. Je lepšie koučovanému dať čas na reflexiu a rozjímanie, ako ho tlačiť 
do rozhodnutia. 

6. Akcia. Čo by sa malo urobiť? Spätná väzba je užitočná, len keď sa použije na zmenu 
niečoho, je zameraná do budúcnosti a je konštruktívna. 

 

Dávanie challenging spätnej väzby: tímová a organizačná úroveň (SV koučovanému dáva 
kouč na základe rozhovorov s členmi jeho tímu, peers a nadriadenými, nie je to SV dávaná 
skupine!!) 

(str. 70 – 79) 

 

Príklady SV podľa matice podpora/náročnosť 

Nízka podpora/nízka náročnosť 

o Nie som odborník na podnikanie, chcem sa zamerať len na tvoje osobné 
správanie a čím je motivované. 

o Rešpektujem tvoje želanie, aby som nezačlenil líniových manažérov do 
záverečného prehľadu o našej práci a ver mi, že toto je tá správna cesta, ktorou 
máme ísť. 

o Skutočne ma prekvapilo, že ťa odvolali z pozície, hoci  som si myslel, že si vo svojej 
práci urobil veľký pokrok. 

Nízka podpora/vysoká náročnosť 

o Tvoj nadriadený mi povedal, že by si mal prichádzať s lepšími nápadmi, inak budeš 
mať problémy udržať si svoju pozíciu . 

o  Pri úvodnom stretnutí s HR riaditeľom, kedy sme uzatvárali kontrakt, sa vyjadril 
pochybovačne o tom, či dokážeš vyriešiť túto situáciu. Mám sklon súhlasiť s ním.  

Vysoká podpora/nízka náročnosť  

o Výsledky 360° SV poukazujú na to, že si výborný obchodník, ktorý má vynikajúce 
vzťahy s klientmi. 

o  na základe rozhovorov s členmi tvojho tímu, úroveň starostlivosti o zákazníkov za 
posledný štvrťrok je výnimočná. Musíš byť hrdý na takýto výsledok. 

Vysoká podpora/vysoká náročnosť 

o Pozrel som sa na firemné účty/financie. Zistil som, že CEO sa chce v tomto roku 
viac sústrediť na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov. Aký to bude mať dopad na 
tvoje ciele? 
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o Ak  by som bol akcionár firmy, a počul to, čo si práve povedal, myslím, že by som 
ti dal takúto SV.... 

o V rozhovoroch s tvojimi priamymi podriadenými , viacerí povedali, že si udržuješ 
veľký odstup. Stretol si sa predtým s takýmto názorom? 
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KAPITOLA PIATA: FACTS - ACCOUNTABILITY 

(str. 80 – 105) 

 

Úrovne zodpovednosti (accountability) pri koučovaní 

Ako agent accountability funguje kouč na troch úrovniach. 

Úroveň 1: je zameraná na osobné akcie, učenie a alignment koučovaného 

Kouč sa pýta koučovaného: 

o  S kým sa ti podarilo zvládnuť aktivity, čo si robil od posledného stretnutia? 
o  Čo si sa naučil z tejto skúsenosti? 
o  Postrehol som, že teraz hovoríš niečo iné, ako si sa správal na poslednom stretnutí. 

 

Úroveň 2: kouč udržuje koučovaného zodpovedným sa veci dohodnuté v kontrakte a za 
vzťah, ktorý si navzájom vybudovali. Napríklad, dohoda môže obsahovať paragraf 
o podmienkach zrušenia sedenia (ak v kratšom čase ako 2 dni, platí sa plná suma). 

  

Úroveň 3: kouč sa rozhodne postaviť do pozície agenta zodpovednosti v širších súvislostiach. 

Bez ohľadu na koučingovú zmluvu, koučovaný je zodpovedný za svoju rolu v organizácii 
vrátane zákazníkov, akcionárov. Je tiež manažér, líder. 

Pre FACTS je veľmi podstatné, aby kouč bol skúsený vo svete biznisu a lídershipu v danom 
biznise, ak chce byť dôveryhodný a zručný. 

Príklady intervencie: 

o Podľa toho, ako poznám túto organizáciu, tvoja stratégia je priniesť inovácie na trh. 
Aká je tvoja odpoveď, na túto situáciu, ak máš dodržiavať stratégiu? 

o  Podľa mojej skúsenosti v podnikaní/biznise, najlepšou praxou je oboznámiť tvoj tím 
s prichádzajúcimi zmenami. Aký máš dôvod, že to nerobíš? 

o Všimol som si vo výročnej správe, že čestnosť je jedna z firemných hodnôt. Ako ti táto 
hodnota môže pomôcť v tejto situácii? 

o Čo si myslíš, čo urobia tvoji ľudia s týmto rozhodnutím za situácie, že si 
prednedávnom oznámil zmrazenie platov v celej organizácii? 

 

 

Koučovanie CEO: dilema v zodpovednosti (an accountability dilemma) 

Predstavte si, že koučujete CEO veľkej medzinárodnej banky v roku 2006, teda dva roky pred 
krízou CEO. Dnešné druhé sedenie je v rovnaký deň, kedy akcie banky dosiahli svoj vrchol. 
CEO príde na stretnutie 10 minút neskôr a pozrie na vás, že máte začať. Bodro poviete: „Ako 
si splnil akcie, na ktoré si sa zaviazal, že urobíš po našom prvom sedení?“ 

Odpoveď CEO: „Môžeš mi pripomenúť, čo to malo byť?“ 

Poviete: „Mal si sa porozprávať s HR direktorom o bonusovej schéme pre senior manažérov.“ 
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CEO povie z ostra: „ Bol som hodne zaneprázdnený. Venoval som sa významnejším veciam 
ohľadne, vyjednával som o penzijnej schéme: Nemal som čas na iné aktivity.“ 

 

Akú úroveň zodpovednosti zoberiete? Ak úroveň 3, môžete prísť o lukratívnu prácu. 

Ako by ste sa rozhodli, keby ste mali istotu, že v prípadne vypuknutia krízy bude CEO 
kritizovaný za svoj prístup k povinnostiam? 

 

 Návrat k matici 

 

 
Príjemný klub 

vysoká podpora/nízka náročnosť 
 

 
Vysoký výkon 

vysoká podpora/vysoká náročnosť 

 
Nečinnosť, apatia 

nízka podpora/nízka náročnosť 
 

 
Stres 

nízka podpora/vysoká náročnosť 
 

 

 

Príklady odpovedí si ukážeme na príbehu s CEO z banky. 

Nízka podpora/nízka náročnosť 

o  OK. Na čo sa chceš sústrediť na dnešnom stretnutí? 
o  Povedz mi niečo viac o tom, čo si robil od posledného stretnutia. 
o  Aká je situácia v banke a finančnom sektore práve teraz? 

Intervencia v tomto kvadrante má tendenciu k týmto charakteristikám: týka sa faktov, není 
zameranie, minimálna empatia alebo zmysel pre starostlivosť, zameranie sa na krátku 
diskusiu, povrchnosť.  

Príznaky, že sa nachádzate v kvadrante Nízka podpora/nízka náročnosť 

 Pokles energie 

 Strata prepojenia 

 Konverzácia je predpovedateľná a nudná 

 Konverzácia nepôjde do hĺbky, alebo sa stave viac osobnou 

 

Nízka podpora/vysoká náročnosť 

o  Čo to znamená byť veľmi zaneprázdnený? 
o  Znie to tak, ako keby si mal ťažký týždeň. Ako sa cítiš? 
o  Asi potrebuješ v práci meniť podmienky a pravidlá za pochodu. Ako to zvládaš?.  

V mnohých učebniciach koučingu by takéto odpovede boli hodnotené ako typický 
nedirektívny koučing, ktorý spĺňa kritériá mnohých koučingových kompetencií: 

Náročnosť 

P
o
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ra

 

Nízka Vysoká 
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 Zameranie na jednotlivca, jeho myšlienky, pocity, a správanie. 

 Použitie nehodnotiacej, otvorenej otázky. 

 Spätné reflektovanie a parafrázovanie s cieľom prejaviť empatiu. 

 Zmysel pre úprimný záujem o osobu. 

 Pridržiavanie sa agendy koučovaného. 

Skutočným problémom otázok v tomto kvadrante je v tom, že sa v plnom rozsahu prisržiava 
úrovne 1 zodpovednosti. Ak sa kouč očakáva zodpovednosť za osobné akcie, súlad slov 
a správania a zodpovednosti za osobné učenie, potenciálny dopad koučingovej intervencie 
bude obmedzený na rozvoj zlepšenia osobnej efektívnosti, nezávisle na širších očakávaniach  
stakeholderov a základné výkonové ukazovatele biznisu. 

Znaky, že otázky sú z tohto kvadrantu: 

 Koučovaný prejavuje sebauvedomenie. 

 Koučovaný verí koučovi a otvára sa na hlbšej úrovni. 

 Koučovaný sa pozerá na strop, ako sa hlbšie vnára do seba. 

 Posilňuje sa osobné prepojenie medzi koučom a koučovaným. 

 Môže byť náročné ukončiť sedenie. 

 Kouč postupne stráca kontakt na organizačný kontext koučovania. 

 Obidve strany sa tešia z rozhovoru, ale je im stále menej jasné, aký výsledok dosiahli. 

 Kouč nemá čas alebo motiváciu preveriť, či postupuje podľa pôvodného kontraktu. 

Vysoká podpora/nízka náročnosť  

Takýto prístup je doménou leadership štýlu prikáž a kontroluj. 

o  Koho čas tu míňame? 
o  Nie si zainteresovaný na tomto koučingu, tak prečo to neskončiť teraz? 
o Tvoj CEO je presne taký istý. Rýchlo povieš ľuďom, čo majú robiť, ale keď príde na 

tvoje povinnosti, nekonáš, skutek utek. 
o  Toto nie je dostatočne dobré. 

Znaky, že ste v tomto kvadrante: 

 Koučovaný sedí vzpriamene, zdvíha viečka, doširoka otvára oči. 

 Koučovaný sa smeje, je nahnevaný, alebo sa začne obhajovať. 

 Rapport sa preruší, buď dočasne alebo trvalo. 

 Stúpa krvný tlak. 

Vysoká podpora/vysoká náročnosť 

Pracujeme na všetkých troch úrovniach zodpovednosti: osobnej, kontraktovej aj 
organizačnej. Ak sa stane, že CEO neurobil domácu prácu, FACTS kouč môže použiť takéto 
vstupy: 

o Ako by si reagoval, kedy niektorý z tvojich podriadených nedokončil prácu, ktorú 
mal? 

o To je hrozné. Na jednej strane to môžem nechať tak, na druhej strane môžem 
trvať na tom, aby si to urobil. Čo si o tom myslíš? 

o V našom kontrakte sme sa dohodli, že ti budem dávať otvorenú spätnú väzbu. 
Práve teraz si kladiem otázku, či vôbec máš záujem o môj koučing. 

o  Toto nie je to, čo som očakával a som sklamaný. 
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Charakteristiky takýchto intervencií sú: 

 Sú  férové, ale stále nie hodnotiace. 

 Posúvajú konverzáciu do neznámeho teritória 

 Sú na hrane, ale nie sú konfrontačné. 

 Často vznikajú intuitívne, nie ako plánované otázky či komentáre. 

 Často sú úsmevné a vtipné. 

 Sú riskantné, ale motivujúce, lebo sú úprimne zvedavé. 

 

Dôležité upozornenie 

Koučing je v mnohom situačný. Ak je napríklad v organizácii dominantná kultúra príkazu 
a kontroly, potom prístup low challenge/high suport je primeraný. 

Na druhej strane, ak je v organizácii kultúra, ktorá má problémy s dosahovaním výkonu, 
potom high challenge/high support prístup je ideálny. 

 

 

KAPITOLA ŠIESTA: FACTS – COURAGEOUS GOALS 

(str. 106 – 130) 

Ako základné dva typy cieľov uvádzajú: 

SMART (SPECIFIC, MEASUREBLE, AFREED, TIMELINED) 

Mierne odlišné sú ciele: PRISM (PERSONAL, REALISTIC,INTERESTING, SPECIFIC, MEASURABLE) 

Courageous (odvážne, gurážne) ciele majú nasledovné charakterisitky: 

 Exitement 

 Fear 

 Inspiration 

 Imagination 

 Wonder 

 Adventure 

Príklady SMART  odvážnych cieľov: 

 

SMART cieľ Odvážny cieľ 

V budúcom roku s tímom dosiahnem 
zníženie nákladov o 20%. 

V budúcom roku tím bude zodpovedný za 
radikálnu reorganizáciu v celej firme 
a súčasne sa v celej firme Employee 
engagementscore measured by 
AONHewitt prieskum 

Tím pod mojím vedením zvýši predaj 
v budúcom štvrťroku o 25%. 

V budúcom štvrťroku urobíme najväčší 
obchod za posledných 5 rokov  

Mojím cieľom je byť povýšená o jednu 
hierarchickú úroveň vyššie. 

Mojím cieľom je byť prvou ženou vo veku 
do 35 rokov na riaditeľskej úrovni. 
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Odvážne ciele kouč dosiahne vhodnými otázkami v troch krokoch: 

1. Snívaj! 
2. Zdieľaj s inými (share)! 
3. Začni!  

 

Otázky podporujúce prvý krok (Snívaj!): 

o Aký by bol tvoj ekvivalent cieľa byť olympijským víťazom? 
o Ak by si veril, že všetko je možné, čo by si chcel dosiahnuť? 
o Ak by okolo teba neboli žiadne prekážky, čo by si dosiahol? 
o Čo by si dosiahol, ak by si bol ešte odvážnejší? 
o Ak by mal maximálnu možnú podporu, čo by si dosiahol? 

Odvážne ciele preverujeme s koučovaným otázkami: 

 Ako sa cítiť vzhľadom na tento cieľ? 

 Aké vzrušenie si cítil pri formulovaní tohto cieľa? 

 Akú úroveň strachu evokoval tento cieľ? 

 Z akých dôvodov tento cieľ „mení pravidlá hry“? 

 Čo ťa najviac inšpiruje ohľadne tohto cieľa? 

 

Otázky podporujúce druhý krok (Zdieľaj/Share!): 

o Komu dostatočne dôveruješ, aby si mu povedal o tomto cieli? 
o Kto by ti pomohol, ak by si mu povedal svoj cieľ? 
o Ak by si cítil maximálnu odvahu, s kým ďalším by si sa podelil o svojom cieli? 
o  Akú podporu by si odo mňa ocenil, aby si urobil nasledujúci krok? 
o Kto ďalší by ti mohol pomôcť urobiť tento krok? 

 

 

Otázky odporujúce druhý krok (začni!): 

o  Aký je najmenší rozpoznateľný krok k tomuto cieľ, ktorý urobíš budúci týždeň? 
o Aký nasledujúci krok by si mohol urobiť, aby ti to dalo signál, že to s cieľom myslíš 

vážne? 
o Aký nasledujúci krok by si vnímal ako veľmi vzrušujúci? 
o Aký nasledujúci krok by si vnímal ako posun dopredu, aj keby to iní vnímali ako 

triviálny krok? 
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KAPITOLA SIEDMA: FACTS – TENSION 

(str. 131 – 150) 

 

Optimálna úroveň napätia: Yerkes-Dodsonov zákon 

Yerkes-Dodsonov zákon hovorím, že výkon stúpa s úrovňou emotívneho napätia/vzrušenia 
len po určitú úroveň. Potom so vzrastajúcimi vzrušením (t.j. emotívnym motivovaním) výkon 
klesá. Inak povedané, ak chceme zvládnuť ťažkú úlohu, je dobre, ak nie sme príliš emotívne 
vzrušení, ak chceme zvládnuť ľahkú úlohu, nemali by sme ju podceňovať a dobre sa 
namotivovať. 

Pri Challenge koučingu je optimálna úroveň emotívneho napätia/vzrušenia v kvadrante  
vysoká podpora/vysoká náročnosť. 

Kouč potrebuje niekedy u koučovaného zvýšiť alebo znížiť napätie. 

 

Intervencie, ktoré zvyšujú napätie 

o Použitie ticha. Kouč položí otázku, vysloví názor a ticho urobí ostatné. Koučovaný 
musí uvažovať, hĺbať a premýšľať a kouč do tohto procesu nezasahuje. Koučovaný 
sám musí zvládnuť situáciu. 

o Predĺžený očný kontakt. Očný kontakt môže byť podporný, ale ak je dlhý, je 
prenikavý, obzvlášť, ak je spojený s tichom. 

o Sondovacie otázky. Čo ešte? Čo viac by si mohol urobiť? Prečo sa tomu vyhýbaš? 
Kouč je aktívny pri vstupe do ZOUND (zone of unconfortable debate, ZOCND - zone of 
confortable debate). 

o Výzva, aby koučovaný išiel do rizika. Čo je najriskantnejšia vec, čo by si mohol urobiť 
v tejto situácii? Prečo to nerobíš? 

o Spochybňovanie stanoviska. Myslím, že môžeš cieliť vyššie. Ta vyznieva, ako by to 
bolo veľmi ľahké. Predpokladám, že tvoj nadriadený očakáva viac. Musí tam byť ešte 
niečo viac. 

o Hrať diablovho advokáta.  Kouč začne debatu a zaujme provokatívne stanovisko. 
o Kouč  sa ujme role oponenta.  Kouč spochybňuje a kritizuje návrh alebo akčný plán 

vyslovený koučovaným ako keby bol tým najtvrdším biznis oponentom. 
o Kouč aplikuje prístup, ktorý je opačný v štýlu koučovaného. Ak je koučovaný 

pragmatik a aktivista, kouč zaujme pozíciu reflektora a analytika. Ak je koučovaný 
reflektor a analytik, koučovaný zaujme pozíciu reflektora a analytika. 

Intervencie, ktoré znižujú napätie 

o Kouč zvýši úroveň podpory intenzívnejším aktívnym počúvaním.  
o Kouč popíše pocity, ktoré vidí. 
o Kouč vyjadruje ocenenie a potvrdenie. 
o Kouč podporí menej náročné ciele koučovaného. 
o Prestávka v koučovaní, presun na iné miesto. 
o Kouč odvedie rozhovor z témy, ktorá vytvára napätie, opustí nekonformnú zónu. 
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Typické znaky stresu pri koučovaní 

o Koučovaný je emotívny, zmení hlas. 
o Koučovaný je agresívny a nahnevaný, hovorí silným hlasom. 
o Mení sa neverbálne správanie,  správa sa tak, ako keby chcel ukončiť sedenie.  
o Koučovaný povie: Už mi to na dnes stačí, viac už nezvládnem. Som unavený. 
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KAPITOLA ÔSMA: FACTS – SYSTEM THINKING 

(str. 151 – 177) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept systémového myslenia I: Suboptimalizácia (Suboptimization) 

Riziko, že dva ciele v jednej úrovni subsystému dominujú na úkor cieľa celého systému sa 
volá suboptimalizácia. Príkladom je situácia v bankovom sektore v období rokov 2 000 – 
2008. Traderi v bankách mohli sledovať cieľ maximalizovať ich osobný profit/bonusy bez 
ohľadu na širšie negatívne dopady pre banku. Takéto správanie sa stále rozširovalo, 
hromadenie takýchto prípadov bolo v rozpore s cieľmi banky, čo viedlo ku kolapsu celého 
bankového sektora. 

Pri exekutívnom koučingu sa môže stať, že ciele senior manažéra na nižšej úrovni, napr. 
riaditeľa divízie, môžu byť v protiklade s cieľmi korporácie. 

Kouč si musí dať pozor, aby nepadol do pasce, lebo je ľahšie pracovať s lokálnymi cieľmi 
nerešpektujúc ciele na najvyššej úrovni, ako zlaďovať ciele týchto dvoch úrovní. 

 

Ja 

Moja rodina 

Moji priatelia 

Moja profesia 

Moji kolegovia 

Moja  

firma 

Moje náboženstvo 

Príroda 
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Koncept systémového myslenia II: Vznik (Emergence) 

Vznih/emergence v systéme hovorí, že komplexné systémy majú schopnosť prejaviť nové 
správanie na základe malých zmien. Nazýva sa to aj Butterfly effect. Nad Atlantikomzamáva 
motýľ krídlami a v Európe búrka ako dôsledok reťazenia drobných zmien. 

V koučingu to znamená, že aj malá zmena v správaní manažéra dosiahnutá našou 
intervenciou môže mať ďalekosiahle dopady na celú organizáciu – v pozitívnom aj 
negatívnom význame. 

Koncept systémového myslenia III: Fraktály (Fractals) 

Matematická (geometrická) teória fraktálov hovorí, že nepravideľné štruktúry majú v každej 
zo svojich častí ukrytý celý systém. 

Pri koučovaní to znamená, že ak je organizácia svojou povahou fraktálová, potom sa nám 
stačí zamerať na jeden aspekt, časť organizácie a v nej odhalíme informácie o všetkých 
ostatných úrovniach/častiach. 

Kouč potrebuje zistiť pocity, správanie a postoje jednotlivcov, ktoré sa opakujú v rámci 
organizácie v tímoch, oddeleniach, divíziách atď. Nazývame to organizačnou kultúrou. 

Aj koučing na individuálnej úrovni môže odhaliť povahu celého systému/organizácie, lebo je 
fraktálom organizácie. 

 

Koncept systémového myslenia IV: Pákový efekt (Leverage points) 

Pákový efekt v systémovom myslení znamená popísať tie body v systéme, kde sa vyskytuje 
napätie a kde jemné uvoľnenie napätia vedie k dramatickým výsledkom. 

 

Senzitívne počúvanie 

Co-active coaching používa tri úrovne počúvania: 

Úroveň 1:  
Vnútorné počúvanie, zamerané na vlastné myšlienky. 

Úroveň 2: 
počúvanie zamerané na druhú osobu. 

Úroveň 3: 
Počúvanie, kedy kouč a koučovaní sú stredobodom vesmíru, kedy dostávajú informácie zo 
všetkých strán. 

Senzitívne počúvanie sa týka všetkých aspektov systému, ktorého sú kouč a koučovaný 
súčasťou. 

Príklady: 

o „Keď si povedal slovo panika, cítil som hlboký dopad z tohto slova a zaujímalo by ma, 
čoho sa to týka. Čo si cítil?“ 

o „Práve som si predstavil obraz stromu, ktorý vietor vyvrátil z koreňov. Znamená tanto 
obraz niečo pre teba v tejto situácii?“ 

o „Práve vidím obraz, kedy organizácia sa pokúša posunúť svoju kultúru už niekoľko 
rokov, ale zakaždým to zlyhá v rovnakom bode. Ty si posledná osoba, ktorej sa dá 
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ešte v tomto veriť, že proces zmeny zvládne. Aké osobné kroky na tvojej strane by 
mohli viesť k väčšej zmene v organizácii?“ 

Senzitívne počúvanie si vyžaduje  extrémnu koncentráciu a pokoj mysle. 

 

Otázky zamerané na systémy 

Koncepcia FACTS povzbudzuje kouča, aby vytáral silné otázky, ktoré povzbudzujú  
koučovaného, aby preskúmaval vplyv systému na jeho myslenie v rôznych pohľadov: 

o Klienti 
o Zamestnanci 
o Akcionári 
o Spoločenstvo 
o Rodina 
o  Priatelia  

 

Príklady: 

o „Čo si myslíš, ako bude reagovať váš zákazník?“ 
o „Čo by si mohol urobiť v tejto situácii, čo by viedlo k zvýšeniu hrdosti ľudí na firmu?“ 
o „Ak by si bol majiteľom tejto firmy, ako by si zmenil svoje myslenie?“ 
o „Ak by si mal byť v médiách vykreslený ako významný podnikateľ, čo by tam bolo 

napísané?“ 
o „Kto z tvojho príbuzenstva by mohol priniesť cennú perspektívu k tejto výzve?“ 
o „Čo by ti práve teraz poradil tvoj najlepší priateľ?“ 

 

 

 

 


