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ABSTRAKT  

 

BALÁŽOVÁ, Jana: Implementácia koučingu do firemnej kultúry. [Diplomová práca] / 

Jana Balážová – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej 

komunikácie; Katedra masmediálnej komunikácie. – Školiteľ : PhDr. Bernardína 

Borsíková, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister -  Trnava : FMK UCM, 2011. 

76 s.  

 

Hlavnou témou diplomovej práce je implementácia koučingu do firemnej kultúry. Cieľom 

práce je analýza a overenie možností uplatnenia a rozvoja koučingu pre profilové pozície v 

slovenských médiách (televízia a rozhlas) s cieľom rozvoja firemnej kultúry. Systém 

vzdelávania a rozvoja moderátorov slovenských televíznych a rozhlasových staníc 

predstavuje oblasť aplikácie práce. Teoretické východiská práce venované pojmom 

koučovanie a moderátor sú rozpracované v samostatnej kapitole. V ďalšej časti práce sú 

stanovené hlavný cieľ a čiastkové ciele. Metodika práce zahŕňa bližšiu charakteristiku 

objektu výskumu a spôsoby získavania a zberu údajov pre naplnenie cieľa. Nosnou časťou 

je realizácia výskumu a jeho výsledky, ktoré tvoria empirické východiská pre interpretáciu 

získaných informácií a hľadanie súvislostí medzi kľúčovými vzťahmi vplývajúcimi na 

profesionálny rast moderátorov. Diplomová práca ponúka odporúčané návrhy nápomocné 

pri implementácii koučingu do firemnej kultúry slovenských médií.  

 

Kľúčové slová: Dotazník. Firemná kultúra. Implementácia. Kompetencie. Koučing. 

Ľudské zdroje. Moderátor. Potenciál. Profesionálny rast. Spätná väzba. Systém 

vzdelávania a rozvoja. Vzdelávacia metóda.  
 

 



 

ABSTRACT  

 

BALÁŽOVÁ, Jana: Implementation of coaching into corporate culture. [Graduation 

Thesis] / Jana Balážová. – University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of 

Mass - media Communication/; Department of Mass - media Communication – 

Supervisor: PhDr. Bernardína Borsíková, PhD. Degree of professional qualification: 

Magister. -  Trnava: FMK UCM, 2011. 76 p.  

 

The main topic of our thesis is the implementation of coaching into the corporate culture. 

The aim of the thesis is to analyze and audit the possibilities how to apply and develop 

couching for the dominant positions in the Slovak media (television and broadcast) with 

the objective of the corporate culture development. The educational and development 

system of the moderators in the Slovak television and radio stations represents the 

analytical part of the thesis. The theoretical sources of the thesis devoted to the concept of 

coaching and moderator are analyzed in separate chapter. In the next part of the thesis the 

main goal and the partial goals of the thesis are specified. The methodology of the thesis 

includes detailed characteristics of the research subject and the techniques how to obtain 

and collect data in order to achieve the goal. The main part is composed of the research 

performance and its results that create the empirical basis for the interpretation of the 

information acquired and search for the connections among the key relationships 

influencing the professional growth of the moderators. Our thesis proposes 

recommendations conductive to the implementation of coaching into the corporate culture 

of Slovak media.  

 

 

Key words: Coaching. Competency. Corporate culture. Educational and development 

system. Educational method. Feedback. Human Resources. Implementation. Moderator. 

Potential. Professional growth. Questionnaire.  

 

 

 

 

 

 



 

PREDHOVOR  

 

 Ľudský potenciál tvoria dispozície a sklony človeka k činnostiam a rozvíjať ho je 

možné iba v aktívnom uplatňovaní. Snahou každej firmy by malo byť čo najviac potenciál 

zamestnancov využívať a efektívne pracovať na jeho rozvoji. Implementáciou vhodnej 

metódy vzdelávania a rozvoja zamestnancov dokáže firma lepšie zhodnotiť svoje silné 

stránky a zvýšiť svoju výkonnosť i zisky.  

 Snahou diplomovej práce je poukázať na prínosy nástroja rozvoja ľudských zdrojov, 

koučingu. Najsilnejšou motiváciou, prečo som si vybrala tému koučovania, je môj 

dlhotrvajúci záujem o túto metódu. Koučovaniu sa teoreticky venujem približne dva roky, 

v roku 2010 som sa stala členkou Slovenskej asociácie koučov (SAKO), navštevovala som 

Regionálne kluby koučov a absolvovala som tri zážitkové workshopy zamerané na rozvoj 

základných kompetencií kouča.  

 Štúdium masmediálnej komunikácie ma podnietilo zistiť, či je možné túto 

vzdelávaciu metódu implementovať aj v mediálnej oblasti. Hoci význam koučingu stále 

narastá, v mediálnej sfére na Slovensku si ešte stále nenašiel svoje uplatnenie. Profesia 

moderátora je jednou z najnáročnejších povolaní v rámci médií, pretože si vyžaduje zrelú, 

psychicky vyrovnanú, komunikačne zdatnú, sebavedomú, flexibilnú a vytrvalú osobnosť. 

Z tohto dôvodu sme videli priestor pre uplatnenie koučingu ako nástroja rozvoja ľudského 

potenciálu a nástroja zvýšenia pracovného výkonu moderátorov.  

 Práca je určená viacerým cieľovým skupinám. Odporúčania venujeme najmä vedeniu 

slovenských televíznych a rozhlasových staníc, personálnym oddeleniam, ktoré sú za 

systém vzdelávania a rozvoja svojich zamestnancov zodpovedné. Ďalej je práca určená 

moderátorom, ktorí sú ochotní svoj profesionálny výkon stále zlepšovať a vystúpiť tak zo 

zóny komfortu. Práca môže byť prínosom i pre študentov a pedagógov masmediálnych 

štúdií i pre záujemcov o povolanie moderátora.  

 Predkladaná diplomová práca vznikla pod odborným vedením pani PhDr. Bernardíny 

Borsíkovej, PhD., za čo sa jej chcem touto cestou poďakovať. Taktiež by som chcela 

vysloviť vďaku zástupkyni šéfredaktora televízie TA3 Nore Gubkovej a šéfredaktorovi 

Fun rádia Marekovi Mikúšekovi za poskytnutie potrebných informácií a údajov, ale aj 

moderátorom, ktorí boli ochotní spolupracovať pri spracovávaní výskumnej časti 

diplomovej práce.  

 

 

Diplomová práca má 130 580 znakov. 
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ÚVOD 
 

 Schopnosť firmy správne využívať ľudské zdroje, stále posilňovať kvalitu ľudského 

potenciálu a využiť ho pre rast produktivity a kvality práce spoločnosti, pre stále 

zdokonaľovanie svojej podnikateľskej činnosti je zdrojom úspechu každej firmy. 

Starostlivosť o formovanie pracovných schopností pracovníkov organizácie sa stáva 

v súčasnosti zrejme najdôležitejšou úlohou personálnej práce. V rámci modernej 

personalistiky firma venuje individuálnu starostlivosť tým zamestnancom, ktorí tvoria jej 

produktívne jadro. Je totiž potrebné zaistiť, aby pracovníci organizácie boli schopní pružne 

reagovať na požiadavky a potenciálne možnosti trhu i na potrebu neustáleho 

zdokonaľovania systému riadenia organizácie. 

 V globálne úspešných spoločnostiach dochádza k stálej zmene vnútorného prostredia 

podniku. Pristupuje sa k znižovaniu počtu riadiacich úrovní, prebieha uvoľňovanie 

prebytočných zamestnancov, činnosti, ktoré netvoria jadro podniku (core business) sa 

vyčleňujú a nakupujú zvonka, preferuje sa aktuálna a kvalitná komunikácia a rýchlejšie 

presadenie nápadov. Vo väzbách medzi ľuďmi vznikajú neformálne vzťahy založené na 

spoločnom cieli a mizne striktné vertikálne riadenie, čo uľahčuje tok informácií vo vnútri 

firmy a má za následok väčšiu súdržnosť a vernosť zamestnancov.  

 Čoraz viac manažérov si začína uvedomovať, že pre efektívne využívanie ľudského 

kapitálu je potrebné potlačiť nedôveru v schopnosti druhých ľudí, opustiť staré postupy 

a oslobodiť sa od nefunkčných spôsobov myslenia. A práve z tohto dôvodu sa dnes 

koučovanie stáva stále významnejším, účinnejším nástrojom vzdelávania a rozvoja 

ľudských zdrojov i stále obľúbenejším štýlom vedenia ľudí. Implementácia tohto nástroja 

má pre firemnú kultúru veľké množstvo prínosov.  

 Firemná kultúra sa týka celku, čiže je zdieľaná, no neustále sa vyvíja a pôsobí na 

ľudské vedomie a podvedomie, pretože má silný emocionálny náboj. Zaoberať sa firemnou 

kultúrou má zmysel pri identifikácii potrieb zamestnancov, pri ich motivácii, zvyšovaní 

výkonnosti, ale aj pri zlepšovaní trhovej pozície firmy vo vzťahu ku konkurencii. 

Zavádzanie komplexných inovatívnych projektov do organizácie, ktorej jednotlivé časti nie 

sú pripravené na zmenu, sa môžu stretnúť s odporom alebo odmietnutím. Tento poznatok 

sa dá aplikovať aj k téme implementácie koučingu do firemnej kultúry.  

 Mediálne prostredie je hádam jedným z najdynamickejších na trhu, pretože sa ho 

dotýkajú rôzne zmeny a týmto zmenám sa musí promptne prispôsobovať. V opačnom 
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prípade by mediálne inštitúcie oslabili svoje základné funkcie v spoločnosti. Za úspech 

a profesionálnu úroveň média sú aj v tomto prípade zodpovedné ľudské zdroje, preto by 

posilňovanie kvality ich ľudského potenciálu malo byť samozrejmosťou.  

 Pri profesii moderátora si môžeme všimnúť, akú zodpovednosť má tento 

zamestnanec. Reprezentuje médium a od jeho výkonu sa odvíja i povesť celej inštitúcie. 

Ďalším faktorom, ktorý na jeho výkon vplýva je, že jeho prejav sleduje, resp. počúva veľké 

množstvo ľudí. Z tohto dôvodu sa musí vyhýbať rečovým chybám a neustále musí na 

svojom prejave v rôznych smeroch pracovať. Súčasným trendom je, že moderátor by mal, 

okrem schopnosti dobre moderovať, disponovať aj manažérskymi schopnosťami, pretože 

musí neustále plánovať, organizovať a efektívne komunikovať. Tieto vysoké nároky, ktoré 

sú na neho pri práci kladené, si vyžadujú, aby do systému vzdelávania a rozvoja boli 

vyberané také vzdelávacie metódy, ktoré rešpektujú a reflektujú všetky požiadavky na 

výkon tejto náročnej profesie. Riešenie vidíme v nástroji rozvoja ľudských zdrojov, 

v koučingu.  

  

 Cieľom diplomovej práce je analýza a overenie možností uplatnenia a rozvoja 

koučingu pre profilové pozície (moderátorov) v slovenských médiách (televízia a rozhlas) 

s cieľom rozvoja firemnej kultúry. Našou snahou je verifikácia opodstatnenosti 

implementácie koučingu do systému vzdelávania a rozvoja moderátorskej profesie na 

Slovensku. V závere práce ponúkneme konkrétne návrhy a odporúčania pri jeho 

implementácii do firemnej kultúry médií, konkrétne do firemnej kultúry slovenských 

televíznych a rozhlasových staníc.  

 Prácu sme rozdelili na päť hlavných častí. Prvá časť obsahuje teoretické východiská 

základných pojmov, s ktorými v celej práci operujeme. Jedná sa o pojmy metódy 

vzdelávania a rozvoja, koučovanie a moderátor. Snažíme sa vysvetliť, aké významy v sebe 

tieto pojmy integrujú a aké súvislosti medzi nimi navzájom existujú. Na konci kapitoly 

načrtávame problematiku, ktorej riešeniu sa v práci venujeme.  

 Druhá kapitola sa podrobnejšie zaoberá naším hlavným cieľom a krokmi, cez ktoré 

môžeme tento stanovený cieľ dosiahnuť.  

 V tretej kapitole rozpracovávame metodiku práce, ktorá je pri prácach teoreticko – 

empirického charakteru veľmi podstatná. Charakterizujeme v nej náš skúmaný objekt 

i všetky výskumné metódy, ktoré nám pomohli pri zbere údajov v celej práci. Podrobnejšie 

sa v tejto časti venujeme najmä dotazníkovej metóde, prostredníctvom ktorej sme 
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zhromaždili kľúčové informácie týkajúce sa možností vzdelávania a rozvoja moderátorov 

v slovenských médiách.  

 Získané informácie sme logicky usporiadali v štvrtej kapitole koncentrovanej na 

 realizáciu a výsledky výskumu. V piatej kapitole tieto výsledky interpretujeme, hľadáme 

medzi nimi súvislosti, vzájomné väzby a vynášame súdy o súčasnej situácii v systéme 

vzdelávania a rozvoja moderátorov. V závere kapitoly zhŕňame nové poznatky a ponúkame 

odporúčané návrhy, ktoré by sa mohli uplatniť v praxi pri implementácii koučingu do 

firemnej kultúry slovenských médií.  

 Posledná časť práce je zhrnutím celej diplomovej práce a jej výsledkov, ktoré 

prináša.  
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1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY  

 
 V tejto kapitole si priblížime základné teoretické východiská riešenej problematiky. 

Cieľom prvej podkapitoly je priniesť prehľad o koučingu, o jeho postavení v systéme 

vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, základných princípoch, prínosoch, oblastiach 

aplikácie i bariérach implementácie do firemnej kultúry. Druhá podkapitola sa 

podrobnejšie venuje profesii moderátora v televízii a v rozhlase s dôrazom na požiadavky 

vzdelávania a rozvoja v tejto oblasti.  

 

1.1 Koučovanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov  

 Pod pojmom ľudské zdroje chápeme celý ľudský kapitál. Tvoria ho nielen počet 

a štruktúra zamestnancov, ale aj vzdelanosť a kultúra, medziľudské vzťahy, schopnosť 

spolupráce, vnímanie sociálnych a ekologických faktorov prostredia a pod. Efektívne 

využívanie ľudského potenciálu zameraného na dosahovanie základných strategických 

zámerov a cieľov organizácie je priamo úmerné rozvíjaniu silných stránok 

a konkurenčných výhod organizácie.1  

 V súčasnosti už nestačia tradičné spôsoby vzdelávania pracovníkov, akými je napr. 

zácvik, doškoľovanie či preškoľovanie, ale stále viac ide o rozvojové aktivity zamerané na 

formovanie širšieho registra vedomostí a schopností i na formovanie osobnosti 

pracovníkov, formovanie ich hodnotových orientácií, prispôsobovanie ich kultúry kultúre 

organizácie. Práve tieto rozvojové aktivity formujú flexibilitu pracovníkov a ich 

pripravenosť na zmenu, ktoré sú základným zákonom podnikania a úspešnosti akejkoľvek 

organizácie. 2 

1.1.1 Miesto koučovania v systéme vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 

 Vzdelávanie možno charakterizovať ako nepretržitý proces, v ktorom sa uskutočňuje 

prispôsobovanie a zmena pracovného správania, úrovne vedomostí, zručností a motivácie 

zamestnancov organizácie tým, že sa učia prostredníctvom rôznych metód. Vzdelávanie  

zabezpečuje všestranný rozvoj jedinca a jeho osobnostný profil.  

                                                 
1 KACHAŇÁKOVÁ, A. – NACHTMANNOVÁ, O. – JONIAKOVÁ, Z. : Personálny manažment. 
Bratislava: Ivara edition, 2008. s. 11 
2 KOUBEK, J.: Řízení lidských zdroju. Základy moderní personalistiky.Praha: Management Press, 2001. s. 
237 
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 Oblasť rozvoja je zameraná na získanie širšej palety vedomostí a schopností než len 

tých, ktoré sú nutné na vykonávanie súčasného zamestnávania. Výrazne je pritom 

orientovaná na pochopenie a zvládnutie komplexných problémov, ktoré často prekračujú 

i hranice odboru. Môžeme teda konštatovať, že rozvoj sa zaoberá viac kariérou pracovníka 

než ním momentálne vykonávanou prácou a formuje tak jeho potenciál i osobnosť jedinca, 

aby lepšie prispieval k plneniu cieľa organizácie a k zlepšeniu medziľudských vzťahov 

v organizácii.  

 Rozvoj ľudských zdrojov ja cielený na rozvoj pracovných schopností organizácie ako 

celku a na rozvoj schopností tímu, na vytváranie dynamickej štruktúry vedomostí 

a zručností v organizácii tak, aby sa dosiahlo zvýšenie výkonnosti celej organizácie 

a efektívnosti jednotlivých tímov. S tým súvisí pojem učiaca sa organizácia.3 Je to 

„zdokonaľujúca sa organizácia, v ktorej ľudia neustále zdokonaľujú svoje schopnosti, 

dosahujú výsledky, po akých túžia, kde nachádzajú podporu nové dynamické modely 

myslenia, kde kolektívne ašpirácie majú zelenú a kde ľudia sa stále učia ako sa učiť.“ 4 

Rozvoj ľudských zdrojov si netreba zamieňať s už spomenutým pojmom - oblasť rozvoja 

pracovníkov.  

 Miera efektivity vzdelávacích a rozvojových aktivít je vo veľkej miere podmienená 

výberom vhodných metód, ktoré predstavujú nástroje a spôsoby využívané pri prenose 

a osvojovaní si vedomostí, schopností, zručností, postojov a skúseností. Ide o metódy 

používané na pracovnom mieste (pri výkone práce) a mimo pracovného miesta.  

 Medzi metódy používané na vzdelávanie na pracovnom mieste zaraďujeme: 

inštruktáž pri výkone práce, sebavzdelávanie, koučovanie, mentorovanie, konzultovanie, 

asistovanie, poverenie úlohou, rotácia práce, pracovné porady. Prednáška, prednáška 

spojená s diskusiou, demonštrovanie (praktická výučba), prípadové štúdie, workshop, 

brainstorming, simulácia, hranie rolí (manažérske hry), assessment centre (diagnosticko – 

výcvikový program), výučba s využitím techniky (vzdelávanie prostredníctvom počítača, 

videokonferencie), učenie hrou (outdoor training) patria medzi metódy využívané pri 

vzdelávaní mimo pracovného miesta. Armstrong rozlišuje tretiu skupinu metód 

používaných aj na pracovisku i mimo neho, do ktorých zahrňuje inštruktáž, otázky 

                                                 
3 KOUBEK, J.: Řízení lidských zdroju. Základy moderní personalistiky.Praha: Management Press, 2001. s. 
242 
4 VIŠŇOVSKÝ, J. – NAGYOVÁ, Ľ. – ŠAJBIDOROVÁ, M.: Manažment ľudských zdrojov. Nitra: SPU, 
2003. s. 67 
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a odpovede, učenie sa akciou, poverenie úlohou, projekty, usmerňované čítanie, 

vzdelávanie pomocou počítačov, interaktívne video a video.5 

 Významný podiel poznatkov sa do podniku nedostáva len vo forme vzdelávania, 

absolvovaných školení, osvedčení a certifikátov. Jiří Stýblo vo svojej publikácii uvádza, že 

prevažuje podoba vedomostí a poznatkov plynúcich zo skúseností, organizačných väzieb, 

vzájomných interakcií, kontaktom so zákazníkmi a ostatnými podnikateľskými subjektmi.6 

  

 Koučovanie ako profesionálna podpora rozvoja pracovníkov organizácie je 

mimoriadne účinný spôsob pri dosahovaní cieľov. Uplatňuje sa spravidla tam, kde 

doterajšie prístupy a metódy už nestačia. Narozdiel od iných vzdelávacích a rozvojových 

aktivít koučovanie podporuje nielen racionálnu, reflexno – vegetatívnu, ale aj emocionálnu 

a citovú zložku osobnosti.7 

 V porovnaní s jednorazovou inštruktážou je dlhodobejšieho charakteru a plánovane 

podnecuje k požadovanému výkonu, k iniciatíve a zodpovednosti. Od mentoringu, ktorý je 

tiež dlhodobou metódou vzdelávania a rozvoja, sa líši najmä cieľom. Kým cieľom 

mentorovania je, aby mentorovaný človek dosiahol kvalitatívnu úroveň svojho mentora, 

koučing sa zameriava na čoraz vyššiu kompetentnosť koučovaného, na dosahovanie stále 

vyššieho cieľa a dosiahnutie ešte vyššej úrovne, než by mohol dosiahnuť jeho kouč.8  

 Koučovanie je kľúčom k vytvoreniu otvorenej a ústretovej organizácie, ktorá dokáže 

oceniť svojich ľudí, ich zručnosti, nápady a príspevky, a zároveň sa úprimne snaží 

podporovať jednotlivcov. Aby bolo koučovanie efektívne, musí byť realizované na každej 

úrovni danej organizácie.9  

1.1.2 Definície koučingu 

  Termín koučovanie má pôvod v anglickom slove coach, ktoré znamená: 

a) dopravný prostriedok (veľké motorové vozidlo, ktoré prepravuje pasažierov 

z jedného miesta na druhé, vagón, železničný vozeň); 

b) človek, ktorý je koučom nejakého športu, učí ostatných nové zručnosti a snaží sa 

ich pripraviť napríklad na zápas alebo na skúšku. 

                                                 
5 ARMSTRONG, M.: Personální management. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 546 
6 STÝBLO, J.: Lidský kapitál v nové ekonomice. Praha: Professional Publishing, 2001. s. 63 
7 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 15 
8 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 21 
9 FLEMING, I. – TAYLOR, A. J. D. : Koučink. Manažment do kapsy 2. Praha: Portál, 2005. s. 11 
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 Koučing (coaching, koučovanie) v pracovnom kontexte znamená pomáhať ľuďom 

v zlepšení pracovného výkonu zvýšením ich uvedomenia a schopnosti danú situáciu 

riešiť.10  

 Koučovanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov je čoraz preferovanejším 

produktom poradensko – vzdelávacích spoločností. V literatúre sa stretávame s rôznym 

chápaním a definovaním tejto metódy.  

 Belcourt M. a  Wright P. C. používajú pojem koučovanie, ak ide o „plánované 

použitie výučby na pracovisku s cieľom zvýšiť alebo skvalitniť potenciál zamestnanca 

v úzkom spojení s jeho sebarozvojom.“11  

 Podľa Koubeka J. koučing predstavuje dlhodobejšie inštruovanie, vysvetľovanie 

a odovzdávanie pripomienok i periodickú kontrolu výkonu pracovníka zo strany 

nadriadeného či učiteľa. Ide vlastne o sústavné podnecovanie a smerovanie vzdelávaného 

k žiaducemu výkonu práce a vlastnej iniciatíve, pričom sa do úvahy berie jeho 

individualita.12  

 Višňovský J. definuje koučing ako metódu dlhodobejšieho zacvičovania nového 

zamestnanca, buď bezprostredným nadriadeným alebo osobitne určeným školiteľom.13  

 Významný britský kouč Whitmore J. presadzuje názor, že koučovanie nie je len 

umelo vytvorenou metódou, ktorú by bolo možné striktne používať len za určitých, 

dopredu stanovených okolností. Podľa neho je to spôsob riadenia, spôsob vedenia ľudí, 

spôsob myslenia a spôsob bytia.14 

 Parma P. definuje tradičné koučovanie ako metódu, ktorá vychádza okrem iného zo 

skúsenosti, že žiaduce zmeny u pracovníkov sú rýchlejšie, hlbšie a trvalejšie, keď sa na 

nich samotní pracovníci podieľajú čo najaktívnejšie. Základným spôsobom práce je podľa 

neho rozhovor s aktivizujúcimi otázkami.15 

 Tuka V. vníma koučovanie ako napomáhanie k pozitívnym zmenám zvyšovaním 

kvality myslenia. Podľa neho ide o koučovanie vtedy, ak je jeho podstatou zmena, je 

pozitívne a zamerané na budúcnosť.16 

                                                 
10 FLEMING, I. – TAYLOR, A. J. D. : Koučink. Manažment do kapsy 2. Praha: Portál, 2005. s. 8 
11 KACHAŇÁKOVÁ, A. – NACHTMANNOVÁ, O. – JONIAKOVÁ, Z. : Personálny manažment. 
Bratislava: Ivara edition, 2998. s. 129 
12 KOUBEK, J.: Řízení lidských zdroju. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2001. s. 
252 
13 VIŠŇOVSKÝ, J. – NAGYOVÁ, Ľ. – ŠAJBIDOROVÁ, M.: Manažment ľudských zdrojov. Nitra: SPU, 
2003. s. 66 
14 WHITMORE, J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního 
koučování. Praha: Management Press, 2009. obal knihy 
15 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 21 
16 TUKA, V. 2010. Info stretnutie Bratislava. Results Coaching Systems. 30. november 2010; 18:30.  
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 Stacke, É. tvrdí, že koučovanie je kreatívnou metódou, ktorá podnecuje k osobným 

zmenám, skúma chovanie a postoje, vyzýva k preskúmaniu myšlienkových pochodov 

a osobného pohľadu jednotlivca na svet. Inak povedané, jedná sa o opätovné preskúmanie 

mentálnych návykov, aby si každý uvedomil rozsah svojich schopností a limitov, ktoré 

potom ľahšie prekročí a zvýši tým svoju efektívnosť.17  

 Naščáková J., Malega P. a Mihok J. uvádzajú definíciu koučingu, ktorá hovorí: 

„Koučing je sprevádzanie niekoho procesom učenia a rozvoja pomocou aktívneho 

počúvania a kladenia cielených otázok a pomoc nachádzať a rozvíjať riešenia.“18  

 Etický kódex kouča podľa Medzinárodnej federácii koučov (ICF) vymedzuje 

postavenie profesionálneho koučovania „na profesionálnom, dlhšom alebo kratšom 

vzťahu, ktorý pomáha ľuďom dosahovať mimoriadne výsledky v ich osobnom alebo 

pracovnom živote, v ich firme alebo organizácii. Počas procesu koučovania si klienti 

prehlbujú schopnosť učenia sa (z vlastných skúseností), zvyšujú svoju výkonnosť a zlepšujú 

kvalitu svojho života. Koučovanie sa zameriava na to, kde sa klient nachádza v súčasnosti 

a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa v budúcnosti dostal tam, kde chce.“19 

  Z uvedených definícií vyplýva, že ku koučovaniu dochádza, ak je koučovaný 

sústavne smerovaný k žiaducemu výkonu a pomocou cielených otázok kouča podnecovaný 

k vlastnej iniciatíve. Počas tohto procesu sa sám aktívne podieľa na dosahovaní 

mimoriadnych výsledkov, čím sa prehlbuje jeho schopnosť učiť sa z vlastných skúseností. 

Metóda koučovania zlepšuje kvalitu jeho života tým, že je koučom podnecovaný 

k osobným zmenám a k hlbšiemu skúmaniu svojho myslenia, správania a postojov.  

1.1.3 História koučingu  

 Myšlienka koučovania má základ v humanistickej psychológii 60. rokov minulého 

storočia. Tá sa pozerala na človeka ako na zdravú osobnosť a verila v jeho potenciál a rast. 

Na princípoch humanistickej psychológie vznikali aj ďalšie psychoterapeutické smery, 

ktorými sa koučing rovnako inšpiruje.20  

                                                                                                                                                    
 [citované 5. december 2010; 17:00]. Prednáška. 
17 STACKE, É.: Koučování pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada Publishing, 2005. s. 30, 54 
18 NAŠČÁKOVÁ, J. – MALEGA, P. – MIHOK, J.: Postavenie koučingu v súčasnom manažmente. [online]. 
International Scientific days 2006. [citované 29. novembra 2010]. Dostupné na internete:  
˂http://www.fem.uniag.sk/mvd2006/zbornik/sekcia4/s4_nascakova_jana_287.pdf˃  
19 Slovenská asociácia koučov: [online].  Etický kódex kouča. [citované 20. novembra 2010]. Dostupné na 
internete: ˂ http://www.koucovia.sk/dokumenty.html˃    
20 Koučink Centrum. 2005 – 2010. [online]. Koučink obecne. [citované 21. novembra 2010]. Dostupné na 
internete: ˂ http://koucinkcentrum.sk/koucink-obecne˃  
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 Koncept koučovania sa zrodil v športe a jeho korene môžeme nájsť v USA a vo 

Veľkej Británii. Pôvodne označoval prácu športového kouča, trénera, ktorého úlohou bolo 

inštruovať, trénovať, vychovávať a dosahovať lepšie výkony i fungovanie športovca alebo 

tímu, najmä po technickej stránke. Neskôr došlo v športe k diferenciácii kompetencií kouča 

a trénera.  

 Timothy Gallwey, odborník vo vyučovaní tenisu, lyžovania a golfu z Harvardu, sa 

pred viac ako 20 rokmi začal zaoberať koučovaním ako činnosťou zameranou na „stav 

mysle“ športovca. Bol zrejme prvý, kto predstavil jednoduchú a pritom komplexnú metódu 

koučovania, ľahko použiteľnú takmer v každej situácii. Podľa jeho teórie sa hráč výrazne 

zlepší, bez toho, aby kouč príliš rozvíjal technickú stránku jeho hry, vtedy, keď kouč 

pomôže hráčovi odstrániť vnútorné bariéry (alebo aspoň zmenšiť ich vplyv). V čase, keď 

vyšla Gallweyova prvá kniha, myšlienky, ktoré obsahovala, nenašli u väčšiny koučov 

a inštruktorov veľké pochopenie, hoci medzi športovcami sa stala skutočným 

bestsellerom.21  

 Ďalší zo zakladateľov koučovania pochádzal z Veľkej Británie a bol ním Sir John 

Whitmore. Podobne ako Gallwey aj on sa sústredil na metódy zvyšovania osobnej 

i profesijnej výkonnosti ľudí. Neskôr vyhľadal Gallweya, absolvoval jeho tréning a začal 

koučovanie zamerané na vnútorný stav človeka (tzv. Inner Game) využívať a školiť vo 

Veľkej Británii.  

 Do manažérskej praxe sa začalo koučovanie implementovať v 80. – 90. rokoch       

20. storočia. Prví koučovia pracovali najmä s vrcholovým manažmentom v stredne 

veľkých a vo veľkých korporáciách. Špičkoví pracovníci oceňovali možnosť interakcie 

s nezávislou osobou v pravidelných intervaloch.22 Týmto štýlom sa manažérom darilo 

meniť i firemnú kultúru spoločností z rôznych odborov smerom k vyššiemu výkonu, ale aj 

k spokojnosti zamestnancov i celej firmy. Prioritou bola dôvera v schopnosti ľudí, 

samostatnosť, zodpovednosť zamestnancov za seba i firmu a priestor pre kreativitu.23  

                                                 
21 WHITMORE, J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního 
koučování. Praha: Management Press, 2009. s. 20 
22 NAŠČÁKOVÁ, J. – MALEGA, P. – MIHOK, J.: Postavenie koučingu v súčasnom manažmente. [online]. 
International Scientific days 2006. [citované 29. novembra 2010]. Dostupné na internete:  
˂http://www.fem.uniag.sk/mvd2006/zbornik/sekcia4/s4_nascakova_jana_287.pdf˃  
23 Koučink Centrum. 2005 – 2010. [online].  Koučink obecne. [citované 21. novembra 2010]. Dostupné na 
internete: ˂ http://koucinkcentrum.sk/koucink-obecne˃  
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 Mnohí odborníci si uvedomili prínos, ktorí by mohli odborne školení koučovia 

ponúkať oveľa širšiemu spektru ľudí. Na základe toho začali vznikať viaceré organizácie, 

školy a tréningové programy s cieľom pripravovať koučov.24 

1.1.4 Úloha komunikácie v koučovaní 

 Koučovať znamená komunikovať. A komunikácia môže byť koučovaním.25 

Komunikácia je primárne sociálno – psychologický fenomén.26 Máme ňou na mysli 

všetko, čo sa deje medzi koučom a koučovaným. Kouč musí byť schopný dešifrovať, čo 

mu koučovaný hovorí, resp. aké významy majú slová, ktoré používa. Definujme si pojem 

komunikácia, jej prvky a základné tézy teórie komunikácie.   

 Pod pojmom komunikácia rozumieme prenos a zdieľanie informácií. 

K najstručnejším definíciám sa zaraďuje Tubbsova, podľa ktorej je ľudská komunikácia 

proces vytvárania významu medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi.27 Laswell vystihol 

komunikáciu v nasledovnom modeli – „Kto hovorí – čo–ako, akými prostriedkami – 

komu–s akým efektom.“28 Spolupráca a ľudské vzťahy sú založené na tom, že sa navzájom 

stále informujeme o tom, čo sa v nás odohráva. Sebavyjadrenie a zúčastnenosť patrí 

k základným životným potrebám človeka. Komunikácia však neslúži len k vyjadreniu 

toho, čo je, ale aj toho, čo má byť. Tým, že niečo o sebe hovoríme, chceme niečo docieliť, 

alebo spôsobiť.29 

 V komunikačnom procese rozlišujeme tri základné prvky: vysielač, prijímač a kód. 

Vysielač je zdroj, ktorý chce odovzdať informáciu. Tento model komunikácie je výrazne 

lineárny. Iniciatívu v ňom preberá zdroj, zatiaľ čo príjemca môže len reagovať.30  Vysielač 

svoj zámer zakóduje do rozpoznateľných znakov a príjemca tieto znaky dekóduje. Pri 

komunikácii medzi ľuďmi je kódom, resp. prirodzeným dorozumievacím prostriedkom, 

jazyk. „Pri priamom styku medzi hovoriacim a počúvajúcim má hovoriaci (vysielač, 

kódovač) vždy možnosť overovať si, či ho počúvajúci správne pochopil. Ak zistí, že ho 

                                                 
24 NAŠČÁKOVÁ, J. – MALEGA, P. – MIHOK, J.: Postavenie koučingu v súčasnom manažmente. [online]. 
International Scientific days 2006. [citované 29. novembra 2010]. Dostupné na internete:  
˂http://www.fem.uniag.sk/mvd2006/zbornik/sekcia4/s4_nascakova_jana_287.pdf˃  
25 ROSINSKI,P.: Koučování v multikulturním prostrědí. Praha: Management Press, 2009. s. 175 
26 ALEXY, J. – BOROŠ, J. – SIVÁK, R.: Manažment ľudských zdrojov a organizačné správanie. Bratislava: 
IRIS, 2004. s. 227 
27 VYBÍRAL, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. s. 19 
28 ALEXY, J. – BOROŠ, J. – SIVÁK, R.: Manažment ľudských zdrojov a organizačné správanie. Bratislava: 
IRIS, 2004. s. 229 
29 SCHULZ VON THUN, F.: Jak spolu komunikujeme? Překonávání nesnází při dorozumívání. Praha: Grada 
Publishing, 2005. s. 153 
30 JIRÁK, J. - KȌPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha: Portál, 2007. s. 47 
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nepochopil tak, ako si hovoriaci želal, má vždy možnosť oznámenie opakovať, spresniť.“ 31 

Pochopenie informácie však často neznamená, že dôjde aj k úplnému porozumeniu.  

 Odklon od obsahu posolstva k súvislostiam znamenal veľký obrat v procese 

komunikácie. V slovnej komunikácii sa totiž deje nasledovné: vysielač vydáva zvuky, 

skupiny hlások, ktoré si on sám spojil na základe jeho vlastných zážitkov, situácií. Prijímač 

prijíma tieto zvuky, ktoré rovnako asocioval, ale s tým rozdielom, že ich spojil s jeho 

zážitkami a situáciami.32 Ich asociácie nie sú totožné a to prispieva k vzniku 

komunikačných problémov, nedorozumení. Kľúčovým slovom je tu kontext, ktoré zahŕňa 

všetko to, čo nebolo výslovne povedané, ale čo za tým, čo hovoríme (alebo počúvame), 

ešte máme. Kontext je aktuálny vzťahový rámec, celok všetkých premenných, v ktorom sa 

naša komunikácia uskutočňuje a v ktorom je dôležité: s kým, kde, kedy, o čom, ako, prečo 

a s akým účinkom komunikujeme.33 Jednoducho povedané, pojem kontext značí rámec 

alebo vzťahové súvislosti.34 

 V druhej polovici 20. storočia sa začala vyvíjať komunikačná teória, ktorá bola 

reakciou na nespokojnosť s tým, že psychológia nevedela do oblasti medziľudskej 

komunikácie priniesť nové podnety, ktoré by riešili komunikačné problémy. Medzi 

základné tézy, ktoré táto teória priniesla, patria:  

1.Nositeľom významu v komunikácii je kontext. 

2.K úplnému porozumeniu potrebujeme poznať všetky kontexty.  

3.Komunikácia sa deje v našich mysliach. 35 

 Keďže ku všetkým kontextom nemáme prístup, všetky naše vzájomné porozumenia 

sú len väčšími či menšími nedorozumeniami. „Koučovi preto pripadá prirodzené, že ľudia 

si navzájom nedokonalo rozumejú, dochádza medzi nimi ku „komunikačným šumom“. 

Nedorozumenie považuje za užitočné – pretože otvára cestu k dorozumievaniu sa.“36 

1.1.5 Základné princípy koučovania  

 Koučovanie je svojou podstatou individuálnou záležitosťou. Aby sa koučing mohol 

aplikovať do systému vzdelávania a rozvoja pracovníkov v organizácii, je nutné dodržať 

                                                 
31 HORECKÝ, J.: Jazyková kultúra a teória komunikácie. [online]. In: Kultúra slova – ročník 1, číslo 7. 
1967. [citované 18. január 2011]. Dostupné na internete: ˂ http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1967/7/ks1967-
7.pdf˃  
32 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 37 - 38 
33 VYBÍRAL, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. s. 27 
34 PARMA,P.: Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. s. 142 
35 PARMA,P.: Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. s. 141 - 142 
36 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 379 
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podmienku dobrovoľnosti. Vzťah koučovaného a kouča je založený na dôvere, a preto  sa 

akýkoľvek prísne direktívny prístup ku koučovaniu ukazuje ako kontraproduktívny.   

 Koučovanie zahŕňa dve strany – koučovaného a kouča. Aby bola splnená podmienka 

koučovania, musí sa celý proces opierať o určité princípy. Kľúčovými prvkami koučovania 

sú:  

− docielenie vnímania reality u koučovaného 

− zvýšenie zodpovednosti na strane koučovaného 

− vedenie dialógu zo strany kouča. 

 Zameranie koučovaného na vnímanie reality je základným predpokladom pre vznik 

koučovacieho procesu. Uvedomovať si, vnímať implikuje poznanie dosiahnuté 

prostredníctvom dôkladného pozorovania alebo interpretácie toho, čo človek vidí, počuje, 

pociťuje atď. Úroveň vnímania reality na pracovisku nie je daná len schopnosťou 

pozorovať a počúvať. Významným faktorom je získavanie relevantných faktov 

a informácií a schopnosť stanoviť si priority. To sa neobíde bez poznatkov systému, 

dynamiky, vzťahov vecí a ľudí, psychológie i samého seba.37  

 Koučovanie zlepšuje vnímanie reality tým, že zdôrazňuje jedinečné telesné a duševné 

atribúty každého človeka, rozvíja jeho samostatnosť, sebadôveru a schopnosti, potrebné 

pre vlastné zdokonaľovanie.38  

 Podľa Whitmora ľudia chcú mať možnosť voľby a zodpovednosť potrebujú, pretože 

súvisí s pocitom sebaúcty.39 Zodpovednosť vo veľkej miere súvisí s dosahovaním vysokej 

výkonnosti. Ak zamestnanec skutočne akceptuje zodpovednosť, ak sa rozhodne prevziať 

zodpovednosť za svoje myšlienky a činy, zvýši sa jeho odhodlanie ich realizovať a bude 

podávať lepšie výkony.  

 Ťažisko práce kouča je v komunikácii s koučovaným. Kouč musí profesionálne 

zvládnuť dialóg, musí ho mať pod kontrolou, vnímať čo sa v ňom deje a zaistiť, aby sa 

počas neho cítili všetci zúčastnení pohodlne. Pomocou aktívneho počúvania a zrkadlového 

efektu vstupuje do reality koučovaného. Rozhovor musí korigovať tak, aby sa uberal 

správnym smerom. Existuje na to účinný nástroj – „otázkológia“ 40, čiže kladenie 

otvorených otázok. Použitie otázok k ovplyvneniu koučovaného vyžaduje, aby si kouč 

                                                 
37 WHITMORE, J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního 
koučování. Praha: Management Press, 2009. s. 45 
38 WHITMORE, J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního 
koučování. Praha: Management Press, 2009. s. 46 
39 WHITMORE, J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního 
koučování. Praha: Management Press, 2009. s. 41 - 43 
40 PARMA,P.: Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. s. 79 - 80 
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starostlivo premyslel účel každej otázky. Je veľmi dôležité, aby otázky nenútili 

koučovaného do akéhokoľvek výberu,  neobmedzovali jeho možnosti voľby a neniesli 

skrytú kritiku.41 K vytvoreniu týchto otázok je potrebné, aby bol kouč vnímavý a bral pri 

tom ohľad na všetky jeho očakávania, potreby a obmedzenia. Jeho schopnosť vnímať 

znamená, že je schopný rozumieť neverbálnym signálom koučovaného a porovnávať ich s 

verbálnymi signálmi.42 Koučovaného tak privedie k tomu, aby si na základe toho, čo 

povedal, uvedomil, aké postoje v dialógu vyjadril. To ho stimuluje k zamysleniu nad tým, 

aký charakter by mal mať dialóg. Kouč mu však musí nechať všetku jeho slobodu 

v myslení, vyjadrovaní  a iniciatíve.43 

 
Tab. 1 Základné princípy koučovania 
 

KOUČOVANIE 

Uvedomenie si reality  
(kvalita a kvantita vstupov) 

Zodpovednosť  
(osobná voľba a kontrola) 

Kvalita 
a kvantita 

pamäť záujem jedinečnosť sebaúcta stotožnenie sa 

Podávanie 
výkonu 

učenie sa radosť 
dosiahnuteľný 

výkon - 
potenciál 

sebadôvera sebamotivácia 

Vyššia produktivita 
Zlepšenie komunikácie 
Lepšie pracovné vzťahy 

Kvalita pracovného života 
Väčšie uznanie a ocenenie 

Väčšia starostlivosť o zákazníkov 

 

Zdroj: WHITMORE, J.: Koučování. s. 65 

 

 Otvorené otázky vyžadujú deskriptívne odpovede a zvyšuje sa tak úroveň vnímania 

reality. Spočiatku by mali byť otázky pomerne široké a až potom sa postupne zameriavať 

na detaily, čo udržuje pozornosť koučovaného. Tým si koučovaný uvedomí faktory, ktoré 

sú často čiastočne skryté, ale môžu byť dôležité.   
                                                 
41 DEMBKOWSKI, S. – ELDRIDGE, F. – HUNTER, I.: 7 kroků efektivního koučování. Brno: Computer 
Press, 2009. s. 48 
42 PEASE, A.: Reč tela. Bratislava: Ikar, 2004. s.11 
43 DUPUY, E.: Úspěšný dialog. Praha: Portál, 2002. s.43-44 
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 Otázky kladené pri koučovaní by sa mali zamerať na štyri rôzne oblasti (GROW): 

− ciele (Goal Setting) – a to nie len na cieľ stretnutia, ale i na krátkodobé a dlhodobé 

ciele, 

− zistenie skutočného stavu vecí – preverenie reality (Reality), 

− možnosti (Options) a alternatívne stratégie alebo postupy činnosti, 

− čo sa môže urobiť, kedy sa to urobí, kto to urobí a aká je vôľa a odhodlanie urobiť to 

(What, When, Who, Will). 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Typy zisťovacích otázok 
Zdroj: PARMA, P.: Umění koučovat. s. 86 

 

                                                 
44 WHITMORE, J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního 
koučování. Praha: Management Press, 2009. s. 66 
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1.1.6 Formy koučovania 

 Koučovanie má vo väčšine prípadov formu  externého koučovania. Rozumieme pod 

tým individuálnu prácu externého kouča s manažérom. Menej často sa využíva interné 

koučovanie. Dochádza k nemu napr. vytvorením pozície interného kouča v rámci 

organizačnej štruktúry spoločnosti.  

 Na základe počtu účastníkov koučovacieho sedenia delíme koučovanie na 

individuálne a skupinové.  

 Individuálne koučovanie vychádza z predpokladu, že koučovanie je práca 

s jednotlivcom. Sympatizanti tejto formy vyzdvihujú jej pozitívnu stránku v tom, že 

vytvára blízky až dôverný vzťah kouča a koučovaného, ďalej nerušené prostredie, 

naladenia sa na koučovaného a možnosť plniť ciele súvisiace s osobným rozvojom 

koučovaného.  

 Koučovanie skupín je od koučovania jednotlivcov odlišné. Hlavným rozdielom je, že 

kouč koučuje viac ľudí, z ktorých každý má iné vedomosti a skúsenosti. Názory na 

skupinové koučovanie sú preto rôzne. Niektorí kouči tvrdia, že je ťažké nájsť skupinu, 

ktorá má zhodnú potrebu, a preto sa potreby viacerých koučovaných naraz nedajú riešiť 

v skupine. Členovia by sa v nej cítili zraniteľní a ohrození.45 John Whitmore pri koučovaní 

tímov vychádza z rovnakých princípov ako pri koučovaní jednotlivcov. Petr Parma 

„vychádza zo skúsenosti, že v malej skupine do šesť ľudí sa dá prostredníctvom 

skupinového koučovania dosiahnuť synergický efekt, zvyšujúci účinnosť spolupráce kouča 

a skupiny.“46 Tento efekt sa dá vyjadriť aj rovnicou 1+1=3. Skupinové koučovanie dokáže 

zladiť dlhodobé ciele zadávateľa objednávky s individuálnym rozvojom jednotlivých 

partnerov. V tíme sa môžu jeho členovia vzájomne motivovať, určujú si svoje ciele 

a pomáhajú si. Pri ich koučovaní je však dôležité zvažovať množstvo faktorov, ktoré na 

skupinu vplývajú.47 

 V závislosti od toho, aký prístup ku koučovaniu kouč zvolí, rozlišujeme dva druhy: 

− tradičné koučovanie – kouč koučuje koučovaného, rozhoduje o tom, čo sa bude 

v koučovaní diať, nedirektívne ho vedie a snaží sa o objektivitu a odstup pri 

hodnotení schopností koučovaného uskutočniť potrebné kroky pre dosiahnutie 

cieľa48; 

                                                 
45 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 23 
46 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 23 
47 FLEMING, I. – TAYLOR, A. J. D. : Koučink. Manažment do kapsy 2. Praha: Portál, 2005. s. 83 
48 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 77 
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− systemické koučovanie – dokáže to isté ako tradičné koučovanie, okrem toho však aj 

niečo viac – osobitný spôsob pomáhania, ktorý vedie k výrazne intenzívnejšiemu 

premýšľaniu; kouč nie je v roli posudzujúceho a kontrolóra správnosti 

partnerových krokov na ceste k cieľu49; umením systemického kouča je podnietiť 

novú interpretáciu súčasného stavu, narušiť doterajší spôsob jeho organizácie, a čo 

najefektívnejšie podporiť tie zmeny, ktoré sa sám koučovaný rozhodne urobiť50; 

(systemický prístup je spôsobom myslenia vychádzajúceho z toho, že to, čo každý 

z nás vníma ako objektívnu realitu, je len zlomkom rôznorodosti, aká v skutočnosti 

naozaj je) . 

 Podľa spôsobu koučovania delíme jeho formy na: osobné koučovanie, koučovanie 

cez telefón a koučovanie prostredníctvom elektronickej pošty. 

 Z pohľadu obsahu koučovania môže ísť o:  

− životné koučovanie – proces prebiehajúci mimo pracovného prostredia orientovaný 

na rast koučovaného v mnohých osobných životných otázkach 

− výkonné koučovanie – zameranie na zvyšovanie výkonu najmä riadiacich 

pracovníkov 

− koučing zameraný na talenty 

− koučing pri organizačnej zmene  

− koučing kreativity  

− koučing pri riešení konfliktov  

− koučing časového manažmentu a iné.  

1.1.7 Oblasti aplikácie koučingu a jeho prínosy 

 Koučing môže byť využívaný v troch základných oblastiach:   

1. účinný nástroj rozvoja jednotlivcov a skupín, resp. tímov, 

2. efektívny štýl vedenia slúžiaci pre manažérov, 

3. zmena hierarchickej firemnej kultúry na kultúru koučingu - firma sa zvyčajne 

stáva ne-hierarchickou, vysoko konkurencieschopnou, motivujúcou 

a inovatívnou spoločnosťou.  

 

  Prvá oblasť aplikácie koučingu je zrejmá. Samotné definície koučingu vychádzajú 

z toho, že je to účinná metóda učenia a rozvoja koučovaného. Ľudia počas koučovania 

                                                 
49 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 80 
50 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 36 
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nachádzajú dobré a prístupné riešenia pre nich samotných, preto sú vnútorne motivovaní 

ich zrealizovať. „Dobre premyslenými a zacielenými otázkami podnecuje jeho premýšľanie 

o samom sebe, svojich snoch, túžbach, zámeroch a cieľoch, svojich možnostiach a 

vnútorných zdrojoch. Je katalyzátorom pri procese rozširovania si vlastných hraníc, 

podnecuje a posilňuje v človeku jeho schopnosť byť samým sebou a lepšie využívať svoje 

individuálne danosti či talenty a prekonávať svoje nedostatky.“51 

 Koučovanie ako štýl vedenia umožňuje koučom – manažérom rozpoznať 

a akceptovať potreby zamestnancov a pomáha im lepšie sa rozhodnúť, akým spôsobom ich 

chcú uspokojiť. Okrem toho, takýto manažéri dokážu omnoho lepšie poznať priania 

a nádeje svojich podriadených.  

 Rola manažéra ako kouča musí byť integrovaná s dvomi ďalšími: vodcovskou 

a manažérskou ako takou. Efektívny manažér teda primerane plní tri roly: je lídrom, ktorý 

predovšetkým udáva smer, nadchýna a motivuje. Je manažérom, ktorý prideľuje úlohy, 

odmeňuje, trestá, kontroluje, rieši problémy, riadi zdroje. A do tretice, je aj koučom, ktorý 

sa stará o rozvoj podriadených.52 

 Vďaka koučovaciemu štýlu vedenia manažér vytvára produktívne pracovné 

prostredie, v ktorom podporuje kreatívne riešenia svojich zamestnancov zodpovedných za 

vyriešenie konkrétnej pracovnej situácie a spoločne dosahujú lepšie výsledky a vyššiu 

firemnú efektívnosť.  

 Rozšírenie koučingu  do firemnej kultúry je systematickou metódou, vhodnou pre 

transformáciu organizácie. K tej dochádza z dôvodu globálneho prístupu, zapojením 

každého pracovníka na všetkých úrovniach a tým, že všetci môžu postupovať v rovnakom 

rytme.53  

 Implementáciou koučingu do firemnej kultúry sa uvoľňujú vnútorné bariéry 

zamestnancov, zamestnanci po ich odstránení začnú podávať vyššie výkony, sú viac 

motivovaní a kreatívni, firma naplno využíva know-how svojich ľudí a lepšie zhodnocuje 

svoje investície.54  

  

                                                 
51 GIERTLOVÁ, K. : Prínosy koučingu do firiem. [online]. In: Instore. 2010. [citované 10. november 2010]. 
Dostupné na internete: ˂http://www.instore.sk/news/prinosy-koucingu-do-firiem˃   
52 BENKOVIČ, P.: Koučing ako kľúč a zámka. [online]. In: eTrend, 23.10.2008. [citované 10. november 
2010]. Dostupné na internete: ˂http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/koucing-ako-kluc-azamka-
.html ˃  
53 STACKE, É.: Koučování pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada Publishing, 2001. s. 136 
54 Koučink Centrum. 2005 – 2010. [online]. Koučink obecne. [citované 21. novembra 2010]. Dostupné na 
internete: ˂ http://koucinkcentrum.sk/koucink-obecne˃ 
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zdroje 

Organizácia okrem spomenutého získa:  

− rozvoj ľudí a zlepšenie ich schopnosti učiť sa (z reálnych pracovných skúseností), 

− finančne úsporný spôsob rozvíjania ľudí, 

− lepšie vzťahy a lepšia atmosféra na pracovisku, 

− vyššia kvalita života založená na rešpektovaní jednotlivca, 

− viac času pre manažéra (zamestnancov, ktorí sú koučovaní, nie je potrebné stále 

kontrolovať a poháňať ich), 

− vyššia iniciatíva a proaktivita zamestnancov, 

− vyššia flexibilita a adaptabilita voči zmenám. 
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Obr. 2  Schéma koučovacieho procesu 
Zdroj: Parma.P: Umění koučovat. s.95 
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1.1.8 Bariéry implementácie koučingu do firemnej kultúry 

 Koučovanie má veľmi široké využitie a množstvo prínosov. Nie je však univerzálnou 

metódou, pretože, rovnako ako v pracovnej, tak i v súkromnej oblasti, môžeme nájsť i jeho 

isté obmedzenia a nevhodné príležitosti, kedy sa jeho aplikácia neodporúča.  

 Kouč sa na človeka pozerá ako na jedinca s potenciálom dosiahnuť vo zvolenej 

oblasti vyššiu výkonnosť a lepšie výsledky. Koučovanému sa tak môže zdať, že sú na neho 

kladené vysoké nároky, tým, že od neho táto metóda vyžaduje a vyvoláva v ňom zásadné 

osobnostné zmeny. Ľudia, úplne prirodzene, očakávajú direktívny prístup a niekoho, kto 

im bude hovoriť, čo majú robiť. Nechcú niesť zodpovednosť sami za seba. Strach a obavy 

sú rovnako silným limitom koučovania. Ľudia sa boja, že prevzatie zodpovednosti za seba 

naruší ich pohodlný život. Môžu sa obávať, že otázky kouča odhalia nepríjemné 

spomienky a pocity, ktoré dovtedy v sebe ukrývali.55 Nedôvera je tiež silným faktorom 

vplývajúcim na proces koučovania.  

 V pracovnom prostredí koučovanie nie je vhodné v prípade, keď je nutné dospieť 

k okamžitému riešeniu, keď ľudia odmietajú koučovanie, keď organizácia prechádza 

nútenými zmenami a  vôbec nie je správne implementovať koučovanie vo formálnych 

disciplinárnych riadeniach. Žiaduci efekt nebude mať koučing ani v prostredí, kde je 

ľuďom neustále nariaďované, čo majú robiť, v atmosfére, kde prevláda strach, v prípade, 

že kouč nemá s koučovaným dobrý vzťah, ak sú ľudia nútení k učeniu a koučovaniu 

neveria a pokiaľ kouč a koučovaný nie sú jednotní v tom, čo je potrebné dosiahnuť.56  

 Paradoxnou bariérou implementácie koučingu do firemnej kultúry je príliš veľké 

nadšenie. Je známy efekt, že silný tlak vyvoláva silný protitlak. V hierarchicky 

usporiadaných spoločnostiach často dochádza ku  konfliktu medzi pozíciami a rozvojom. 

Manažéri môžu mať obavu, že podriadení ich môžu  „prerásť“. Ak je koučing v organizácii 

predpísaným štandardom, je v mnohých prípadoch vnímaný ako manipulácia a také sú 

potom,  v konečnom dôsledku, aj jeho účinky.   

1.1.9 Súčasná situácia koučingu vo svete a na Slovensku  

 Z prieskumu Franka Bressera z rokov 2008 – 2009, uskutočneného v 160 krajinách 

sveta, definitívne vyplýva, že koučing je globálnym fenoménom.  Svedčí o tom aj počet 

                                                 
55 WHITMORE, J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního 
koučování. Praha: Management Press, 2009. s. 160 - 166 
56 FLEMING, I. – TAYLOR, A. J. D. : Koučink. Manažment do kapsy 2. Praha: portál, 2005. s. 19 - 20 
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všetkých biznis koučov vo svete (43 000 – 44 000). Koncepcia koučovania je široko 

akceptovaným nástrojom v 28 krajinách, z čoho polovicu tvoria európske štáty.    

 Koučovanie je najviac rozšírenou metódou v 7 krajinách: Spojené štáty americké, 

Veľká Británia, Nemecko, Austrália, Japonsko, Kanada a Juhoafrická republika. 

V Európskej únii, Spojených štátoch amerických a v Kanade sa sústreďujú až dve tretiny 

všetkých koučov.  

 Z časového hľadiska prechádza koučovanie piatimi fázami – 1.fáza pred zavedením 

koučingu, 2. implementácia koučingu, 3. rast, respektíve vývoj, 4. fáza vyzretia koučingu, 

5. úpadok. V žiadnej krajine koučovanie nie je v úpadku. V štvrtej fáze sa nachádzajú len 

dve krajiny – Holandsko a Nórsko. Slovensko aj s ďalšími 32 krajinami sa nachádza 

v štádiu vývoja koučingu.57 

 Prieskum ukázal, že európsky kontinent má najvyšší počet koučov. Vo Veľkej 

Británii a Nemecku pôsobí až 70% biznis koučov z celého sveta. Koučovanie v Európe sa 

vyznačuje istými charakteristickými črtami. Medzi hlavné z nich zaraďujeme veľkú 

diverzitu štýlov, praxe a stupňov rozvoja koučingu. Vyplýva to z veľkého spektra kultúr 

a národov.58  

 Na Slovensku počet profesionálnych koučov i záujemcov o koučing z roka na rok 

rastie. Osveta o koučingu je ale veľmi potrebná, pretože mnohí manažéri nepoznajú 

hranice medzi koučingom, mentoringom, konzultáciami, tréningami a psychoterapiou.  

 Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, kde je kouč braný ako profesia.59 Medzníkom v 

profesionalizácii koučingu na Slovensku bol rok 2005, keď na 1. Konferencii o koučovaní 

účastníci iniciovali vznik Slovenskej asociácie koučov (SAKO). Štyria členovia v roku 

2007 založili slovenskú pobočku Internation Coach Federation (ICF), ktorá sa v roku 2008 

stala autorizovanou pobočkou. Obidve inštitúcie, ICF aj SAKO, úzko spolupracujú. Ich 

spoločným cieľom je upevňovanie pozície koučovania, jeho rozširovanie, aby jeho prínosy 

využívali nielen profesionálni koučovia a manažéri veľkých firiem, ale aby ho spoznala aj 

široká verejnosť.60 

                                                 
57 Frank Bresser Consulting: Global Coaching Survey. 2008/2009. [online]. July 2009. [citované 15. 
december 2010]. Dostupné na internete:  ˂http://www.frank-bresser-
consulting.com/globalcoachingsurvey09-report.pdf ˃ 
58 Frank Bresser Consulting: Global Coaching Survey. 2008/2009. Special edition: EUROPE. [online]. July 
2009. [citované 15. december 2010]. Dostupné na internete:  
˂http://www.frank-bresser-consulting.com/globalcoachingsurvey09-europe.pdf˃ 
59 Frank Bresser Consulting: Global Coaching Survey. 2008/2009. [online].  Special edition: EUROPE. July 
2009. [citované 15. december 2010]. Dostupné na internete:  
˂http://www.frank-bresser-consulting.com/globalcoachingsurvey09-europe.pdf˃ 
60 FALŤANOVÁ, E.: Situácia v koučingu na Slovensku. [online]. Príspevok na konferencii o koučovaní. 
Budapešť: 30.0.2009. [citované 10. december 2010]. Dostupné na internete:  
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1.2 Postavenie moderátora v televízii a v rozhlase a možnosti jeho rozvoja  

1.2.1 Definícia moderátora 

 Podľa Hudíkovej pojem moderátor nemá v praxi zjednotený presný výklad jeho 

významu. Označuje sa ním najmä „hlásateľ, ktorý číta úvodné texty k spravodajským 

príspevkom počas hlavného spravodajstva, ale aj redaktor, ktorý vedie diskusie.“61 

 Moderátor je dominujúca osobnosť reprezentujúca televíznu alebo rozhlasovú 

stanicu. Je sprievodca diváka alebo poslucháča programom prostredníctvom vlastných 

textov, na ktorých príprave a tvorbe sa autorsky podieľal. Vedie interview a rozhovory. 

Podľa Zvalovej je „stmeľujúcim komponentom, autorom, redaktorom, spíkrom zároveň.“ 62 

Do relácie prináša svoje vedomosti, novinárske skúsenosti a kompetentnosť.  

1.2.2 Rola moderátora 

 S moderátorom sa môžeme stretnúť v rôznych typoch televíznych i rozhlasových 

relácií. Má v nich rôznu úlohu a vykonáva odlišný typ práce.  

 Moderátor rozhlasového programu sa čiastočne podieľa na príprave ním 

moderovanej relácie. Vystupuje v živom vysielaní, to znamená nie zo zvukového záznamu, 

čo predstavuje priame autorské tvorivé pôsobenie. Profesionálne moderovanie rozhlasovej 

relácie si vyžaduje jazykovo-štylistické i odborné znalosti v zložitom interpretačnom 

procese komunikácie. Hlavnou podmienkou je ovládať predovšetkým normu spisovného 

jazyka a zásady kultúry jazykového prejavu. Úspešnosť moderátora je závislá od 

vyváženého zosúladenia jeho organizačných, osobnostných, kreatívnych, intelektuálnych 

a odborných schopností.63 

 Rozhlasový moderátor má závažnú pozíciu v komunikačnom reťazci. „Je tvorivým 

subjektom pri priamom vysielaní (zvukovom prenose) spĺňa funkciu mediátora, keďže 

spracovanú informáciu zároveň sprostredkuje príjemcovi – poslucháčovi.64  

 V rozhlasovom vysielaní na Slovensku rozlišujeme dva štýly moderovania. 

Existencia dvoch rôznych prístupov k moderovaniu súvisí s duálnym systémom, a preto 

môžeme badať rozdiely medzi moderovaním v komerčných rozhlasových staniciach a vo 

verejnoprávnom Slovenskom rozhlase. V súvislosti s vysielaním Slovenského rozhlasu 

                                                                                                                                                    
˂http://www.koucovia.sk/files/clanok_Faltanova_konferencia-Budapest.pdf˃ 
61HUDÍKOVÁ, Z. – PORUBCOVÁ, J.: Televízia. Mediálne kompetencie. Trnava: UCM FMK, 2007. s. 65 
62 ZVALOVÁ, J.: Čo musíme vedieť ešte pred tým, ako začneme hovoriť. Trnava: FMK UCM, 2007. s. 8 
63 CHUDINOVÁ, E. – LEHOCZKÁ, V.: Fenomén rozhlasu v systéme masmédií. Základy teórie rozhlasovej 
žurnalistiky s systéme masmediálnej komunikácie. Trnava: UCM FMK, 2007. s. 18 
64 CHUDINOVÁ, E. – LEHOCZKÁ, V.: Fenomén rozhlasu v systéme masmédií. Základy teórie rozhlasovej 
žurnalistiky s systéme masmediálnej komunikácie. Trnava: UCM FMK, 2007.  s. 25 
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hovoríme o oficiálnej forme komunikácie moderátora. Súkromné  stanice využívajú prvky 

nekonvenčnej podoby komunikácie moderátora s poslucháčom, ktorá umožňuje 

prezentovať i osobný štýl prístupu k moderovaniu.65 

 

 Hudíková Z. rozlišuje v televízii dva typy moderátorov: 

1) Moderátor, ktorý ma dopredu presne pripravené texty číta z čítacieho zariadenia na 

kamere, alebo sa ich naučí naspamäť a tie potom hovorí divákovi. Nie je to však 

podľa Hudíkovej moderátor v pravom zmysle slova. Texty mu pripravuje autor 

scenára. Moderátor v texte robí iba malé úpravy. Takto sa moderujú hlavné 

spravodajské relácie, rôzne magazíny a iné. Moderátor hlavného spravodajstva 

v podstate plní funkciu hlásateľa (spíkra), ktorý interpretuje texty v priamom 

vysielaní alebo na záznam.66 Jeho úlohou je interpretovať cudzie texty, ktoré 

dostáva od redaktorov, a upravovať ich do svojho osobného štýlu pri zachovaní 

vecnej a obsahovej podstaty, prípadne ich doplní o aktuálne informácie z tlačovej 

agentúry. Autorsky sa moderátor podieľa len na privítaní a rozlúčení s divákom. Ak 

moderujú dvaja moderátori, spolu si pripravia krátke dialógy na prepojenie 

niekoľkých tém.67  

Na Slovensku sú moderátori hlavných správ najmä čítači, výnimkou je len televízia 

TA3 a relácia Správy a komentáre na STV. V nich moderátori v priamom prenose 

vedú dialógy s hosťami relácie. V ostatných televíziách moderátori hlavných správ 

vedú rozhovor iba zriedkavo, zvyčajne iba s kolegom redaktorom, ktorý reportuje 

z významnej udalosti, výnimočne s kompetentnou osobou, ktorá sa nachádza na 

mieste mimoriadnej udalosti. Otázky pre tieto rozhovory získavajú od 

zodpovedného redaktora témy alebo si ich pripravia spolu s ním.68   

2) Druhým typom moderátora je taký, ktorý má výrazne autorský podiel na texte, 

ktorý prezentuje publiku. Sám si vyhľadáva informácie a spracováva ich. Na 

moderátorovej komunikačnej zdatnosti a profesionalite je, čo a ako povie. Väčšinou 

ide o programy vysielané naživo (priame prenosy, diskusné relácie, šouprogramy), 

ale môže ísť aj o relácie vyrábané na záznam, ktoré sú postavené na rozhovoroch 
                                                 
65CHUDINOVÁ, E. – LEHOCZKÁ, V.: Fenomén rozhlasu v systéme masmédií. Základy teórie rozhlasovej 
žurnalistiky s systéme masmediálnej komunikácie. Trnava: UCM FMK, 2007. s. 18 
66 HUDÍKOVÁ, Z. – PORUBCOVÁ, J.: Televízia. Mediálne kompetencie – V.zväzok. Trnava: UCM FMK, 
2007. s. 65 
67 HUDÍKOVÁ, Z. – PORUBCOVÁ, J.: Televízia. Mediálne kompetencie – V.zväzok. Trnava: UCM FMK, 
2007. s. 65 
68 HUDÍKOVÁ, Z. – PORUBCOVÁ, J.: Televízia. Mediálne kompetencie – V.zväzok. Trnava: UCM FMK, 
2007. s. 66 
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s respondentmi (diskusné relácie, kontaktné relácie, rozhovory s významnými 

osobnosťami a podobne). Táto práca je náročnejšia a od moderátora vyžaduje 

schopnosť pohotovo reagovať na rôzne situácie, komunikačnú zdatnosť, 

kultivovaný prejav, spisovné vyjadrovanie, kreativitu a schopnosť improvizácie, 

osobnú kultúru (široký kultúrnospoločenský prehľad) i vysokú odolnosť voči 

stresu.69 

Moderátor diskusnej relácie je typickým príkladom moderátora, ktorý vkladá do 

textov výrazný autorský podiel. Vedie diskusiu a nastoľuje jednotlivé okruhy 

preberanej témy prostredníctvom otázok kladených účastníkom diskusie. Vo svojej 

práci spravidla tvorivo spája niekoľko tradičných profesií – redaktorskú, 

hlásateľskú, reportérsku a komentátorskú, ale tiež režisérsku a dramaturgickú. Jeho 

produkcia je založená na schopnosti improvizácie, opierajúcej sa o široký 

všeobecný prehľad i hlbšie znalosti odboru či príslušnej problematiky.70 

            Medzi úlohy moderátora diskusnej relácie patria:  

a) naštudovanie témy, ktorú ide moderovať – moderátor by mal byť účastníkmi 

diskusie vnímaný ako partner, no zároveň nesmie vkĺznuť do polohy diskutujúceho 

odborníka, 

b) pripraviť scenár relácie, dramaturgiu diskusie, diskutované okruhy, formulácia 

kľúčových otázok, 

c) dohodnúť hostí a prediskutovať s nimi plánované tematické okruhy, 

d) moderovať diskusiu, či už na záznam alebo v priamom prenose, to znamená: 

− uviesť tému, 

− počúvať hostí, 

− regulovať ich diskusiu, 

− klásť dôležité alebo konfrontačné otázky, 

− zvládnuť rôzne reakcie hostí, 

− doviesť diskusiu k plánovanému cieľu, 

− využiť situácie, ktoré vzniknú spontánne počas diskusie k naplneniu cieľa 

diskusie, 

− ustrážiť si čas relácie, 

                                                 
69HUDÍKOVÁ, Z. – PORUBCOVÁ, J.: Televízia. Mediálne kompetencie – V.zväzok. Trnava: UCM FMK, 
2007. s. 42 - 43 
70 HUDÍKOVÁ, Z. – PORUBCOVÁ, J.: Televízia. Mediálne kompetencie – V.zväzok. Trnava: UCM FMK, 
2007. s.78 



 34 

− pýtať sa za diváka,  

− zabezpečiť porozumenie, napr. parafrázovaním, dovysvetlením kontextu, 

ďalšími otázkami.71  

 Rovnako ako v rozhlasovom vysielaní, tak aj v televízii môžeme pozorovať dva 

moderátorské prístupy. Aj v tomto prípade na ich formovanie vplýva  duálny systém 

vysielania na Slovensku. Súkromné televízie využívajú prvky neoficiálnej, nekonvenčnej 

formy komunikácie moderátora s divákom. Moderátor tak má možnosť prezentovať sa 

osobnejším štýlom. Slovenská televízia, naopak, využíva oficiálnu formu moderovania, 

predovšetkým v spravodajských a publicistických programoch.72 

1.2.3 Hovorená reč moderátora a jej osobitosti 

 Reč moderátora v rozhlase sa líši od reči televízneho moderátora. Tento fakt súvisí so 

špecifikami týchto dvoch médií. Rozhlas svojou akustickosťou rozvíja imagináciu, 

obrazotvornosť, fantáziu a snaží sa o uchovávanie čistoty jazyka, kultúry slova 

a obohacovanie reči. Umožňuje sprostredkovať len tie obsahy, ktoré sa dajú 

pretransformovať do zvukovej podoby, šíriť a prijímať sluchovým kanálom. Reč, hudba, 

zvuky a šumy patria medzi jeho hlavné výrazové prostriedky. V rozhlase je možné 

neobmedzené šírenie informácií a použitie živej reči a akustických obrazov reality. Z toho 

vyplývajú základné charakteristické rysy rozhlasového vysielania:  

− osobný charakter sprostredkovania informácií,  

− emocionálne pôsobenie na človeka,  

− vysoký stupeň operatívnosti, 

− väčšia intenzita, 

− prístupnosť.73 

 Televízne vysielanie je proces prenosu obrazu k divákovi a je súhrnom zvukovo-

obrazových informácií reflektujúcich objektívnu realitu ľudskej spoločnosti. Pri formovaní 

základných televíznych pojmov je nevyhnutné vychádzať zo špecifík audiovizuálnej 

tvorby. Televízna tvorba využíva opticko – akustický nástroj, pričom nositeľ informácie je 

opticko – fónický a písano – kreslený. Špecifikom je pohyblivý obraz, hovorená reč, 

bezprostrednosť pôsobenia. Obraz a reč sú teda základným vyjadrovacím prostriedkom 

v televízii. Sú popri tom rovnocenné zložky. Reč umožňuje zafixovať si pojmy a abstrakcie 

                                                 
71 HUDÍKOVÁ, Z. – PORUBCOVÁ, J.: Televízia. Mediálne kompetencie – V.zväzok. Trnava: UCM FMK, 
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a obraz dodáva skutočnosti jednoznačnosť a estetický zážitok. Reč dopĺňa obraz, lokalizuje 

časovo i priestorovo. Obraz prehlbuje a mení zmysel reči. Reč v televízii je jedinečná 

(mimika, gesto, pohyb, úsmev, pauza, intonácia) a je doplnená obrazovými faktormi.  

 V televíznej žurnalistike platia všeobecné princípy, akými sú zachytenie 

spoločenského diania, aktuálnosť, publicita, novosť, dokumentárnosť, pravdivosť, 

zrozumiteľnosť, univerzálnosť, výstižnosť, stručnosť, pravidelnosť, diferencované 

pôsobenie. Okrem toho, televíznu žurnalistiku charakterizuje aj: 

− bezprostrednosť (televízia môže zachytávať udalosti priamo),  

− autentickosť (divák „participuje“ na podujatí, udalosti, hoci sedí pred televíznou 

obrazovkou),  

− priblíženie minulosti do prítomnosti, 

− kontinuita (neustále sledovanie udalosti).74 

  

 Hovorený prejav v rozhlase je auditívna forma realizácie písomnej podoby jazyka. 

Jazyk ako systém kódov a znakov je najrozmernejším výrazovým a vyjadrovacím 

prostriedkom rozhlasovej komunikácie. Dokonalé ovládanie rečového majstrovstva do 

značnej miery ovplyvňuje účinnosť rozhlasového prejavu na poslucháča. Významný vplyv 

v efektívnosti rozhlasovej komunikácie zohráva i sugestívnosť hlasu komunikátora 

(moderátora, redaktora, spíkra). Jeho prejav má variabilnú formu a charakter interpretácie 

zodpovedá najmä autorskému zámeru, komunikačnej situácii, typu relácie a štruktúre 

vysielaného programu konkrétneho typu vysielateľa.75  

 Moderátor by mal primerane rešpektovať zásady zvukového princípu hovoreného 

slova v rozhlasovej interpretácii. Jedná sa o hovorovosť, ktorá kladie na profesionálneho 

interpreta zásadné požiadavky vyplývajúce  z rešpektovania zvukovej roviny jazyka:  

− zásada správnej artikulácie 

− primeraná rečová intonácia 

− rytmus 

− dynamika 

− striedanie hlasov 
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− striedanie slova a hudby.76 

 Rozhlasový komunikátor musí rešpektovať aj ďalší principiálny fenomén rozhlasovej 

komunikácie a ním je efemérnosť. Nenávratnosť odvysielanej relácie môže moderátor 

cieľavedome neutralizovať pomocou rôznych spôsobov. Najvýraznejšie možnosti sú: 

− výstižnosť a úspornosť jazykového prejavu moderátora 

− prehľadnosť 

− redundancia, nadbytočnosť, viacnásobné opakovanie, obmieňanie dôležitých faktov 

− pravidelnosť 

− reprízovanie.77 

  

 Pri tvorbe textov v televíznej komunikácii je nutné zachovávať princíp – čo je vidieť, 

netreba hovoriť. V súčasnosti musí televízny tvorca na extrémne krátkom priestore 

poskytnúť, čo najviac informácií a ozrejmiť divákovi súvislosti. Tento krátky úsek musí 

využiť čo možno najefektívnejšie, naplniť ho predovšetkým obrazom, montážou záberov. 

Slovom len ozrejmuje súvislosti a vzťahy, ktoré sa obrazom nedajú vyjadriť.  

 Hovorená reč moderátora by mala byť spisovná, prirodzená a má dodržiavať 

štylistické pravidlá a ortoepickú normu. V televíznej komunikácii sa vyznačuje základnými 

charakteristikami: 

− zobrazuje realitu v pojmoch, v abstrakciách,  

− poskytuje možnosť presného popisu vonkajších stránok javov,  

− popisuje vzťahy k iným javom, faktom, skutočnostiam,  

− vyjadruje súvislosti, hodnotenia, podrobnosti, časovú a priestorovú lokalizáciu.  

 Jazykovo – štylistická rovina televízneho prejavu je reprezentovaná výrazovými 

prostriedkami. Jazyk predstavuje významný výrazový prvok. Texty sa ich interpretáciou 

menia na reč. Je preto nutné pripravovať ich s vedomím, že sú určené na počúvanie. Reč je 

v tomto prípade prchavá, nemožno sa k nej vrátiť. Má byť preto zrozumiteľná, 

jednoznačná a divák by ju mal pochopiť na prvé počutie. V súvislosti so slovosledom vety 

televíznej reči by mal moderátor myslieť na pozornú a dostatočnú apretáciu (úpravu).78 

                                                 
76 CHUDINOVÁ, E. – LEHOCZKÁ, V.: Fenomén rozhlasu v systéme masmédií. Základy teórie rozhlasovej 
žurnalistiky s systéme masmediálnej komunikácie. Trnava: UCM FMK, 2007. s. 28 - 29 
77 CHUDINOVÁ, E. – LEHOCZKÁ, V.: Fenomén rozhlasu v systéme masmédií. Základy teórie rozhlasovej 
žurnalistiky s systéme masmediálnej komunikácie. Trnava: UCM FMK, 2007. s. 29 
78 TUŠER, A. a kol.: Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Eurokódex, 2010. s. 197 
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1.2.4 Vlastnosti a schopnosti moderátora 

 Moderátor by sa mal vyznačovať predovšetkým vhodnými moderátorskými 

dispozíciami, akými sú: melodický, mikrofonický hlas a prejav bez rečovej chyby. Mal by 

byť schopný predvídať dosah svojho prejavu, poznať svojho adresáta a vedieť sa mu 

prispôsobiť. Jeho práca si vyžaduje jazykovo – štylistické i odborné znalosti i základnú 

podmienku ovládať normu spisovného jazyka a zásady kultúry jazykového prejavu.79 

 Profesionálne zvládnutie prejavu predpokladá dobrú znalosť štylistiky jazyka, 

syntaktickú a morfologickú základňu. Moderátorovi by nemali chýbať nasledovné 

vlastnosti, vyplývajúce z osobnostných predpokladov: 

− osobnostno - intelektuálne kvality 

− životné skúsenosti 

− sebavedomie 

− empatia, vnímavosť 

− kultivovanosť ducha a jazykového vedomia 

− cit pre  jazyk 

− komunikačná zdatnosť 

− slovná zásoba 

− prenikavosť, schopnosť vidieť veci do hĺbky 

− tvorivosť a originalita. 

 Na úspešný výkon potrebuje mať moderátor i vedomosti z oblasti teórie médií, 

z problematiky, ktorej sa venuje. Nemali by mu chýbať vedomosti o spôsoboch a formách 

novinárskej práce (zber informácií, tvorba výpovede, distribúcia informácií publiku), 

poznatky o psychológii publika (spôsob príjmu a spracovania  výpovedí, vplyv výpovedí 

na psychiku príjemcu).80 

 Podľa Brečku má novinár disponovať zručnosťami, ktoré je možné rozdeliť do troch 

skupín: 

− odborno-technické zručnosti spojené s prácou v konkrétnom médiu 

− organizačno - riadiace zručnosti 

                                                 
79 TUŠER, A. a kol.: Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Eurokódex, 2010. s. 195 
80 BREČKA, S. – ONDRÁŠIK, B. – KEKLAK, R.: Médiá a novinári na Slovensku 2010. Bratislava: 
Eurokódesx, 2010. s. 92 
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− komunikačné zručnosti (zvládnutie interpersonálnej komunikácie na pracovisku, ale 

aj s respondentom, komunikácia s publikom).81 

 Vo vysielaní sa odzrkadľujú aj jazykové schopnosti, psychická vyrovnanosť, 

somatotyp osobnosti, povaha, dôveryhodnosť, stupeň exhibicionizmu v pozitívnom 

zmysle, schopnosť primerane reagovať na nepredvídanú situáciu. Výsledný efekt 

moderátorskej práce vo veľkej miere ovplyvňuje napr. aj temperament.  

 U ľudí pracujúcich v médiách je veľmi dôležité tzv. pozitívne fluidum, bez ohľadu na 

to, či ho len vidno alebo ho aj počuť. Veľkú úlohu u moderátora zohráva prirodzený, 

neafektovaný a živý prejav. Obsah musí byť v jednote s formou.82 

 Úspešnosť moderátorskej profesie je priamo úmerná vzájomnej vyváženosti 

intelektuálnych, odborných a intelektuálnych schopností, ako aj iných kompetencií 

moderátora.83  Výkon moderátora v značnej miere závisí od profesionálnej (vzdelávacej) 

prípravy, aj keď ich dodržiavanie nie je iba vecou sebakontroly, ale aj kontroly 

inštitucionálnej sféry.84 

1.2.5 Situácia vo vzdelaní moderátorov vo svete a na Slovensku 

 Vzdelanie v rozvoji moderátora zohráva kľúčovú úlohu. Na jednej strane ovplyvňuje 

kvalitu moderátora, na druhej strane požiadavky moderátorskej profesie ovplyvňujú obsah 

a kvalitu vzdelávania.  

 V posledných rokoch sa nároky na moderátorov stále zvyšujú, čo je následok zmeny 

štruktúry a charakteru celého novinárskeho povolania. Možno ju sledovať na troch 

štrukturálnych úrovniach: 

1) organizačná zmena 

2) programová (žánrová, formátová) zmena 

3) zmena rolí. 

 Médiá sa v poskytovaní služieb, informácií a zábavy usilujú prispôsobiť potrebám 

recipientov a organizáciu práce podriadiť hospodárskym kritériám. Pre moderátorov z toho 

                                                 
81 BREČKA, S. – ONDRÁŠIK, B. – KEKLAK, R.: Médiá a novinári na Slovensku 2010. Bratislava: 
Eurokódesx, 2010. s. 92 
82 ZVALOVÁ, J.: Čo musíme vedieť ešte pred tým, ako začneme hovoriť. Trnava: FMK UCM, 2007. s. 9, 11 
83 TUŠER, A. a kol.: Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Eurokódex, 2010. s. 195 
84 BREČKA, S. – ONDRÁŠIK, B. – KEKLAK, R.: Médiá a novinári na Slovensku 2010. Bratislava: 
Eurokódex, 2010. s. 107 
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vyplýva, že si musia osvojiť manažérske praktiky. Ich profil činnosti sa tým rozširuje 

najmä o komunikačné a organizačné schopnosti.85 

 Z hľadiska spôsobu prezentácie obsahov sú v súčasnosti najvýraznejšie najmä tieto 

trendy: 

− Formáty prinášajúce informácie a analýzy vytláčajú formáty, ktoré poskytujú zábavu 

a služby. 

− Správa, interview a reportáž vytláčajú náročnejšie žánre s estetickými 

a dramaturgickými momentmi. 

− Informácia a zábava sa miešajú do infotainmentu, členenie medzi novinárskymi 

žánrami zaniká.  

− Menia sa predstavy o tom, ktorá udalosť je pre spravodajstvo dôležitá.86 

 V štruktúre novinárskych rolí sa do popredia dostáva niekoľko nasledovných 

fenoménov: 

− Pracovníci v tradičných médiách dostávajú nových komunikačných a kooperačných 

partnerov: marketingových expertov, plánovačov podujatí a pozorovateľov trhu. Na 

novinárov a ich produkty sa uplatňujú metódy  merania a kontroly výkonov. 

− Stabilita pracovného miesta klesá. Dlhodobý pracovný vzťah nahrádzajú krátkodobé 

zmluvy, zmluvy na konkrétne projekty a úlohy.  

− Rola moderátora sa mení na rolu marketingového manažéra, pričom mu prináleží 

zvládať značnú časť plánovacích a organizačných úloh.87  

 

 „Napriek určitým výkyvom a nepravidelnostiam, celkový trend úrovne vzdelania 

príslušníkov novinárskej profesie  je celkom jednoznačný. Podobne ako v iných vyspelých 

krajinách, aj na Slovensku sa zvyšuje vzdelanostná úroveň novinárov.“88  

 Znalosť cudzích jazykov je jedným z dôležitých atribútov novinárskej kvalifikácie. 

Angličtinu aktívne ovláda až 60% novinárov, pričom sa jedná najmä o mladšie ročníky. 

Nemecký jazyk ovláda takmer 28%. Ruština v tejto profesii nie je na ústupe, ovládajú ju 

najmä starší novinári.   

                                                 
85 BREČKA, S. – ONDRÁŠIK, B. – KEKLAK, R.: Médiá a novinári na Slovensku 2010. Bratislava: 
Eurokódex, 2010. s. 86 
86 BREČKA, S. – ONDRÁŠIK, B. – KEKLAK, R.: Médiá a novinári na Slovensku 2010. Bratislava: 
Eurokódex, 2010. s. 87 
87 BREČKA, S. – ONDRÁŠIK, B. – KEKLAK, R.: Médiá a novinári na Slovensku 2010. Bratislava: 
Eurokódex, 2010. s. 87-88 
88 BREČKA, S. – ONDRÁŠIK, B. – KEKLAK, R.: Média a novinári na Slovensku 2010. Bratislava: 
Eurokódex, 2010. s. 202 
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 Dôležitosť práce s počítačom a internetom stále narastá. Podiel novinárov 

pracujúcich na počítači sa zvyšuje. 90% z nich v súčasnosti využíva internet, čo je 

najvýraznejší posun v novinárskych zručnostiach za posledných pár rokov.  

 Z jednotlivých foriem vzdelávania dnes, podobne ako to bolo aj v minulosti, 

preferujú moderátori kratšie jednorazové kurzy, stáže, semináre a sebavzdelávanie. Menší 

záujem je o e-learning a cyklické kurzy, najmenší o externé a postgraduálne štúdium.89  

1.2.6 Vzdelávanie a rozvoj moderátorov vo vybraných slovenských médiách 

Televízia TA3 

 Televízia TA3 je malá televízia a z tohto dôvodu jej organizačná štruktúra nie je 

rovnaká ako v ostatných celoštátnych televíziách. Televízia preto nemá zriadený 

samostatný personálny útvar. Túto kompetenciu si prerozdeľujú šéfredaktor vysielania so 

zástupkyňou šéfredaktora.  

 Na moderátorov je kladená požiadavka neustáleho zlepšovania svojho prejavu. 

Televízia TA3 raz za týždeň využíva pomoc hlasového a jazykového pedagóga. Počas 

tohto dňa sa venuje 4 - 5 ľuďom. V praxi to znamená, že  na každého vyjde rad minimálne 

raz za mesiac. Pedagogička s moderátormi prechádza ich odvysielané príspevky. 

Spolupracujú na zlepšení nedostatkov a upevňovaní silných stránok ich ústneho prejavu. 

 Vzdelanie moderátorov je pre výkon ich profesie v televízii TA3 nevyhnutnosťou. 

Moderátori sa pravidelne zúčastňujú cyklu tematických školení (napr. v Slovenskom 

plynárenskom priemysle, Inštitúte pre hospodársku politiku, Ministerstve zahraničných 

vecí a pod.).  

 Noví zamestnanci televízie sa po príchode dostavajú do tzv. inkubačnej doby. Pri 

zaúčaní im pomáhajú skúsenejší kolegovia. Televízia preferuje ľudí s praxou, preto je 

intenzita tohto zaúčania minimálna.90 

 

Televízia Markíza 

 Vzdelávanie moderátorov televízie Markíza je zabezpečované externou 

spoločnosťou a Útvar ľudských zdrojov televízie Markíza do tohto procesu nezasahuje ani 

                                                 
89 BREČKA, S. – ONDRÁŠIK, B. – KEKLAK, R.: Média a novinári na Slovensku 2010. Bratislava: 
Eurokódex, 2010. s. 203 
90 GUBKOVÁ, Nora. 2011. Vzdelávanie a rozvoj moderátorov v televízii TA3. 20.január 2011; [citované 
28.januára 2011; 13:00], Osobná komunikácia. 
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nemá na neho vplyv. Je to v kompetencii odborníkov a profesionálov zodpovedných za 

výsledok, ktorý vidia v konečnom dôsledku diváci televízie.91 

 

FUN rádio 

 Vzdelávanie moderátorov patrí v súčasnosti k samozrejmostiam práce vo Fun rádiu. 

Aj keď ide o profesionálnych moderátorov, ktorí majú veľa skúseností, Fun rádio túto 

stránku profesie nepodceňuje.  

 Jednou z metód vzdelávania moderátorov je analýza vysielania. Moderátori 

pravidelne (minimálne jedenkrát v týždni) absolvujú sedenie so šéfredaktorom. Spolu 

počúvajú odvysielané relácie a rozoberajú svoje moderátorské vstupy.  

 Druhá metóda je založená na zdokonaľovaní slovenského jazyka a štylistiky. 

Moderátori minimálne raz mesačne absolvujú sedenie s jazykovou pedagogičkou, s ktorou 

analyzujú svoj jazykový prejav. Spolu sa snažia o odstraňovanie nespisovných slov a 

efektívne vyjadrovanie. 

 Tretia metóda spočíva v tom, že moderátori približne štyrikrát do roka absolvujú 

školenie s konzultačnou spoločnosťou, ktorá pomáha pri formátovaní Fun rádia.92 

 

 Zo zberu informácií, ktoré nám poskytli oslovené kompetentné osoby, resp. 

zástupcovia personálnych oddelení slovenských televízií a slovenských rozhlasových 

staníc vyplýva, že žiadne médium v súčasnosti nevyužíva pri vzdelávaní moderátorov 

metódu rozvoja ľudských zdrojov, koučing. Najčastejšími formami, ktorými sa 

zdokonaľujú moderátori, sú na základe zistení konzultácie s hlasovým a jazykovým 

pedagógom a analýza vysielania.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
91 VALENTOVÁ, Viola ˂valentova@markiza.sk˃. 2011-02-16. Vzdelávanie a rozvoj moderátorov v televízii 
Markíza. [E-mail adresátovi Jane Balážovej ˂balazova.j@gmail.com˃].  
92 MIKÚŠEK, Marek ˂ marek@funradio.sk˃. 2011-01-13. Vzdelávanie a rozvoj moderátorov vo Fun rádiu. 
[E-mail adresátovi Jane Balážovej ˂balazova.j@gmail.com˃].   
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2 CIEĽ PRÁCE 
  
 Cieľom diplomovej práce je analýza a overenie možností uplatnenia a rozvoja 

koučingu pre profilové pozície v slovenských médiách (televízia a rozhlas) s cieľom 

rozvoja firemnej kultúry. Keďže sa v práci zameriavame na vzdelávanie a rozvoj 

moderátorov, budeme sa snažiť o verifikáciu opodstatnenosti implementácie koučingu do 

systému vzdelávania a rozvoja tejto profesie na Slovensku a prinesieme aj konkrétny návrh 

jeho implementácie.  

 V súčasnosti na našom trhu neexistuje publikácia, ktorá by sa podobnou 

problematikou hlbšie zaoberala, a preto je našou ambíciou priniesť ucelený pohľad na to, 

čo všetko práca moderátora zahŕňa, v čom môže byť koučing pre rozvoj tejto profesie 

prínosný a ako aplikovať nástroj rozvoja ľudského potenciálu do firemnej kultúry médií, 

aby sa talent moderátorov efektívnejšie zhodnocoval a prinášal tak lepšie výsledky nie len 

moderátorovi, ale aj celému médiu, ktorého súčasťou je.  

 Aby sa nám podarilo naplniť náš stanovený cieľ, musíme vychádzať z niekoľkých 

krokov, ktoré nasledujú v takejto postupnosti:  

1. teoretické východiská koučovania so zameraním na jeho základné princípy, prínosy, 

oblasti aplikácie, ale aj možné bariéry implementácie; 

2. analýza súčasného stavu koučingu vo svete i na Slovensku na základe globálneho 

prieskumu; 

3. teoretické východiská moderátorskej profesie s koncentráciou na vlastnosti, 

schopnosti a kompetencie, ktoré od moderátora táto práca vyžaduje, ďalej so 

zameraním na súčasnú situáciu a faktory, ktoré vplývajú na výkon a formy 

vzdelávania moderátorov vo svete i na Slovensku; 

4. zber a analýza informácií o existujúcich nástrojoch vzdelávania a rozvoja 

moderátorov zo slovenského mediálneho prostredia (vybrané slovenské televízie 

a rozhlasové stanice) prostredníctvom kompetentných osôb; 

5. výskumný proces so zameraním na aktuálne možnosti rozvoja moderátorov 

a potenciál implementácie koučingu do firemnej kultúry; 

6. interpretácia výsledkov prieskumu a ich komparácia s teoretickými východiskami 

diplomovej práce; 
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7. odporúčania a návrhy na implementáciu koučingu do systému vzdelávania a rozvoja 

slovenských moderátorov a následného efektívnejšieho rozvoja ich talentu 

a potenciálu a rozvoja celej firemnej kultúry.  

  

 Výsledky výskumnej časti sú najprínosnejšou kapitolou diplomovej práce, pretože do 

súčasného stavu vo vzdelávaní moderátorov prinášajú nové poznatky a nové pohľady 

a vytvorili rámec pre možnú inováciu v systéme vzdelávania a rozvoja. Naše zistenia sme 

logicky usporiadali a vyhodnotili. V záverečnej časti plnia funkciu empirického 

východiska pre konkrétny návrh implementácie nástroja rozvoja ľudských zdrojov – 

koučingu.  
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3 METODIKA PRÁCE 
 
 V tejto časti práce si bližšie predstavíme stratégiu výskumu. Aby sme dosiahli čo 

najrelevantnejšie výsledky, bolo potrebné zvoliť vhodný druh výskumu. Vychádzali sme 

pri tom z prezentovaného cieľa a našich čiastkových cieľov, ktorým sme sa hlbšie venovali 

v predchádzajúcej kapitole.  

 Metodika práce v sebe zahŕňa charakteristiku skúmaného objektu, pracovné postupy 

použité v diplomovej práci, spôsoby získavania údajov a informácií, ale aj spôsob 

vyhodnocovania výskumu a jeho interpretácie. 

 

3.1 Charakteristika skúmaného objektu 

 Našou základnou jednotkou výskumu je moderátor pracujúci v slovenských 

celoštátnych médiách, presnejšie v televízii a v rozhlase. Keďže takýto, pomerne 

homogénny, súbor jednotiek je dosť veľký a pravdepodobnosť spolupráce so všetkými 

slovenskými moderátormi je pomerne malá, náš výskum je svojou povahou 

reprezentatívny (skúmaniu podlieha iba určitá časť súboru – vzorka).  

 Pri výbere jednotiek, ktoré sú predmetom nášho záujmu, sme sa snažili 

o proporcionalitu. Vybraná vzorka na základe tohto princípu musela spĺňať determinanty, 

ktoré reflektujú celý súbor z hľadiska vykonávania moderátorskej profesie.  

 Výskum sa dotýkal malej vzorky moderátorov z deviatich celoštátnych médií. Tento 

počet bol ovplyvnený prístupom k mailovým adresám oslovených moderátorov. Nie všetky 

médiá majú na svojich internetových stránkach uvedené kontakty na svojich moderátorov. 

To pre náš výskum znamenalo podstatnú selekciu jednotiek. Náhodným výberom sme do 

skúmanej vzorky zaradili 32 moderátorov z nasledovných celoštátnych médií:  

1) televízie: Slovenská televízia, Markíza, JOJ, TA3, LUX 

2) rozhlasové stanice: Slovenský rozhlas, Fun rádio, rádio Expres, rádio Viva. 

 Naša vzorka moderátorov je charakteristická tým, že každá jej jednotka je 

zamestnancom celoštátneho média, či už verejnoprávneho alebo súkromného.  Tento fakt 

je podstatný najmä z toho dôvodu, že s ním súvisí medializácia a popularita moderátorov 

u relatívne širokej verejnosti.  

 Výkon moderátorskej profesie kladie na moderátorov požiadavku čo najlepšej 

sebaprezentácie. Forma prejavu a celkový prístup k moderovaniu sú pritom u moderátorov 

rozdielne. Súvisí to najmä s filozofiou konkrétneho média, ktorej zamestnancami sú. 
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Súkromné televízie využívajú prvky neoficiálnej, nekonvenčnej formy komunikácie 

moderátora s divákom. Moderátor tak má možnosť prezentovať sa osobnejším štýlom. 

Oproti tomu, verejnoprávne médiá využívajú oficiálnu formu moderovania. Permanentné 

vzdelávanie je u oboch typov moderátorov nevyhnutným predpokladom na to, aby sa vo 

svojej práci zlepšovali, prípadne, aby sa nezhoršovali a spĺňali základné požiadavky 

kladené na ich výkon.  

 Moderátori zaradení do vzorky sa vyznačujú nasledovnými spoločnými vlastnosťami, 

ktorými by mal disponovať každý dobrý moderátor: osobnostno - intelektuálne kvality, 

sebavedomie, empatia, vnímavosť, cit pre  jazyk, komunikačná zdatnosť, slovná zásoba, 

prenikavosť, tvorivosť a originalita. Vybraní respondenti sú moderátormi hlavných 

spravodajských relácií, spravodajských, publicistických, diskusných a zábavných relácií.  

 

3.2 Výskumné metódy a spôsoby získavania údajov 

 Vo výskumnej časti sme vychádzali z empirických metód zberu a hromadenia 

informácií. V snahe o čo najlepšie naplnenie potreby poznania, aké prínosy má 

implementácia koučingu do firemnej kultúry a aké sú možnosti uplatnenia a rozvoja 

koučingu pre moderátorské pozície v slovenských médiách (televízia a rozhlas), sme sa 

opierali najmä o tieto empirické výskumné metódy:  

• bibliografická metóda,  

• analýza, vyhodnotenie a interpretácia produktov činnosti, dostupných 

materiálov a dokumentov,  

• interview a rozhovor,  

• dotazník.  

  

 Východiskovou metódou pri spracovávaní diplomovej práce je bibliografická 

metóda zberu a zhromažďovania informácií zaoberajúcich sa problematikou koučingu 

a moderátorskej profesie, vrátane požiadaviek na rozvoj a vzdelávanie na profilovú pozíciu 

moderátora. Základ teoretických východísk tvorí odborná literatúra (domáca i zahraničná), 

odborné texty, časopisy a odborné prednášky. Pre hlbší a komplexný ponor do témy 

a získanie presného a plastického obrazu o skúmanom jave sme použili aj metódu 

dedukcie, komparácie, syntézy i analýzy teoretických zdrojov.  

 Pri písaní podkapitoly týkajúcej sa koučingu sme sa opierali najmä o zahraničnú 

literatúru. Koučing vznikol v Anglicku, a preto sme, logicky, vychádzali z knihy jedného 
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zo zakladateľov koučingu, Sira Johna Whitmora. Formulácia princípov, ktorým sa 

v publikácii podrobne venuje,  ovplyvnila ďalší vývoj tohto nástroja rozvoja ľudského 

potenciálu. Ďalšou nosnou knihou je publikácia Umění koučovat od známeho českého 

kouča Petra Parmu. Jeho pohľad sa od tradičného koučingu Johna Whitmora líši. Je 

zástancom systemického koučingu. Tomuto prístupu sa venuje aj zakladateľka 

systemického koučingu na Slovensku, Klára Giertlová. Čerpali sme z jej publikácie 

Manažovať a koučovať systemicky? Áno!, ale aj z mnohých jej príspevkov uverejnených 

v odborných časopisoch. Keďže existuje viacero rôznych prístupov ako koučovať, snažili 

sme sa priniesť ucelený pohľad na túto metódu rozvoja, a to tak, že sme vyextrahovali ich 

spoločné znaky. Našim cieľom bolo poukázať na jeho prínosy, možné oblasti 

implementácie, ale aj bariéry aplikácie.  

 Domáca literatúra bola ťažiskom pri formovaní materiálu prinášajúcom informácie 

o moderátorskej profesii. Keďže našim hlavným cieľom práce je analýza a overenie 

možnosti uplatnenia a rozvoja koučingu pre pozíciu moderátora v slovenských médiách, je 

pre najvýstižnejšie spracovanie tejto témy vhodná práve slovenská bibliografia. Na základe 

nej sa snažíme o generalizáciu vlastností, schopností a kompetencií, ktorými by mal 

disponovať moderátor.  

 

 Analýza výsledkov činnosti a dokumentov nám slúži na porozumenie 

a interpretáciu získaných poznatkov z prístupných dokumentov a zo samotného výskumu 

a najmä na poznávanie názorov vyjadrených v dokumentoch. Touto metódou skúmania 

rozkladáme zložitejšie skutočnosti na jednoduchšie. Systematicky tým sledujeme 

naplnenie nášho zámeru, ktorým je vymedzenie podstatných znakov a interakcií medzi 

jednotlivými prvkami skúmaných objektov. Pre naše výskumné a diagnostické účely 

analyzujeme dokumenty, ktoré sú sekundárnym spracovaním pôvodných údajov.  

 Výsledky kvalitatívneho výskumu tvoriaceho podstatu praktickej časti diplomovej 

práce, sú prameňom informácií, na základe ktorých môžeme prostredníctvom analýzy 

formulovať súdy o procesoch vo vnútri vzdelávacieho systému moderátorov, o všetkých 

vplyvoch na ich ďalší rozvoj potenciálu a možnosti uplatnenia koučingu v tomto systéme.  
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 Interview a rozhovor sú formou získavania poznatkov o štrukturálnych a funkčných 

vlastnostiach, dynamike, intenzite a smeroch vývoja určitých spoločenských javov 

a o skúsenostiach a názoroch vybraného súboru.93  

 Túto metódu zberu informácií sme uskutočňovali prevažne prostredníctvom mailovej 

komunikácie, v jednom prípade sme realizovali ústne interview pri osobnom stretnutí. 

Kontaktovali sme kompetentné osoby z personálnych oddelení médií, resp. osoby 

zodpovedné za systém vzdelávania a rozvoja moderátorov. Našim zámerom bolo 

zhromaždiť informácie týkajúce sa práve vzdelávania moderátorov. Pýtali sme sa:  

1. Máte vo vašom médiu zavedený systém vzdelávania a rozvoja 

moderátorov?  

2. Aké  metódy vzdelávania a rozvoja využívate? S akým efektom? 

3. Využívate pri vzdelávaní a rozvoji moderátorov aj koučing? Ak áno, prečo? 

Ak nie, prečo? 

 Výsledkom tejto metódy je zhrnutie súčasnej situácie vo vzdelávaní moderátorov na 

pracovisku a verifikácia našej hypotézy, z ktorej sme pri realizácii tejto metódy vychádzali. 

Predpokladali sme, že pri vzdelávaní moderátorov žiadne médium (ani televízie ani 

rozhlasové stanice) nevyužívajú metódu vzdelávania  rozvoja - koučing. Táto hypotéza sa 

nám na základe odpovedí oslovených osôb potvrdila.  

 Realizácia tejto metódy mala aj isté obmedzenia, čo malo vplyv na výsledky zberu 

informácií. Medzi naše najväčšie bariéry uskutočnenia metódy výskumu prostredníctvom 

interview patria: 

− neochota spolupracovať, 

− neodpovedanie na e-maily,  

− vzdelávanie moderátorov má v kompetencii externá spoločnosť,  

− nesprístupnenie informácií s odôvodnením, že sa jedná o interné 

materiály, ktoré nie je možné poskytovať mimo média. 

 

 Pomocou dotazníkovej metódy sme komunikovali s vybranou vzorkou 

respondentov, ktorá je objektom nášho skúmania vo výskumnej časti diplomovej práce. 

Práve táto metóda umožňuje získať veľké množstvo údajov, ktoré majú vo vzťahu 

k podstate skúmaného javu hlavne deskriptívny charakter. Spravidla sa nám ním nepodarí 

                                                 
93 JUSZCZYK, S.: Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava: IRIS, 2003. s. 54 



 48 

preniknúť hlbšie do skúmaného problému, preto poznatky vyplývajúce z neho, nesmieme 

preceňovať.94  

 

Hypotézy 

 Pri naplnení hlavného cieľa našej práce sme vychádzali z niekoľkých predpokladov, 

ktoré sme verifikovali prostredníctvom dotazníka.   

 Hlavnú hypotézu (H) sme sformulovali takto: „U moderátorov budú splnené 

predpoklady (uvedomenie si reality a prijatie zodpovednosti) pre to, aby sa dal pre ich 

ďalší rozvoj aplikovať koučing.“ 

 

Na hlavnú hypotézu nadväzovali dve čiastkové hypotézy, ktoré sme sformulovali 

nasledovne: 

Prvá čiastková hypotéza (H1) znie: „Efektívna forma vzdelávania je pre moderátorov 

taká, ktorá dokáže rozvíjať ich osobnostný potenciál.“ 

Druhá čiastková hypotéza (H2) znie: „Spätná väzba je pre profesionálny rast 

moderátorov rozhodujúca a najviac naň vplýva.“ 

  

 Jedna z najnáročnejších činností pri zostavovaní dotazníka je formulácia písomného 

systému otázok. Prostredníctvom nich sme konkretizovali naše ciele výskumu, definovali 

sme znaky a zhromaždili potrebné empirické fakty, ktoré nám poskytli prehľad 

o aktuálnych možnostiach rozvoja a vzdelávania slovenských moderátorov. Tieto 

informácie nám zároveň slúžili na verifikáciu, resp. falzifikáciu predpokladaných hypotéz. 

Pri našom tematickom usporiadaní dotazníka sme preferovali psychologický prístup pred 

logickým a postupovali sme od všeobecnej otázky ku konkrétnejšej. Dotazník sme 

koncipovali ako anonymný, čím sme sledovali väčšiu otvorenosť výpovedí.95 

 Nami vypracovaný dotazník mal online podobu a  posielali sme ho vo forme linku:  

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE1YLTdmWld6OXlPd0lZX05Cam

VZM0E6MQ 

 

Pripojili sme ho do e-mailov určených všetkým naším respondentom. S každým 

moderátorom sme komunikovali individuálne, nepristúpili sme k uľahčenému 

                                                 
94 BENČO, J.: Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: IRIS, 2001. s. 76 
95 BENČO, J.: Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: IRIS, 2001. s. 76 
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hromadnému odoslaniu spoločného e-mailu pre všetkých respondentov. Taký prístup by 

mohol znížiť dôveryhodnosť nášho dotazníka.  

 Napriek tomu, že sme s moderátormi komunikovali prostredníctvom mailovej 

komunikácie, nenarušilo to anonymný charakter dotazníka. Na náš e-mail respondenti 

vôbec nemuseli reagovať, stačilo iba, aby sa preklikli cez uvedený link  na online dotazník, 

kde sme meno moderátora nezisťovali. Pre naplnenie nášho cieľa to ani nebolo podstatné.   

 Okrem linku sme v e-mailoch informovali kontaktované osoby o účele nášho 

dotazníka, vysvetlili sme im cieľ našej diplomovej práce a zámer, ktorý sledujeme naším 

návrhom vychádzajúcim z výsledkov ich odpovedí a upozornili sme ich aj na čas potrebný 

na vyplnenie. Jednalo sa presne o čas nie dlhší ako 5 minút.  

 Počet otázok, na ktoré bolo potrebné odpovedať bolo 14, pričom 12 z nich určite 

museli vyplniť, aby sa dal dotazník odoslať. Výnimkou boli 2 otázky, ktoré sa týkali 

konkrétnej skúsenosti s koučingom. Keďže sme predpokladali, že nie každý respondent má 

osobnú skúsenosť s koučingom, nemohli sme ich limitovať povinnosťou odpovedať na 

takéto konkrétne otázky. Otvoreným otázkam sme sa v dotazníku zámerne vyhýbali, 

pretože našou snahou bolo, aby jeho vypĺňanie bolo pre vybranú vzorku moderátorov čo 

najpohodlnejšie a časovo najúspornejšie.  

 Respondenti si mohli vybrať zo zoznamu variantov odpovedí, pričom pri niektorých 

otázkach bola možnosť doplniť aj inú, vlastnú, odpoveď. Výber možností odpovedí bol pri 

niektorých otázkach obmedzený len na jednu odpoveď, pri niektorých na maximálne tri 

odpovede a v dvoch prípadoch respondenti mali označiť všetky možnosti, ktoré 

zodpovedajú ich skutočnosti. 

 Otázky obsiahnuté v dotazníku sa týkali metód vzdelávania, s ktorými sa moderátori 

v médiách stretávajú, ich prínosu, zdrojov spätnej väzby, motivácie pre ich profesionálny 

rozvoj, ďalej vlastného zhodnotenia svojich nedostatkov pri moderovaní, využívania 

svojho potenciálu pri výkone moderátorskej profesie a skúsenosti s koučingom.  

 Výsledky prieskumu sú vizualizované prostredníctvom grafov (koláčový, stĺpcový 

a pruhovaný), aby bolo zreteľné, s akou frekvenciou boli jednotlivé odpovede značené. 

V práci sme využili aj slovné vyhodnotenie a prehľad odpovedí v tabuľkovom spracovaní. 

V piatej kapitole získané údaje interpretujeme a vysvetľujeme možné dôvody odpovedí 

respondentov.   
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4 REALIZÁCIA A VÝSLEDKY VÝSKUMU  
  

 Ako sme už spomínali v predchádzajúcej kapitole, podstatou našej výskumnej časti je 

dotazník (pozri Prílohu E) vytvorený pre účel zberu empirických faktov o objekte nášho 

skúmania. Jeho výsledky nám poskytli prehľad o tom, aké sú súčasné možnosti 

vzdelávania a rozvoja slovenských moderátorov. Zhromaždené údaje sú východiskom pre 

návrh, ako možno čo najefektívnejšie rozvinúť potenciál pri výkone tejto profesie 

pomocou nástroja rozvoja ľudských zdrojov - koučingu. Túto metódu odporúčame 

implementovať do systému vzdelávania a rozvoja moderátorov práve preto, lebo narozdiel 

od iných vzdelávacích a rozvojových metód koučovanie podporuje nielen racionálnu, 

reflexno – vegetatívnu, ale aj emocionálnu a citovú zložku osobnosti, ktorá je pri povolaní 

moderátora obzvlášť dôležitá. Zároveň je táto metóda dlhodobá, systematicky plánovaná, 

aby bol moderátor koučom podnecovaný k zvýšeniu svojho výkonu, prijatiu zodpovednosti 

za seba a za svoje nedostatky a  mohol tak na základe svojich skúseností rozviť svoj 

potenciál do najvyššej možnej miery.  

  

 Kapitolu sme rozdelili na základe dotazníka na niekoľko tematických častí: 

 

1) Metódy vzdelávania a rozvoja moderátorov 

2) Spätná väzba vo výkone profesie moderátora 

3) Schopnosť uvedomenia si reality 

4) Osobná skúsenosť s koučingom. 

 

 V dotazníku sme vynechali časť, ktorej snahou by bola bližšia charakteristika profilu 

respondentov, pretože tú sme nepovažovali za smerodajnú pre splnenie nášho cieľa práce. 

Dôraz sme kládli na zistenie situácie v ich vzdelávaní, na faktory vplývajúce na výkon ich 

profesie a na prípadnú skúsenosť s koučingom. 

 Vybraní respondenti mali možnosť vyplniť dotazník v priebehu obdobia štyroch 

týždňov, kedy im bol k dispozícii v online podobe.  

 Návratnosť dotazníka bola viac ako 56%. Z 32 kontaktovaných moderátorov, 

vyplnilo dotazník 18. S takýmto počtom respondentov sme vopred rátali, preto tento fakt 

nepovažujeme za neočakávaný a nespôsobilo to výrazné obmedzenie a skreslenie 

získaných údajov.  
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4.1 Metódy vzdelávania a rozvoja moderátorov 

  Najvyužívanejšou metódou v systéme vzdelávania moderátorov je sebavzdelávanie. 

Túto možnosť uviedlo 89% respondentov, pričom každý mal označiť všetky metódy, ktoré 

sa v danom médiu využívajú za účelom ich vzdelávania a rozvoja. Ďalšími 

frekventovanými formami vzdelávania v médiách sú pracovné porady (83%), konzultácie 

s hlasovým pedagógom (61%), analýza vysielania (61%) a konzultácie s jazykovým 

pedagógom (50%). Uvedené metódy (konzultácie s hlasovým pedagógom, analýza 

vysielania, sebavzdelávanie, konzultácie s jazykovým pedagógom) považujú moderátori za 

najefektívnejšie, pričom viac ako polovica moderátorov si myslí, že konzultácie 

s hlasovým pedagógom a analýza vysielania majú pre nich najvyšší efekt.   

 Najmenej využívanými metódami sú na základe nášho dotazníka mentoring (0%), 

koučing, stáže, rotácia práce, poverenie úlohou a učenie hrou. Každú z týchto metód 

(okrem mentoringu) označil za využívanú len jeden respondent z celkového počtu 18. 

Poverenie úlohou a jednorazové kurzy nepovažuje žiaden moderátor za efektívne. 

Koučovanie, mentorovanie a asistovanie považuje za efektívne metódy len jeden 

respondent (6%).  
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Graf 1 Využívanie vzdelávacích metód 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Graf 2 Efektivita vzdelávacích metód 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
  

 Dôvod, ktorý respondenti najčastejšie uvádzali ako rozhodujúci pri odpovedi na 

otázku, prečo práve tieto metódy považujú za najefektívnejšie, bolo rozvíjanie 

osobnostného potenciálu. Pre túto možnosť sa rozhodlo 89% moderátorov. Viac ako 

polovica považuje za prínos týchto metód vyššiu úroveň vedomostí a zručností a takmer 

40% v nich nachádza podnietenie k väčšej tvorivosti a kreativite. Vyšší zárobok ako efekt 

týchto metód považuje za podstatný len jeden moderátor z 18.  



 53 

Tab. 2 Prínosy efektívnych metód  

PRÍNOSY POČET % 

rozvíjanie osobného potenciálu 16 89% 

Vyššia úroveň vedomostí a zručností 10 56% 

podnietenie k väčšej tvorivosti a kreativite 7 39% 

zvýšenie pracovnej motivácie 6 33% 

podnietenie k zodpovednosti a proaktivite 6 33% 

zmena pracovného správania k celkovému zlepšeniu 5 28% 

kariérny postup 4 22% 

zvýšenie pracovného výkonu, pre firmu prinášam lepšie výsledky 3 17% 

viac pracovných príležitostí 2 11% 

Vyšší zárobok 1 6% 

iný dôvod (vlastný) 0 0% 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.2 Spätná väzba vo výkone profesie moderátora 

 56% moderátorov  dostáva spätnú väzbu často, ale nie po každej moderátorskej 

aktivite a 33% moderátorov dostáva spätnú väzbu po každej relácii alebo po inej 

moderátorskej aktivite. Ani u jedného respondenta sa nevyskytol prípad, že by spätnú 

väzbu nedostával vôbec.  

 Najčastejším zdrojom tejto spätnej väzbu sú u viac ako tretiny moderátorov diváci, 

resp. poslucháči, takmer tretina z nich uviedla ako svoj zdroj spätnej väzby nadriadeného 

a 22% moderátorov najčastejšie dostáva reakcie na svoj výkon od príbuzných a priateľov. 

V dvoch prípadoch z 18 moderátori uviedli kolegov ako zdroj častej spätnej väzby a jeden 

respondent (6%) za tento zdroj označil svoje okolie. 
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Graf 3 Zdroje spätnej väzby 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

4.3 Schopnosť uvedomenia si reality 

 Svoje slabé stránky dokážu zhodnotiť takmer všetci moderátori, s výnimkou dvoch, 

ktorí si nie sú istí, či takéto tvrdenie môžu o sebe prehlásiť. Žiaden respondent si nemyslí, 

že by nevedel o svojich nedostatkoch vo výkone profesie moderátora a ani jeden neoznačil 

možnosť, že nemá žiadne nedostatky.  

 Na otázku, či vo výkone svojej profesie využívajú naplno svoj potenciál odpovedala 

polovica moderátorov áno a druhá polovica nie. 39% z nich si myslí, že tento potenciál nie 

je možné rozvinúť bez akéhokoľvek inštruovania skúsenejším človekom a rovnaké 

množstvo moderátorov má názor, že sa to dá, ale len veľmi ťažko. Zvyšných 22% sa 

stotožňuje s možnosťou, že sa to dá.  

   Najväčší vplyv na rozvoj talentu moderátorov pre ich profesiu mala v 78% 

sebamotivácia a sebavzdelávanie. 56% moderátorov uviedlo ako najsilnejší faktor pre tento 

rozvoj predošlé pracovné skúsenosti a skúsenejšieho kolegu, resp. kolegov. Inštitucionálne 

vzdelávanie na stredných a najmä vysokých školách a mediálne vzory ovplyvnili 

moderátorov v rozvoji ich talentu len v dvoch prípadoch z 18. Každú z týchto dvoch 

možností označilo 11% z oslovených moderátorov. Moderátori mohli pri tom označiť 

maximálne tri možné odpovede na našu otázku.  

 Pre profesionálny rast moderátorov zohráva najdôležitejšiu úlohu spätná väzba, či už 

pozitívna alebo negatívna. Tá najviac vplýva na 78% respondentov. Ambicióznosť ako 

silný faktor rastu označila viac ako polovica moderátorov. Divákov, resp. poslucháčov 



 55 

považuje za možný vplyv na profesionálne napredovanie 44% respondentov. 39% 

moderátorov vidí ako dôvod svojho progresu sebavzdelávanie a rovnaký percentuálny 

podiel moderátorov uvádza ako dôvod pracovné skúsenosti. Vzdelávanie v rámci 

zamestnania pomohlo k profesionálnemu rastu 5 moderátorom a finančná motivácia trom z 

18 opýtaných. Pri týchto údajoch je dôležité podotknúť, že respondenti mali možnosť 

vybrať maximálne 3 možnosti, preto percentuálny súčet odpovedí presahuje 100%.  
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Graf 4 Vplyvy na rozvoj talentu 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Graf 5 Faktory vplývajúce na profesionálny rast 
Zdroj: Vlastné spracovanie  
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 Presnú predstavu o tom, čo urobiť pre svoje zlepšenie vo výkone profesie má 89% 

moderátorov. 11% moderátorov si jasne nevie predstaviť, aké kroky je potrebné urobiť pre 

zlepšenie výkonu. Vo výsledkoch sa nevyskytol ani jeden prípad moderátora, ktorý by 

vôbec nevedel, čo pre svoje zlepšenie urobiť a ani jeden si nemyslí, že nepotrebuje vo 

svojom výkone nič zlepšovať. 

 

4.4 Osobná skúsenosť s koučingom 

 10 moderátorov zo všetkých 18, ktorí sa do vypĺňania dotazníka zapojili, sa osobne 

s koučingom ešte nikdy nestretlo, kým zvyšní 8 takúto skúsenosť majú. Z ďalších dvoch 

nepovinných otázok zameraných práve na túto osobnú skúsenosť vyplynulo, že v 33% 

percentách bol koučing prínosom, 44% moderátorov toto tvrdenie nevedelo posúdiť a pre 

6% prínosom nebol.  

 Pri udávaní dôvodu prípadného prínosu koučingu mohli respondenti označiť 

maximálne 3 možnosti. Viac ako polovicu moderátorov obohatil koučing v tom, že dokážu 

lepšie identifikovať a prekonávať svoje nedostatky. Zlepšenie využívania osobnostných 

daností a talentu zaznamenalo po koučingu 33% moderátorov a taký istý počet podáva 

vďaka nemu vyššie výkony. Koučing posilnil schopnosť byť sebou samým u 22% 

respondentov, rovnaký počet moderátorov sa vďaka nemu kreatívnejšie rozhoduje 

a u ďalšej časti zlepšil schopnosť sebareflexie. 22% respondentov koučing v žiadnom 

smere neobohatil. 
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Graf 6 Prínosy koučingu 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
  

4.5 Zhrnutie výsledkov výskumu  
 
 Výsledky empirického zberu údajov poukázali na to, že najviac využívanými 

metódami vzdelávania v systéme vzdelávania a rozvoja moderátorov je sebavzdelávanie, 

pracovné porady, konzultácie s hlasovým pedagógom, analýza vysielania a konzultácie 

s jazykovým pedagógom. Tieto metódy (okrem pracovných porád) sa ukázali aj ako 

najefektívnejšie, pričom najväčší prínos vidia moderátori v tom, že rozvíjajú ich 

osobnostný potenciál, zvyšujú úroveň vedomostí a zručností a podnecujú ich k väčšej 

tvorivosti a kreativite.  

 Spätnú väzbu dostáva každý moderátor, len s tým rozdielom, že viac ako polovica ju 

dostáva často, ale nie po každej relácii a tretina ju dostáva po každej moderátorskej 

aktivite. Najčastejším zdrojom tejto spätnej väzby sú diváci, resp. poslucháči, priamy 

nadriadený a príbuzní alebo priatelia.  

 Svojich nedostatkov si je vedomá väčšina moderátorov a takmer všetci majú 

predstavu, ako tieto nedostatky zlepšiť v prospech svojho výkonu moderátorskej profesie. 

Polovica respondentov si myslí, že využíva naplno svoj potenciál a zvyšná polovica je 

opačného  názoru. S vetou, že tento potenciál je možné rozvinúť aj bez akéhokoľvek 
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inštruovania skúsenejším človekom nesúhlasí viac ako tretina moderátorov a rovnaké 

množstvo si myslí, že možné to je, ale len veľmi ťažko.  

 Sebamotivácia a sebavzdelávanie, skúsenejší kolega, resp. kolegovia a predošlé 

pracovné skúsenosti sa najviac pričinili o rozvoj talentu moderátorov. Profesionálny rast 

formuje najmä spätná väzba, ambicióznosť moderátorov, ale aj diváci, resp. poslucháči.  

 Koučing nikdy nevyskúšala viac ako polovica moderátorov. Za prínosnú metódu 

rozvoja potenciálu ho považuje tretina z opýtaných. Tých, čo majú osobnú skúsenosť 

s koučingom, obohatil najmä v posilnení schopnosti identifikovať a prekonávať 

nedostatky, v zlepšení využívania osobnostných daností a talentu a v podávaní vyšších 

výkonov.  
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5 ZÁVERY VÝSKUMU A NÁVRHY PRE PRAX 

 

 Zhromaždené údaje, zozbierané prostredníctvom dotazníka, nám pomohli získať 

prehľad o tom, aké sú možnosti rozvoja slovenských moderátorov, čo všetko má vplyv na 

ich kvality a zistili sme, či je relevantné implementovať do systému vzdelávania a rozvoja 

tejto profesie koučing.  

 Dotazníkovou metódou sme zároveň verifikovali naše hypotézy (hlavnú hypotézu 

a čiastkové hypotézy) a aj z nich sme potom vychádzali pri formulácii návrhov, ktoré 

predložíme v závere tejto kapitoly.  

 

5.1 Verifikácia hypotéz 

 Výsledky dotazníka potvrdili našu hlavnú hypotézu (H), ktorú sme sformulovali 

takto: „U moderátorov budú splnené predpoklady (uvedomenie si reality a prijatie 

zodpovednosti) pre to, aby sa dal pre ich ďalší rozvoj aplikovať koučing.“  Dokazujú to 

odpovede, v ktorých sa 16 moderátori z 18 vyjadrili, že vedia zhodnotiť svoje nedostatky 

pri výkone ich profesie a zároveň ten istý počet presne vie, aké konkrétne kroky je 

potrebné uskutočniť pre celkové zlepšenie svojho výkonu. Respondenti sú schopní 

pomenovať aj presné faktory, ktoré mali vplyv na rozvoj ich talentu na moderátorskú 

profesiu a na ich profesionálny rast. Ani v jednom prípade nedošlo k situácii, že by 

moderátor nevedel posúdiť, aké faktory sa o to pričinili.  

 Prvá čiastková hypotéza (H1) - „Efektívna forma vzdelávania je pre moderátorov 

taká, ktorá dokáže rozvíjať ich osobnostný potenciál.“ sa nám tiež potvrdila. 89% 

moderátorov označilo rozvíjanie osobnostného potenciálu za rozhodujúci pri zvážení 

dôvodu efektívnosti metód vzdelávania.  

 Získané údaje z dotazníka rovnako verifikovali druhú čiastkovú hypotézu (H2), ktorá 

znie: „Spätná väzba je pre profesionálny rast moderátorov rozhodujúca a najviac naň 

vplýva.“ Pre 78% moderátorov je toto tvrdenie pravdivé, pretože spätná väzba je pre nich 

najsilnejším faktorom, ktorý vplýva na profesionálny rast moderátorov. Spätnú väzbu pri 

tom dostáva každý moderátor a najčastejším zdrojom tejto spätnej väzby sú najmä diváci, 

resp. poslucháči a priamy nadriadený.  
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5.2 Efektívnosť vzdelávacích metód 

 V slovenských televíziách a v rozhlase sa v systéme vzdelávania a rozvoja 

moderátorov preferujú najmä metódy využívané na pracovnom mieste, ktoré zároveň 

považujú moderátori za najefektívnejšie. Z nášho dotazníka vyplynulo, že medzi ne patria:  

− analýza vysielania,  

− konzultácie s hlasovým pedagógom, 

− sebavzdelávanie,  

− konzultácie s jazykovým pedagógom,  

− pracovné porady. 

 Pre porovnanie s údajmi z výskumu dostupnom v publikácii Médiá a novinári na 

Slovensku 2010 uvádzame novinármi preferované metódy. Sú to:  

− jednorazové kurzy,  

− stáže,  

− semináre,  

− sebavzdelávanie.  

 Naše výsledky sa zhodujú len s jednou metódou - sebavzdelávanie. Dôvodom je 

pravdepodobne fakt, že výskum sa na rozdiel od našej dotazníkovej metódy zberu 

informácií zameriaval na novinárov vo všeobecnom zmysle slova a nebol koncentrovaný 

len na moderátorov. Konzultácie a analýzy vysielania sú špecifické práve pre povolanie 

moderátorov, ktorí musia neustále pracovať na svojom ústnom prejave.  

 V týchto typoch médií je podľa nášho dotazníka najmenší záujem o využívanie 

vzdelávacích metód ako sú: koučing, poverenie úlohou, rotácia práce, učenie hrou 

a v žiadnom z nich sa nevyužíva mentoring. Pre moderátorov má najmenší prínos 

poverenie úlohou, jednorazové kurzy, koučing, mentoring a asistovanie. Takéto 

umiestnenie koučingu a mentoringu sa dá vysvetliť aj absenciou osobnej skúsenosti 

s týmito metódami. Keď sme sa moderátorov pýtali, či sa v ich zamestnaní využíva 

koučing, len jeden moderátor označil odpoveď áno a v prípade mentoringu to nebol ani 

jeden respondent.  

 Pojem efektívna metóda vzdelávania sa moderátorom spája najmä s rozvíjaním ich 

osobnostného potenciálu. Osobnostný rozvoj je pri tom pre moderátorov dôležitejší než 

benefit vzdelávacej metódy vo forme vyššieho zárobku. Potenciál je v prípade 

profesionálneho zvládania práce kľúčový a moderátori oceňujú, ak sa vzdelávacie metódy 

zameriavajú práve naň. Ako prínos vzdelávacích metód hodnotia aj dosiahnutie vyššej 
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úrovne vedomostí a zručností, podnietenie k väčšej tvorivosti a kreativite a zvýšenie 

pracovnej motivácie. Vynikať osobnostno - intelektuálnymi kvalitami, tvorivosťou 

a originálnym prístupom k práci je predpokladom vyššieho sebavedomia, ktorým by mal 

každý moderátor disponovať. Z tohto dôvodu je výhoda, ak vzdelávacie metódy dokážu 

moderátorov obohacovať práve v tomto smere.  

 

5.3 Spätná väzba a jej vplyv na výkon moderátora 

 Na základe odpovedí respondentov v dotazníku predpokladáme, že v súčasnosti už 

v médiách ani nie je moderátor, ktorý by nedostával na seba a svoj výkon spätnú väzbu. 

Najviac moderátorov je takých, ktorí spätnú väzbu dostávajú často, ale nie po každej 

moderátorskej aktivite. Druhú, menšiu, skupinu tvoria tí, ktorí ju dostávajú po každej 

svojej relácii a najmenej je moderátorov, ktorí ju prijímajú málokedy. Spätná väzba je pri 

tom veľmi podstatná práve pri profesionálnom raste moderátorov. Mnohí ju považujú za 

najdôležitejší faktor, ktorý ich posúva vo svojej kariére moderátora ďalej.  

 Zdrojom spätnej väzby sú najmä diváci, resp. poslucháči a priamy nadriadený. 

Mnoho divákov alebo poslucháčov sa stávajú fanúšikmi moderátora a pochvaly od nich 

vnímajú veľmi motivujúco. Diváci a poslucháči sú často aj kritikmi moderátorov, ktorých 

môžu v mnohých prípadoch upozorniť na nedostatky pri výkone ich profesie. 

Objektívnejším zdrojom spätnej väzby  je nadriadený. Prostredníctvom neho získa 

moderátor profesionálny pohľad na to, v čom a ako sa zlepšiť, prípadne, čo robí dobre.  

 

5.4 Miera poznania koučingu 

 Ako sme už spomínali, u mnohých moderátorov chýba osobná skúsenosť 

s koučingom. Takúto skúsenosť majú len 8 z 18 respondentov a len 1 respondent uviedol, 

že sa využíva v médiu, ktorého zamestnancom je. Môžeme predpokladať, že aj v prípade, 

kedy došlo ku koučovaniu u 8 moderátorov, nešlo o koučovanie v rámci moderátorskej 

profesie. Z tohto dôvodu sa koučing umiestnil vo výsledkoch dotazníka na predposlednom 

mieste v zozname najefektívnejších metód vzdelávania na pracovisku.  

 Tých respondentov, ktorí už osobnú skúsenosť s koučingom majú, sme sa pýtali, či 

bol pre nich prínosom a v čom ich obohatil. Odpovede na tieto otázky neboli zámerne 

povinné, aby sme tým nenútili odpovedať respondentov, ktorí takúto skúsenosť nemajú. 

Najväčší počet moderátorov (8 z 18) nevedel posúdiť, či bol koučing pre nich prínosom, 
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pre 6 bol a pre 1 nie. Zaujímavé bolo, že celkovo na túto otázku odpovedalo 15 ľudí, 

pričom len 8 majú osobnú skúsenosť s koučingom. Výsledky preto nemôžeme považovať 

za úplne relevantné, pretože s absenciou skúsenosti moderátor nemôže zhodnotiť efekt 

koučingu. Pravdepodobne nastala podobná situácia aj v prípade uvedenia konkrétnych 

prínosov koučingu. Dvaja respondenti označili možnosť, že pre nich koučing nebol 

obohatením. Najväčšiemu počtu moderátorov pomohol lepšie identifikovať a prekonať 

svoje nedostatky, zlepšiť využívanie osobnostných daností a talentu, podávať vyšší výkon 

a byť sám sebou.  

 Nepochopenie spôsobu vyplnenia otázok dotazníka pri týchto dvoch odpovediach 

mohli zapríčiniť aj nejasné inštrukcie z našej strany, resp. nevšimnutie si, že odpovedanie 

na otázku nie je povinné, keďže na všetky predchádzajúce otázky bolo nutné odpovedať. 

Pri formulácii otázok sme však vychádzali z predpokladu, že je logické odpovedať na 

konkrétne otázky a vybrať si z konkrétnych variantov odpovedí len v tom prípade, ak 

existuje skúsenosť s daným javom, na ktorý sa pýtame.  

 

5.5 Potenciál pre uplatnenie koučingu v systéme vzdelávania a rozvoja moderátorov 

 Počas procesu koučovania je potrebné, aby sa koučovaný sám aktívne podieľal na 

dosahovaní lepších výsledkov, čím sa prehlbuje jeho schopnosť učiť sa z vlastných 

skúseností. Metóda koučovania skvalitňuje jeho život tým, že je podnecovaný k zmenám 

a k hlbšiemu skúmaniu svojho myslenia, správania a postojov. K tomu môže dôjsť len 

vtedy, keď je u koučovaného docielené vnímanie reality a zvýšenie jeho zodpovednosti za 

svoje akčné kroky smerom k zmene.  

 Zo vzorky 18 moderátorov, ktorí vyplnili náš dotazník vyplýva, že len dvaja 

moderátori si nie sú istí, či dokážu zvážiť svoje nedostatky v súvislosti s výkonom svojej 

profesie. Zvyšok si plne uvedomuje svoje nedostatky.  

 Koučing je zameraný najmä na rozvoj potenciálu, a preto sme považovali za dôležité 

zistiť, či moderátori vo výkone svojej profesie využívajú svoj potenciál naplno. Pri tejto 

otázke sa moderátori rozdelili na dve polovice -  tí, čo svoj potenciál využívajú naplno a tí, 

čo si to o sebe nemyslia.  

 Keďže koučovacie sedenie je o dialógu medzi koučom a koučovaným, pričom kouč 

sa snaží podnecovať koučovaného k iniciatíve, snažili sme sa zistiť, ako moderátori 

vnímajú možnosť rozvoja potenciálu bez akéhokoľvek inštruovania skúsenejším človekom 

a či vedia, aké kroky podniknúť preto, aby boli iniciatívni. Ich odpovede nám pomohli 
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zistiť, či pre nich a ich rozvoj zohráva pomoc od skúsenejšieho človeka dôležitú úlohu 

alebo rozvoj potenciálu je možný aj bez neho. Výsledky ukázali, že väčšina si to predstaviť 

nevie alebo ak sa to aj dá, tak len veľmi ťažko. Necelá štvrtina respondentov je 

presvedčená o tom, že rozviť potenciál je možné aj bez akéhokoľvek inštruovania 

skúsenejším človekom. Konkrétne riešenia na zlepšenie svojho výkonu pozná väčšina 

opýtaných moderátorov, len dvaja nemajú jasnú predstavu o tom, aké kroky podniknúť pre 

svoje zlepšenie.  

 Pre pozitívnu zmenu v rámci koučovania je podstatné poznať a presne špecifikovať 

zdroje, ktoré moderátorov nasmerovali tam, kde sú z profesionálneho hľadiska 

v súčasnosti. Naším cieľom bolo zistiť, čo najviac ovplyvnilo rozvoj talentu pre výkon 

profesie moderátora a ktoré faktory najviac stimulujú profesionálny rast. Talent spojený so 

sebamotiváciou a sebavzdelávaním, s predošlými pracovnými skúsenosťami 

a skúsenosťami kolegov a konzultácie s odborníkom v danej oblasti zapríčinili, že 

moderátori sa vyprofilovali práve na túto profesiu. Skúsenosti a sebamotivácia sú pri tom 

v procese koučovania veľmi dôležité, a preto je tu silný predpoklad na aplikáciu 

vzdelávacej metódy – koučovania.  Pre profesionálny rast moderátorov je smerodajná 

spätná väzba, diváci, poslucháči, ambicióznosť, pracovné príležitosti a sebavzdelávanie.  

 Hlbšie skúmanie svojho správania a zhodnotenie využívania svojich daností je 

dôkazom, že u moderátorov je vyvinutá schopnosť uvedomenia si reality a pomenovania 

kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú proces profesionálneho rastu a rozvíjania potenciálu 

moderátorov. Spomenuté fakty sú fundamentálnym princípom procesu koučovania.  

  

5.6 Zhrnutie 

 Výsledky, ktoré priniesol náš dotazník, potvrdili, že implementácia koučingu do 

systému vzdelávania a rozvoja moderátorov by mala opodstatnenie. Na základe odpovedí 

moderátorov môžeme konštatovať, že sú u nich vytvorené podmienky na to, aby došlo 

k progresívnym zmenám vo výkone ich profesie s výsledným pozitívnym vplyvom na celú 

firemnú kultúru médií.  

 Predchádzajúce interpretácie získaných údajov  môžeme vizuálne zhrnúť do schémy 

(pozri obr. 3), v ktorej sú naznačené vzájomné väzby medzi najefektívnejšími 

vzdelávacími metódami a všetkými podstatnými faktormi, ktoré vstupujú do výkonu 

moderátora, a profesionálnym rastom. Vzťah medzi metódami vzdelávania a rozvoja 

moderátorov a profesionálnym rastom je evidentný v tom, že tieto metódy ovplyvňujú 
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rozvoj potenciálu, úroveň vedomostí a zručností, podnecujú k väčšej tvorivosti a kreativite 

a zvyšujú pracovnú motiváciu. Na všetky vymenované prejavy profesionálneho rastu 

vplýva vo veľkej miere aj spätná väzba, inštruovanie skúsenejším človekom a pracovné 

skúsenosti. Celá táto schéma by sa dala nahradiť jedinou vzdelávacou metódou, ktorá 

v sebe efektívne integruje všetky spomenuté premenné v jednotlivých vzťahoch.  

 Koučovanie je najmä o sebamotivácii a sebavzdelávaní. Moderátori robia veci, 

pretože ich sami chcú robiť, nie preto, že ich robiť musia. Ak majú nejakú osobnú víziu vo 

výkone svojej profesie, dokážu si sami naštudovať informácie, ktoré ich môžu správne 

nasmerovať. Bez sebavzdelávania nemôže byť účinná žiadna metóda, pretože len vďaka 

nemu získa každý moderátor presne to, čo pre svoj rozvoj vedomostí potrebuje.  

 Keďže koučovací proces vychádza zo schopnosti uvedomenia si reality a túto 

schopnosť dokonca aj zlepšuje, pri vzdelávaní a rozvoji moderátorov tomu môže veľmi 

napomôcť analýza vysielania. Moderátor má možnosť vidieť svoj profesionálny výkon 

a lepšie si uvedomuje svoje silné i slabé stránky, možnosti zlepšenia i prípadné riziká, 

ktoré vstupujú do procesu moderovania. Na základe videného si dokáže pomocou kouča 

pripraviť plán, ako eliminovať nedostatky svojho prejavu a ako začať pracovať na svojich 

slabostiach. Predchádzajúce pracovné skúsenosti sú najefektívnejším spôsobom, ako 

dosiahnuť progres. Ak moderátor pri zmene svojho výkonu nemá z čoho vychádzať, 

proces koučovania je o to náročnejší a dlhší.  

 Konzultácie považujú moderátori za veľmi efektívne, pretože dostávajú odborný 

pohľad na svoju prácu a nedirektívnym spôsobom s nimi konzultant rieši problémy. 

Lektorka Di Kamp pod pojmom konzultovanie rozumie „proces, v ktorom konzultant 

prenecháva pracovníkom iniciatívu v rozpoznaní problému, stanovení cieľa aj cesty 

k nemu. Jeho úlohou je počúvať, štrukturovať ich myšlienkový proces a pomáhať im pri 

hľadaní riešenia. Konzultovanie je v tomto zmysle posilňovaním právomocí 

pracovníkov.“96 Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že s koučovaním má konzultovanie 

mnoho spoločných znakov. Úloha kouča je ale ešte aktívnejšia. Zúčastňuje sa už na 

rozpoznaní problému moderátora i na stanovení cieľov a ciest ako ich dosiahnuť. 

Najaktívnejšiu rolu hrá kouč najmä v poslednej fáze procesu, kedy moderátorovi pomáha 

pri dosahovaní cieľov. Okrem toho kontinuálne sleduje dosiahnuté výsledky koučovania, 

povzbudzuje, podporuje a pomáha moderátorovi robiť pokroky v učení i jeho následnej 

aplikácii do praxe.97 

                                                 
96 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 19  
97 GIERTLOVÁ, K. : Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004. s. 19  
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 Koučovanie je ponímané ako dlhodobejšie inštruovanie, vysvetľovanie, dovedenie 

koučovaného k inému pohľadu na vlastné správanie a nasmerovanie koučovaného 

moderátora k žiaducemu moderátorskému výkonu, pričom sa nesmie zabúdať na 

individualitu tohto moderátora.  

 Spätná väzba je pri koučovaní samozrejmosťou. Ide o komunikáciu medzi koučom 

a koučovaným moderátorom a práve spätná väzba je základom tejto komunikácie. 

Moderátor je zdroj, ktorý v komunikácii preberá iniciatívu, pretože chce odovzdať 

informáciu. Moderátor svoj zámer zakóduje do rozpoznateľných znakov a kouč tieto znaky 

dekóduje. Kouč má pri tom možnosť overovať si, či správne dekódoval informáciu od 

moderátora. Formou rôznych typov otázok moderátora podnecuje k novým pohľadom na 

riešený problém a koučovaný vďaka tejto spätnej väzbe nadobúda pocit a istotu, že ho 

niekto aktívne počúva, zaujíma sa o neho a má snahu mu aj pomôcť. Kouč skompetentňuje 

koučovaného vyzdvihnutím konštruktívnych sebapopisov moderátora, ktoré sám uviedol, 

ale predtým si ich neuvedomoval. Kouč moderátora nechváli, ale oceňuje len to, čo má 

konkrétny základ a čo dokáže moderátora pozitívne ovplyvniť pri dosahovaní lepších 

výsledkov. V tomto procese dochádza k lepšiemu prijatiu zodpovednosti zo strany 

moderátora, čím vzniká priestor na zmenu v jeho postojoch, správaní a v pracovných 

výkonoch. Spätnú väzbu od kouča koučovaný prijíma nie len na jednom koučovacom 

sedení, ale sústavne počas celého procesu, kým nedosiahne stanovené výsledky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3 Schéma akcelerácie profesionálneho rastu 
Zdroj: Vlastné spracovanie   
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 Ako sme spomínali v prvej kapitole, koučovanie je kľúčom k vytvoreniu otvorenej 

a ústretovej organizácie, ktorá dokáže oceniť svojich ľudí, ich zručnosti, nápady 

a príspevky, a zároveň sa úprimne snaží podporovať jednotlivcov. Pre moderátorov, pre 

ktorých by mal byť kreatívny prístup k práci samozrejmosťou, je to ešte dôležitejšie. 

Zároveň treba myslieť na to, že pre úspešnú implementáciu koučingu treba dodržať princíp 

dobrovoľnosti a korektnosti.  

 

5.7 Odporúčané návrhy 

 Jedným z cieľov našej diplomovej práce bol prínos vo forme odporúčaných návrhov 

pre implementáciu vzdelávacej metódy koučingu do firemnej kultúry slovenských 

celoštátnych médií. Pri formulácií týchto návrhov sme mali na zreteli niekoľko faktorov, 

ktoré ovplyvňujú profesiu moderátorov, a ktorým bolo potrebné prispôsobiť návrhy tak, 

aby boli prínosom pre celý systém mediálnej inštitúcie. Vychádzali sme z nasledovných 

skutočností:  

− tradičný systém riadenia motivuje ľudí zvonka, kým koučing je sebamotivácia, ktorá 

najviac ovplyvňuje rozvoj talentu moderátorov, 

− organizácia práce podlieha hospodárskym kritériám a moderátori si musia osvojiť 

manažérske praktiky – organizačné, plánovacie a komunikačné schopnosti, 

− na moderátorov a ich produkty sa uplatňujú metódy merania a kontroly výkonov, 

− stabilita pracovných miest klesá (dlhodobé pracovné vzťahy nahrádzajú krátkodobé 

zmluvy, zmluvy na konkrétne projekty a úlohy), 

− vo vysielaní sa u moderátorov odzrkadľuje psychická vyrovnanosť, povaha, 

dôveryhodnosť a schopnosť primerane reagovať na nepredvídanú situáciu, 

− výkon moderátorov závisí od vzdelávacej prípravy, ktorej dodržiavanie je aj vecou 

inštitucionálnej sféry, 

− moderátori sú spôsobilí a perspektívni na koučovanie, pretože majú túžbu trvalo 

udržiavať výborné výsledky svojej práce a svoje osobné kvality a sú ochotní 

vystúpiť zo zóny komfortu. 

 

 Pre slovenské celoštátne médiá, konkrétne pre televízne a rozhlasové stanice, sme 

vypracovali niekoľko odporúčaní, ako pristupovať k implementácii metódy vzdelávania 

a rozvoja moderátorov - koučingu a dôvody prečo zvoliť práve nami navrhovaný prístup.
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1. Pri implementácii koučingu do firemnej kultúry mediálnej inštitúcie je dôležité 

zvážiť, akú organizačnú štruktúru médium má. Ak je organizačná štruktúra 

pyramídového charakteru, teda s tvrdou organizačnou štruktúrou a vnútornými 

vzťahmi založenými na príkazoch, implementácia koučingu bude náročnejšia. Ak 

je však cieľom inštitúcie zmena firemnej kultúry od direktívneho spôsobu riadenia 

k liberálnejšiemu štýlu založenom na partnerských vzťahoch na pracovisku, 

koučing je najlepším nástrojom na začatie tejto zmeny. 

 

2.   Ak sa médium rozhodne pre aplikáciu koučingu do systému vzdelávania a rozvoja 

moderátorov, malo by zvážiť jeho aplikáciu na všetkých úrovniach organizácie, nie 

len na jednej časti jednej z viacerých úrovní. Koučing nemôže existovať v izolácii.  

Vrcholový manažment by mal preto pripraviť novú personálnu stratégiu „zdola“. 

Jej základom je identifikácia a analýza potrieb zamestnancov. Pre nich je 

efektívnejšie a motivujúcejšie cítiť svoj vlastný prínos pri tvorbe stratégie a ľahšie 

sa s ňou vedia stotožniť, ako keď ju musia prijať za svoju po jej vypracovaní 

vrcholovým manažmentom. To má za následok lepšie výkony zamestnancov 

a lepšie dosahovanie výsledkov média ako celku.   

 

3.   Ak sa médium rozhodne pre pomoc externého kouča, malo by postupovať veľmi 

starostlivo a precízne pri jeho výbere, pretože práve on bude prvým reprezentantom 

tejto novej metódy vzdelávania a rozvoja moderátorov. 

 

4.   Koučovanie by malo primárne vychádzať zo zadania média. Dôležité je, čo chce 

inštitúcia ako celok dosiahnuť a akú rolu v tom majú zohrať zamestnanci, čo sa od 

nich očakáva. Kouč však rovnako musí zohľadňovať individuálne potreby 

jednotlivých koučovaných moderátorov, aby boli pre firmu užitoční v kontexte so 

zadaním média.  

 

5.   Koučovanie je najúčinnejšie, keď sa pri ňom dodržiava kontinuálnosť a dlhodobý 

charakter. Jednorazové koučovanie nemá pre firemnú kultúru veľký účinok. 

Výnimkou je len krízová intervencia, vyriešenie aktuálneho problému a pod.  

 

6.   Zásady, ktoré by sa pri koučovaní moderátorov mali brať na vedomie sú: zásada 

dobrovoľnosti, zásada otvorenosti a zásada korektnosti. Vo vzťahu medzi 
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zadávateľom objednávky a koučom a vo vzťahu medzi moderátorom a koučom by 

mala byť stanovená jasná dohoda o pravidlách – o priebehu koučovania a priebehu 

a metódach vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov koučovania.  

 

7.   Koučing je efektívne implementovať prostredníctvom výcvikov a kurzov väčšieho 

počtu ľudí, ktorí dostanú možnosť verifikovať fungovanie koučingu v praxi. Účasť 

na takýchto výcvikoch a kurzoch by nemala byť pre nich povinnosťou, ale len 

ponukou na rozvíjanie svojich osobnostných daností. Po absolvovaní výcvikov by 

sa malo v médiu okamžite začať koučovať a koučovať čo najčastejšie, pričom by sa 

mal tento proces uskutočňovať neformálne. Ideálnymi príležitosťami sú krátke 

rozhovory, kedy sa nadriadený začne zaujímať o prácu moderátorov, o tom, na čom 

momentálne pracuje, čo plánuje, aké budú jeho ďalšie kroky, prípadne, aké úspechy 

dosiahol predchádzajúci týždeň, čo by do budúcna dokázal vo svojom výkone 

zlepšiť a pod.  

 

8.   Učenie nových vecí formulovať v organizácii ako súčasť práce a stanoviť aj presné 

merateľné kritériá na očakávané výstupy zo vzdelávania koučovaním. Kouč by mal 

vyhodnocovať nie len výsledné úspechy moderátora, ale aj čiastkové výsledky, 

ktoré dosiahol vo svojej činnosti.  

 

Hlavné prínosy implementácie koučingu do firemnej kultúry média:   

− lepšie stanovovanie a dosahovanie cieľov, 

− zameranie na vyšší pracovný výkon a potreby moderátorov zároveň, 

− expanzia kapacity myslenia – keď sú pred ľudí postavené výzvy 

k premýšľaniu, často sa nájdu lepšie cesty,  

− eliminuje sa napätie medzi jednotlivcom a tlakmi organizačnej kultúry,  

− lepšia identifikácia stimulov pracovného výkonu moderátorov a jeho bariér,  

− médium naplno využíva know-how svojich moderátorov, lepšie zhodnocuje 

svoje investície a získava konkurenčnú výhodu na mediálnom trhu. 
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ZÁVER 
 

 Správny človek na správnom mieste so správnym prístupom k práci, správne 

motivovaný a k výkonu svojej práce správne podnecovaný je formulácia, ktorá by 

v súčasnosti mala platiť v každej organizácii. Pre firmu znamená lokácia nesprávneho 

človeka v organizačnej štruktúre veľké finančné i časové straty s následným oslabením 

svojej trhovej pozície v prospech konkurencie. Ak firma správnym človekom disponuje, je 

potrebné urobiť všetky opatrenia preto, aby tento človek vo firme zotrval. Jedným 

z kľúčov, ako takýto stav dosiahnuť, je správny výber metódy vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov, ktorá zároveň zvyšuje ich motiváciu.  

 Naša diplomová práca sa obsahovo zamerala na nástroj rozvoja ľudských zdrojov – 

koučing. Význam a prínosy koučovania sú čoraz viac využívané najmä pri výkone 

manažérskych profesií. Koučing sa stal nie len súčasťou systému vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov organizácie, ale aj štýlom riadenia a vedenia ľudí.  

 Hlavným cieľom našej práce bola analýza a overenie možností uplatnenia a rozvoja 

koučingu pre profilové pozície v slovenských médiách (televízia a rozhlas) s cieľom 

rozvoja firemnej kultúry. Snažili sme sa o verifikáciu opodstatnenosti implementácie 

koučingu do systému vzdelávania a rozvoja moderátorskej profesie na Slovensku a o 

vypracovanie konkrétnych návrhov a odporúčaní pri jeho implementácii do firemnej 

kultúry médií, konkrétne do firemnej kultúry slovenských televíznych a rozhlasových 

staníc.  

 Implementáciu koučingu do systému vzdelávania a rozvoja moderátorov odporúčame 

práve preto, lebo koučovanie podporuje nielen racionálnu, reflexno – vegetatívnu, ale aj 

emocionálnu, citovú zložku osobnosti, ktorá je pri povolaní moderátora obzvlášť dôležitá. 

Moderátori sa stávajú tvárami televízií, resp. hlavnými hlasmi rozhlasových staníc, a aj 

z tohto dôvodu sú na nich kladené vysoké nároky na profesionálne zvládnutie ich výkonu. 

Náš výskum dokázal, že využívanie koučingu ako vzdelávacej metódy moderátorov má 

svoje opodstatnenie, pretože aktuálne metódy vzdelávania a rozvoja moderátorov 

a kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú profesionálny rast je možné nahradiť (nie však úplne 

odstrániť) práve koučovaním moderátorov.  

 V prvej kapitole diplomovej práce sme priblížili základné teoretické východiská 

riešenej problematiky. Vysvetlili sme, aké je postavenie koučingu v systéme vzdelávania 

a rozvoja zamestnancov, uviedli sme niekoľko definícií tejto metódy, aby sme s týmto 
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pojmom mohli aj ďalej operovať. Nevynechali sme základné princípy v procese 

koučovania, prínosy, oblasti aplikácie i limity implementácie tohto nástroja rozvoja 

ľudských zdrojov do firemnej kultúry. Druhá podkapitola sa podrobnejšie venovala 

profesii moderátora v televízii a v rozhlase s dôrazom na požiadavky vzdelávania a rozvoja 

v tejto oblasti. Opäť sme vychádzali s definície pojmu moderátor, rozlíšili sme niekoľko 

typov moderátorov a moderátorských prístupov. Cez teoretické východiská osobitostí 

hovorenej reči moderátora, požadovaných vlastností a schopností sme zachytili situáciu vo 

vzdelávaní moderátorov vo svete i na Slovensku vzhľadom na získanie a upevňovanie 

moderátorských kompetencií. Na základe rozhovorov s kompetentnými osobami 

personálnych útvarov vybraných médií sme sa snažili vystihnúť, aké metódy sú 

najčastejšie využívané na vzdelávanie a rozvoj moderátorov. 

 V druhej kapitole sme podrobnejšie rozobrali náš hlavný cieľ práce a jednotlivé 

čiastkové ciele práce. Pri ich napĺňaní sme vychádzali z niekoľkých krokov, ktoré sme 

v kapitole presne sformulovali. 

 Metodikou práce sme sa zaoberali v tretej kapitole. Predstavili sme stratégiu nášho 

výskumu, charakterizovali sme skúmaný objekt a výskumné metódy získavania údajov 

dôležitých pre naplnenie nášho hlavného cieľa. Pri dotazníkovej metóde sme vysvetlili 

postup pri tvorbe dotazníka, sformulovali sme hlavnú hypotézu i čiastkové hypotézy 

a bližšie sme predstavili spôsob, akým sme neskôr vyhodnocovali získané údaje.  

 Štvrtá kapitola poskytuje prehľad o tom, aké sú súčasné možnosti vzdelávania 

a rozvoja slovenských moderátorov. Informácie obsiahnuté v tejto časti práce sme získali 

na základe vyhodnotenia dotazníka a jednotlivé výsledky sme kvôli prehľadnosti 

vizualizovali graficky alebo pomocou tabuľky. Túto kapitolu sme rozdelili na niekoľko 

tematických častí v závislosti od obsahového zamerania jednotlivých otázok z dotazníka. 

 Výsledky empirického zberu údajov poukázali na to, že najvyužívanejšími metódami 

vzdelávania je sebavzdelávanie, pracovné porady, konzultácie s hlasovým pedagógom, 

analýza vysielania a konzultácie s jazykovým pedagógom. Tieto metódy (okrem 

pracovných porád) sa ukázali aj ako najefektívnejšie, pretože rozvíjajú osobnostný 

potenciál moderátorov, zvyšujú úroveň ich vedomostí a zručností a podnecujú ich k väčšej 

tvorivosti a kreativite. Spätnú väzbu dostáva každý moderátor a práve spätná väzba spolu 

s ambicióznosťou moderátora zohráva najdôležitejšiu úlohu pre profesionálny rast. Svojich 

nedostatkov si je vedomá väčšina moderátorov a takmer všetci majú predstavu, ako tieto 

nedostatky zlepšiť. Koučing nikdy nevyskúšala viac ako polovica moderátorov. Za 

prínosnú metódu rozvoja potenciálu ho považuje tretina z opýtaných.  
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 V piatej kapitole sme zhromaždené údaje a výsledky dotazníka logicky usporiadali 

a interpretovali, aby sme získali prehľad o tom, aké sú možnosti rozvoja slovenských 

moderátorov, čo všetko má vplyv na kvality moderátorov a či je relevantné implementovať 

do systému vzdelávania a rozvoja tejto profesie koučing. Dotazníkovou metódou sme 

zároveň verifikovali naše hypotézy (hlavnú hypotézu a čiastkové hypotézy) a aj z nich sme 

potom vychádzali pri formulácii návrhov.  

 Na základe interpretácií sme pri výkone moderátorskej profesie vystihli niekoľko 

súvislostí, ktoré majú vplyv na akceleráciu profesionálneho rastu moderátorov. Väzby 

medzi jednotlivými premennými naznačujú, že je možné celú schému vzájomných vzťahov 

vzdelávacích metód a faktorov vplývajúcich na pracovný výkon moderátorov jednoducho 

nahradiť koučovaním.  

 V záverečnej časti poslednej kapitoly prinášame niekoľko odporúčaných návrhov pre 

implementáciu koučingu do firemnej kultúry slovenských médií, ktoré môžu byť prínosom 

nie len pre moderátorov, ale aj pre celú inštitúciu s pozitívnym dopadom na jej firemnú 

kultúru.  
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Príloha A Počet koučov v Európe 

 

 

 

Zdroj: Frank Bresser Consulting: Global Coaching Survey. 2008/2009. Special edition: 

EUROPE. July 2009. Dostupné na internete: ˂ http://www.frank-bresser-

consulting.com/globalcoachingsurvey09-europe.pdf˃ 



Príloha B Prepis osobnej komunikácie so zástupkyňou šéfredaktora TA3 Norou 

Gubkovou 

 

„TA3 je malá televízia, preto organizačná štruktúra nie je rovnaká ako v ostatných 

celoštátnych televíziách. Z tohto dôvodu nemáme personálny útvar, ale túto kompetenciu si 

prerozdeľujeme so šéfredaktorom vysielania.  

Moderátori i všetci tí, ktorí pracujú s mikrofónom alebo takú ambíciu majú, potrebujú 

neustále zlepšovať svoj prejav. V televízii preto raz za týždeň využívame pomoc hlasového 

a jazykového pedagóga. Počas tohto dňa sa venuje štyrom až piatim ľuďom, čiže na každého 

vyjde rad minimálne raz za mesiac. Pedagogička s moderátormi a redaktormi prechádza 

príspevky a pracujú na zlepšení nedostatkov a upevňovaní silných stránok ich ústneho 

prejavu. Ak sa stane, že sa niekto nezlepšuje a opakujú sa až príliš často chyby v prehovore, 

plynú pre daného človeka aj isté sankcie.  

V televízii využívame diverzifikácia moderátorov i redaktorov na jednotlivé rezorty (doprava, 

politika, zdravotníctvo a iné). Od minulého roka vedenie televízie zaviedlo ekonomickú 

bunku, a teda, aj keď má niekto pridelenú konkrétnu oblasť spoločenského života, môže sa 

stať, že príspevok bude robiť aj z inej oblasti.  

Vzdelanie moderátorov je tiež nevyhnutnosťou, a preto sa moderátori pravidelne zúčastňujú 

cyklu tematických školení (napr. v SPP, Inštitút pre hospodársku politiku, Ministerstvo 

zahraničných vecí na podobne).  

Noví zamestnanci televízie sa po príchode dostavajú do tzv. inkubačnej doby. Pri zaúčaní im 

pomáhajú skúsenejší kolegovia. Ale toto zaúčanie je minimálne, pretože v televízii 

preferujeme „hotových ľudí“. Štartovacou pozíciou pre redaktorov (väčšinou sú na nej 

obsadení študenti mediálnych a žurnalistických vysokých škôl) je „reportérska služba“. Táto 

pozícia je zameraná prevažne na písanie a spracovávanie agentúrneho spravodajstva. 

Koučing v televízii nemáme prvoplánovo zavedený.  

Dobré vzťahy na pracovisku sú veľkou prioritou pre TA3 a z tohto dôvodu pre zamestnancov 

organizujeme dvakrát za rok teambuildingy. Organizujeme si to sami, bez pomoci externej 

firmy.“ 



Príloha C Prepis mailovej komunikácie so šéfredaktorom Fun rádia Marekom 

Mikúšekom 

„Dobrý deň Janka, 

Dostal sa ku mne Váš e-mail s otázkami, tak sa Vám ich pokúsim zodpovedať. 

1. Rozvíjate a vzdelávate moderátorov v rámci Vášho Média?  

-          Vzdelávanie moderátorov patrí v súčasnosti k samozrejmostiam práce vo 

Fun rádiu. Aj keď ide o profesionálnych moderátorov, ktorí majú veľa skúseností, nie 

je možné ich nechať len tak. Treba s nimi neustále pracovať, aby bola ich práca 

efektívna a atraktívna pre poslucháča  

2. Aké metódy vzdelávania a rozvoja moderátorov využívate? S akým efektom?  

-          jednou z metód je formou analýzy vysielania – moderátori pravidelne 

(minimálne 1-krat v týždni) absolvujú sedenie so šéfredaktorom, pričom počúvajú 

odvysielané relácie s tým, že rozoberajú vstupy moderátorov 

-          druhá metóda je založená na zdokonaľovaní slovenského jazyka a štylistiky – 

moderátori pravidelne (minimálne raz mesačne) absolvujú sedenie s jazykovou 

pedagogickou, kde analyzujú jazykový prejav moderátorov; odstraňovanie 

nespisovných slov, efektívne vyjadrovanie a pod. 

-          tretia metóda spočíva v tom, že moderátori pravidelne (asi 4-krat do roka) 

absolvujú školenie s konzultačnou spoločnosťou, ktorá pomáha pri formátovaní Fun 

rádia 

-          efekt je taký, že naši moderátori napredujú a nestagnujú, vedia rýchlejšie 

reagovať na novinky v ich práci, sú flexibilnejší a použiteľnejší na rôzne formáty 

relácií v našom vysielaní; ak by nebol badateľný kvalitatívny posun moderátora vpred, 

v tom prípade takýto moderátor nedostane ďalší priestor vo vysielaní Fun rádia 

 

 



3. Využívate vo Vašom médiu koučing? 

-          áno, je to jedna z metód využívaná vo Fun rádiu, najmä však v kolektíve 

obchodníkov a marketingových zamestnancov 

Verím, že Vám moje odpovede budú stačiť. Ak budete čokoľvek potrebovať, pokojne sa na 

mňa obráťte. 

Prajem pekný deň. 

S pozdravom  

Marek Mikušek“ 



Príloha D Prepis mailovej komunikácie s riaditeľkou Útvaru ľudských zdrojov televízie 

Markíza Violou Valentovou  

„Vážená pani Balážová, 

Vzdelávanie moderátorov a redaktorov, tzn. ľudí na obraze, je zabezpečované externou 

spoločnosťou a náš útvar do tohto procesu nezasahuje ani nemá na neho vplyv. Je to 

v kompetencii odborníkov a profesionálov zodpovedných za výsledok, ktorí vidia v konečnom 

dôsledku diváci. 

Je mi ľúto, ale v tejto veci Vám nepomôžem. 

S prianím príjemného dňa  

Viola Valentová“ 

Riaditeľka ÚĽZ 

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

Bratislavská 1/A 

843 56 BRATISLAVA 

tel. +421 2 68274 117 

e-mail: valentova@markiza.sk 

cell: +421 904 700 019 

 



Príloha E Dotazník 

 
DOTAZNÍK 
 
1. Ktoré metódy vzdelávania z uvedených využívate? (označte všetky, ktoré 

využívate)
a) jednorazové kurzy  
b) cyklické kurzy 
c) stáže 
d) semináre  
e) sebavzdelávanie 
f) e-learning  
g) analýza vysielania 
h) konzultácie s jazykovým 

pedagógom  
i) konzultácie s hlasovým pedagógom 
j) inštruktáž pri výkone práce 

 

k) koučovanie  
l) mentorovanie  
m) asistovanie 
n) poverenie úlohou  
o) rotácia práce  
p) pracovné porady  
q) prednáška 
r) workshop  
s) učenie hrou 

 
 

2. Ktoré metódy z uvedených považujete za najefektívnejšie? (označte všetky, ktoré 
využívate) 

a) jednorazové kurzy  
b) cyklické kurzy 
c) stáže 
d) semináre  
e) sebavzdelávanie 
f) e-learning  
g) analýza vysielania 
h) konzultácie s jazykovým 

pedagógom  
i) konzultácie s hlasovým pedagógom 

j) inštruktáž pri výkone práce 
k) koučovanie  
l) mentorovanie  
m) asistovanie 
n) poverenie úlohou  
o) rotácia práce  
p) pracovné porady  
q) prednáška 
r) workshop  
s) učenie hrou 

 
3. Prečo práve tieto metódy považujete za najefektívnejšie? Čo vám poskytujú?  

(Uveďte max. tri možnosti)
a) vyššiu úroveň vedomostí 

a zručností 
b) zmenu pracovného správania 

k celkovému zlepšeniu 
c) zvýšenie pracovnej motivácie 
d) formovanie osobnostného 

potenciálu 
e) zvýšenie pracovného výkonu, pre 

firmu prinášam lepšie výsledky 

f) podnietenie k zodpovednosti 
a proaktivite 

g) podnietenie k väčšej tvorivosti a 
kreativite 

h) kariérny postup  
i) vyšší zárobok 
j) viac pracovných príležitostí 
k) iné: ....................................... 

4. Dostávate dostatočnú spätnú väzbu vo svojom výkone profesie moderátora? 
a) áno, spätnú väzbu dostávam po každej relácii alebo inej moderátorskej aktivite  
b) spätnú väzbu dostávam dosť často, ale nie po každej moderátorskej aktivite 
c) spätnú väzbu dostávam málokedy 
d) spätnú väzbu nedostávam vôbec 

 
 



5. Kto Vám najčastejšie poskytuje spätnú väzbu? 
a) môj priamy nadriadený 
b) kolegovia 
c) diváci/poslucháči 
d) príbuzní a priatelia 

e) okolie 
f) iný zdroj spätnej väzby: 

.......................................................

 
6. Viete sami zhodnotiť Vaše nedostatky v súvislosti s výkonom moderátorskej 

profesie? 
a) áno 
b) nie som si istý 

 

c) nie 
d) nemám žiadne nedostatky 

7. Využívate vo výkone svojej profesie naplno svoj potenciál? 
a) áno b) nie 
 
8. Ak nie, myslíte si, že je možné rozvinúť Váš potenciál bez akéhokoľvek 

inštruovania skúsenejším človekom? 
a) áno, je to možné 
b) áno, ale len veľmi ťažko 

c) nie, nemyslím si, že je to možné 

 
9. Čo najviac ovplyvnilo rozvoj Vášho talentu pre moderátorskú profesiu? (Uveďte 

max. tri možnosti) 
a) sebamotivácia a sebavzdelávanie 
b) inštitucionálne vzdelávanie (SŠ, VŠ) 
c) mediálne vzory 
d) skúsenejší kolega/kolegovia 
e) konzultácie s odborníkom v danej oblasti 
f) predošlé pracovné skúsenosti 
g) iné vplyvy: ............................................................................................................ 
h) neviem posúdiť 

 
10. Ktoré faktory najviac vplývajú na Váš profesionálny rast? (Uveďte max. tri 

možnosti) 
a) pracovné príležitosti 
b) spätná väzba (pozitívna i negatívna) 
c) sebavzdelávanie 
d) diváci/poslucháči 
e) vzdelávanie v rámci môjho zamestnania 
f) finančná motivácia 
g) moja ambicióznosť 
h) iné faktory: ............................................................................................................ 
i) neviem posúdiť 
 
11. Máte predstavu, čo a ako by ste zlepšili vo výkone Vašej profesie? 
a) áno, presne viem, aké kroky podniknúť 
b) nemám úplne jasnú predstavu o tom, čo a ako urobiť pre zlepšenie 
c) nie, vôbec neviem, čo urobiť pre svoje zlepšenie 
d) nie, nepotrebujem na sebe nič zlepšovať 

 
12. Máte osobnú skúsenosť s koučingom? 
a) áno b) nie 



  
13. Ak áno, bol pre Vás prínosom? 
a) áno 
b) nie 
c) neviem posúdiť 
 
14. V čom Vás koučing obohatil? (Uveďte max. tri možnosti) 
a) posilnenie schopnosti byť sebou samým 
b) zlepšenie využívania osobných daností a talentu 
c) posilnenie schopnosti identifikovať a prekonávať  nedostatky 
d) kreatívnejšie  sa rozhodovať  
e) dosiahnuť predtým nedosiahnuteľné  ciele 
f) podávať vyšších výkonov 
g) zlepšenie schopnosti sebareflexie 
h) zlepšenie vzťahov 
i) zvýšenie motivácie 
j) zvýšenie adaptability  na zmeny 
k) zvýšenie kvalita života 
l) neobohatil ma



 


