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Abstrakt 

 

HOLICKÁ, Marcela. Rozvoj osobnosti zamestnancov prostredníctvom 

individualizovaného vzdelávania a poradenstva (dizertačná práca). Univerzita 

Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta. Katedra andragogiky. Školiteľ: Prof. 

PhDr. Viera Prusáková, CSc. Január 2010. 199 s. 

 

Dizertačná práca sa zaoberá problematikou individualizovaného vzdelávania 

zamestnancov so zameraním na formy vzdelávania koučovanie a mentorovanie. 

Empirický výskum sa zameriava na analýzu vzdelávacích potrieb koučov a mentorov 

(ďalej len vzdelávateľov), konkrétne na popísanie profesijného formovania 

vzdelávateľov, špecifikovanie ich odbornej prípravy. Pri riešení výskumného problému 

využívame postupy kvalitatívneho výskumu. Závery z empirického skúmania prinášajú 

charakterizovanie súčasného stavu využívania koučovania a mentorovania v domácich 

podmienkach, definovanie pracovných činností a kompetencií vzdelávateľov. 

Taktiež popis cesty profesijného formovania vzdelávateľov, špecifikovanie rozdielov 

a prienikov v ich odbornej príprave.  

 

Kľúčové slová: rozvoj ľudských zdrojov, individualizované vzdelávanie zamestnancov, 

formy vzdelávania zamestnancov, analýza vzdelávacích potrieb, koučovanie, 

mentorovanie, vzdelávateľ, vzdelávaný, kompetencie, profesijné formovanie, odborná 

príprava.  
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Úvod 

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov patrí k najvýznamnejším činnostiam v riadení 

ľudských zdrojov. Prispieva k zvyšovaniu pracovného výkonu a schopnosti zamestnancov 

flexibilne reagovať na zmeny, ktoré sa stávajú súčasťou každodenného fungovania firiem. 

Tie si uvedomujú, že investícia do ľudských zdrojov prináša z dlhodobého hľadiska úžitok. 

V poslednom období sa v oblasti rozvoja ľudských zdrojov začína sústreďovať pozornosť 

na individuálne potreby jednotlivých zamestnancov, s prihliadaním a rešpektovaním ich 

situácie, podmienok a osobitostí učenia. To je príznačné pre individualizovaný prístup.   

Z hľadiska témy predkladanej dizertačnej práce si stanovujeme širší názov, ktorým je 

rozvoj osobnosti zamestnancov prostredníctvom individualizovaného vzdelávania a 

poradenstva. Našu pozornosť sústreďujeme na individualizované vzdelávanie 

zamestnancov, konkrétne na vybrané formy koučovanie a mentorovanie. Dôvodov výberu 

tejto problematiky je viacero. V prvom rade je to vzrastajúca popularita oboch foriem 

vzdelávania, najmä koučovania. Napriek tomu, že je koučovanie považované za jedno 

z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich foriem rozvoja zamestnancov, existujúci výskum ponúka 

nekompletné, odporujúce si a nepodložené definície koučovacích praktík (Gale et al., 

2002). Podobná situácia pretrváva i v mentorovaní. K ďalším dôvodom výberu patrí 

nejasné vymedzenie a časté zamieňanie oboch foriem vzdelávania nielen v odborných 

prameňoch, ale aj v praxi. Nakoniec je to naše presvedčenie, že individualizované 

vzdelávanie s využitím efektívnych foriem vzdelávania smeruje k maximalizovaniu 

potenciálu zamestnancov, a tým aj k prosperite konkrétnej firmy. 

Koučovanie a mentorovanie vnímame aj ako poradenské formy vzdelávania. Téme 

poradenstva a rozvoja osobnosti zamestnancov sa v predkladanej dizertačnej práci 

venujeme iba okrajovo.  

Pre účely riešenia vyšpecifikovaných oblastí sme si stanovili dva ciele, teoretický a 

empirický. Prvým cieľom bolo nielen pripraviť podklad pre empirické skúmanie, ale aj 

bližšie charakterizovať individualizované vzdelávanie so zameraním na koučovanie 

a mentorovanie. Takto prispieť do teórie, nakoľko sa daným oblastiam venuje v domácich 

odborných prameňoch veľmi málo pozornosti. Niektoré oblasti úplne absentujú.  Plneniu 

tohto cieľa zodpovedá prvá časť predkladanej práce, ktorou sú teoretické východiská 

a súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí. V tejto časti sa zameriavame na 
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definovanie širšieho kontextu, ktorým je vzdelávanie zamestnancov ako dôležitá súčasť 

riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Venujeme sa charakteristike individualizovaného 

vzdelávania, definovaniu koučovania a mentorovania a ich vymedzeniu aj z hľadiska iných 

foriem vzdelávania.  

Pri zostavovaní jednotlivých častí teoretických východísk sme čerpali z dostupnej 

domácej literatúry, ktorú sme doplnili o poznatky prezentované v zahraničných 

monografiách a štúdiách. 

V druhej časti práce, venovanej empirickému skúmaniu, sme sa sústredili na osoby 

vzdelávateľov, pre ktorých je príznačné vzdelávanie formou koučovania, alebo 

mentorovania. Empirickým cieľom, ktorý sme si stanovili, bolo analyzovať vzdelávacie 

potreby koučov a mentorov, popísať proces ich profesijného formovania prostredníctvom 

odbornej prípravy Zároveň poukázať na spoločné prieniky a rozdiely v  tejto príprave. 

Dôvodom zamerania sa na túto oblasť bol fakt, že vzdelávatelia výrazne ovplyvňujú 

priebeh procesu vzdelávania a napĺňanie vzdelávacích cieľov. Tejto problematike sa 

venuje veľmi málo pozornosti aj v zahraničí. Empirická časť obsahuje východiská 

výskumu s podrobným metodologickým postupom. Nosnú časť tvoria výskumné výsledky, 

ktoré sú rozdelené do troch častí. Na záver prinášame diskusiu, kde analyzujeme 

dosiahnuté výsledky z hľadiska existujúcej teórie a vymedzujeme implikácie pre ďalší 

výskum.  

Výskumné závery sme získavali prostredníctvom exploračného, kvalitatívneho 

výskumu, s využitím viacerých metód zberu údajov. Pri spracovávaní výstupov sme 

využili postupy ako analýza, syntéza indukcia a dedukcia.  
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1 Teoretické východiská. Súčasný stav riešenej 

problematiky  

 

Teoretické východiská predkladanej dizertačnej práce sa zaoberajú analýzou 

a popisom súčasného stavu riešenej problematiky, ktorou je oblasť individualizovaného 

vzdelávania zamestnancov.  

Z vecného hľadiska je táto kapitola rozdelená do viacerých podkapitol s vlastným 

vnútorným členením. Prvá sa zaoberá vzdelávaním zamestnancov ako súčasti riadenia 

ľudských zdrojov. Druhá podkapitola je venovaná individualizovanému vzdelávaniu, 

konkrétne definícii tohto pojmu, psychologickým aspektom, charakteristikám, formám 

individualizovaného vzdelávania a poradenstvu. Posledná a zároveň najrozsiahlejšia 

podkapitola vymedzuje vybrané formy individualizovaného vzdelávania, konkrétne 

koučovanie a mentorovanie v kontexte firemného vzdelávania. V jej závere sú  

reflektované rozdiely medzi jednotlivými formami vzdelávania.    

 

 

1.1 Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť riadenia ľudských zdrojov 

Ľudské zdroje sú významným nehmotným kapitálom, ktorý vlastnia rôzne firmy 

a organizácie. Disponovaním pracovnou silou s bohatými skúsenosťami a kvalitným 

know-how sa zvyšuje konkurencie schopnosť firmy na trhu. Ľudským kapitálom sa 

zaoberá riadenie ľudských zdrojov. To v sebe zahŕňa množstvo zložiek. Z hľadiska cieľov 

riešenej dizertačnej práce upriamujeme našu pozornosť na riadenie znalostí a rozvoj 

ľudských zdrojov, ktoré sú navzájom prepojené. Ich spoločným cieľom je rozvoj 

znalostnej úrovne zamestnancov a ich zručnosti tieto nadobudnuté vedomosti nielen 

aplikovať, ale aj odovzdávať ďalej.  

Riadenie znalostí sa zameriava na zhromažďovanie, uchovávanie a odovzdávanie 

vedomostí týkajúcich sa procesov, metód, činností a pracovných postupov konkrétnej 

firmy. Sleduje nielen aktuálny stav, ale aj pohyb znalostí. Riadenie znalostí je založené na 

princípe, ktorý spočíva v získavaní vedomostí od ich nositeľov a následnom odovzdávaní 
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tým, ktorí ich potrebujú. To sa realizuje v záujme zvyšovania efektivity firmy (Armstrong, 

2007) s využitím jednotlivých foriem a metód vzdelávania ako napr. rotácia práce, 

asistovanie, mentorovanie a i. 

Rozvoj ľudských zdrojov je dôležitou súčasťou stratégie riadenia ľudských zdrojov. 

V prípade, že je táto oblasť zanedbaná, prejaví sa to na výkone zamestnancov a dosahovaní 

strategických cieľov konkrétnej firmy. Hlavnou zložkou rozvoja ľudských zdrojov je 

vzdelávanie zamestnancov. 

 

1.1.1 Vzdelávanie zamestnancov  

 

Hlavnou úlohou vzdelávania zamestnancov je zabezpečiť, aby firma disponovala 

kvalitnou pracovnou silou, potrebnou k naplneniu stanovených cieľov smerujúcich k 

dosiahnutiu zisku, prosperity a rastu firmy. Naplnenie týchto cieľov je možné dosiahnuť 

dostatočnou znalostnou vybavenosťou a skúsenosťami zamestnancov, ktoré vedú 

k efektívnemu pracovnému výkonu, neustálemu zlepšovaniu a napredovaniu jednotlivcov 

a tímov. To sa realizuje prostredníctvom profesijného vzdelávania, ktoré V. Frk a I. 

Pirohová (2003, s. 10) charakterizujú z pohľadu organizácie (firmy) ako „determinujúcu 

personálnu činnosť, ktorá umožňuje udržiavať a permanentne zveľaďovať pracovnú silu, 

umožňuje zmenu jej vedomostí, schopností, zručností, motivácie, potrieb a hodnôt tým, že 

sa zamestnanec vzdeláva prostredníctvom cielených vzdelávacích programov i riadeného 

získavania skúseností.“ Autori ďalej definujú základnú funkciu profesijného vzdelávania, 

ktorou je dosiahnutie kvalifikácie a rozvoj osobnosti zamestnanca. Základná funkcia sa 

prejavuje vo funkciách čiastkových, ktoré sú: 

- Základná kvalifikačná funkcia u zamestnancov, ktorí majú nepostačujúcu 

kvalifikáciu; 

- Adaptačná funkcia u novo prijatých zamestnancov a u zamestnancov, ktorí boli 

preradení na inú pracovnú pozíciu; 

- Doplnková kvalifikačná funkcia (najmä u administratívnych zamestnancov); 

- Integračná funkcia pri dosahovaní optimálnych pracovných výkonov; 

- Funkcia kontinuálnej adaptácie zamestnancov na nové technológie, pracovné 

postupy, procesy; 
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- Sociálna funkcia, zameraná na formovanie sociálnych kompetencií zamestnanca; 

- Humanizačná funkcia, zameraná na zaistenie a uplatnenie všeľudských, 

individuálnych potrieb a preferencií zamestnancov; 

- Civilizačno-koordinačná funkcia venujúca sa vytvoreniu súladu medzi vývojom 

spoločnosti a kvalifikačnou úrovňou (Frk, Pirohová, 2003). 

 

Profesijné vzdelávanie tvorí dôležitú súčasť riadenia ľudských zdrojov nakoľko 

ovplyvňuje nielen ostatné personálne činnosti, ale aj fungovanie firmy ako takej. Čo je 

možné profesijným vzdelávaním zamestnancov dosiahnuť, charakterizujú jasne definované 

ciele vzdelávania. 

 

1.1.2 Ciele vzdelávania zamestnancov 

 

Medzi základné ciele vzdelávania zamestnancov vo firmách patrí: 

� Rozvíjanie schopností pracovníkov a zlepšovanie ich výkonu; 

� Uspokojovanie potreby ľudských zdrojov z vnútra firmy; 

� Schopnosť vykonávať novú prácu čo najrýchlejšie s čo najnižšími nákladmi; 

� Sebarozvoj a napredovanie v kariére – uspokojovanie individuálnych motívov; 

� Rozvoj schopnosti flexibilne reagovať na zmeny prichádzajúce z externého (nové 

technológie, konkurencia a pod.) a interného (napr. štrukturálne zmeny) prostredia 

(Armstrong, 1999, s. 531). 

Z vyššie uvedených cieľov vzdelávania vyplýva, že firma investuje do rozvoja 

svojich zamestnancov tak, aby dosahovali čo najlepšie výsledky vzhľadom k firemným 

cieľom, a aby maximalizovala ich potenciál. Dôraz sa kladie aj na naplnenie vnútorných 

motívov súvisiacich so sebarozvojom zamestnancov, kariérnym plánovaním 

a nástupníctvom.   

Dosahovanie cieľov vzdelávania závisí od viacerých aspektov. V prvom rade je 

potrebné, aby boli ciele vzdelávania vopred správne a jasne definované, merateľné 

a naplniteľné. M. Armstrong (1999, s. 526) špecifikuje nasledujúce zásady, ktoré 

podporujú naplnenie cieľov vzdelávania: 
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� Existencia strategického plánu firmy - s dôrazom na rozvoj potrebných vedomostí 

a zručností; 

� Pripravenosť manažérov a ich ochota definovať a naplňovať predvídateľné potreby; 

� Integrácia vzdelávania s prácou; 

� Podpora rozvoja najvyššie postavenými predstaviteľmi danej firmy; 

� Investovanie do sústavného rozvoja ľudských zdrojov; 

� Dostupnosť prostriedkov na výskum a vývoj ľudských zdrojov. 

Nemenej dôležitým aspektom, ktorý vedie k naplneniu cieľov, je dobre organizované, 

systematické vzdelávanie, ktoré vychádza zo zásad firemnej politiky vzdelávania, sleduje 

ciele stratégie vzdelávania a opiera sa o precízne vytvorené organizačné a inštitucionálne 

predpoklady vzdelávania  (Koubek, 1995). 

 

Z hľadiska napĺňania vzdelávacích cieľov je dôležité spomenúť aj cieľovú skupinu, 

pre ktorú je vzdelávanie určené. Na základe jej špecifikácie sa volí predmet, obsah, formy 

a metódy vzdelávania. Tie sú odlišné od povahy práce jednotlivých zamestnancov, ich 

pracovného zaradenia, výkonu a spôsobilosti. Povaha vzdelávania sa preto sústreďuje na 

individuálne potreby zamestnancov, na základe ktorých sa zostavujú individuálne ciele 

vzdelávania. Tie sú kontextuálne podmienené.  

Veľký dôraz sa kladie na rozvoj a vzdelávanie manažérov, ktoré sa zameriava na 

viaceré oblasti (Stýblo, 1993; Prokopenko, Kubr et al., 1996; Templar, Jay, 2006). 

Orientuje sa na odbornú spôsobilosť (v súvislosti s pracovnou oblasťou, v ktorej manažér 

pôsobí), na riadiace schopnosti a rozvoj osobnosti manažéra, ktorá sa prejavuje v správaní 

(rozvoj kompetencií). Vo vzdelávaní manažérov je dôležité zvažovať nielen obsah 

vzdelávania, ale najmä formy a metódy. U tých manažérov, ktorí majú bohatú vedomostnú 

a skúsenostnú základňu je vhodné voliť také druhy a formy vzdelávania, ktoré umožňujú 

získavať ďalšiu nadstavbu (napr. koučovaním). Podľa nášho názoru by malo vzdelávanie 

manažérov smerovať k tomu, aby si sami uvedomovali dôležitosť celoživotného 

kontinuálneho vzdelávania a túto myšlienku prenášali na svojich podriadených.   

U nemanažérskych pozícií sa vzdelávanie orientuje najmä na špecifické oblasti, ktoré 

si vyžaduje pracovná náplň konkrétneho pracovného miesta. Vzdelávanie variuje nielen 

v svojej intenzite a dĺžke ale aj metodike a forme. Povaha vzdelávania je rozdielna 

v jednotlivých segmentoch, a to napr. u zamestnancov pracujúcich vo výrobe, špecialistov 
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a administratívnych pracovníkov. Cieľom vzdelávania tejto skupiny zamestnancov je ich 

kvalitný a plnohodnotný výkon, napĺňanie ich motívov a preferencií.  

 

Z realizovaného vzdelávania profitujú všetky zapojené strany. Je ním zamestnávateľ, 

ale aj samotný zamestnanec. Hlavným cieľov zamestnávateľa je disponovať 

kvalifikovanou pracovnou silou, ktorá bude z dlhodobého hľadiska podávať kvalitný 

výkon, vedúci k zisku, prosperite a stabilnému postaveniu firmy na trhu.  

Pre všetky skupiny zamestnancov sú príznačné výhody profesijného vzdelávania, 

ktorými dopĺňame vyššie prezentované základné ciele firemného vzdelávania. K nim patrí: 

- Napomáhanie k získaniu sebadôvery; 

- Istota a odborný rast do budúcnosti; 

- Prekonávanie obáv z plnenia nových pracovných úloh, pracovnej pozície; 

- Zvyšovanie výkonu so zameraním na zmenšovanie námahy; 

- Podpora motivácie a spokojnosti v práci; 

- Status a uznanie; 

- Budovanie vzťahov; 

- Zvyšovanie kvalifikovaného plnenia úloh, riešenie problémov a podpora schopnosti 

rozhodovať sa; 

- Rozvoj jednotlivých profesijných kompetencií; 

- Zvládanie záťažových situácií na pracovisku (Frk, Pirohová, 2003). 

V súvislosti s cieľmi vzdelávania a ich napĺňaním je dôležité aby, bol zamestnanec 

schopný nadobudnuté poznatky adekvátne, situačne aplikovať a využívať. Preto by malo 

byť vzdelávanie realizované takým spôsobom, aby bola táto podmienka splnená.  

 

Z vyššie uvedených poznatkov vyplýva, že úspešnosť a efektivita rozvoja 

zamestnancov závisí od jasne definovaných postupov personálnej stratégie, schopnosti 

napĺňať túto stratégiu, využívania efektívnych postupov, foriem a metód vzdelávania, 

kvalitných vzdelávateľov a relevantných prostriedkov na zabezpečenie realizácie 

vzdelávania. Potrebné je, aby bolo vzdelávanie zamestnancov prepojené s ďalšími 

personálnymi činnosťami vo firme, ako sú proces plánovania, hodnotenie, motivovanie 

zamestnancov, riadenie kariéry a i.  
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Efektívne napĺňanie vymedzených cieľov vzdelávania závisí od prístupu firiem ku 

vzdelávaniu zamestnancov.   

 

1.1.3 Prístup firiem ku vzdelávaniu zamestnancov 

 

Existuje viacero prístupov k firemnému vzdelávaniu, čiže rôznorodých spôsobov 

realizácie firemného vzdelávania (Prusáková, 2000). 

V súčasnosti, kedy sa rozvoju zamestnancov venuje veľká pozornosť, stále existujú 

firmy, ktoré uplatňujú odmietavý prístup ku vzdelávaniu. V tomto prípade si firmy 

neuvedomujú dôležitosť a návratnosť investícií do rozvoja svojich zamestnancov. Tento 

prístup vedie k oslabeniu pozície firmy na trhu a zníženiu konkurencieschopnosti. 

Vzniknutý stav zapríčiňuje nepripravenosť pracovnej sily reagovať na zmeny, demotiváciu 

a častú fluktuáciu zamestnancov.  

Iné firmy si dôležitosť a nevyhnutnosť vzdelávania uvedomujú čiastočne a 

vzdelávacie aktivity uskutočňujú len sporadicky. Tento prípad nastáva vtedy, ak vznikne 

nevyhnutná potreba pre zaškolenia. Prípadne v čase prosperity, kedy firma vyčlení 

finančné prostriedky na rozvoj zamestnancov. Vzdelávanie je charakteristické tým, že nie 

je dlhodobo plánované, štruktúrované a nie vždy vedie k naplneniu želateľných cieľov. 

Systém vzdelávania je neucelený a nesystematický.  

Pozitívny prístup ku vzdelávaniu je charakteristický pre firmy, ktoré prikladajú 

rozvoju svojich zamestnancov veľký význam. Uvedomujú si dôležitosť kvalitnej a dobre 

pripravenej pracovnej sily, schopnej reagovať na dopyt zo strany zákazníkov. Tieto firmy 

majú jasne zadefinované potreby vzdelávania z dlhodobejšieho hľadiska. Rozvoj 

zamestnancov je súčasťou firemnej kultúry a je implementovaný do štýlu riadenia firmy.  

Flexibilné reagovanie na zmeny a pripravenosť čeliť novým výzvam je príznačné pre 

učiacu sa organizáciu. Tá má porovnaní s vyššie uvedenými typmi firiem najrozvinutejší 

prístup ku vzdelávaniu. Pre učiacu sa organizáciu je charakteristické nepretržité 

vzdelávanie zamestnancov, podpora ich sebarozvoja a sebavzdelávania, učenie sa 

v tímoch, manažment znalostí, prenášanie zodpovedností na jednotlivcov, vedenie 

k samostatnosti, pozitívny prístup manažérov k vzdelávaniu, a schopnosť firmy korigovať 

svoju činnosť na základe predchádzajúcej skúsenosti (Prusáková, 2000; Armstrong, 2007). 
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Z nášho pohľadu sem patrí aj využívanie adekvátnych foriem, metód vzdelávania 

a sledovanie trendov v personálnej oblasti. Vzdelávanie prebieha počas výkonu práce ako 

prirodzená súčasť plnenia pracovných povinností (napr. využívanie koučovacieho prístupu, 

mentorovanie, manažment znalostí, interné workshopy a pod.) 

 

Efektívny spôsob rozvoja, ktorý vedie k naplneniu základných cieľov a princípov 

vzdelávania zamestnancov je systémový prístup, ktorý budeme rozoberať neskôr. Vo 

firmách, kde existuje integrovaný systémový prístup, sa kladie dôraz nielen na rozvoj 

a vzdelávanie vo všeobecnosti, ale sa ku každému zamestnancovi pristupuje individuálne. 

Zohľadňujú sa individuálne potreby, ciele, aktuálna situácia a ašpirácie konkrétneho 

zamestnanca. Individuálny prístup je následne uplatňovaný aj v individualizovanom 

vzdelávaní, ktorému sa venuje nasledujúca časť teoretických východísk dizertačnej práce.   

 

 

1.2 Individualizované vzdelávanie zamestnancov 

V predchádzajúcej časti sme stručne charakterizovali vzdelávanie zamestnancov. 

V tejto kapitole zužujeme tento všeobecný kontext na oblasť individualizovaného 

vzdelávania.  

Individualizované vzdelávanie budeme charakterizovať prostredníctvom viacerých 

aspektov, ktoré sú bližšie špecifikované v jednotlivých podkapitolách. Na začiatku 

definujeme pojem individualizované vzdelávanie zamestnancov. V ďalšej časti sa 

venujeme psychologickým aspektom individualizovaného vzdelávania ako základu 

pochopenia princípov rozvoja osobnosti zamestnancov. Tretia časť sa bližšie zaoberá 

charakteristikami individualizovaného vzdelávania so zameraním na zapojené strany do 

procesu vzdelávania a systémový prístup v individualizovanom vzdelávaní. Ďalej 

vymedzujeme formy individualizovaného vzdelávania a nakoniec sa vyjadrujeme 

k problematike poradenstva. 

 

Výber tematických okruhov a ich obsah sme realizovali v súvislosti s našim 

empirickým skúmaním, prezentovaným v druhej časti predkladanej dizertačnej práce.  
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1.2.1 Vymedzenie pojmu individualizované vzdelávanie 

 

Oblasti individualizovaného vzdelávania sa v odborných prameňoch venuje veľmi 

málo pozornosti. Jeho ucelené vymedzenie absentuje. Špecifikovanie jednotlivých zložiek 

individualizovaného vzdelávania (ako napr. proces, formy, metódy, organizačné aspekty) 

je možné len odvodením z princípov, postupov a charakteristík platiacich pre vzdelávanie 

vo všeobecnosti. Zvýšenie záujmu o túto oblasť je podľa nášho názoru nevyhnutné.  

Individualizované vzdelávanie zamestnancov chápeme ako plánovité a organizované 

vzdelávanie, ktoré prebieha prostredníctvom duálneho vzťahu medzi vzdelávateľom 

a vzdelávanou osobou (vzdelávaným). Realizuje sa prostredníctvom podobných princípov 

ako skupinové a hromadné vzdelávanie, ktoré sa organizuje pre väčší počet účastníkov. 

Jeho špecifikom je individualizovaný prístup, ktorý rešpektuje individuálne potreby 

a osobitosti vzdelávaného. Individualizované vzdelávanie je založené na záujme, motivácii, 

možností, schopností, individuálneho učiaceho sa štýlu a tempa vzdelávaného. Proces 

vzdelávania prebieha na základe vopred stanovených cieľov, pravidiel, zadefinovaných 

foriem a metód. Z hľadiska napĺňania cieľov a efektivity môže byť, podľa nášho názoru, 

výhodnejšie v porovnaní so skupinovým alebo hromadným vzdelávaním. Má i svoje 

nevýhody, ku ktorým patria hlavne časové, finančné zdroje a kapacita osôb zapojených do 

vzdelávania. Tie sú podľa názoru viacerých autorov (Prusáková, 2001; Kalnický, 2007) 

oveľa vyššie ako v prípade skupinového vzdelávania.  

 

Predtým, ako sa budeme bližšie zaoberať priebehom individualizovaného 

vzdelávania a jeho jednotlivými formami, považujeme za dôležité v krátkosti popísať 

psychologické aspekty individualizovaného vzdelávania.  

 

1.2.2 Psychologické aspekty individualizovaného vzdelávania 

 

V psychologických aspektoch individualizovaného vzdelávania sa venujeme témam 

súvisiacim s osobnosťou človeka, jej zložkami, utváraním a formovaním. Zameriavame sa 

na aspekty príznačné pre proces učenia sa dospelého človeka a na tie oblasti, na ktoré sa 

budeme odvolávať v ďalšom texte a pri prezentovaní výsledkov empirického skúmania.  
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1.2.2.1 Človek ako osobnosť 

 

Osobnosť je veľký komplex zdedených a získaných charakteristík, ktoré tvoria 

jedinečnosť a osobitosť každého ľudského jedinca. 

Vymedzenie pojmu osobnosť sa u jednotlivých autorov líši. J. Perhács (1995, s. 12) 

definuje osobnosť ako "celok, ktorý charakterizuje určitého človeka.“ Osobnosť ďalej 

popisuje ako individuálnu jednotu človeka, jeho duševných vlastností, pochodov, ktorá je 

utváraná a prejavujúca sa v jeho spoločenských vzťahoch a rozvíjajúca sa v činnosti.  

Osobnosť možno definovať slovami ako: 

� Jedinečnosť - niečo, čo človeka psychologicky odlišuje od ostatných; 

� Jednota - súhrn psychologických prvkov, ktoré spolu tvoria nedeliteľný celok; 

� Relatívna stálosť – to, čo je v človeku relatívne trvalé, a čo umožňuje predpovedať 

správanie osoby v určitej situácii; 

� Prispôsobenie a vývoj – neustále vyrovnávanie sa so zmenenými podmienkami 

v sebe i vo svojom prostredí (Bedrnová, Nový, 2002, s. 47). 

Veľa autorov chápe osobnosť ako proces a ako štruktúru. Štruktúra osobnosti nie je 

statický, ale dynamický útvar, v ktorom sa odohrávajú cielené procesy a zmeny, i keď je 

táto štruktúra relatívne stabilná. G. Allport z tohto pohľadu definuje osobnosť ako 

„dynamické usporiadanie tých psychologických systémov v indivíduu, ktoré určujú 

jedinečné prispôsobenie sa okoliu.“ (In: Nakonečný, 1998, s. 498).  

 

Osobnosť možno rozdeliť na jednotlivé zložky. J. Watson (In: Bedrnová, Nový, 

2002) vymedzil osobnosť ako systém o dvoch úrovniach a to vrodenú (tvorená 

fyziologickými vlastnosťami organizmu, ktoré majú povahu nepodmienených, vrodených 

reflexov) a získanú (duchovno, príznačné inštinkty osvojené učením, individuálne odlišné 

zvyky a pod.). Iné delenie osobnosti, ktoré je podľa nášho názoru konkrétnejšie, uvádza J. 

Perhács (1986, s. 38):  

� Biologicko – fyzická; 

� Psychicko – mentálna; 

� Sociálna. 

Z výchovno – vzdelávacieho hľadiska, je sociálna zložka osobnosti najdôležitejšia, 

nakoľko je ju možné ovplyvňovať zámerným pôsobením.   



 

 

12

Konkrétne je štruktúra osobnosti tvorená prvkami, ktorými sú:  

� Temperament (vzrušivosť); 

� Schopnosti (mentálna a senzomotorická činnosť); 

� Postoje (hodnotenie); 

� Motívy (zameranie a energetizácia správania) (Machalová, 2006, s. 31). 

Do osobnosti človeka patria aj vedomosti, zručnosti, návyky, rysy osobnosti, vlohy, 

nadanie, talent a pod.  

 

1.2.2.1.1 Zložky osobnosti 

 

V tejto časti bližšie popisujeme jednotlivé zložky osobnosti. Ich vymedzenie slúži pre 

účely utriedenia a správneho chápania jednotlivých pojmov.  

 

Schopnosti: sú súbor predpokladov (individuálny potenciál), nutný k vykonávaniu určitej 

činnosti a miera využitia (aplikácia) vedomostí a zručností pri riešení konkrétnej situácie. 

Schopnosti môžeme členiť na primárne (vnemové, psychomotorické a intelektové) 

a sekundárne (verbálne, numerické, priestorové, percepčná pohotovosť – pripravenosť pre 

vnímanie, pamäťové a umelecké). Rozvoj schopností je podmienený učením, závisí teda na 

sociálnom prostredí, pracovnom prostredí a vzdelávaní. Líši sa od zručností tým, že 

zručnosť je spôsobilosť vykonávať určitú činnosť (Palán, 2002). Schopnosti sú vrodené a 

základom pre ich individuálny vývoj sú vlohy, predpoklady a dispozície.  

 

Zručnosti: J. Vodák (2007, s. 22) definuje zručnosti ako „spôsobilosti a dispozície, ktoré 

umožňujú uskutočňovať určité činnosti.“ Na ich označenie sa používajú aj výrazy ako 

spôsobilosť, zbehlosť, obratnosť, šikovnosť. Zručnosti sa vytvárajú v konfrontácii so 

schopnosťami a vonkajším prostredím. Zručnosti sa líšia od schopností, ktoré vyjadrujú len 

potenciálne možnosti človeka, ktoré sa môžu, ale nemusia v konkrétnej situácii uplatniť. 

Pracovné zručnosti zahŕňajú schopnosť efektívne a kreatívne vykonávať požadované 

pracovné úkony a primerane reagovať na zmenené pracovné podmienky. Predstavujú 

významnú silu, ktorá uľahčuje výkon profesie v každodennej praxi. Zautomatizované 

zručnosti prerastajú do návykov. Odborné zručnosti človek získava a zdokonaľuje 

pomocou odbornej prípravy a vzdelávania.  
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Návyky: sú opakovaním získaný sklon k vykonávaniu určitej činnosti. „Návyky sa 

vybavujú v určitých situáciách, samovoľne, automaticky, bez uvažovania a rozhodovania“ 

(Pedagogický slovník, 1965 s. 310). Líšia sa od zručností bezprostrednosťou reakcie, 

absenciou uvažovania o riešení situácie a kontroly jeho priebehu a stávajú sa súčasťou 

vlastností osobnosti. 

  

Vedomosti: (znalosti, poznatky) sú „sústavou faktov, pojmov, teórií a komplexných 

poznatkových štruktúr, ktoré si jednotlivec osvojil prostredníctvom vzdelávania 

a sebavzdelávania, alebo z iných zdrojov“ (Prúcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 74). Sú 

výsledkom vnímania, poznania, myslenia, praktického experimentovania a životných 

skúseností jedinca. 

 

Motivácia: systém podnetov, motívov (pohnútok) konania a činnosti. „Motív je príčina 

konania jedinca, jeho pozornosti a vnímavosti vzhľadom k určitým podnetom a javom“ 

(Pedagogický slovník, 1965, s. 302).   

 

Hodnoty: subjektívne ocenenie, alebo miera dôležitosti, ktorú jedinec prisudzuje určitým 

veciam, javom, symbolom a iným ľuďom. K hodnotám patrí napríklad zdravie, rodina, 

úspechy v práci a pod. Jednotlivci si vytvárajú hierarchiu hodnôt, ktoré predstavujú ich 

konkrétne potreby a záujmy (Prúcha, Walterová, Mareš, 2003).  

 

Postoje: „Trvalá individuálna tendencia k určitému správaniu (aktivite) voči určitým 

(rovnakým, podobným) objektom v istej situácii, vzniknuté na základe vzťahov 

a skúseností. Postoj je výrazom vzťahov k hodnotám, ktoré sa vytvárajú v priebehu 

socializácie a enkulturácie“ (Palán, 2002, s. 161). Postoje sú aj presvedčenia a 

predispozície jedinca nazerať na svoju prácu, ostatných ľudí, a pod. Postoje sa odrážajú 

v správaní a je ich veľmi ťažké meniť. Možné to je skúsenosťou a spätnou väzbou, 

v prípade, že daná osoba sama chce. 
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1.2.2.1.2 Kompetencie 

 

V riadení ľudských zdrojov sa pozornosť zameriava nie tak na osobnostné 

charakteristiky zamestnanca, ale na prejavy jeho správania. To je charakteristické pre 

kompetenčný prístup. Kompetenciám budeme z hľadiska psychologických aspektov 

individualizovaného vzdelávania venovať viac pozornosti, nakoľko sa na ne odvolávame 

v empirickej časti našej práce. 

  

V odborných prameňoch je možné nájsť rôznorodé definície pojmu kompetencia. 

Ľubica Šebestová (2004) charakterizuje kompetencie ako osobnostné charakteristiky, 

schopnosti, vedomosti, zručnosti, potrebné pre  kvalifikovaný pracovný výkon. Sú to teda 

súbory prejavov správania súvisiace s pracovným výkonom, ktoré sú merateľné a je možné 

ich rozvíjať. 

Terminologický a výkladový slovník Výchova a vzdelávanie dospelých. 

Andragogika (Hotár, Paška, Perhács, 2000, s. 204) definuje kompetencie ako kvalifikáciu, 

schopnosti a predpoklady jednotlivca zvládnuť určitú činnosť, situáciu, alebo posudzovať 

určité javy s vedomím širších súvislostí alebo z odborného hľadiska.  

 

Viera Prusáková (2005, s. 41) chápe kompetencie širšie ako kvalifikáciu a rozdeľuje 

ich na: 

� Sociálne (napr. komunikatívnosť, kooperatívnosť a pod.); 

� Metodické (napr. uplatňovanie odborných znalostí, vypracovanie tvorivých riešení); 

� Odborné, technické - všeobecné (napr. jazyková znalosť), odborné (získané 

vzdelaním a praxe) a špecifické vedomosti a zručnosti; 

� Kompetencie vo vzťahu k vlastnej osobe (napr. sebariadenie, sebavzdelávanie, 

vedomé rozvíjanie vlastných hodnôt). 

Toto delenie sa v praxi zužuje a zjednodušuje na tvrdé/hrubé kompetencie (z angl. 

originálu „hard skills“) - technické znalosti, zručnosti potrebné pre výkon danej pracovnej 

pozície/profesie a sociálne/mäkké kompetencie (z angl. originálu „soft skills“) – zložky, 

ktoré ovplyvňujú komunikáciu a správanie sa k ľuďom.   

Kompetencie v sebe zahŕňajú viaceré zložky osobnosti. Autori A. Lucia a R. 

Lepsinger (In: Šebestová, 2004) rozdelili aspekty vplývajúce na kompetenciu do štyroch 
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kategórií, ktoré zobrazujú v kompetenčnej pyramíde (schéma č. 1), podľa stupňa ich 

merateľnosti a rozvíjateľnosti. 

Vrchol pyramídy tvorí správanie, ktoré je možné najľahšie pozorovať, čiže je 

najľahšie merateľné a rozvíjateľné. Z toho vyplýva, že je ho možné ľahko modifikovať 

a naučiť. V strednej časti sa nachádzajú zručnosti a vedomosti, ktoré sú ťažšie merateľné 

a rozvíjateľné ako správanie, ale ľahšie ako schopnosti (inteligencia, talent, nadanie) a 

charakteristiky osobnosti (hodnoty, postoje, motívy, temperament), ktoré tvoria spodok 

pyramídy. Tie sú relatívne stabilné (vrodené alebo dlhodobo formované) a často krát ťažko 

identifikovateľné, preto je ich veľmi ťažko rozpoznať a formovať.  

Rozvíjateľnosť danej kompetencie záleží od kontextu, nárokov pracovnej pozície 

a od toho, nakoľko je požadovaný prejav správania v protiklade s osobnostnou 

charakteristikou jedinca. Ak je protiklad vysoký, môže sa jednať o relatívne časovo 

a finančne náročné naučenie sa požadovanému spôsobu správania. 

 

Schéma 1: Kompetenčná pyramída                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zdroj: ŠEBESTOVÁ, Ľ. 2004. Generický kompetenčný model na pozíciu obchodného zástupcu : Diplomová 
práca. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2004. 78 s. 

 

Kompetencie sa zvyknú syntetizovať do kompetenčného modelu, ktorý obsahuje 

požadované popisy kompetencií a úroveň ich dosahovania pre konkrétnu pracovnú pozíciu 

v konkrétnej firme (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004). Pri jeho tvorbe je cieľom zistiť 

(prostredníctvom analýzy pracovného miesta), ktoré správanie prispieva alebo rozhoduje o 

Správanie 

Zručnosti Vedomosti 

Schopnosti  Charakteristiky 
osobnosti  
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úspešnosti pracovníka na danej pozícii. Kompetenčné modely sa môžu vzťahovať na 

všeobecné kľúčové kompetencie určitej firmy alebo na konkrétnu pracovnú pozíciu.  

Vďaka svojej komplexnosti a systematickosti je využívanie kompetenčného prístupu 

veľmi populárne v personálnej praxi. Ak sú definované kompetencie, tak je definované 

požadované správanie zamestnanca a tým aj presný cieľ jeho rozvoja a vzdelávania. 

Kompetencie umožňujú jednoduchšie analyzovať konkrétne vzdelávacie potreby, vytvárať 

rozvojový program, nastavovať štandardy výkonu, odmeňovania a zefektívniť výber 

zamestnancov. Ich vymedzenie a identifikáciu u zamestnancov vnímame ako výborný 

podklad pre účely individualizovaného vzdelávania.  

 

1.2.2.1.3 Formovanie osobnosti 

 

Genéza vývoja osobnosti je spojená so vznikom ja spolu s jeho vývojom 

k sebapoňatiu (ego). Osobnosť funguje ako otvorený systém, ktorý je v stálej interakcii so 

svojím okolím a životným prostredím. V utváraní osobnosti sa uplatňuje interakcia 

vrodených biologických činiteľov a skúseností, ktoré jedinec získava v rámci svojho mikro 

(sociálneho) a makro (kultúrneho) prostredia. S pribúdajúcim vekom narastá vplyv 

osobnostných skúseností a zvýrazňuje sa tak individualita osoby, jej duševná osobitosť. 

Tento formatívny vplyv skúsenosti sa nazýva učenie. Vývoj smeruje k určitej 

psychosiociálnej zrelosti (Nakonečný, 1995).  

 

Z hľadiska jedinečnosti osobnosti je možné povedať, že: 

� Človek sa stáva osobnosťou ontogenézou a socializáciou v spoločenskom prostredí. 

Biodromálnym vývinom sa vytvára jedinečnosť systému osobnosti a jej osobnej 

histórie, pre ktorý sú špecifické vlastnosti, charakteristiky, odlišujúce jedinca od 

druhých; 

� Osobnosť je regulujúcim centrom svojej činnosti a správania; 

� Individuálne vedomie a konanie je jedinečná charakteristika osobnosti; 

� Osobnosť je živým sebautváracím sa systémom s vnútornými a vonkajšími 

vzťahmi; 

� Osobnosť sa formuje v procese socializácie a individualizácie v priebehu života 

(Machalová, 2006, s. 34). 
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Táto jedinečnosť je dôležitým základom pre individualizovaný prístup v rozvoji 

a vzdelávaní zamestnancov. 

 

Na utváranie osobnosti v rámci jeho socializácie výrazne vplýva výchova 

a vzdelávanie.  

Výchovu je možné podľa P. Pašku (1976) definovať ako cieľavedomé formovanie 

osobnosti, ktoré predstavuje súhrn zložitých procesov, prebiehajúcich po celý život.   

Vzdelávanie ako zámerné pôsobenie na človeka s cieľom utvárania návykov, 

spôsobov správania, intelektuálnej a fyzickej pripravenosti. Prostredníctvom vzdelávacích 

aktivít sa rozvíjajú vedomosti, spôsobilosti a postoje človeka, ktoré sa vyžadujú v jeho 

pracovnom i osobnom živote. V užšom slova zmysle sa jedná o osvojenie si konkrétnych 

vedomostí a zručností, nevyhnutných pre kompetentný výkon funkcií, ktoré sa 

v budúcnosti budú vyžadovať (Prusáková, 2000).  

 

Človek na výchovu a vzdelávanie reaguje sebautváracími aktivitami a tým, že si 

pôsobiace vplyvy zvnútorňuje v procese učenia. Postupne sa dostáva k sebavýchove 

a sebavzdelávaniu. Na utváranie osobnosti vplýva aj reakcia jedinca na jednotlivé podnety. 

V činnosti sa jednotlivé vlohy a dispozície jedinca premieňajú na vedomosti, schopnosti, 

zručnosti a kompetencie. Na to, aby sa tieto zložky osobnosti prejavili v pracovnom 

kontexte, je  potrebná odborná prax v príslušnej profesii a odbore. Takto sa vytvára 

predpoklad pre získanie relevantných skúseností, ktoré sú dôležité na riešenie vzniknutých 

situácií a výkon pracovnej pozície. V rámci formovania kompetencií zamestnancov je 

dôležité zamerať sa na individuálne charakteristiky človeka vo vzťahu k špecifickým 

nárokom danej pracovnej pozície.  

Z vyššie popísaného vyplýva, že dôležitým faktorom rozvoja osobnosti 

zamestnancov je celoživotný proces výchovy a vzdelávania. V praxi sa často krát 

stretávame s tvrdením, že osobnosť dospelého človeka je nemeniteľná. My sa prikláňame 

k názoru, že osobnosť je možné formovať v prípade, že má zamestnanec dostatok 

motivácie, odhodlania dosiahnuť želateľnú zmenu a je zvolený správny individualizovaný 

prístup. 
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1.2.2.2 Dospelý človek a učenie 

 

V tejto časti sa venujeme učeniu sa dospelého človeka, za účelom poukázania na jeho 

špecifiká. Z rôznych prístupov vyberáme podľa nás tie najzaujímavejšie, a na ktoré 

nadväzujú vybrané individualizované formy vzdelávania dospelých.  

 

Prvý prístup poukazuje na špecifiká učenia sa dospelého človeka, ktoré definuje 

Malcolm Knowles (In: Prokopenko, Kubr et al., 1996, s. 43) nasledovne:  

• Vzdelávaný je v procese učenia nezvislý, má však podmienenú predstavu o tom, že 

bude učený; 

• Vzdelávaný prichádza s určitou skúsenosťou; 

• Jedinec je pripravený učiť sa v prípade, že sa chce neustále zlepšovať a dosahovať 

lepšie výsledky; 

• Dospelí sa neučia pre učenie, ale aby boli schopní niečo urobiť, vyriešiť problém, 

alebo zlepšiť svoju situáciu.  

Reginald Revanse (Prokopenko, Kubr et al., 1996) upozorňuje na dva rozdielne 

druhy učenia, ktorými sú učenie sa prostredníctvom programovaných znalostí a kladením 

otázok. Programované učenie je učenie prostredníctvom sprostredkovaných vedomostí 

v podobe kníh, prednášok a pod. Kladenie otázok, je učenie sa z vlastnej skúsenosti 

a vlastným uvažovaním. Preto je v prípade výchovy a vzdelávania dospelých podstatné 

klásť dôraz na učenie sa z konkrétnej praxe dospelých (špeciálne v prípade manažérskych 

pozícií) s použitím rôznorodých foriem a metód vzdelávania. Tento prístup ku vzdelávaniu 

dospelých považujeme za významný, najmä kvôli vyzdvihnutiu potreby učenia sa z praxe. 

Kladenie otázok je príznačné aj pre jednotlivé formy vzdelávania ako napr. koučovanie. 

Jednoduchý model vzdelávania prinášajú J. Kouzer a B. Posner (In: Gibson, Tesone, 

Buchalski, 2000), ktorí rozdeľujú štýly učenia dospelého prostredníctvom troch skúseností 

a to pokus a omyl, pozorovanie iných, zámerné vzdelávanie.  

Zaujímavým a veľmi uznávaným je prístup D. Kolba (In: Hroník, 2007, Armstrong, 

2007), ktorý prikladá veľký význam učenia sa zo skúsenosti. D. Kolb rozlišuje schopnosť 

učiť sa v rôznych štádiách učebného cyklu:  

1. Konkrétna skúsenosť (prežívanie); 

2. Premýšľavé pozorovanie a reflexia (vnímanie); 
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3. Abstraktná predstava (myslenie);  

4. Aktívne experimentovanie (konanie); 

5. Konkrétna skúsenosť, atď.  

Učenie je efektívne, ak vzdelávaný prejde všetkými štyrmi fázami. Cyklus začína 

skúsenosťou, kde nie je možné použiť zaužívaný spôsob riešenia. Túto skúsenosť 

reflektuje a rozmýšľa o nej z rôznych uhlov pohľadu. To vedie k tvorbe nadhľadu 

a hypotéz, ktoré overuje vzdelávaný v praxi. Po ich overení získava skúsenosť a cyklus sa 

začína nanovo. Špecifikované fázy učenia sú dôležité nielen na porozumenie, ako sa 

dospelý učí, ale aj pre zostavovanie vzdelávacích aktivít.  

Rôzni ľudia reagujú na rovnaké učebné podnety a príležitosti odlišne. Vplyvy, ktoré 

podmieňujú vôľu (motiváciu) zamestnanca učiť sa zodpovedajúcim spôsobom a aplikovať 

nadobudnuté poznatky, sú napríklad: náplň práce, veľkosť vzniknutej vzdelávacej potreby, 

rozsah príležitostí, firemná kultúra, volené učebné metódy, postupy, vplyv vzdelávateľov, 

spolupracovníkov, rôzne prekážky a osobnostný štýl učenia. Ten zdôrazňuje R. Hogan et 

al. (2007), ktorý definuje rôznorodé štýly učenia sa zamestnanca a to na: 

• Učenie sa výhradne z praxe; 

• Formalizovaným vzdelávaním; 

• Kombináciou oboch štýlov učenia.  

Táto skutočnosť sa nám potvrdzuje aj v našej každodennej praxi.  Preto je nevyhnutné brať 

do úvahy vyšpecifikované štýly aj pri voľbe obsahov a foriem vzdelávania u jednotlivých 

zamestnancov.  

 

Prezentované teórie učenia je možné zhrnúť tak, že dospelý človek sa rád učí tie 

informácie, ktoré zodpovedajú jeho aktuálnym potrebám, sú prepojené s náplňou práce 

a požiadavkami na konkrétne pracovné miesto, cez praktickú skúsenosť a nenásilnou 

formou. Dospelí majú odlišné štýly učenia a rozličné motívy. Intenzita osvojenia si nových 

poznatkov a zručností závisí od toho, v akom štádiu učiaceho sa cyklu sa vzdelávaný práve 

nachádza. K učeniu dochádza v tom prípade, keď jedinec získa vedomosť, ktorú predtým 

nevedel a dokáže vykonať novú činnosť, ktorú predtým nedokázal. Učením, ktoré je 

súčasťou rozvoja a vzdelávania, sa formuje osobnosť človeka.  
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Vychádzajúc z princípov formovania  osobnosti jedinca považujeme 

individualizované vzdelávanie za veľmi účinný prístup, ktorý vedie nielen k napĺňaniu 

vzdelávacích potrieb jednotlivcov, ale aj celkových strategických cieľov konkrétnej firmy.  

 

1.2.2.3 Sebavzdelávanie a sebarozvoj  

 

Sebavzdelávanie a sebarozvoj tvorí významnú funkciu v rámci celoživotného 

vzdelávania dospelého. Patrí k neoddeliteľnej súčasti napredovania a rozvoja osobnosti 

dospelého. 

Viera Prusáková (2001) radí sebavzdelávanie k formám vzdelávania a definuje ho 

ako proces, ktorý prebieha bez priamej interakcie so vzdelávateľom, Riadiacim činiteľom 

je vzdelávaný, ktorý pri štúdiu využíva rôzne formy a metódy.  

Pre sebavzdelávanie je charakteristické, že sa realizuje v čase a priestore, ktoré 

najlepšie vyhovuje vzdelávanému. Poskytuje veľkú pružnosť a slobodu výberu toho, čo, 

ako a kedy sa daná osoba bude vzdelávať a rozvíjať. Náročným prvkom je vlastná 

motivácia dokončiť program v požadovanom termíne. Motivácia je u každého rôznorodá 

ako napr. túžba uspieť, vyhovieť druhým, širší pohľad na vec, zvedavosť a i. Motivácia 

musí byť vytvorená pred tým, ako je zahájené samotné vzdelávanie. Okrem toho je 

potrebné, aby osoba disponovala dostatočným časovým priestorom pre vzdelávanie, 

vstupovala do vzdelávania dobrovoľne, mala ho ako prioritu a bola pozitívne nastavená.  

Proces sebavzdelávania je podobný ako pri klasickom formalizovanom vzdelávaní. 

Identifikácia vzdelávacích potrieb prebieha porovnaním svojich silných stránok 

a rozvojových oblastí smerom k výkonu danej pozícii/profesii1. Vzniknutá medzera sa 

odstraňuje individuálne zvolenými postupmi sebavzdelávania. J. Prokopenko a M. Kubr et 

al. (1996) uvádzajú, že pre sebavzdelávanie je príznačný učebný cyklus. Ten sa 

začína vyšpecifikovaním cieľov rozvoja2, postupuje k hľadaniu riešení, k ich realizácii 

a končí posúdením, či boli riešenia prínosné.  

Metódy a formy vzdelávania sú volené v závislosti od osobnosti jedinca, jeho 

preferencií, vytýčených cieľov, prostredia, možností a iných podmienok (Babinský, 

                                                
1 Vstupnými diagnostickými metódami aktuálneho stavu môže byť napr. spätná väzba od kolegov, 
zákazníkov, známych a rodiny. 
2  Pre proces vzdelávania je dôležité mať vytvorené nielen krátkodobé, ale aj dlhodobé ciele (kariérna dráha, 
smerovanie). Na základe nich je možné vytvárať rozsah a obsah vzdelávania. 
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Uhrová, 2007). Sebavzdelávanie a sebarozvoj vnímame ako významnú súčasť 

a charakteristiku osobnosti dospelého. Podľa nášho názoru môže byť sebavzdelávanie 

v porovnaní s inými organizovanými formami veľa krát účinnejšie, nakoľko umožňuje 

volenie si vlastného tempa, oblasti záujmu a preferenčného štýlu, formy, metód a  

vzdelávateľov. 

Sebavzdelávanie je príznačné pre učiacu sa organizáciu, v ktorej je podporované 

a brané ako súčasť každodenných činností zamestnancov.  

 

1.2.3 Charakteristiky individualizovaného vzdelávania 

 

V tejto podkapitole sa podrobnejšie venujeme jednotlivým charakteristikám 

individualizovaného vzdelávania, konkrétne osobám zahrnutým do vzdelávacieho procesu, 

kde upriamujeme pozornosť na osobu vzdelávateľa. Ďalej vymedzujeme systémový 

prístup v individualizovanom vzdelávaní, v ktorom sa zameriavame na analýzu 

vzdelávacích potrieb. Tá je potrebná nielen z hľadiska strategických cieľov rozvoja 

ľudských zdrojov konkrétnej firmy, ale aj individualizovaného prístupu.  Na záver sa 

vyjadrujeme k poradenstvu, ktoré vymedzujeme zo širšieho a užšieho hľadiska. 

 

1.2.3.1 Osoby zahrnuté do individualizovaného vzdelávania 

 

Do priebehu individualizovaného vzdelávania je zapojených viacero strán. Pre  

úspešnosť vzdelávania, je potrebné, aby každá strana plnila svoje úlohy a bola v procese 

aktívna. 

Najdôležitejšou osobou v individualizovanom vzdelávaní je vzdelávaný 

(zamestnanec), ktorého špecifickým potrebám sa venuje plná pozornosť a koncentrácia. 

Vzdelávaný sa stáva subjektom a zároveň objektom vzdelávania, za účelom aktualizácie, 

získania, prehĺbenia si vedomostí a rozvoja kompetencií. Za úspešnosť, výstupy a samotnú 

realizáciu vzdelávania nesie zodpovednosť nielen vzdelávateľ, ale aj vzdelávaný. Ten by 

mal disponovať dostatočne silnou motiváciou napredovať a preberať zodpovednosť za svoj 

rozvoj.  



 

 

22

Nemenej významným je vzdelávateľ, ktorého úlohou je vzdelávať a tak prispievať 

k formovaniu osobnosti vzdelávaného. Od jeho kompetentnosti vo veľkej miere závisí 

i úspešnosť vzdelávacieho procesu. Tá sa odvíja aj od vytvoreného vzťahu medzi 

vzdelávateľnom a vzdelávaným, ktorý by mal byť založený na vzájomnej dôvere, rešpekte 

a partnerstve. 

Tretím činiteľom, ktorý vstupuje do procesu individualizovaného vzdelávania je 

zadávateľ (sponzor), ktorý ho objednáva a financuje. Často krát je ním priamy, nepriamy 

nadriadený, predstavenstvo, spolupracovník a pod. Zadávateľ by nemal ovplyvňovať 

samotný priebeh procesu priamym zasahovaním, ale zaujímať sa o priebeh a výstupy.  

Za koncepčno – organizačnú stránku individualizovaného vzdelávania nesie v rámci 

firmy zodpovednosť útvar ľudských zdrojov, alebo špeciálne poverená osoba. Ich úlohou 

je zostavovať, organizovať, monitorovať a prijímať potrebné opatrenia na vylepšenie 

jednotlivých programov.  

 

V niektorých prípadoch sú jednotlivé strany zdvojené až strojené (napr. v prípade 

sebavzdelávania, kedy si vzdelávaný hradí a monitoruje celý proces sám). Všetky prítomné 

strany sú vo vzájomnej interakcii. Absencia ich aktivity môže nepriaznivo ovplyvňovať 

proces individualizovaného vzdelávania a jeho výstupy.  

 

1.2.3.1.1 Vzdelávatelia dospelých 

 

Vzdelávateľ má v procese individualizovaného vzdelávania dôležitú úlohu, nakoľko 

je kľúčovým článkom v rámci transferu nových vedomostí, zručností vzdelávanému. 

Vzdelávateľ často krát vykonáva viacero druhov úloh (napr. analytické, organizačné, 

realizačné, kontrolné), preto sú požiadavky na výkon náročné. Na to, aby vzdelávateľ 

kvalitne zvládol vzdelávací proces, je nevyhnutné, aby mal osvojené rozličné učebné 

techniky, postupy a disponoval širokou paletou kompetencií so zameraním na princípy 

vzdelávania dospelých. 

Medzi vzdelávateľov dospelých môžeme zahrnúť lektorov, mentorov, koučov, 

tútorov, konzultantov a i. Ich jednotlivé roly, ktoré zastávajú v procese vzdelávania, sú 

špecifické vzhľadom na danú formu a obsah vzdelávania.  

Všeobecné požiadavky na výkon vzdelávateľov dospelých je možné zhrnúť nasledovne: 
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� Procesné a koncepčné schopnosti vzdelávateľa dospelých – spojené s tým, ako 

realizovať vzdelávací proces a čo robiť (napr. umenie vyhodnocovať, organizovať 

si svoj čas); 

� Know-how vzdelávateľa dospelých – súbor odborných vedomostí, znalosť 

vývojových trendov a možností aplikácie do praxe, schopnosť vytvárania sietí 

s príslušnými odborníkmi; 

� Osobnostné charakteristiky vzdelávateľa dospelých – ktoré tvoria predpoklad na 

úspešné zvládanie svojej profesie (napr. pracovitosť, dôslednosť, sebaistota 

a znalosť seba samého a pod.) (Frk, Pirohová, 2003, s. 53-54). 

 

Definovanie požiadaviek na vzdelávateľa z hľadiska kompetenčného prístupu prináša 

McLagan (Prokopenko, Kubr et al., 1996, s. 540), ktorý vytypoval 35 kompetencií 

odborníkov rozvoja ľudských zdrojov a rozdelil ich do 4 skupín. Z nich vyberáme tie, 

ktoré sú podľa nás príznačné pre vzdelávateľa: 

• Technické kompetencie: znalosť problematiky učenia sa dospelých, identifikácia 

vzdelávacích potrieb, organizačné schopnosti, vytyčovanie cieľov, hodnotenie 

procesu a i.; 

• Podnikateľsko-manažérske kompetencie: porozumenie firmy a predmetu jej 

podnikania, znalosť firemnej kultúry, procesov firmy, projektový manažment, 

administratíva a pod.; 

• Interpersonálne kompetencie: koučovanie, spätná väzba, skupinové procesy, 

vyjednávanie, prezentácia, kladenie otázok, nadväzovanie vzťahov, písomný 

prejav; 

• Intelektuálne kompetencie: redukcia dát, vyhľadávanie informácií, pozorovanie, 

myšlienková všestrannosť a sebapoznanie.  

 

Z vyššie vyšpecifikovaných požiadaviek na výkon vzdelávateľa vyplýva, že jeho 

úloha nie je jednoduchá. Dôvodom je to, že každá vzdelávacia akcia je špecifická svojim 

obsahom, zadaním, cieľmi, metodológiou a jej účastníkmi. Vzdelávateľ musí byť 

pripravený na rôzne alternatívy, nakoľko pracuje s dospelými, ktorí sú jedineční, majú 

svoje potreby, skúsenosti, motiváciu, očakávania a vyzretosť. Taktiež byť pripravený na 

rôzne prejavy správania účastníkov. Zo spomínaných dôvodov by mal byť vzdelávateľ 
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odborne zdatný a skúsený, schopný zvládať svoje emócie v náročných situáciách, byť 

sebavedomý, ľudský a prístupný. Mal by byť schopný reagovať na podnety a vedieť sa 

prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. Dôležitá je cieľová orientácia v súvislosti 

s dosahovaním stanovených vzdelávacích cieľov. Významným predpokladom pre prácu 

vzdelávateľa je aj to, aby bol dobre oboznámený s realitou pracovného prostredia 

vzdelávaného. Vedel identifikovať silné stránky a rozvojové príležitosti vzdelávaného 

a prispôsoboval im smerovanie vzdelávania. Z toho vyplýva schopnosť predvídať a 

napĺňať budúce potreby zamerané na neustále skvalitňovanie práce jednotlivých 

zamestnancov. V rámci odborných kompetencií by mal disponovať aj znalosťami 

z andragogiky a psychológie.  

 

Celkovo nie je samozrejmosťou, že každý odborník dokáže vhodne a efektívne 

vzdelávať. Z vyššie uvedených charakteristík a nárokov na vzdelávateľa je zrejmé, že 

vzdelávateľ by mal byť schopný využívať komplex vrodených a získaných dispozícií 

a kompetencií pre plnenie úlohy vzdelávateľa. Tie by mal neustále rozvíjať, kontinuálne sa 

vzdelávať a ísť príkladom. 

 

1.2.3.1.2 Vzdelávanie vzdelávateľov dospelých 

 

Je zrejmé, že jednotlivé vzdelávacie podujatia kladú rozdielne nároky na 

vzdelávateľa, ktoré slúžia ako podklad na rozvoj jeho kvalifikačných predpokladov a 

kompetencií. V tomto kontexte sa vzdelávateľ stáva samotným účastníkom vzdelávania. 

Pre jeho prípravu a rozvoj sa využívajú rôzne prístupy, formy a metódy vzdelávania, ktoré 

závisia od oblasti pôsobenia vzdelávateľa.  

Rozvoj kompetencií vzdelávateľa sa neuskutočňuje z jedného dňa na druhý, ale 

vyžaduje si postupnosť krokov vo zvládaní jednotlivých metód, techník, priebehu procesu 

a hlavne skúsenosť. Nováčik (vzdelávateľ) sa najprv riadi skôr štruktúrovanými metódami 

a vzdelávacie podujatie má kontrolovaný charakter. Skúsenejší profesionál si proces 

postupne zvnútorňuje (napr. pri kladení otázok nemusí rozmýšľať ako, kedy a akú otázku 

položiť, robí to prirodzene a automaticky), uvoľňuje kontrolu nad obsahom a dôveruje 

procesu ako nástroju, ktorý usmerňuje učenie. Necháva riadenie výučby na samotných 

vzdelávaných. Účastníci rozhodujú o obsahu, vzdelávateľ usmerňuje proces a prispôsobuje 
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sa potrebám účastníkov v preberaných témach, použitých metódach a pod. Dôležitým 

predpokladom takéhoto typu práce je presvedčenie vzdelávateľa, že účastníci vo 

vzdelávaní uspejú. Prechod od technického, štruktúrovaného priebehu k samostatne 

a flexibilne sa riadiacemu procesu vzdelávania trvá určitú dobu a vyžaduje si prax, 

skúsenosti, neustále vzdelávanie a uvedomelú prácu na sebe. 

Vzdelávateľ si v rámci svojho kontinua nerozvíja jednotlivé kompetencie izolovane, 

ale často krát viaceré spoločne (napr. keď sa rozhodne rozvíjať prezentačné zručnosti, 

môže si zároveň zdokonaľovať aktívne počúvanie, kladenie otázok a i.). Ak sa posilní 

jedna zručnosť, zároveň sa posilňuje aj druhá. Rozvoj kompetencií by mal podliehať istej 

prioritizácii na základe identifikácie výkonnostnej medzery a dôležitosti vzhľadom k danej 

profesijnej špecializácie vzdelávateľa. 

 

1.2.3.1.3 Sebavzdelávanie vzdelávateľov 

 

V rámci rozvoja vzdelávateľa hrá dôležitú úlohu sebavzdelávanie. Pri plánovaní 

a realizovaní vlastného vzdelávania by mal vzdelávateľ voliť taký postup, aby smeroval 

k synergii zručností, zmyslu pre aktivitu, pocitu identity, zdravia a vyzretosti. Preto je 

dôležité budovať sebapoznanie ako jednu časť z osobnostných charakteristík vzdelávateľa.  

Foriem a metód sebavzdelávania je viacero. Identifikovanie potrieb a stanovenie si 

priorít vzdelávania vedie k vytvoreniu plánu rozvojových činností, ktoré môžu mať podobu 

samoštúdia odbornej literatúry, návštevy vzdelávacích programov, odborných konferencií, 

členstva v profesijných organizáciách a pod. Výber metodiky závisí od aktuálnej situácie 

a potrieb vzdelávateľa.  

 

1.2.3.2 Systémový prístup v individualizovanom vzdelávaní 

 

Ak uvažujeme o efektívnom procese individualizovaného vzdelávania, je možné 

vychádzať zo systémového prístupu pri realizácii vzdelávania, ktorý je využívaný vo 

všeobecnosti. Ten je, charakteristický určitou štruktúrou, regulovaným fungovaním 

procesov a vzťahov, má kontrolovaný priebeh, stanovené ciele, ktoré určujú vnútornú 

štruktúru, a opiera sa o stratégiu rozvoja ľudských zdrojov vo firme. Na uplatnenie 

systémového prístupu vplýva prístup firiem ku vzdelávaniu.  
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Systémový prístup pozostáva z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov, ktoré 

popisujeme na základe vymedzenia podľa V. Prusákovej (2000, s. 15) a obohacujeme 

o kontext individualizovaného prístupu: 

1. Analýza vzdelávacích potrieb - základom analýzy je zistiť rozdiel medzi 

súčasným a želateľným stavom výkonu konkrétneho zamestnanca a následne 

identifikovať oblasti rozvoja; 

2. Definovanie cieľov vzdelávania – na základe analýzy vzdelávacích potrieb sa 

definujú ciele individualizovaného vzdelávania; stanovuje sa, čo sa má 

zamestnanec naučiť a čo má byť schopný vykonávať; 

3. Plánovanie a projektovanie vzdelávania – na základe cieľov sa vytvára 

konkrétny vzdelávací plán a program, zabezpečuje sa realizátor vzdelávania, 

vyberajú sa formy vzdelávania a určujú sa zodpovednosti; 

4. Realizácia – následne sa uskutočňuje príprava a organizácia jednotlivých 

vzdelávacích aktivít a samotná realizácia programu; 

5. Hodnotenie – v poslednej fáze prebieha zhodnotenie výstupov vzdelávania, zisťuje 

sa, do akej miery boli naplnené zadefinované ciele. Vzdelávanie jednotlivca sa 

v tejto fáze buď ukončí, alebo sa na základe vyšpecifikovaných ďalších 

rozvojových oblastí pokračuje.  

Jednotlivé fázy systémového prístupu neprebiehajú lineárne, ale cyklicky sa opakujú. 

Systémový prístup svojou jasnou štruktúrou prispieva k tomu, aby sa stanovené ciele dali 

jasne kvalitatívne (i kvantitatívne) zhodnotiť a tým prispieť k zefektívneniu ďalších 

vzdelávacích podujatí.  

 

V našom empirickom skúmaní je súčasťou výskumného postupu analýza 

vzdelávacích potrieb vzdelávateľov dospelých (konkrétne koučov a mentorov), preto túto 

fázu systémového prístupu rozoberáme v nasledujúcej časti podrobnejšie.   

 

1.2.3.2.1 Analýza vzdelávacích potrieb v individualizovanom vzdelávaní 

 

Prikláňame sa k názoru V. Prusáková (2000), ktorá považuje analýzu vzdelávacích 

potrieb za jednu z najdôležitejších súčastí systémového prístupu vo vzdelávaní. Jej kvalitná 
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realizácia napomáha stanovovať vzdelávacie ciele, ktoré smerujú ku zvyšovaniu 

pracovného výkonu a tým konkurencie schopnosti danej firmy.  

Analýzu vzdelávacích potrieb môžeme definovať ako  porovnanie súčasného stavu 

výkonnosti zamestnanca (existujúca, reálna) s požadovaným stavom (optimálna, budúca, 

plánovaná). Zistené rozdiely odhaľujú nedostatky vo výkone a nazývajú sa výkonnostné 

medzery (Vodák, 2007). Tie sa odstraňujú vhodne zvoleným vzdelávaním, prípadne inými 

opatreniami (napr. zmena organizačnej štruktúry, technológií a pod.). Pred samotnou 

realizáciou analýzy je dôležité určiť si ciele a čo má byť výstupom analýzy. Na konci 

porovnať ciele a získané výstupy.  

Analýza vzdelávacích potrieb je proces, ktorý sa skladá z nasledujúcich etáp: 

I. Analýza prostredia: sem zaraďujeme analýzu stratégie, prostredia, kultúry firmy, 

alokácie zdrojov, firemnej kultúry. V prípade, že sa jedná o osobu vzdelávateľa, 

realizuje sa analýza trhu práce a vzdelávania v konkrétnom odbore. Tá pozostáva z 

analýzy možného uplatnenia konkrétnej formy vzdelávania na trhu (napr. aký záujem je 

o koučovanie, lektorovanie a i.), potrieb zákazníkov, konkurencie, príležitostí na 

sebarozvoj a sebavzdelávanie vzdelávateľov, existencie vzdelávacích štandardov a pod.; 

II. Analýza pracovného miesta: predstavuje zoznam pracovných úloh, ktoré vykonávajú 

zamestnanci na konkrétnej pracovnej pozícii a stanovujú sa kritéria plnenia konkrétnych 

úloh – úroveň kompetencií, ktoré sú potrebné pre úspešné vykonávanie práce. Kroky 

analýzy pracovného miesta sú podľa V. Prusákovej (2001, s. 164) nasledovné: 

1. Identifikácia cieľových prác; 

2. Popis práce – popis úloh a minimálna požadovaná kvalifikácia; 

3. Ohodnotenie dôležitosti a častosť vykonávania úloh; 

4. Výskum vybranej vzorky pracovníkov – hodnotenie dôležitosti úloh 

a kompetentnosť ich realizovania; 

5. Analýza a interpretácia informácií – identifikácia dôležitých a frekventovaných 

úloh, ktoré sú hodnotené s ohľadom na schopnosti. 

Analýza pracovného miesta sa realizuje prostredníctvom identifikácie požadovaných 

vedomostí (odborné, technické), kompetencií (odborné, intelektuálne, sociálne a i.) a 

postojov, ktoré môžu ovplyvňovať výkon. Dôležitou súčasťou tejto etapy je stanovenie 

štandardov výkonnosti. Štandardy výkonnosti môžu predstavovať úroveň (kvalitu), 

ktorá je dosahovaná výkonnými zamestnancami, firmami a organizáciami, ktoré slúžia 
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ako vzor (profesijné štandardy, štandardy stanovené ako cieľová výkonnosť a i.) 

Výsledkom tejto etapy je informácia o potenciálnej potrebe vzdelávania (Vodák, 2007).  

III.  Analýza pracovného výkonu zamestnanca: zhromažďovanie informácií o súčasnej 

výkonnosti konkrétneho zamestnanca a požadovanej výkonnosti, ich vzájomná 

komparácia, identifikácia príčin rozdielu medzi skutočným a želaným stavom, hľadanie 

možných riešení na odstránenie prekážok.  

Výsledkom analýzy vzdelávacích potrieb je identifikácia vzdelávacích potrieb 

zamestnanca (zahŕňa výkonnostnú medzeru a príčiny zistených problémov), určenie priorít 

vzdelávania, rozsahu vzdelávania, návrh vhodných foriem a metód vzdelávania, prípadne 

iných opatrení. Individuálne potreby môžu byť spracované v rámci individuálneho 

rozvojového plánu, ktorý slúži ako podklad pre individualizované vzdelávanie 

jednotlivých zamestnancov. 

 

Analýza vzdelávacích potrieb sa realizuje prostredníctvom jasne vyšpecifikovaných 

postupov s využitím rôznych metód. 

 

1.2.3.2.2 Metódy analýzy vzdelávacích potrieb 

 

Metód, ktorými sa dá realizovať analýza vzdelávacích potrieb, je viacero. Výber 

závisí od konkrétnych prípadov a okolností (neplatí, že existuje jediný správny postup). 

Podľa zdroja informácií je možné metódy rozdeliť do troch kategórií: 

• Individuálne (analýza pracovnej náplne, dotazník, rozhovor, pozorovanie, 

sebahodnotenie, plánovanie kariéry); 

• Skupinové (porady a diskusie, študijné skupiny, simulácie); 

• Na úrovni firmy, profesie (analýza budúcich trendov a možností, benchmark, audity 

a pod.) (Prokopenko, Kubr et al., 1996).  

 

Podľa prevedenia ďalej J. Prokopenko a M. Kubr et. al (1996) rozdeľujú spôsoby 

realizácie analýzy vzdelávacích potrieb nasledovne: 

• Identifikácia a analýza problému; 

• Porovnávanie; 

• Stanovisko expertov. 
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Konkrétne metódy, vhodné na uskutočnenie analýzy vzdelávacích potrieb 

pracovného miesta sú podľa  J. Štikar et al. (2003, s. 57) nasledujúce: 

• Rozhovory s pracovníkmi (napr. nadriadení, odborníci z praxe); 

• Vizuálne zdroje informácií o práci (popisy práce, kvantitatívne materiály, obrazový 

materiál, technické prostriedky, produkty); 

• Pozorovanie (pri výkone práce); 

• Vlastná pracovná skúsenosť (participácia pri práci); 

• Expertné posudzovanie (dotazníky).  

Prikláňame sa k názoru, že pri realizácii analýzy vzdelávacích potrieb je vhodné 

využívať kombináciu viacerých metód, za účelom získania vyššej relevantnosti 

a konzistentnosti údajov. Užitočné môže byť využitie postupov triangulácie, ktorá je 

príznačná pre kvalitatívny výskum. Trianguláciu možno realizovať prostredníctvom 

využívania viacerých zdrojov údajov (rozhovor so zamestnancom, nadriadeným, 

kolegami), metód zberu údajov (napr. pozorovanie, rozhovor, dotazník), skúmateľov 

(analýzu realizujú viacerí ľudia) (Gavora, 2008).  

 

1.2.4 Formy individualizovaného vzdelávania 

 

Výsledkom plánovitého a systematického prístupu v individualizovanom vzdelávaní 

je voľba konkrétnych foriem vzdelávania zamestnancov. V nasledujúcej časti sa budeme 

venovať vymedzeniu pojmu forma vzdelávania, deleniu a výberu jednotlivých foriem vo 

všeobecnej rovine.   

 

1.2.4.1 Vymedzenie pojmu forma vzdelávania 

 

V literatúre sa stretávame s terminologickými odlišnosťami, nejasnosťami a častým 

zamieňaním foriem za metódy vzdelávania3. Pri kategorizácii sa vyskytujú spoločne bez 

jednoznačného odlíšenia. S terminologickou nezrovnalosťou sa stretávame aj v personálnej 

praxi. Tam sa pojmom metóda označujú aj formy vzdelávania. Odlišnosť foriem a metód 

                                                
3 Tento fakt môže byť spôsobený aj tým, že v zahraničných prameňoch (anglických) je pre formy a metódy 
rovnaké pomenovanie. Respektíve sa metóda chápe v širšom kontexte, čo je v našich podmienkach označenie 
pre formu vzdelávania.  
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je podľa nášho názoru jednoznačná. Formy sú prostriedkami výchovno – vzdelávacej 

činnosti a predstavujú organizačný rámec prebiehajúceho vzdelávania (Kalnický, 1994). 

Chápeme ich ako spôsob organizácie vzdelávania, ktorý je vymedzený miestom, časom, 

počtom účastníkov a spôsobom organizácie činnosti vzdelávateľa a vzdelávaných.  

Pre porovnanie definujeme aj pojem metóda vzdelávania ako „didaktický nástroj 

uskutočňovania výchovno - vzdelávacej činnosti“ a ako „zámerné, cieľavedomé 

a plánovité postupy, ktorými sa pri uplatnení princípov a účelnej voľbe foriem pôsobenia 

uskutočňujú výchovno-vzdelávacie procesy“ (Hotár, Paška, Perhács, 2000, s. 261). Z toho 

vyplýva, že jednotlivé formy vzdelávania sa môžu realizovať s použitím rôznorodých 

metód vzdelávania. To činí veľký rozdiel v rámci chápania a označovania vzdelávacích 

aktivít a podujatí.  

 

1.2.4.2 Delenie foriem vzdelávania 

 

Formy vzdelávania zamestnancov možno rozlišovať podľa rôznorodých kritérií.  

V literatúre sa ich klasifikácia najčastejšie vyskytuje podľa miesta realizácie 

vzdelávacieho podujatia. Jednotliví autori napr. W. Anthony, P. Perrewe, K. Kacmar, 

(1993), D. Cherrington (1983), rozdeľujú formy realizované na pracovisku (v  angl. 

originály “on – the job“) a mimo pracoviska (v angl. originály “off- the job“). Toto 

vymedzenie nie je striktne stanovené, preto sa môžeme u rôznych autorov stretnúť 

s menšími rozdielmi v ich kategorizácii.4 L. Byars a L. Rue (1987) delia metódy na základe 

ich používania vzhľadom na konkrétnu pracovnú pozíciu a hierarchiu.  

Josef Koubek (1995) kategorizuje formy na pracovisku a mimo pracoviska (i keď 

v publikácii uvádza pojem metódy) nasledovne: 

a) Na pracovisku: inštruktáž pri výkone práce, koučovanie, mentorovanie, consulting 

(konzultácie), asistovanie, poverenie úlohou, rotácia práce, pracovné porady. 

Dané formy sa aplikujú priamo počas výkonu práce. Je pre ne charakteristické 

bezprostredné uplatnenie nadobudnutých teoretických poznatkov v praxi. Kvalita 

a úspešnosť vzdelávania závisí od vzdelávateľa a jasne vymedzených cieľov 

a želateľných prejavov správania. Ako uvádza D. Cherrington (1983, s. 501) „pomocou 
                                                
4 Napríklad. W. Anthony, P. Perrewe, K. Kacmar (1993) radia k formám vzdelávania mimo pracoviska 
i formálne vzdelávanie - univerzitné vzdelávanie, pokročilé manažérske kurzy, dištančné vzdelávanie a pod; 
niektorí autori ich neuvádzajú, prípadne neradia k formám vzdelávania. 
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foriem vzdelávania na pracovisku sa zamestnancom umožňuje praktikovať to, čo budú 

vykonávať po skončení vzdelávania“. Taktiež sa podporuje tímovosť, a proces adaptácie 

u nováčikov;  

b) Mimo pracoviska: prednáška, seminár, tréning, školenie, workshop, práca na projekte, 

rozvojové centrum – (z angl. originálu Development Centrum), outdoor tréning. 

Pre ne je charakteristické, že vzdelávanie prebieha mimo pracovného procesu, 

v priestoroch špeciálne prispôsobených na vzdelávanie. Ich úspešnosť závisí od 

schopnosti účastníkov vzdelávania aplikovať získané poznatky do praktického života. 

To sa často krát, ako uvádza M. Armstrong (1999), stáva problémom, nakoľko sa 

v priebehu vzdelávacieho procesu pracuje s abstraktnými pojmami, ktoré môžu byť 

odlišne pochopené. K transferu nadobudnutých poznatkov môžu napomáhať podporné 

metódy. Tie slúžia na preverenie a doplnenie získaných informácií prostredníctvom 

supervíznych konzultácií a workshopov. Dôležitá je preto kombinácia teoretických 

poznatkov s praktickým nácvikom a spätná väzba pre aplikáciu poznatkov 

v každodennej práci. 

 

Ďalšie delenie ponúka J. Mužík (1998, s. 151) a to na základe didaktického 

princípu  vzťahu k praxi zamestnanca. Delí ich na formy:  

� Teoretické (prednáška, exkatedra, prednáška s diskusiou, cvičenie, seminár); 

� Tteoreticko – praktické (diskusné, problémové, projektové metódy, programovaná 

výučba, diagnostické a klasifikačné metódy);  

� Praktické (inštruktáž, koučovanie, asistovanie, rotácia práce, stáž, exkurzia, 

lietajúci tím).  

Praktické formy sú charakteristické tým, že sú založené na vzdelanostnej a znalostnej 

základni a sledujú rozvoj nových individuálnych hodnôt, postojov a pracovných návykov. 

Realizujú sa priamo v praxi, ale aj mimo pracoviska. Pri klasifikácii teoreticko-praktických 

foriem je možné si všimnúť prítomnosť metód. V našom chápaní pod nimi rozumieme 

formy vzdelávania ako napríklad workshop, rozvojové centrum, práca na projekte a i. 

  

Z ďalších hľadísk je, ako uvádzajú V. Prusáková (2001) a J. Kalnický (2007), možné 

rozdeľovať formy vzdelávania podľa ďalších kritérií. Vyberáme niektoré z nich. 
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Podľa časového vymedzenia rozdeľujeme formy na krátkodobé (doba trvania od niekoľko 

hodín po niekoľko dní), strednodobé a  dlhodobé (niekoľko týždňov až mesiacov).  

 

Z hľadiska počtu účastníkov rozlišujeme formy vzdelávania: 

� Skupinové; 

� Individuálne;  

� Hromadné; 

pre ktoré sú charakteristické podobné princípy vzdelávania (napr. proces, organizácia 

a pod.). Odlišujú sa počtom účastníkov zapojených do vzdelávania, voľbou konkrétnych 

foriem a metód realizácie vzdelávacieho podujatia.  

 

Podľa spôsobu organizácie činnosti vzdelávateľa a účastníkov existujú formy vzdelávania: 

� Riadené a otvorené; 

� Individualizované, kooperatívne, participatívne; 

� Prezenčné, dištančné, korešpondenčné. 

 

Z vyššie uvedeného prehľadu je zrejmé, že formy vzdelávania sú delené podľa 

rôznych kritérií. My považujeme každé delenie za opodstatnené. V predkladanej 

dizertačnej práci sa opierame o kategorizáciu podľa spôsobu organizácie činnosti 

vzdelávateľa a účastníkov, kde upriamujeme pozornosť na individualizované vzdelávanie. 

Ako uvádza V. Prusáková (2001) je nevyhnutné rozlišovať medzi individuálnym 

a individualizovaným vzdelávaním, kde individualizované vzdelávanie je šité na mieru 

vzdelávanému.  

 

1.2.4.2.1 Individualizované formy vzdelávania 

 

Existuje viacero foriem vzdelávania, ktoré je možné využiť skupinovo aj 

individualizovane. Skupinové formy sa však nedajú vždy realizovať individualizovane 

(napr. konferencia, workshop, skupinová diskusia a pod). Z nášho pohľadu je možné 

k individualizovaným formám vzdelávania zaradiť (ak spĺňajú náležitosti príznačné pre  

formy vzdelávania) napr. inštruktáž pri výkone práce, konzultácie/poradenstvo, 

asistovanie, prácu na špecifických projektoch, rotáciu práce, stáž, individuálne rozvojové 
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centrum, koučovanie a mentorovanie. Túto kategorizáciu nenachádzame v odborných 

prameňoch, ale zostavujeme ju na základe prepojenia poznatkov o princípoch 

individualizovaného vzdelávania a formách vzdelávania. 

 

1.2.4.3 Výber foriem vzdelávania  

 

Stotožňujeme sa s tvrdením J. Mužík (1998), že neexistuje jediná správna alebo 

univerzálna forma vzdelávania. V každej vzdelávacej situácii je možné využiť kombináciu 

rozličných foriem. Voľba konkrétnej formy závisí od rôznych aspektov, ako napríklad 

povaha a veľkosť cieľovej skupiny, prostredie, časové, finančné, materiálne zdroje, 

motivácia vzdelávaného a obsah vzdelávania. Významným kritériom pri výbere sú 

stanovené ciele – čo sa má vzdelávaním dosiahnuť a zmeniť.  

Z hľadiska delenia foriem sa podľa D. Cherringtona (1983) častejšie využívajú formy 

vzdelávania na pracovisku ako mimo pracoviska. Vychádza z toho, že formy vzdelávania 

na pracovisku sú orientované k naplneniu krátkodobých cieľov vzhľadom k produktivite. 

Formy vzdelávania mimo pracoviska sa zameriavajú na dlhodobejší rozvoj. Podľa nášho 

názoru je ich frekvencia a preferencia veľmi individuálna a skôr závisí od náplne práce, 

typu firmy (či sa jedná o výrobu, služby a pod.), jej prístupu ku vzdelávaniu, časových, 

finančných zdrojov a od módnych trendov (v súčasnosti napr. koučovanie).  

Z hľadiska skupinových a individualizovaných foriem vzdelávania sa stretávame v 

praxi častejšie so skupinovým vzdelávaním. Vnímame aj rozvíjajúci sa trend 

individualizovaného prístupu, ktorý sa uplatňuje najmä na manažérskych pozíciách. 

Považujeme ho za veľmi progresívny a efektívny.   

Voľba jednotlivých foriem vzdelávania by nemala byť v úvode vzdelávacieho 

podujatia konečná, ale v priebehu potreby meniteľná (ak si to vyžaduje proces). Myslíme 

si, že by sa dané formy a metódy mali optimálne striedať, meniť, dopĺňať, alebo 

kombinovať, čo má pozitívny vplyv na úspešnosť vzdelávania a následne na produktivitu 

zamestnancov.   

 

 

 

 



 

 

34

1.2.5 Individualizované vzdelávanie a poradenstvo 

 

Vplyvom rôznych faktorov sa stáva poradenstvo v personálnej a andragogickej praxi 

veľmi populárne a žiadané. Súvisí to s vysokými požiadavkami kladenými na výkonnosť 

zamestnancov, ich produktivitu, schopnosť udržiavať si vedomosti a byť schopný 

flexibilne reagovať na zmeny.  

Viera Prusáková (2005, s. 32) definuje andragogické poradenstvo vo vzdelávaní 

dospelých ako „špecifickú formu pomoci dospelému človeku, ktorý sa nachádza v novej, 

pre neho ťažkej situácii.“ Vo vzdelávaní potrebuje poradenstvo väčšinou jedinec, ktorý 

nevie ako sa rozvíjať a zdokonaľovať sa vo svojej profesii, v kariérnom raste. 

V rámci vymedzenia tohto pojmu chápeme poradenstvo v širšom a užšom kontexte. 

V širšom kontexte ide o osobné poradenstvo (z angl. originálu „counselling“)5 v oblasti 

kariérneho napredovania, vlastného rozvoja, riešenia osobných potrieb a problémov 

zamestnanca. Jedná sa o dlhodobejšiu, intenzívnu pomoc, podporu, alebo orientáciu, 

zameranú na vymedzenie vzdelávacích potrieb spoločne s identifikáciou ťažkostí a ich 

elimináciou. Tu prebieha komunikácia medzi jednotlivcom a poradcom. 

Konzultant/osobný poradca6 poskytuje individuálne konzultácie, posudzuje konkrétne 

možnosti a medze zamestnanca, vedie ho k uplatňovaniu a rozvíjaniu potenciálu, uľahčuje 

jeho špecifickú cestu k iniciovaniu zmien, vyrovnávaniu sa s novými kompetenčnými 

požiadavkami a s budovaním osobnej kariéry a i. (Barták, 2007). Snahou poradcu je 

podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie uplatnenie jedinca v spoločnosti. Poradenstvo 

predpokladá spoluprácu jedinca a jeho snahu po sebapoznaní a identifikovaní vzdelávacích 

potrieb. 

V užšom kontexte chápeme poradenstvo ako konzultáciu (z angl. originálu 

„consulting“), pri riešení konkrétnych problémov a vzniknutých situácií pri výkone 

pracovných úloh (napr. ako zrealizovať personálny audit). Radíme ju k formám 

vzdelávania, ktoré sa zameriava na poskytovanie odborných informácií a rád. Klient je 

v procese poradenstva aktívny, nie je izolovaný od celého procesu. Podieľa sa svojimi 

                                                
5 Do tejto oblasti radíme aj psychologické poradenstvo, ktoré sa zameriava na komplexné riešenia a ide do 
hĺbky osobnosti človeka. 
6 Niektorí autori vnímajú označenie poradcu za nadradený termín, ktorý zahŕňa koučov, konzultantov, 
lektorov, trénerov, mentorov, facilitátorov a pod. (Parma, 2006, s. 211). Inokedy sa tieto roly striktne 
oddeľujú a bližšie špecifikujú.  
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myšlienkami, znalosťami, informáciami, skúsenosťami a pod. Konzultantom môže byť 

interný alebo externý pracovník, ktorý je spravidla expert v danej oblasti. Svoju odbornosť 

odovzdáva zamestnancovi, ktorý ňou nedisponuje. Konzultovaniu v oblasti ľudských 

zdrojov sa často krát venujú externé konzultačné spoločnosti, zamerané na túto 

problematiku. 

Autori E. Bedrnová a I. Nový (2002, s. 400) uvádzajú, že poslaním personálneho 

poradenstva je „na základe vedeckých poznatkov a praktických skúseností prispieť 

k optimalizácii všetkých stránok personálneho riadenia podniku“. Z hľadiska toho, komu je 

poskytované, je možné poradenstvo rozdeliť na: 

� Poradenstvo pre vedúcich pracovníkov (zameriava sa na riešenie problémov 

v oblasti personálnej práce a vedenia ľudí a pod.); 

� Poradenstvo pre všetkých pracovníkov firmy (pomoc pri riešení osobných 

problémov, ovplyvňujúce výkon zamestnanca). 

 

Výstupy z poradenstva sú priamoúmerné kvalite konzultanta/poradcu. Z hľadiska 

prípravy definuje V. Prusáková (2005) profesionálne poradenstvo ako inštitucionálnu 

formu pomoci klientovi, ktorá si vyžaduje špeciálne vzdelanie ukončené určitou 

certifikáciou. Poukazuje na nedostatok dostatočne pripravených profesionálnych poradcov 

vo vzdelávaní dospelých, preto by túto úlohu mali zastávať vzdelávatelia a manažéri 

vzdelávania. 

Poradenstvo vnímame, že sa využíva častejšie v individualizovanom kontexte. 

V personálnej praxi sa často stretávame s praxeologickým poradenstvom, ktorého cieľom 

je formou rozhovoru pomôcť klientovi k takým schopnostiam a zručnostiam, aby ich bol 

schopný kreatívne integrovať do praxe pri výkone svojej profesii (Palán, 2002). 

Spomínaný prístup je základným metodologickým prístupom jednotlivých 

individualizovaných foriem vzdelávania ako je napríklad koučovanie a mentorovanie. 

V koučovaní však poradenstvo – dávanie konkrétnych rád a odporúčaní absentuje, resp. by 

malo absentovať.  

 

Skúmaním odborných prameňov a definovaním poradenstva nie je jednoduché určiť 

hranicu medzi jednotlivými individualizovaným formami vzdelávania a poradenstvom. Na 

jednej strane je poradenstvo možné vnímať ako strešný pojem pre viaceré formy 
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vzdelávania, ale na strane druhej aj ako samostatnú formu vzdelávania. Vo vzťahu 

k individualizovanému vzdelávaniu zamestnancov ho vnímame oboma spôsobmi, 

v závislosti od kontextu. 

 

 

1.3 Vybrané formy individualizovaného vzdelávania 

Z vyššie rozpracovanej problematiky vyplýva, že existuje veľa individualizovaných 

foriem vzdelávania. V ďalšej časti dizertačnej práce sa budeme zameriavať na vybrané 

formy individualizovaného vzdelávania koučovanie a mentorovanie. Dôvodom ich výberu 

je rýchla expanzia koučovania do vzdelávacích systémov slovenských firiem. Ďalej je to 

časté vzájomné zamieňanie v súvislosti s ich podobnosťou a blízkosťou. Ako uvádza J. 

Baek-Kyoo (2005, s. 470) „mentorovanie je z pomedzi iných foriem a druhov vzdelávania 

najbližšia oblasť ku koučovaniu“. Aj keď sa obe formy vzdelávania navzájom prelínajú 

a neexistujú izolované od ďalších foriem vzdelávania, sú medzi nimi rozdiely nielen vo 

forme realizácie ale aj v oblastiach aplikácie. Našim cieľom je v tejto časti vymedziť obe 

formy vzdelávania, poukázať na ich spoločné prieniky i zásadné odlišnosti. Na túto 

problematiku nadväzuje empirický výskum, prezentovaný v druhej časti predkladanej 

dizertačnej práce.  

 

1.3.1 Koučovanie 

 

Pojem koučovania je v riadení ľudských zdrojov relatívne novým termínom, ale často 

skloňovaným. Koučovaniu sa venuje veľa pozornosti v rôznych odborných publikáciách, 

realizuje sa množstvo odborných podujatí, ktoré podporujú jeho šírenie a využívanie. 

Empirický výskum a budovanie teórie však zaostáva za jeho využívaním v praxi.  

V tejto podkapitole teoretických východísk sa budeme zameriavať na genézu, 

súčasný stav využívania koučovania vo svete, vymedzenie pojmu koučovanie, aplikačné 

oblasti a formy koučovania. Vyšpecifikujeme osoby zapojené do procesu koučovania. 

Popíšme proces koučovania a poukážeme na jeho výhody a limity.  
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1.3.1.1 Genéza koučovania  

 

Názory na vznik koučovania sa rôznia. Z dostupných prameňov nie je zrejmé, kedy 

sa koučovanie začalo využívať ako forma vzdelávania. Genézu približujeme na základe 

syntézy viacerých názorov na jeho vznik.  

 

Princíp koučovania je starý ako ľudstvo samo. Donedávna bol tento prístup 

nevyužívaný až ignorovaný7. Počiatky koučovania je možné nájsť u antických filozofov, 

matematikov, učiteľov, ako bol napríklad Sokrates, Platón a i. Samotný Sokrates hlásal, že 

je dôležité poznať samého seba nie v osamotenom hĺbaní, ponorení sa do seba, ale 

v rozhovore. Snažil sa otázkami podnecovať svojich žiakov k mysleniu a objavovaniu 

sveta. Na podobnom princípe je postavené aj koučovanie. V histórii nachádzame ďalšie 

osobnosti, ktoré využívali koučovací prístup bez toho, aby si to uvedomovali.  

Slovo kouč ako pojem, bolo prvý krát použité v 15. storočí v Anglicku (Baek-Kyoo, 

2005). M. Fisher-Epe (2006) dodáva, že v roku 1848 sa slovo kouč objavuje ako hovorové 

slovo v slovníku univerzitných študentov, ktorí ním označovali súkromného opatrovníka 

študentov. Ďalej objasňuje, že slovo kouč ako preklad anglického slova „coach“ znamená 

kočiar, ktoré vystihuje podstatu koučovania – kočiar je pomocný, prepravný prostriedok, 

ktorým sa vydávame na cestu a dosahujeme ním určitý cieľ. Pôvod „novodobého“ 

koučovania je možné hľadať v športe8. Vďaka efektivite a dosiahnutých výsledkov v tomto 

odvetví boli princípy koučovania postupne implementované do riadenia ľudských zdrojov 

(Withmore9, 2004, 2006).  

                                                
7 Peter Parma (2006) vysvetľuje, že koučovanie posilňuje individualitu, samostatnosť, vlastnú expertízu, 
nezávislosť na sociálnej kontrole a to sa nie vždy hodilo, resp. hodí. 
8 Traduje sa, že koučovanie vzniklo pri príprave športovcov, kedy musel prípravu prebrať tréner, ktorý sa v 
danom odvetví nevyznal. Aby mohol športovca viesť, musel sa od neho naučiť pravidlá a spôsob prípravy.  
Sledoval, ako dosiahnuť výkon – čo všetko pre to športovec robil, čo na to potrebuje, a pod. Nakoniec sa 
ukázalo, že športovec zvýšil výkon oveľa viac ako s predchádzajúcim trénerom, ktorý mu dával rady 
a návody (Parma, 2006, Withmore, 2004).   
9Začiatky koučovania v biznis prostredí opisuje príbeh jedného z jeho zakladateľov J. Withmora: „V roku 
1979 sme spolu s podporou Tima Gallweya a troch ďalších kolegov založili úspešnú športovú školu 
v Londýne, ktorá sa venovala výučbe rekreačného tenisu a lyžovaniu s názvom Inner Game – Vnútorná hra. 
Tréningový manažér firmy IBM (UK) prišiel na náš tréningový kurz, ktorý sa mu veľmi páčil. Následne nás 
pozval, aby sme uskutočnili výučbu tenisu  počas týždňového manažérskeho kurzu, nakoľko bol presvedčený 
o tom, že to čo robíme, je uplatniteľné aj v pracovnom prostredí. Vyskúšali sme to, fungovalo to a tak sa 
začala cesta koučovania v biznis prostredí.“ (Withmore, 2006, s.18). John Withmore a Tim Gallwey patria 
k zakladateľom koučovania a k jedným  z najrenomovanejších koučov.   
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V 70. rokoch 20. storočia sa koučovanie objavuje vo firmách v USA ako štýl 

riadenia, ktorý mal podnecovať zamestnancov k osobnému rastu a k zlepšovaniu 

výkonnosti. Primárne bolo koučovanie vnímané ako technika využívaná na odstraňovanie 

nežiaduceho správania i ako forma vzdelávania prostredníctvom facilitácie vedúca 

k vrcholnému výkonu lídrov (Feldmann, Lankau, 2005). V 90. rokoch sa zavádza ako 

nástroj rozvoja stredného a najmä vyššieho manažmentu. K frekventovanému využívaniu 

koučovania prispeli aj výskumy. Tie poukázali na fakt, že príčiny, ktoré viedli až k 50% 

zlyhaniu manažérov v priebehu svojej kariéry, boli spôsobené neadekvátnymi 

manažérskymi kompetenciami. Technické zručnosti ako dôvod zlyhania sa objavovali 

v oveľa menšej miere (Hogan et al., 2007; Dotlich, Cairo, 2003). Z tohto dôvodu sa na 

rozvoj manažérov začali najímať externí konzultanti – koučovia, aj ako odpoveď na 

potrebu individualizovaného prístupu. R. Williams (2007) vo svojej práci poukazuje na 

názory niektorých autorov, ktorí datujú novodobé koučovanie do 50. rokov, kedy sa mu 

venovalo málo pozornosti. Zvrat nastal až začiatkom 90. rokov, kedy koučovanie získalo 

akceptáciu firiem a organizácií.  

Dnes sa koučovanie považuje za jednu z najefektívnejších a najpopulárnejších foriem 

riadenia a rozvoja ľudských zdrojov (Gale et al., 2002; Griffiths, Campbell, 2009). Aká je 

aktuálna situácia doma i v zahraničí, prináša nasledujúci prehľad.  

 

1.3.1.2 Súčasný stav koučovania v zahraničí a na Slovensku  

 

Prehľad o stave koučovania vo svete, porovnania medzi národnými 

a medzinárodnými trhmi v Európe ponúka extrémne malé množstvo výskumov a štúdií. 

Informácie sú dostupné v obmedzenej miere, preto je opis skutočnej situácie približný. 

Jedným z dôvodom je fakt, že koučovanie je ako forma vzdelávania zatiaľ veľmi málo 

profesionalizovaná, nevyžaduje si oficiálnu registráciu, nevedú sa presné štatistiky 

a dokumentácie. Pre účely našej práce prinášame prehľad získaný z dostupných štúdií.  

 

Situácia vo svete 

Celosvetový výskum (Frank Bresser Consulting and Associates, 2009), v ktorom 

bolo zahrnutých stošesťdesiatdva krajín sveta, hovorí o odhadovanom počte koučov okolo 

štyridsaťtri tisíc až štyridsaťštyri tisíc. Zistenia jednoznačne potvrdzujú, že koučovanie je 
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celosvetový fenomén (desať krajín s najväčším počtom koučov pochádza zo štyroch 

kontinentov). V závislosti od kontinentu a konkrétnej krajiny sú extrémne rozdiely vo fáze 

rozvoja a veľkosti trhu. Európa, Severná Amerika a Austrália, ktoré reprezentujú iba 20% 

svetovej populácie, zahŕňajú až 80% všetkých koučov. Viac ako 2/3 koučov pôsobí 

v Európskej únii, USA a Kanade (čo reprezentuje iba 13% svetovej  populácie). Sedem 

krajín s najväčším počtom koučov (USA, Veľká Británia, Nemecko, Austrália, Japonsko, 

Kanada, Južná Afrika), ktoré tvoria 10% svetovej populácie, združujú až 73% koučov. 

Koučovanie je všeobecne uznávaný a využívaný nástroj biznisu v dvadsiatich ôsmych 

krajinách (z toho je 14 z Európy). Iba v dvoch krajinách dosahuje koučovanie vysoko 

profesionálnu úroveň (Nórsko a Holandsko). V dvadsiatich siedmych krajinách je na 

rozvinutej úrovni – na ceste, aby sa stal profesiou (pätnásť krajín z Európskej Únie, ďalej 

len EÚ) (Frank Bresser Consulting and Associates, 2009).   

K rozvoju a skvalitňovaniu koučovania prispievajú profesijné organizácie, ktoré 

združujú koučov – profesionálov. Patrí k nim napríklad ICF10, AC11, EMCC12, ECA13. 

Tieto organizácie zakladajú národné pobočky po celom svete alebo operujú na určitom 

kontinente. Svojim členom ponúkajú viaceré výhody ako napríklad prístup k odborným 

materiálom, výskumom, konferenciám, pracovným skupinám, poskytujú zdieľanie 

informácií a marketing (pozitívne vnímanie členov na trhu). Majú svoje pravidlá 

fungovania, členstvo, výskum, etický kódex a ponúkajú rôzne formy vzdelávania a 

akreditáciu. Vzájomnú kolaboráciu medzi jednotlivými organizáciami a zadefinovanie 

rovnakých štandardov výkonu (napr. akreditácia a pod.) vnímame ako podstatnú súčasť 

rozvoja a napredovania koučovania. O to sa postupne snažia aj jednotlivé národné 

a medzinárodné profesijné organizácie. 

 

 

 

                                                
10 Medzinárodná federácia koučov (International Coach Federation): http://www.coachfederation.org/. ICF 
je celosvetová, nezisková profesijná organizácia, ktorá združuje profesionálov, ktorí praktikujú koučovanie. 
ICF vznikla v roku 1995 a v súčasnosti je najväčšou a vedúcou profesijnou organizáciou svojho druhu. Má 
viac ako štrnásť tisíc členov z viac ako 90 krajín sveta.  
11 Asociácia pre koučovanie  (Association for Coaching): 
http://www.associationforcoaching.com/home/index.htm. 
12 Európska rada pre mentorovanie a koučovanie (European Mentoring and Coaching Council):  
http://www.emccouncil.org/. 
13 Európsky koučovací inštitút  (European Coaching Institute): http://www.europeancoachinginstitute.org/.  
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Situácia v Európe 

Do Európy (jej západnej časti) preniklo koučovanie v 80. rokoch z USA, kedy sa 

začalo udomácňovať a naberať špecifiká Európskeho regiónu, najmä prispôsobovaním sa 

lokálnym podmienkam. Do východnej Európy sa koučovanie dostáva po páde železnej 

opony, kde začína pomaly expandovať a prenikať do komerčnej sféry ako nástroj rozvoja. 

V súčasnosti v tomto regióne naberá na svojej popularite. 

Z výskumu konzultačnej spoločnosti Frank Bresser Consulting and Associates (2008) 

je zrejmé, že Európa je charakteristická veľkou diverzitou koučovacích štýlov, prístupov, 

praktík a miery rozvoja koučovania. Tento stav ovplyvňuje veľká kultúrna rôznorodosť 

kontinentu. Rozvinutosť koučovania je individuálna v závislosti od krajiny.  

V Európskej Únii (ďalej len „EÚ“) sa počet profesionálnych koučov14 odhaduje 

približne na šestnásť až osemnásť tisíc. Ich zastúpenie podľa jednotlivých krajín 

znázorňuje obrázok č. 1. Najviac koučov sa združuje vo Veľkej Británii a v Nemecku (až 

70% koučov z celej Európy). Veľká Británia a Írsko majú najvyšší počet koučov vzhľadom 

na veľkosť populácie (jeden kouč na osemtisíc obyvateľov). Iba 3-4% zo všetkých EÚ 

koučov operuje v členských krajinách z bývalého východného bloku (do tejto skupiny je 

radené aj Slovensko). V porovnaní s množstvom lektorov, poradcov a terapeutov, je počet 

koučov pomerne nízky. Domnievame sa, že tento počet bude neustále narastať s jeho 

popularizáciou.  

Z hľadiska rozvoja je koučovanie najviac rozvinuté a rozšírené vo Veľkej Británii, 

Nemecku, Holandsku, a Škandinávii, menej v južnej Európe a v postkomunistických 

krajinách najmenej. Koučovanie je vo fáze expanzie a rastu naprieč celou Európou. 

V pätnástich krajinách EÚ je v rastúcej fáze (sem patrí i Slovensko), v deviatich krajinách 

EÚ je vo fáze etablovania. Akceptácia koučovania nie je v každej krajine samozrejmosťou. 

Len v dvanástich krajinách EÚ je koučovanie široko akceptované a používané ako nástroj 

biznisu. V jedenástich krajinách sa koučovanie stáva profesiou, pre ktorú je príznačná 

akreditácia (certifikácia), činnosť profesijnej organizácie a i. (Frank Bresser Consulting, 

and Associates 2008).    

V porovnaní s kontinentmi ako je Amerika a Ázia, kde existuje americký a ázijský 

koučovací prístup, v Európe neexistuje jednotný prístup. Z prognóz vyplýva, že 

                                                
14 Pod pojmom profesionálny kouč rozumieme výkon koučovania ako povolania, resp. semi-profesie.  
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zjednocovanie prístupov, techník a kvality poskytovaných služieb bude pretrvávať 

i naďalej. 

 

Obrázok 1: Prehľad počtu koučov podľa jednotlivých krajín  

 

 

 

 

 

 

 

 

Štáty EÚ: 16.000-18.000 

koučov 

 

Kandidátske krajiny do EÚ: 

50 koučov 

 

Nečlenské krajiny: 650 

koučov 

 

 
Zdroj: FRANK BRESSER CONSULTING AND ASSOCIATES. 2008. Results of the European Coaching Survey 
2007/2008 [online]. Aktualizované v auguste 2009 [cit. 2008-06-14]. Dostupné na internete: 
<http://www.bresser-consulting.com/europeancoachingsurvey2008.pdf>. 
  
 

Z vyššie prezentovaného prehľadu vyplýva, že v krajinách patriacich do bývalého 

východného bloku sa koučovanie, v porovnaní so západnými štátmi, stále len udomácňuje 

a rozvíja. Bližší popis aktuálnej situácie v našom regióne prináša nasledujúca časť.  

 

Súčasná situácia v krajinách Vyšehradsej skupiny 

V tejto časti sa bližšie pozrieme na aktuálny stav koučovania v krajinách 

Vyšehradskej skupiny (ďalej len V4), ktorý sme analyzovali v auguste a decembri 2009. 

Tento región sme si vybrali pre vzájomné porovnanie a popísanie aktuálneho stavu vývoja 

koučovania v prostredí, ktoré  je podobné historickými a ekonomickými charakteristikami.  
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Dostupné zdroje (Frank Bresser Consulting and Associates, 2008; www.cako.cz; 

www.emccouncil.org; www.icf.org.pl; www.koucovia.sk) poukazujú na napredovanie 

vývoja koučovania v tomto regióne, i keď úroveň v jednotlivých krajinách je rôznorodá. 

Pred vzájomným porovnaním jednotlivých krajín popisujeme situáciu v každej z nich.  

 

Česká republika (ČR) 

Koučovanie v ČR sa nachádza v ranej fáze rozvoja. Koučovanie je relatívne 

populárne a často využívané. U niektorých manažérov je poznačené nedôverou v túto 

formu vzdelávania, na základe predchádzajúcich negatívnych skúseností. Z hľadiska svojej 

formy sa v niektorých prípadoch vyznačuje direktivitou alebo zachádzaním do 

psychologického poradenstva alebo psychoterapie. Odporúčaná literatúra ku koučovaniu je 

väčšinou zameraná na psychoterapeutické smery a školy. Najväčším problémom je nejasné 

vymedzenie pojmu koučovania a jeho nesprávna aplikácia.  

Počet koučov sa odhaduje na dvesto (Frank Bresser Consulting and Associates, 

2008),15 z toho je osem koučov akreditovaných podľa medzinárodných štandardov ICF16 

a vyše dvadsať podľa národných štandardov17. Koučov združuje Česká asociácia koučov 

(ďalej len „ČAKO“), ktorá funguje zhruba päť rokov. V ČR pôsobí pobočka ICF. Obe 

organizácie udeľujú akreditáciu (ČAKO od roku 2006), dozerajú nad dodržovaním 

etických pravidiel a podporujú rozvoj a vzdelávanie koučov. Svoju pobočku tu založila 

v roku 2008 aj medzinárodná organizácia EMCC. Všetky profesijné organizácie sa snažia 

o popularizáciu a profesionalizáciu tejto formy vzdelávania. Koučovanie je propagované aj 

prostredníctvom médií (TV, rádio a odborné časopisy a periodiká).  

Vzdelávanie koučov je rôznorodé. Existuje viacero koučovacích výcvikov 

(zameraných na rôzne školy a prístupy), množstvo odborných tréningov, seminárov, 

školení a pravidelne organizovaných konferencií. Ich kvalita je rôznorodá. 

 

 

                                                
15 Poznamenávame, že štúdia neuvádza, či sa jedná spoločne o interných aj externých koučov. 
Predpokladáme, že tento počet zahŕňa koučov, ktorý koučovanie realizujú ako profesiu.  
16 Stav k decembru 2009 (pozri: http://www.coachfederation.org/find-a-coach/find-a-coach-now/member-
directory/). 
17 Stav k decembru 2009 (pozri: http://www.cako.cz/index.php?link=99&lang=cz). 
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Poľsko 

Rozvoj koučovania v Poľsku sa nachádza vo fáze etablovania. V oblasti koučovania 

pôsobí okolo sto až dvesto koučov. Počet akreditovaných koučov podľa štandardov ICF je 

zhruba tridsať18. V Poľsku existuje pobočka ICF, ktorá funguje od roku 2005 a ponúka 

okrem združovania koučov, informácií, tréningov, konferencií aj akreditáciu. Preberá 

štatút, pravidlá, etický kódex a spôsob práce svojej zakladajúcej organizácie. Na svojej 

internetovej stránke (www.icf.org.pl) uverejňuje zoznam koučov a informácie o ich 

akreditácii, pozvánky na rôzne vzdelávacie podujatia, informácie pre svojich členov a 

širokú verejnosť. Dostupné informácie o rozvoji a vývoji tejto formy vzdelávania sú veľmi 

obmedzené. 

 

Maďarsko 

Tak ako v Poľsku i v Maďarsku sa koučovanie etabluje. Počet koučov sa odhaduje na 

päťdesiat až osemdesiat, z toho je jeden akreditovaný podľa štandardov ICF. Jeho expanzia 

je ovplyvnená firemnou kultúrou jednotlivých firiem, v závislosti od majiteľa (či sa jedná 

o národnú, alebo nadnárodnú firmu). Veľa, pôvodne domácich firiem vlastnia zahraniční 

investori, ktorí prenechávajú rozhodovanie na miestnych manažérov iba vo veľmi 

limitovanej forme. Štýl riadenia je preto direktívny. Koučovanie tu nie je vnímané ako 

samostatná profesia. Profesijná organizácia, zavádzajúca štandardy kvality a združujúca 

koučov, bola založená len v roku 2008. Odborná príprava je veľmi obmedzená. Dostupné 

informácie o koučovaní a jeho vývoji v tejto krajine sú ojedinelé.  

 

Slovensko 

V našich podmienkach je koučovanie pomerne novým pojmom. Nachádza sa v 

rannej fáze rozvoja (Frank Bresser Consulting and Associates, 2008). V personálnej praxi 

sa stáva súčasťou vzdelávacích programov a každodenného štýlu riadenia. 

Frekventovanejšie sa zavádza v medzinárodných a nadnárodných korporáciách 

v porovnaní s domácimi firmami (Potašová, 2007). Jedna skupina manažérov považuje 

osobného kouča za prestíž, iní ako niekoho, kto má napraviť nedostatky v ich výkone. Toto 

vnímanie závisí od predchádzajúcej skúsenosti, chápania princípov koučovania a firemnej 

                                                
18 Stav k decembru 2009 (pozri: http://www.icf.org.pl/211-478d0bbe34cfe.htm) 
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kultúry podniku. Koučovanie začína byť popularizované aj médiami, kedy je jeho význam 

využívaný často krát i nesprávne.  

Na Slovensku pôsobí okolo dvesto profesionálnych koučov, z ktorých sú dvaja 

akreditovaní podľa medzinárodných štandardov ICF19. Koučov združuje profesijná 

organizácia Slovenská asociácia koučov (ďalej len „SAKO“), založená v roku 2006, 

a ktorá úzko spolupracuje so slovenskou pobočkou ICF (vznik v roku 2007). Má zhruba 

päťdesiat registrovaných členov. SAKO sa snaží o profesionalizáciu a zvyšovanie 

štandardov kvality koučovania v domácich podmienkach. Organizuje rôzne vzdelávacie 

podujatia, zamerané na odbornú prípravu koučov (napr. rozvoj konkrétnych kompetencií, 

praktický nácvik, zdieľanie skúseností a pod.). V jej réžii je i príprava národného 

akreditačného systému, ktorý doposiaľ absentuje (Falťanová, 2009). 

 

Porovnanie úrovne súčasného stavu koučovania v krajinách V4 

Ako sme naznačili vyššie, situácia je v regióne krajín V4 rôznorodá a jej presné 

zmapovanie zatiaľ neexistuje. Pre komparáciu úrovne v jednotlivých krajinách V4 sme 

vychádzali z viacerých kritérií.  

Jedným zo stanovených kritérií bol počet členov medzinárodnej profesijnej 

organizácie ICF20. Ku dňu 21.12.2009 bolo registrovaných dvadsať koučov zo Slovenska, 

sedemdesiatdva z Českej republiky, jedenásť z Maďarska a päťdesiatdeväť z Poľska. 

Vzhľadom na veľkosť populácie krajín V421 pripadá najviac členov ICF na počet 

obyvateľov v Českej republike (jeden kouč na 145 tis. obyvateľov), nasleduje Slovensko 

(jeden na 270 tis. obyvateľov), Poľsko (jeden na 646 tis. obyvateľov) a 

nakoniec v Maďarsko (jeden na 912 tis. obyvateľov). Najväčší nárast členov ICF od 

19.8.2009 do 21.12.2009 mala na počet obyvateľov ČR (z pôvodného päťdesiatšesť 

členov), nasledovalo Poľsko (z pôvodných štyridsaťsedem členov), Maďarsko 

(z pôvodných deväť členov) a Slovensko (z pôvodných osemnásť členov). 

                                                
19 Stav k decembru 2009 (pozri: http://www.cako.cz/index.php?link=99&lang=cz).  
20 Vzhľadom na to, že ICF ponúka prehľad registrovaných koučov z rôznych krajín a je najväčšou 
a najprestížnejšou profesijnou organizáciou svojho druhu, nebolo možné porovnať tieto výstupy s obdobným 
relevantným zdrojom. 
21 Veľkosť populácie k 1.1.2009 podľa EUROSTAT: Slovensko  (populácia: 5.412.254), Česká republika  
(populácia 10.467.542), Poľsko (populácia: 38.135.876), Maďarsko (populácia: 10.030.975). Pozri: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1. 
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Ďalším kritériom komparácie bola existencia národného akreditačného systému, 

ktorý sa momentálne nachádza v Českej republike a Poľsku.  

Vychádzajúc z uvedených informácií je možné konštatovať, že koučovanie je z 

krajín V4 najprogresívnejšie sa rozvíjajúce v Českej republike. Svedčí o tom najväčší 

počet koučov, vzdelávacích podujatí, internetových odkazov ale aj samostatný proces 

akreditácie (ČAKO udeľuje všetky stupne akreditácie) a pod. Za ním nasleduje Poľsko, 

ktoré má lokalizovaný akreditačný systém ICF, potom Slovensko a nakoniec Maďarsko.  

Prezentované porovnanie je len približné, nakoľko sme podrobne neskúmali 

ekonomicky činné prostredie, najčastejšie aplikačné oblasti v jednotlivých krajinách. 

Prehľad ponúkame na dokreslenie situácie v regióne V4.  

Súčasný stav doma i v zahraničí potvrdzuje fakt, že koučovanie patrí k popredným 

a progresívnym formám rozvoja ľudských zdrojov vo firmách. Rozdiely medzi domácim 

prostredím a inými regiónmi sú markantné. Z toho vyplýva potreba budovania štandardov 

pre kvalitné vykonávanie koučovania.  

 

1.3.1.3 Vymedzenie pojmu koučovanie 

 

Pojem koučovania sa do nášho slovníka dostáva z angl. prekladu, slova „coaching“. 

V domácej literatúre sa táto forma vzdelávania označuje ako koučovanie, koučing. V praxi 

sa tento pojem vyslovuje ako koučovanie/kaučovanie, alebo koučing/kaučing. Definície 

koučovania sa líšia a odrážajú zázemie a orientáciu jednotlivých autorov. V tabuľke č. 1 

uvádzame niektoré z nich.  

Definície z tabuľky č. 1. sú radené od špecifických ku všeobecným. Niektoré 

definície limitujú koučovanie na individualizovaný proces (Fischer – Epe, 2006; 

Feldmann, Lankau, 2005), iné preferujú širšie vymedzenie, zahŕňajúc organizačný stupeň 

(Griffiths, Campbell, 2009; Stacke, 2005; Withmore, 2004; ICF, 2009; Barták, 2007). 

Analýza definícií nasvedčuje, že takmer vo všetkých prípadoch sa poukazuje na fakt, že 

koučovanie prispieva k efektívnosti, zvyšovaniu pracovného výkonu, kvality života 

a maximalizácii potenciálu koučovaného. Viaceré definície upozorňujú, že podstatou 

koučovania je uvedomenie si reality, rozsahu svojich schopností, limitov (Stacke, 2005; 

Barták, 2007; Withmore, 2004), napomáhanie koučovanému hľadať vlastné riešenia 

a cesty pri dosahovaní cieľov (Barták, 2007; Fischer – Epe, 2006). 
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Tabuľka 1: Definície koučovania podľa jednotlivých autorov 

Autor(i)  Rok Definícia 

M. Fischer – 
Epe 

2006 

Koučovanie je kombinácia individuálneho poradenstva, osobnej spätnej 
väzby a prakticky orientovaného tréningu. Kouč sa snaží s koučovaným 
nájsť riešenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám kladeným na rolu 
a zároveň sedia koučovanému. Kouč pritom nestanovuje riešenie - 
koučovanie v tomto zmysle predstavuje profesijnú pomoc zameranú na 
sebareflexiu a vývoj v profesijnej praxi. 

C. Feldmann, 
M. Lankau 

2005 
Koučovanie je krátkodobo, strednodobo a dlhodobo trvajúci vzťah 
medzi koučovaným a koučom za účelom zefektívnenia práce 
koučovaného. 

K. Griffiths, 
M. Campbell 

2009 
Koučovanie je cieľovo orientovaný, mnohostranný proces, zameraný na 
zvyšovanie pracovného výkonu a kvality života vzdelávaného. 

E. Stacke 2005 

Koučovanie je metóda, ktorá spočíva v tom, že si každý uvedomí 
rozsah svojich schopností a limitov, aby ich mohol ľahko prekročiť 
a zvýšiť svoju efektívnosť. Koučovanie nie je iba obyčajným 
nástrojom, ale kreatívnou metódou, ktorá podnecuje k osobným 
zmenám, skúma správanie a postoje, vyzýva k preskúmaniu 
myšlienkových pochodov a osobného náhľadu jednotlivca na svet.  

J. Whitmore 2004 
Cieľom koučovania je zlepšiť vnímanie reality, podporovať vnútornú 
motiváciu, aktivitu, vytvárať a posilňovať zodpovednosť a sebadôveru 
koučovaného.  

ICF 22 2008 
Koučovanie je kreatívny a podnetný proces, ktorý inšpiruje 
k maximalizácii osobného a profesijného potenciálu klienta, a ktorý je 
založený na partnerskom vzťahu. 

J. Barták 2007 

Koučovanie je napomáhanie pri identifikovaní a uvoľňovaní potenciálu 
človeka v smere jeho potrieb, záujmov a so zreteľom na jeho možnosti. 
Umožňuje koučovanému formulovať svoj cieľ, nachádzať 
najvhodnejšie spôsoby jeho dosiahnutia, sústrediť sa na podstatné 
a maximalizovať svoj výkon. 

  
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z uvedených vyššie uvedených definícií je možné koučovanie z andragogického 

hľadiska vymedziť ako individualizovanú, cieľovo orientovanú formu vzdelávania, 

zameranú na riešenie pracovných otázok, ktoré vedú k osobnostnému, profesijnému 

rozvoju a maximalizovaniu potenciálu zamestnanca. Koučovanie využíva prvky 

                                                
22 Coaching. 2008. In International Coach Federation [online]. Aktualizované v decembri 2008 [cit. 2008-
10-26]. Dostupné na internete: <http://www.coachfederation.org/about-icf/ethics-&-regulation/icf-code-of-
ethics/>. 
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dialogických metód, pričom sa jedná o vzťah vzdelávateľa a vzdelávaného (kouč - 

koučovaný), kedy kouč s koučovaným vedú rozhovory za účelom riešenia konkrétnych 

situácií. Kouč koučovanému nedáva rady, návrhy, ale podnecuje ho vhodnými otázkami, 

aby hľadal riešenia sám, a tak preberal zodpovednosť za svoje riešenia. Kouč plne 

rešpektuje osobitosti a potreby koučovaného. Kouč nie je vo vzťahu nadradený, ale partner 

v rozhovore, ktorý motivuje, podporuje, pozorne počúva a je oporou.  

Na koučovanie je možné nazerať ako na profesiu, tak ako ju chápe J. Mužík a J. 

Kohout (In: Frk, Pirohová, 2003). Z nášho pohľadu sa jedná skôr o semi - profesiu alebo 

vyvíjajúcu, dotvárajúcu profesiu (Frk, Pirohová, 2003). Koučovanie môže byť taktiež 

vnímané ako rola, čiže jedna z činností, ktoré vykonáva zamestnanec pri plnení svojich 

každodenných pracovných povinností (napr. manažér, ktorý zároveň koučuje svojich 

podriadených). Tieto dva prístupy sú príznačné pre rôzne formy koučovania z hľadiska 

vymedzenia osoby, ktorá realizuje vzdelávanie. 

 

Koučovanie radíme k veľmi efektívnym formám vzdelávania. Tento názor je možné 

podporiť aj odvolaním sa na viacerých autorov (Parma, 2006; Whitmore, 2004), ktorí 

poukazujú na účinnosť koučovania tým, že:  

• Rozvíja osobnosť zamestnancov; 

• Zvyšuje výkonnosť a produktivitu; 

• Podporuje lepšie využitie zdrojov a potenciálu; 

• Prispieva k rozvoju kompetencií pre pracovný i praktický život; 

• Podporuje tvorivé myslenie; 

• Zvyšuje schopnosť učiť sa; 

• Zvyšuje schopnosť adaptovať sa a flexibilne reagovať na zmenu; 

• Podporuje motiváciu zamestnancov; 

• Výrazne zlepšuje sebareflexiu; 

• Prispieva k zmene firemnej kultúry; 

• Zlepšuje vzťahy a kvalitu života; 

• Rozvíja sebaorganizáciu (efektívne využívanie času, maximalizácia vlastných 

možností, schopnosť intenzívneho sebarozvoja a pod.). 
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 Na efektivitu koučovania poukazuje aj samotná prax. Korporácie zvučného mena ako 

napríklad IBM, Dell, Johnson & Johnson, Boeing, Motorola, a pod., ktoré koučovanie 

využívajú ako nástroj rozvoja riadiacich pracovníkov, potvrdzujú, že sa im vypláca 

investovať do tejto formy vzdelávania (Feldmann, Lankau, 2005; Williams 2007).  

 

1.3.1.4 Aplikačné oblasti koučovania 

 

 Aplikačné oblasti koučovania sú rôznorodé. Závisia od konkrétnych požiadaviek, 

situácie a cieľov vzdelávania zamestnancov. Koučovanie sa najčastejšie využíva pri 

vzdelávaní a rozvoji manažérov na strednej alebo najvyššej úrovni a ako prístup v riadení 

ľudí. Podnety, ktoré vedú k záujmu o koučovanie, definuje M. Fischer – Epe (2006, s. 19) 

nasledovne: 

� Konflikty rolí a hodnôt v súvislosti s vonkajšími zmenami; 

� Kritické situácie a konflikty v spolupráci; 

� Otázky osobného rozvoja. 

Tieto impulzy majú často krát externý charakter ako napríklad potreba zmeny správania 

v novej pozícii, zefektívnenie práce a pod. Vedú k aplikácii koučovania v prípade, že 

koučovaný podnikol viacero pokusov na riešenie konkrétnej situácie dostupnými 

prostriedkami ako sú napríklad samoštúdium, vzdelávacie podujatia, sebareflexia, spätná 

väzba od kolegov, známych, atď., ale situáciu uspokojivo nevyriešil. Tým, že rastie tlak na 

zvládanie určitých situácií, rastie motivácia hľadať podporu a pomoc.  

Ako uvádza P. Borovský (In: Stacke, 2005), hlavným cieľom koučovania je primäť 

koučovaného k prehodnoteniu svojho správania a prístupu, čo má efektívny dopad na 

výkonnosť. Koučovanie spočíva vo výbornej znalosti ľudskej komplexnosti, čo umožňuje 

analyzovať správanie v rôznych situáciách, rozvíjať určité vzťahy, metódy práce, 

mobilizovať zamestnancov, aby smerovali k dosahovaniu stanovených cieľov. Z toho 

vyplýva, že koučovanie je vhodné pri rozvoji najmä mäkkých zručností v prípade, že 

jedinec má isté znalosti a skúsenosti z tejto oblasti. A to z dôvodu, aby bolo na čom stavať. 

Koučovaním sa najčastejšie riešia témy ako: efektívne riadenie a sebariadenie, 

komunikácia, manažérske kompetencie, riešenie konfliktných a náročných situácií, 

zvládanie stresu a psychohygiena, vyjednávanie a pod. (Interné materiály spoločnosti 

Assessment Systems Slovakia). 
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Podľa nášho názoru by mali byť rozhodujúcimi kritériami aplikácie koučovania ciele 

vzdelávania, úroveň znalostí a skúseností jedinca a finančné hľadisko v prípade 

koučovania externými koučmi. Za veľmi významné považujeme inkorporáciu koučovania 

do firemnej kultúry a stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Aspekty úspešnej aplikácie a 

implementácie v tomto kontexte popisujeme v nasledujúcej časti.  

 

1.3.1.4.1 Úspešnosť koučovania z hľadiska riadenia ľudských zdrojov 

Koučovanie sa využíva na rôznych stupňoch riadenia v rozličnej intenzite. Vo 

firmách môže byť využívaný jednou osobou až po vytvorenie koučovacej kultúry a štýlu 

riadenia.  Zavedenie koučovania do systému vzdelávania nie je jednoduché. Vyžaduje si 

hlboké pochopenie jeho princípu, vieru v túto formu vzdelávania, preniknutie do firemnej 

kultúry, strategických zámerov a iniciatív firmy (Williams, 2007). Koučovanie, ktoré je 

integrované vo firemnej kultúre, možno označiť za systémové koučovanie, kedy sa 

využíva koučovací prístup v každodennej praxi. 

Výstupy z celosvetového výskumu (Frank Bresser Consulting and Associates, 2005) 

poukazujú na 10 faktorov, ktoré vplývajú na úspešnosť implementácie koučovania: 

a) Podpora chápania koučovania vo firmách – definovanie koučovania a vyjasnenie 

jeho priebehu a procesu vzhľadom na špecifiká konkrétnej firmy;  

b) Systematický prístup – vytváranie systematického, komplexného koučovacieho 

konceptu a stratégie v rámci firmy; 

c) Adekvátne využívanie koučovania vo firmách - voľba adekvátnej miery penetrácie 

koučovania vo firme; určenie, kto je prijímateľom koučovania, za akých okolností a 

frekvencie sa koučovanie využíva;  

d) Zapojenie top manažmentu – zainteresovanie vysokého manažmentu umožňuje lepšiu 

implementáciu, akceptáciu, organizačnú podporu, zabezpečuje zdroje a strategickú 

konzistentnosť naprieč celou firmou;  

e) Prezentácia a propagácia koučovania ako efektívneho nástroja rozvoja –  

informácie o tom, čo je možné koučovaním dosiahnuť, aké sú jeho možné výstupy; 

koučovanie by nemalo byť vnímané ako rozvoj nevýkonných zamestnancov, ale ako 

benefit pre tých výkonných; 
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f) Vytváranie situácie výhra-výhra pre všetkých zapojených – vytvorenie zázemia, 

z ktorého profitujú všetky zapojené strany; vznik vzájomnej dohody o procese, priebehu 

a výstupoch; 

g) Konzistentnosť výstupov z koučovania s biznis stratégiou -  celý proces a výstupy 

z koučovania by mali zapadať do celkovej stratégie a cieľov firmy a byť v súlade so 

stratégiou riadenia ľudských zdrojov;  

h) Zaru čenie transparentnosti celého koučovacieho konceptu – poskytovanie 

komplexných informácií pre všetkých zúčastnených za účelom zvyšovania kredibility, 

atraktivity a vytvárania reálnych očakávaní;  

i)  Efektívne a dôsledné hodnotenie – hodnotenie priebehu, výsledkov a prínosov 

koučovania, za účelom neustálej optimalizácie koučovacieho programu;  

j)  Dosiahnutie vysokej integrity a kvality na všetkých stupňoch – zachovávanie 

štandardov vysokej kvality koučovania ako napr. dodržiavanie dohody, dôvernosti, 

profesionalita kouča, definovanie cieľov koučovania a pod.  

 

Implementácia koučovania je neustály proces, ktorý si vyžaduje získavanie 

skúseností, revidovanie a optimalizovanie na permanentnej báze. Riadenie sa vyššie 

spomínanými zásadami vedie k využívaniu formy vzdelávania, ktorá maximalizuje 

potenciál zamestnanca a popritom rešpektuje jeho jedinečnosť a individuálne potreby.  

 

1.3.1.5 Formy koučovania 

 

Foriem koučovania je viacero. Uvádzame niektoré klasifikácie zahrňujúce jednotlivé 

formy koučovania. 

Na základe obsahu a cieľov existuje:  

� Životné koučovanie (Life coaching) - kolaboratívny, systematický proces zameraný 

na rast koučovaného v mnohých životných a osobných oblastiach;  

� Výkonné koučovanie (Executive coaching) - špeciálne zamerané na vyšší 

manažment, ktorého cieľom je zvyšovanie výkonu a efektivity koučovaného;  

� Skupinové koučovanie - zamerané na koučovanie skupiny, za účelom dosahovania 

spoločných cieľov alebo vytvorenia kooperatívnej atmosféry v skupine;  
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� Expertízne, korporátne, kariérne, osobnostné koučovanie a pod. (What is coaching 

about?, 2009; Coaching definition. 2009). 

 

Z hľadiska metodiky je možné deliť formy koučovania na základe koučovacieho 

prístupu. Niektoré zdroje uvádzajú prítomnosť desiatok rôznorodých prístupov a modelov 

ako napr. The Inner Game (vnútorná hra), transformatívne koučovanie, GROW model23, 

NLP (Neuro-lingvistické programovanie), Solution Focused Brief Coaching (na riešenie 

orientované koučovanie) a pod. (Passmore, 2006; Withmore, 2004; Gallway, 2009; Szabó, 

2004). Koučovacie prístupy využívajúce psychoterapeutické zázemie sú napríklad: Gestalt, 

PCA (na človeka zameraný), Systemický, Eriksonovský a pod. Niektorí autori rozdeľujú 

koučovacie prístupy na psychodynamické, behaviorálne, na osobnosť zamerané, 

kognitívno - terapeutické, kognitívno – behaviorálné a systemické (Feldmann, Lankau 

2005; Neenan, Palmer, 2001).  

 

Podľa počtu vzdelávaných rozoznávame koučovanie individuálne (koučovaná je iba 

jedna osoba) a skupinové (koučuje sa skupina zamestnancov naraz).  

 

Podľa osoby, ktorá realizuje koučovanie, sa koučovanie delí na:  

� Externé koučovanie - realizovaný externým dodávateľom v sídle zadávateľa alebo 

mimo neho. Koučovanie realizuje profesionálny, externý kouč (ako semi – profesia). 

Koučovanie je objednávané na základe požiadavky zadávateľa, ktorým je 

zamestnávateľ koučovaného alebo koučovaný sám. Externý kouč je odborník na 

koučovanie a často krát nepozná odborné zázemie koučovaného. Kouč môže naraz 

koučovať viacero klientov v priebehu jedného obdobia. V rámci externého koučovania 

je veľmi populárne a často využívané výkonné koučovanie (Executive koučing);  

� Interné koučovanie – je realizované špecializovaným pracovníkom, ktorý vo firme 

vykonáva funkciu interného kouča, odborníka na rozvoj zamestnancov. Proces 

koučovania je podobný ako pri externom koučovaní, kde koučom je interný 

zamestnanec, ktorý disponuje požadovanými skúsenosťami a odbornosťou; 

                                                
23 Podľa názoru niektorých autorov (Passmore, 2006) je dominantným prístupom GROW model, ktorého 
metodiku charakterizujú písmená tohto slova, ktorý v preklade znamená rast: Goal - cieľ, Reality - realita, 
Options - možnosti, Will - vôľa. Priekopníkom tohto prístupu je John Withmore.  
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� Koučovanie ako štýl riadenia (kouč ako manažér) – koučovací prístup, ktorý 

uplatňuje vedúci pracovník v štýle riadenia a vedenia. Princípom je vedenie 

nedirektívnym spôsobom, ktorý podporuje iniciatívu, tvorivé riešenia, prenechávanie 

zodpovednosti za riešenie vzniknutých situácií na podriadených. Dôležitá je schopnosť 

nadriadeného pracovníka (manažéra) implementovať princípy a metódy koučovania do 

svojho štýlu riadenia a každodennej praxe. Ten úzko spolupracuje so svojimi 

podriadenými na individuálnej báze (jeden – na – jedného), za účelom vytvárania 

produktívneho pracovného prostredia a dosahovania stanovených cieľov (Nigro, 2008).  

V prospech tohto štýlu riadenia prispievajú aj výskumy. Výskum, ktorý bol 

realizovaný Medzinárodnou spoločnosťou pre zlepšovanie pracovného výkonu – ISPI 

(International Society for Performance Improvement) za účelom zistiť závislosť medzi 

štýlmi riadenia a lojalitou zamestnancov, prináša zaujímavé zistenia. Tie poukazujú na 

to, že úspešní manažéri (tí ktorí mali vysoko výkonné a lojálne tímy) sú pri riešení 

rôznych situácií v role facilitátora a nápomocného človeka, využívajú komunikačné 

zručnosti, ktorými druhých zapájajú do diskusie, zaujímajú sa o riešenia a pýtajú sa 

otázky v snahe porozumieť a prijať iné stanovisko. Menej úspešní manažéri vnímali 

svoju rolu ako „nadriadeného“, využívali striktný komunikačný štýl, vyjadrovali svoje 

stanoviská bez možnosti spätnej väzby (Hadarová, 2008). Z dlhodobého hľadiska má 

koučovací prístup prínos nielen pre samotného manažéra (menej času strávenom pri 

hľadaní, vysvetľovaní, realizovaní riešení) ale aj zamestnanca (motivácia, 

sebarealizácia, získavanie nových zručností a znalostí).  

 

Externé a interné koučovanie vnímame ako semi - profesiu. V prípade manažéra ako 

kouča a niekedy aj u interného kouča sa podľa nášho názoru jedná o rolu. 

 

Každá vyššie uvedená forma koučovania má svoje výhody a nevýhody. Stručný 

prehľad uvádzame v tabuľke č. 2. Z nej vyplýva, že všetky formy koučovania majú viaceré 

pozitívne i negatívne implikácie. Z hľadiska významnosti je v procese koučovania dôležitá 

najmä vzájomná dôvera. Tá sa vytvára v prípade, že je kouč nestranný a diskrétny. Na 

úspešnosť vplýva i nezaujatosť kouča, ktorá neobmedzuje a neskresľuje vnímanie celkovej 

situácie. Dôležité sú aj prax, odbornosť v oblasti vedenia rozhovorov a kompetentnosť 

koučovať. V tomto kontexte je možné konštatovať, že voľba externého kouča je podľa 
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nášho názoru zo všetkých foriem najvhodnejšia najmä pre pri vyšších manažérskych 

pozíciách. Veľmi pozitívne taktiež vnímame kvalitné uplatňovanie koučovacieho prístupu 

v riadení. V prospech hovorí najmä situačnosť a podrobná znalosť okolností a zázemia. U 

interného kouča je výhodou spojenie expertízy s dobrou znalosťou firemného prostredia. 

Celkovo by sme radi poukázali na fakt, že akákoľvek forma koučovania je prínosná, ak sa 

realizuje kvalitne, systematicky, a je účinná pre všetky strany.   

 

V ďalšom texte sa budeme zameriavať viac na koučovanie ako formu vzdelávania, 

ktorá je príznačná spravidla pre externého a interného kouča.  

 
Tabuľka 2: Výhody a nevýhody foriem koučovania podľa osoby, ktorá ho realizuje 
 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FISCHER – EPE, M. 2006. Koučování. Zásady a techniky profesního 
doprovázení. Praha : Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-140-9. 
 

Osobnosť kouča, jeho kompetencie, úlohy a zodpovednosti bližšie popisuje 

nasledujúca kapitola, v ktorej sa venujeme všetkým subjektom zapojených do koučovania.  

 

 

 Výhody Nevýhody 

Externé 
koučovanie 

+ Nestrannosť, neutralita 
+ Diskrétnosť 
+ Odbornosť vo vedení 

rozhovoru 
+ Skúsenosti  
+ Iné perspektívy 
+ Znalosti z oblasti vzdelávania 

dospelých a psychológie 

- Finančná náročnosť 
- Neznalosť všetkých súvislostí 
- Neznalosť prostredia 

(odbornosti) 
- Otázka kvality kouča a jeho 

spôsobilosti  
- Časová flexibilita 

Interné 
koučovanie 

+ Znalosť prostredia 
+ Rýchla orientácia v situácii 
+ Znalosti z oblasti vzdelávania 

dospelých a psychológie  
+ Flexibilita 
+ Nižšie finančné náklady 

- Diskrétnosť 
- Zaujatosť 
- Neakceptácia koučovaným 
- Vzájomná závislosť 
- Obmedzené skúsenosti – 

portfólio klientov 

Koučovanie 
ako štýl 
riadenia 

+ Znalosť kontextu 
+ Situačná spätná väzba 
+ Flexibilita 
+ Pozitívne ovplyvňovanie 

vzťahov a výkonnosti priamo 
na pracovisku 

+ Nízke náklady 

- Zaujatosť / jednostrannosť 
- Hrozba poškodenia vzťahu 
- Nedostatok skúseností 
- Nedostatok času 
- Náročnosť na budovanie dôvery 
- Možná nedobrovoľnosť  
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1.3.1.6 Osoby zapojené do koučovania 

 

Do procesu koučovania je zahrnutých viacero strán – kouč, koučovaný a zadávateľ 

(sponzor). V prípade, že si koučovaný objednáva a hradí koučovanie sám, má rolu 

zdvojenú. Vzťah medzi všetkými stranami zapojených do procesu koučovania znázorňuje 

schéma č. 2. Tá poukazuje na úzky partnerský vzťah medzi koučom a koučovaným. Tí sú 

najdôležitejšími osobami v procese vzdelávania. Zadávateľ, ktorým je zamestnávateľ 

koučovaného (firma, nadriadený) alebo je s ním v inom vzťahu (napr. oddelenie ľudských 

zdrojov), vstupuje do procesu koučovania so zákazkou pre kouča. Zákazka definuje 

potreby, rozvojové ciele, ktoré sú potrebné pre konkrétnu pozíciu a oblasť. 

Na základe požiadavky kouč zvažuje, či je schopný zákazku prijať alebo nie. 

V prípade, že sú ciele nereálne, mal by na to kouč upozorniť alebo danú zákazku 

odmietnuť.  

 

Schéma 2: Osoby zahrnuté do koučovania 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

1.3.1.6.1 Charakteristiky osoby kouča 

 

Dôležitým faktorom v procese koučovania je osobnosť kouča. Kouča charakterizuje 

jeho kapacita pomôcť zamestnancom stať sa výkonnejšími tak, aby napredovali vo svojich 

Zadávateľ

KoučovanýKouč
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zručnostiach, ďalej schopnosť dodať koučovanému sebadôveru vo vlastný potenciál a chuť 

investovať do výsledku (Stacke, 2005).  

Z hľadiska osobnostných charakteristík by mal byť kouč silná, zrelá a pozitívne 

orientovaná osobnosť, schopná na sebe neustále pracovať a vzdelávať sa. Príznačné by pre 

kouča mali byť: 

- Zodpovednosť; 

- Otvorenosť a úprimnosť; 

- Rešpekt, tolerancia a citlivosť k druhým ľuďom; 

- Odstup a nadhľad; 

- Sústredenie sa na ciele a priority; 

- Férovosť; 

- Sebaovládanie; 

- Sebadôvera (Suchý, Náhlovský, 2007, s. 67).  

Kouč by mal mať rád ľudí, úprimne sa zaujímať o človeka, jeho rozvoj a napredovanie. 

Mal by byt schopný zbaviť sa potreby druhých plne kontrolovať. 

Ku ďalším kompetenciám patria osvojené techniky vedenia rozhovoru, kladenia 

otázok, stanovenia cieľov, vytvárania kontraktu a hodnotenia procesu (Parma, 2006). 

Dôležitá je patričná skúsenosť s prácou s ľuďmi a ochota pracovať s kýmkoľvek bez 

ohľadu na pozíciu a profesiu koučovaného. Kouč nemusí rozumieť odbornej problematike 

činnosti koučovaného, ale musí byť schopný dopomôcť koučovanému k lepšiemu výkonu 

(Suchý, Náhlovský, 2007).  

 

1.3.1.6.1.1 Úloha kouča vo vzdelávacom procese 

  

Kouč v priebehu koučovania plní viacero úloh. Jeho prístup ku koučovanému je 

individuálny. Kouč pôsobí ako pomocník pri hľadaní riešenia na rôzne problémy 

(Naščáková, Malga, Mihok, 2006). Kouč plne rešpektuje osobitosti a potreby 

koučovaného, nie je v pozícii nadradeného. Je v pozícii partnera, ktorý motivuje, 

podporuje, pozorne počúva a je koučovanému oporou.  

Úlohou kouča je nielen pozorne sledovať obsah rozhovoru, diskutovať, udržiavať 

rozhovor v línii, aby koučovacie stretnutia viedli k dosiahnutiu stanovených cieľov, ale aj 

viesť dialóg medzi expertmi: koučovaný je expert vo svojej pracovnej oblasti, kouč je 
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expert na metódy vedenia rozvojového rozhovoru. Kouč dokáže dodať sebadôveru a tým 

podporovať osobný rozvoj koučovaného. 

Kouč by mal preferovať taký prístup, aby si koučovaná osoba uvedomila, ktoré ciele 

a témy sú z hľadiska ďalšieho rozvoja jej práce a vlastnej osoby dôležité. Rozvíjať iba 

témy, na ktorých chce koučovaný pracovať. Kouč napomáha koučovanému rozšíriť si uhol 

pohľadu a tým dospieť k lepšiemu sebapoznaniu a dôkladnejšiemu porozumeniu situácie 

(Chalupová, 2005).  

Kouč by do koučovania nemal vnášať vlastné témy, rozprávať o sebe a nútiť 

koučovaného k určitému správaniu a plneniu cieľov, ktoré zadefinuje koučovanému sám.  

Nemal by koučovanému dávať rady a riešenia, ale podporovať ho, aby si nachádzal vlastné 

riešenia. Dôverovať mu, že sú tieto riešenia vhodné a realizovateľné. Z. Demjan (In: 

Pokojná, 2008) poukazuje na to, že koučovaný najlepšie vie, čo je pre neho dobré. Za 

podstatné v práci kouča vníma uvedomenie si, že všetky odpovede na naše 

nevypovedané otázky nosíme v sebe. Kouč do rozhovoru síce prináša metodické návrhy, 

niekedy aj svoje stanoviská na danú vec, ale nakoniec necháva na koučovanom, ako bude 

v danej situácii postupovať. Ďalšími zásadami, ktorými by sa mal kouč riadiť, je aktívne 

počúvanie, parafrázovanie, kladenie podnetných otázok, vyhýbanie sa hodnoteniu.  

Bez efektívneho vzťahu medzi koučom a koučovaným, ktorý je založený na 

vzájomnej dôvere a rešpekte, nemôže koučovanie začať, resp. viesť k úspešnému koncu. 

Ako uvádza J. Whitmore (2004), koučovanie prináša pozitívne výsledky najmä preto, lebo 

vytvára medzi koučom a koučovaným vzťah vzájomnej podpory a používa špecifické 

prostriedky a štýl komunikácie. Kouč by mal byť „diskrétny a neutrálny partner v 

rozhovore“ (Fisher-Epe, 2006, s. 149), ktorý sa zaujíma predovšetkým o záujmy 

koučovaného. Kouč by mal dbať na interakciu s koučovaným, primerane prispôsobovať 

svoje správanie situácii a potrebám koučovaného (Passmore, 2006).   

 

Kouč je okrem vyššie spomínaných oblastí zodpovedný za celkový priebeh, 

organizáciu, výstupy, hodnotenie vzdelávacieho procesu a komunikáciu so zadávateľom. 

Mal by sa riadiť etickými pravidlami.   
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1.3.1.6.1.2 Roly kouča 

  

Realizácia koučovania v sebe zahŕňa plnenie viacerých rolí naraz, ktoré je potrebné 

flexibilne striedať na základe kontextu a meniacich sa situácií. Roly môžu byť nasledovné: 

� Kouč kladúci otázky –  ako základ a podstata koučovania;  

� Vŕba – v procese koučovania je dôležité aktívne počúvanie a vytvorenie 

dostatočného priestoru na vyjadrenie sa koučovaného;  

� Rozprávač príbehov – cez príbehy inšpiruje koučovaného k riešeniam;  

� Oponent – nezaujatý poslucháč vyjadrujúci sa k názorom, komentárom a konečným 

riešeniam diskutovanej situácie;  

� Partner – ako rovnocenný partner v dialógu s koučovaným;  

� Tréner – situácia, keď kouč preberá rolu trénera a asistuje pri osvojení určitej 

vedomosti a zručnosti, ktorú klient potrebuje a chýba mu;  

� Prieskumník – zisťujúci podrobné informácie o riešenej situácii;  

� Inšpirátor – dobre volenými otázkami, podnetmi, komentármi napomáha 

koučovanému získať nadhľad a hľadať vhodné riešenia;  

� Mediátor – nezávislý pozorovateľ pri riešení konfliktov (Suchý, Náhlovský, 2007). 

 

Vykonávanie týchto rolí vnímame z hľadiska úspešnosti koučovania ako dôležitú 

podmienku. Z nášho pohľadu je nevyhnutná rola partnera, inšpirátora, vŕby, oponenta 

a kouča kladúceho otázky. Rolu trénera a mediátora považujeme za potrebnú, ak si to daný 

kontext vyžaduje. Celkovo by však v procese nemali prevažovať.  

 

1.3.1.6.1.3 Príprava a rozvoj koučov 

 

Ako uvádza J. Withmore (2006), najčastejšie sa koučmi (internými a externými) 

stávajú osoby pôsobiace primárne v oblastiach ako psychoterapia, šport, lektorovanie, 

personalistika, riadiace a manažérske funkcie, konzultačné služby a pod. Názory na 

požadované vzdelanie, profesijné pozadie a históriu sa rôznia. Niektorí autori tvrdia, že 

najvhodnejším vzdelaním pre realizáciu koučovania je psychologické vzdelanie. Iní 

poukazujú na dôležitosť praxe koučov v komerčnej sfére, v ktorom pôsobia/ pôsobili ako 

manažéri, lektori, personalisti a i. V zmysle odbornej prípravy koučov považuje J. Gale et 
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al. (2002) za najužitočnejšie predchádzajúce pracovné skúsenosti, absolvovanie odborného 

vzdelávacieho podujatia zameraného na koučovanie a mentorovanie skúsenými koučmi. 

K spomínanému názoru sa pripájame, a najmä absolvovanie odborného vzdelávania 

v podobe špecializovaného kurzu, výcviku vnímame ako dôležitú súčasť profesijnej 

prípravy koučov.     

Nakoľko sa koučovanie stáva veľmi populárne a koučovia prichádzajú z rozmanitých 

oblastí, s rôznym stupňom skúseností a vedomostí, kvalita koučov nie je vždy postačujúca. 

Podľa nášho názoru je dôležité venovať tejto problematike viac pozornosti a vytvárať 

kritériá, ktoré by odlišovali kvalitných koučov od „takzvaných“ koučov.  

 

1.3.1.6.2 Koučovaný 

 

V literatúre je osoba, ktorá je prijímateľom koučovania označovaná ako koučovaný – 

koučí (Passmore, 2006), prijímateľ vzdelávania, klient, alebo vysoko postavený pracovník 

(z angl. originálu „Executive“) (Feldmann, Lankau, 2005). My považujeme označenie 

koučovaný za najvýstižnejšie.  

Pôvodne tvorili skupinu koučovaných vedúci pracovníci – stredný a vyšší 

manažment (najpočetnejšia skupina i v súčasnosti)24, neskôr sa dostáva koučovanie na 

ďalšie stupne riadenia ako systémový prístup pri výchove nových manažérov, rozvoji 

talentov, kľúčových osôb, odborníkov, špecialistov a tímov v rámci firmy a pod.25 (Frank 

Bresser Consulting and Associates, 2008; Naščáková, Malega, Mihok, 2006, Withmore, 

2008). Podľa názoru K. Pokojnej (2008), ku ktorému sa pripájame, je koučovanie vhodný 

pre každého, kto má záujem na sebe intenzívne pracovať, rozvíjať sa po osobnostnej 

a profesijnej stránke.  

 

Nielen od kouča, ale aj od samotného koučovaného závisí, nakoľko bude proces 

vzdelávania úspešný. Koučovaný by mal, ako uvádza J. Baek-Kyoo (2005): 

                                                
24 V kontexte externého a interného koučovania. Domnievame sa, že v prípade koučovania ako štýlu riadenia 
je možné postihnúť väčšiu skupinu. Ten však radíme ako manažérsky prístup, kde je vzdelávanie a rozvoj 
zamestnancov sekundárnym cieľom a výstupom koučovacieho prístupu.   
25 V literatúre, najmä domácej, sa stretávame s názormi, ktoré vymedzujú ďalšiu aplikačnú oblasť 
koučovania, a tým je integrácia nových zamestnancov. Vzhľadom na charakter priebehu procesu a zvolených 
foriem si myslíme, že pre danú oblasť sú vhodnejšie iné formy vzdelávania (inštruktáž, mentorovanie a pod.).  
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� Mať chuť a motiváciu rozvíjať sa a pracovať na sebe; 

� Reagovať na podnety kouča; 

� Vžiť sa do nových konceptov správania; 

� Mať sebareflexiu a prijímať spätnú väzbu; 

� Hľadať nové cesty riešenia situácií; 

� Pozerať sa na veci z nadhľadu; 

� Byť koncentrovaný a plne prítomný na stretnutiach. 

Za dôležitú úlohu koučovaného považujeme prebratie plnej zodpovednosti za aplikáciu 

poznatkov, riešení, prístupov nadobudnutých počas koučovacích stretnutí do praxe, a za 

motiváciu, neustálu chuť a ochotu pracovať na sebe a rozvíjať sa. 

V procese koučovania koučovaný rozhoduje o smere koučovania, t. z. stanovuje si 

ciele rozvoja a ich významnosť, určuje obsah rozhovoru a jeho smerovanie. Účasť na 

koučovaní by mala byť dobrovoľná a nenaordinovaná.  

Podľa nášho názoru absencia vyššie spomínaných zodpovedností a skutočností vedie 

k premárnenému úsiliu všetkých strán, investovaných zdrojov a k brzdeniu priebehu 

procesu koučovania.  

 

1.3.1.7 Priebeh procesu koučovania 

 

Koučovanie patrí v poslednom období k najfrekventovanejším nástrojom 

individualizovaného vzdelávania zamestnancov. Zavádza sa v prípade, že vznikne potreba 

alebo nedostatok (na základe analýzy vzdelávacích potrieb), ktorý je nevyhnutný, 

z hľadiska ďalšieho napredovania zamestnanca odstrániť. Často krát nadväzuje na 

predchádzajúce diagnostické aktivity26, ktorými sa konkrétny nedostatok identifikuje. 

Koučovanie sa následne realizuje z vlastnej iniciatívy koučovaného alebo odporúčaní zo 

strany nadriadeného, oddelenia ľudských zdrojov alebo iných odborníkov a expertov. 

Samotný priebeh koučovania pozostáva z troch na seba nadväzujúcich fáz. Fázy 

znázorňujeme v schéme č. 3 a popisujeme nasledovne: 

                                                
26 V rámci skúmania aktuálneho stavu kompetencií sa využívajú štandardizované diagnostické metódy ako 
napr. psychodiagnostické testy, Rozvojové centrum, 360° spätná väzba, hĺbkové behaviorálne/kompetenčné 
rozhovory. Autori poukazujú na ojedinelé a často nekvalitné využívanie diagnostických metód v personálnej 
praxi. Pre zvyšujúcu sa úspešnosť a kvalitu výstupov navrhujú používať kvalitné,  štandardizované metódy 
(Gale et al., 2002). 
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1) Prípravná fáza - ujasnenie zákazky  

Prvá fáza v sebe zahŕňa všetky potrebné náležitosti pred samotnou realizáciou 

vzdelávacieho procesu. Fázu je možné rozdeliť na organizačnú a orientačnú. 

a) V organizačnej fáze sa realizuje vyber kouča27, ktorého si v optimálnom prípade 

vyberá koučovaný sám. Ak mu je pridelený, resp. ponúknutý externou konzultačnou 

spoločnosťou, má koučovaný právo nominovaného kouča odmietnuť. Následne sa 

realizujú prípravné stretnutia kouča so zástupcami oddelenia ľudských zdrojov, 

nadriadeným, dohadujú sa rámcove podmienky spolupráce;  

b) V orientačnej fáze nastáva vyjasnenie kontextu (aké je pozadie koučovania – prečo 

práve teraz), očakávaní, cieľov, ktoré majú byť koučovaním dosiahnuté vzhľadom na 

firemnú stratégiu, čo bolo v dosahovaní stanovených cieľov už podniknuté, akú 

tradíciu má koučovanie vo firme, štýl práce kouča a pod. 

2) Realizačná fáza - rozhovory s koučovaným 

Spočíva v  realizácii koučovacích stretnutí. Spravidla ide o dlhodobý proces v trvaní od 

niekoľko týždňov, mesiacov až po celý rok. Priebeh stretnutí závisí od koučovacieho 

prístupu a vzájomnej dohody medzi koučom a koučovaným. Pre bližšiu špecifikáciu sme 

zvolili rozdelenie tejto fázy na postupné kroky podľa M. Fischer – Epe (2006) a J. Bartáka 

(2007): 

1. Kontakt: cieľom úvodného stretnutia/í je vytvoriť dobré základy pre dialóg 

a dosiahnutie zhody ohľadom postupu. Zaisťuje sa tak bezpečie, dôvera a orientácia, 

ako bude celý proces prebiehať. Potom nasleduje vyjasnenie si rámcových 

podmienok, dohôd, očakávaní spojenými s rolami a možné dôsledky koučovania. 

Hlavným mottom by malo byť „sme partneri za jasných a čestných podmienok“ 

(Fisher - Epe, 2006, s. 149). V prípade, že sa jedná o externé koučovanie, hlbšie sa 

analyzuje náplň práce a špecifiká firmy, v ktorej koučovaný pôsobí;  

                                                
27 Výber je vhodné uskutočniť na základe: 
Referencií: vyžiadané referencie, odporúčania známych, kolegov. J. Gale et al. (2002) uvádza, že výber 
koučov sa najčastejšie realizuje práve cez profesijné referencie (uvádzajú až 69% z koučovacích kontraktov) 
a  ústne podanie  (86% zo získaných kontraktov). Cielená propagácia sa vyskytuje iba zriedkavo.  
Vlastnej skúsenosti: na základe uskutočnenia krátkej koučovacej ukážky, vďaka ktorej je možné získať 
predstavu ako kouč pracuje a akými zručnosťami disponuje.  
Rozhovoru: vedenie rozhovoru za účelom zistenia, v čom môže byť kouč pre koučovaného užitočný, získania 
prehľadu o skúsenostiach a prístupe kouča. 
Odborných predpokladov: skúsenosti, prax, absolvované vzdelanie, ďalšie vzdelávanie, sebarozvoj, 
preferovaná metodika,  členstvo v profesijných organizáciách a i. (Parma, 2004; Heiduková, 2007).    
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2. Rozpracovanie situácie koučovaného, stanovenie  cieľov: ide o porozumenie situácie 

koučovaného a podpora pri konkretizácii cieľov vzdelávania (často krát sa jedná 

o rozvoj kompetencií, riešenie konkrétnych situácií či vzťahov) a ich prioritizácii. 

Prejednáva sa, čo chce koučovaný dosiahnuť, prečo je to dôležité, a spôsob 

vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov. V priebehu celého procesu by malo byť 

neustále overovanie atraktívnosti a priorít cieľov koučovaného a na tomto 

základe ciele meniť; 

3. Práca na riešeniach: vytvorenie rámca, v ktorom koučovaný môže pracovať na 

riešeniach svojho problému. Definujú sa zdroje, postupy, metódy, zhromažďujú sa 

nápady, ako dosiahnuť definovaný cieľ; 

4. Aplikácia do praxe: podpora koučovaného pri prevzatí zodpovednosti za realizáciu 

svojho zámeru a riešenia situácie v praxi. Konkrétne sa jedná o preskúmanie 

nákladov, prekážok, vedľajších účinkov, konkretizuje sa cesta na dosiahnutie cieľa; 

5. Ukončenie koučovania: koučovací proces končí vzájomnou dohodou a to v prípade, že 

koučovaný nemá potrebu pokračovať, resp. sa vyčerpajú dohodnuté stretnutia. 

Úspešná realizácia jednotlivých stretnutí závisí nielen od profesionality kouča, ale aj od 

prostredia, kde koučovanie prebieha (miestnosť opticky a hlukovo oddelená, vetranie, 

denné svetlo, pohodlné sedenie a pod.) a ako sa realizuje (osobne alebo telefonicky). 

Koučovacie stretnutia najčastejšie prebiehajú osobne. Výhodou je minimalizovanie rizika 

skreslenia informácií a nezachytenia dôležitých signálov a neverbálnych prejavov zo 

strany koučovaného. Osobné stretnutie umožňuje vytvoriť príjemnú atmosféru, 

podporuje vzájomné naladenie sa oboch zúčastnených. Zriedkavejšie, ale čím ďalej tým 

viac využívané je telefonické koučovanie.  

3) Záverečná fáza - vyhodnotenie procesu 

Posledná fáza nastáva po ukončení koučovacích stretnutí. Počas nej sa zhodnotí prínos 

koučovania, dosiahnutie stanovených cieľov, priebeh spolupráce, prípadne sa zostaví 

akčný plán pre ďalší transfer získaných skúseností a osvojených postupov do praxe 

koučovaného. Ak koučovanie prebieha dlhodobo, je vhodné bilancovať v priebehu 

koučovania, nakoľko je koučovanie prospešné.  

Hodnotenie prínosov koučovania nie je jednoduché, nakoľko je veľmi náročné 

exaktne vyjadriť pridanú hodnotu vzdelávania smerom k napĺňaniu strategických cieľov 

firmy.  
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Schéma 3: Fázy priebehu koučovacieho procesu. 

 
 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FISCHER – EPE, M. 2006. Koučování : Zásady a techniky profesního 
doprovázení. Praha : Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-140-9. 

 

Na meranie úspešnosti procesu sa využíva viacero metód. Jednou z nich je ROI - 

index návratnosti investícií28 (z anglického originálu Return of Investments – ďalej len 

„ROI“). Návratnosť investícií je vzťah medzi peňažnou hodnotou výstupov a vstupov 

(Work/Life Solutions, 2001; Tobin, 1998). Ako uvádza S. Dembkowski a F. Eldridge 

(2003), ROI sa meria na konci koučovacieho procesu s využitím kvalitatívneho 

a kvantitatívneho prístupu. Dáta sa získavajú od koučovaného, kouča a samotného 

zadávateľa rozhovorom, dotazníkom a pod. ROI možno získať odpočítaním nákladov na 

koučovanie od očakávaného prínosu  koučovania (napr. percentuálne vyjadrenie ročného 

nárastu výkonu vďaka koučovaniu). Získane výstupy z ROI predstavujú skôr odhad ako 

presné vyjadrenie, preto sa praxi využíva ojedinele.  

K ďalším metódam hodnotenia úspešnosti koučovania patrí realizácia rozvojového 

centra pred a po realizovaní koučovania, psychodiagnostické metódy, 360° hodnotenie 

a pod. (Kubeš, Šebestová, 2008).   

                                                
28 Niektoré výskumy referujú, že návratnosť investícii (ROI) koučovania môže byť až 6 násobná (Work/Life 
Solutions, 2001; Robin, 1998). 
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Jonathan Gale et al. (2002) v záveroch svojho výskumu uvádzajú, že väčšina koučov 

realizuje ústne zhodnotenie. Tento záver potvrdzujú i skúsenosti z našej praxe. Najčastejšie 

sa stretávame s realizáciou hodnotiacich rozhovorov medzi koučom a koučovaným, jeho 

nadriadeným, zástupcami oddelenia ľudských zdrojov a pod. Dobrou praxou býva vedenie 

rozhovoru o výstupoch medzi zadávateľom a koučovaným osamote, prípadne za 

prítomnosti kouča. 

Z nášho pohľadu je hodnotenie úspešnosti koučovania vecou subjektívnou. Tento 

fakt považujeme za legitímny, nakoľko na výkon jedinca vplýva veľa faktorov a zatiaľ 

neexistuje optimálny nástroj, ktorý by vedel spoľahlivo zhodnotiť kvalitu dosiahnutých 

výsledkov. Na zvýšenie validity a objektivity hodnotenia je podľa nás vhodné využiť 

kombináciu viacerých metód. To umožní získať kvalitné podkladové materiály k 

zhodnoteniu úspešnosti vzdelávania na úrovni firmy a následné prijímanie opatrení 

vedúcich k vylepšeniu vzdelávacieho systému.  

 

Každé koučovanie je špecifické svojim obsahom, priebehom a výsledkami. 

Dôležitým je dosiahnutie želateľných cieľov a výstupov vzhľadom k situácii koučovaného 

a strategickým zámerom firmy. 

 

1.3.1.8 Prínosy koučovania 

 

Z hľadiska riadenia ľudských zdrojov sa vďaka koučovaniu zvyšuje efektivita 

vzdelávacích aktivít, plánovanie ľudských zdrojov, rozvoj ľudského kapitálu, podporuje 

kariérne plánovanie a nástupníctvo. Celkovým benefitom pre firmu je zvyšovanie 

produktivity, spokojnosti a motivácie kľúčových ľudí v konkrétnej firme.   

Na úrovni koučovaného môžeme, na základe komparácie odborných prameňov 

(Williams, 2007;  Abbott et al., 2006; Gale et al., 2002), rozdeliť prínosy koučovania do 

troch oblastí: 

1. Pracovný výkon - zvyšovanie efektivity, produktivity, nachádzanie optimálnych 

riešení, zvyšovanie organizačných zručností a úspešnosti na pracovnej pozícii; 

2. Rozvoj osobnosti – prispenie k zmene správania, budovanie interpersonálnych 

vzťahov, rozvoj emočnej inteligencie, tímovej spolupráce, schopnosti reagovať na 

zmeny a i. Závery z výskumu D. Halla (In: Feldmann, Lankau, 2005) poukazujú na 
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to, že koučovanie prináša zvýšenie sebavedomia, sebauvedomenia a senzitivitu na 

druhých;  

3. Osobná spokojnosť – zvyšovanie výkonu a pozitívny rozvoj osobnosti vplývajú 

na celkovú spokojnosť človeka. Koučovanie často krát vedie k vytvoreniu synergie 

medzi pracovným a súkromným životom.  

Ako sme spomenuli vyššie, cieľom koučovania je zvyšovanie výkonu 

a maximalizovanie potenciálu koučovaného. Realizuje sa to práve vďaka riešeniu situácií a 

tém, ktoré sa zdanlivo nachádzajú na povrchu. Tie sú často krát hlbšími témami, ktoré si 

vyžadujú podrobnejšiu analýzu, zmenu správania, nasmerovania a pohľadu koučovaného. 

Vďaka tomuto prístupu a postupu sa výrazným spôsobom prispieva k rozvoju osobnosti 

zamestnanca, jeho spokojnosti a produktivite. Výhodou koučovania je, že podporuje 

využívanie potenciálu zamestnancov a umožňuje nachádzať vyhovujúce riešenie 

prirodzenou a nenásilnou cestou. 

Prínosy z koučovania môžu byť viditeľné už po pár stretnutiach, nakoľko niekedy 

stačí koučovaného priviesť k iným pohľadom vnímania situácie (Withmore, 2004; Kubeš, 

Šebestová, 2008). V prípade, že si jednotlivé riešené témy vyžadujú hlbšiu a trvalejšiu 

zmenu v osobnosti koučovaného, dosiahnuté výsledky sú viditeľné až s odstupom času.  

 

1.3.1.9 Limity koučovania 

 

Koučovanie je považované za veľmi prínosné, ale nie je „všeliek“ na všetky situácie, 

témy, problémy a odstraňovanie medzier vo výkone zamestnanca. Má i svoje obmedzenia. 

Ako uvádza F. Hroník (2007), koučovanie nemusí byť pre každého pohodlné, 

nakoľko kouč otvára priestor s väčšou zodpovednosťou na strane koučovaného, kladie 

otázky, na ktoré sa ťažko odpovedá. Koučovaný je podnecovaný k tomu, aby si 

uvedomoval, akú hodnotu má to čo robí a na čo to slúži. To vedie k tesnejšiemu kontaktu 

samého so sebou, vlastnými pocitmi a kladenia si otázok zmyslu, svojej práce. Preto sa 

individuálne koučovanie nedá nariadiť. Priebeh koučovania môže ovplyvňovať 

i nevybudovaná dôvera medzi koučom a koučovaným, únik informácií, výrazné 

zasahovanie a nereálne očakávania zo strany zadávateľa. Ďalšou skutočnosťou, ktorá môže 

znižovať úspešnosť koučovania je neschopnosť reagovať na koučovanie (a to z dôvodu 
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nedôvery v tento nástroj), znížená sebareflexia a nevnímanie potreby rozvíjať sa zo strany 

koučovaného.  

Limitom môže byť skutočnosť, že kouč neposkytuje odborné rady a návody, ako 

riešiť danú situáciu, ale odpovede na otázky si hľadá koučovaný sám. To môže byť 

náročné v prípade, že koučovaný nemá dostatočné vedomosti a skúsenosti v danej oblasti a 

potrebuje jasný návod, inštrukcie alebo odporúčanie (Abbott et al., 2006). 

V prípade realizácie koučovania externým dodávateľom môže ísť o 

finančne nákladnú formu vzdelávania, a to z hľadiska jeho sumy a počtu vzdelávaných 

pracovníkov (Kubeš, Šebestová, 2008). V porovnaní s tréningom sú náklady na jednotlivca 

pri koučovaní vyššie29.  

Významným nedostatkom koučovania môže byť aj nízka profesionalita kouča. 

Nakoľko na našom území neexistujú žiadne oficiálne štandardy, požiadavky na 

kvalifikáciu a odbornú prípravu, môže byť táto skutočnosť častou prekážkou kvalitného 

vzdelávania. 

 

V tejto kapitole, venovanej koučovaniu, sme sa snažili poukázať na dôležité 

aspekty tejto formy vzdelávania zamestnancov. V nasledujúcej podkapitole vybraných 

foriem individualizovaného vzdelávania sa zameriavame na mentorovanie. 

 

1.3.2 Mentorovanie 

 

Mentorovaniu ako individualizovanej forme vzdelávania sa, podobne ako v prípade 

koučovania, venuje viac pozornosti v zahraničí. V domácej literatúre nachádzame nepatrné 

zmienky a odkazy, prípadne sa oblasť riešenia zameriava len na definíciu pojmu. Hlbšie 

preniknutie, popísanie jeho priebehu, nástrojov, aplikačných oblastí, zodpovedností 

zúčastnených strán absentuje. O nič väčšia pozornosť sa mentorovaniu nevenuje ani 

v personálnej praxi firiem a to napriek tomu, že je mentorovanie charakteristické svojou 

relatívnou nenáročnosťou na spôsob organizácie a realizácie, výraznou finančnou 

nezaťaženosťou a prínosom pre všetky zúčastnené strany. Vďaka nemu firma (kde je 

mentorovanie aplikované) využíva potenciál svojich skúsených zamestnancov na rozvoj 
                                                
29 Cena za koučovaciu hodinu sa môže pohybovať medzi 100 až 200 Euro v závislosti od toho, na akej úrovni 
riadenia koučovaný pôsobí. 
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potenciálu druhých. Odovzdávateľov skúseností stavia do novej pozície - roly 

vzdelávateľa. Tá si vyžaduje nielen predchádzajúce skúsenosti, ale najmä pripravenosť 

danú úlohu plnohodnotne zastávať. V prípade, že je mentorovanie inkorporované do firmy 

a prikladá sa mu potrebná vážnosť, je jeho účinnosť vysoká.  

Z nášho pohľadu je táto forma vzdelávania veľmi vhodná vo všetkých sektoroch 

a segmentoch našej spoločnosti. Preto považujeme za prospešné objavovať jej potenciál 

a venovať pozornosť z teoretického i empirického hľadiska. V tejto kapitole sa budeme 

snažiť zosumarizovať základné poznatky o mentorovaní, pri ktorej zostavovaní 

vychádzame prevažne zo zahraničných zdrojov. Zameriavať sa budeme na jeho využívanie 

v rozvoji ľudských zdrojov vo firmách. 

 

1.3.2.1 Genéza mentorovania 

 

Pôvod slova mentorovanie pochádza30 z antickej mytológie. Stretávame sa s ním 

v Homérovej Odysey, kedy Odyseus zveril výchovu syna Telemacha svojmu priateľovi 

Mentorovi. Toho poprosil pred odchodom do Trójskej vojny, aby ho naučil všetko, čo vie. 

Na základe tohto príbehu sa prebralo pomenovanie mentor a využíva sa na označenie 

osoby, ktorá vedie mladšieho, menej skúseného zverenca, kolegu, rovesníka, dieťa a pod. 

(Owen, Solomon, 2006; Parse, 2008). „Novodobé“ mentorovanie sa vo formalizovanej 

podobe datuje od 70-tych rokov 20. storočia, kedy sa dostáva do pozornosti a začína sa 

využívať vo firmách a organizáciách prevažne v USA31. Rozmach podporili výskumy, 

ktoré sa datujú od 80-tych rokov 20. storočia. Tie poukázali na fakt, že veľa vysoko 

postavených riadiacich pracovníkov prešlo v priebehu kariéry mentorovaním. Tí veria 

v prínos tejto formy vzdelávania (Kirchmeyer, 2005). Koncom 90. rokov sa mentorovanie 

stáva súčasťou selekčných kritérií pre výber zamestnania uchádzačmi o prácu (Gibson, 

Tesone, Buchalski, 2000; Bozeman, Feeney, 2007). Mentorovanie sa čím ďalej tým viac 

využíva v súvislosti so vzrastajúcou potrebou kontinuálneho celoživotného vzdelávania, 

                                                
30 V histórii je možné nájsť viacero významných mentorovacích vzťahov ako napríklad: Sokrates a Platón, 
Sigmund Freud a Carl Jung, Anne Sullivan a Helen Keller a pod. (Parse, 2008). 
31 Ako uvádza L. Ehrich a B. Handsford (1999), jedným z dôvodov formalizovania mentorovania verejným 
a súkromným sektorom (okrem toho, že bolo mentorovanie uznané ako efektívny spôsob vzdelávania 
a rozvoja zamestnancov) bola otázka homosociálnej reprodukcie (mentorovanie ako vysoko selektívna 
záležitosť), ktorá často krát diskriminovala ženy a marginalizované skupiny. Tí  mali veľmi obmedzené 
príležitostí zapojiť sa do procesu mentorovania. Preto sa mentorovanie posunulo z individuálneho procesu do 
formalizovanej podoby – ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov. 
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vzdelávania na pracovisku a prenechávaním zodpovednosti v rozvoji kariéry na samotných 

zamestnancov (Hezlett, Gibson, 2007).  

 

1.3.2.2 Súčasný stav mentorovania v zahraničí a na Slovensku 

 

Na porovnanie aktuálneho stavu rozvoja a využívania koučovania v jednotlivých 

regiónoch neexistuje špecializovaná štúdia venovaná tejto problematike. Zdroje sú 

v porovnaní s koučovaním ešte viac limitované. Podľa dostupných informácií, získaných z 

odborných štúdií a internetových odkazov, sa mentorovanie intenzívne využíva najmä 

USA a západnej Európe. V tomto regióne má výraznú podporu verejnosti, rôznych 

profesijných organizácií i vlády32. Aplikuje sa na školách, pri voľnočasových aktivitách 

ako forma rovesníckeho mentorovania, v príprave učiteľov, v neziskovom sektore a 

v korporátnom segmente ako významná súčasť rozvoja ľudských zdrojov. Venuje sa mu 

patričná pozornosť nielen v praxi ale aj vo výskume (Ehrich, Hansford, 1999). Existuje 

niekoľko medzinárodných profesijných organizácií zaoberajúcich sa touto problematikou. 

Ich pozornosť sa často krát zacieľuje aj na koučovanie, ktorému je venovaná prevažná 

pozornosť. Sem patrí napríklad Koučovacia a mentorovacia sieť (z angl. originálu The 

Coaching and Mentoring Network), IMNO – Medzinárodná mentoringová sieť (z angl. 

originálu International Mentoring Network Organisation). Veľa profesijných organizácií 

tohto druhu sa diferencuje podľa cieľovej skupiny (napr. ženy, marginalizované skupiny, 

chorí a postihnutí ľudia, študenti vysokých a stredných škôl, rovesnícke skupiny).  

Na Slovensku sa mentorovanie v organizovanej forme využíva veľmi sporadicky. 

Podľa našich zistení si dovolíme tvrdiť, že takmer vôbec. V prípade, že sa realizuje, tak je 

to prostredníctvom špecializovaných projektov a programov33 (ktoré sú často krát 

jednorazové), konkrétne na akademickej pôde (ako súčasť prípravy študentov), pri príprave 

nových učiteľov, lektorov, ošetrovateľov, integrácii azylantov, vzdelávaní menšín, na 

projektoch cezhraničnej spolupráce a z časti v korporátnom prostredí (zriedkavo vo 
                                                
32 V niektorých segmentoch je mentorovanie dotované finančnými zdrojmi zo štátu. V predchádzajúcom 
období vyčlenila vláda v USA 150 mil. dolárov pre podporu mentorovacieho programu najmä vo verejnom 
sektore (Karcher, 2005).   
33 Napríklad Mentor Network Program organizovaný Americkou obchodnou komorou na Slovensku, ktorý 
pozostával z mentorovacieho programu pre vybraných študentov vysokých škôl. Mentormi boli  manažéri 
a vysoko postavení zamestnanci prestížnych firiem pôsobiacich na Slovensku (pozri: 
http://www.amcham.sk/Docs2/mentor_program.pdf).  
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formalizovanej podobe). Informácie o využívaní mentorovania ako formy vzdelávania vo 

firmách sú takmer nedostupné. Mentorovanie evokuje dávanie rád a spája sa s vetou 

„Nementoruj ma!“. To môže pôsobiť v jeho neprospech pri zavádzaní a implementácii.  

Na základe reflektovaného súčasného stavu využívania mentorovania považujeme 

jeho bližšie skúmanie a venovanie pozornosti tejto problematike za vysoko aktuálne 

a potrebné.  

 

1.3.2.3 Vymedzenie pojmu mentorovanie 

 

V odbornej literatúre sa stretávame s rozličnými definíciami pojmu mentorovanie. 

Uvádzame niektoré z nich.  

V terminologickom a výkladovom slovníku Výchova a vzdelávanie dospelých. 

Andragogika (Hotár, Paška, Perhács, 2000, s. 243) je mentorovanie definované ako 

„metóda vzdelávania na pracovisku, spojená s dlhodobým pôsobením a spoluprácou 

školeného pracovníka s mentorom“. Mentora si školený volí, určuje si aj spôsob frekvencie 

spolupráce. Ide o individualizované a veľmi neformálne vzdelávanie.  

V slovníku pojmov k riadeniu ľudských zdrojov (Dvořáková et al., 2004, s. 44) je 

mentorovanie definované ako „metóda vzdelávania na pracovisku zameraná na rozvoj 

zamestnancov. Mentorovanie je proces, pri ktorom si vzdelávaný osvojuje pod dohľadom 

ním vybraného školiteľa – mentora, zručnosti a schopnosti, ktoré potrebuje pre svoj 

odborný i sociálny rozvoj“. 

Ján Barták (2007, s. 142) definuje mentorovanie ako obdobu koučovania. Dodáva, že 

sa jedná o „dlhodobé vedenie, vysvetľovanie, iniciovanie rozvoja, dávanie pripomienok 

a periodickú kontrolu pracovníka, pričom školenému pracovníkovi sa ponecháva určitá 

iniciatíva a zodpovednosť, vrátane možnosti vlastnej voľby mentora – poradcu“.  

Autori J. Kunich a R. Lester (1999, s. 17) definujú mentorovanie ako „proces, 

prostredníctvom ktorého prenáša senior svoje vedomosti a skúsenosti, postoje, hodnoty na 

mladšieho kolegu. Mentorovanie pritom pomáha nasmerovať a zorientovať zamestnanca 

v novom prostredí, funkcii, situácii“.  

Claire Owen a Linda Solomon (2006) sa na mentorovanie pozerajú nasledovne: 

Mentor a mentorovaný zvyčajne vytvárajú vzťah jeden – na – jedného, v ktorom mentor, 
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starší a skúsenejší ako mentorovaný, facilituje zvýšenie samostatnosti a mobility 

a poskytuje odporúčania, ochranu a poradenstvo.  

Mentorovanie je definované aj ako „intenzívny, dyadický vzťah, v ktorom viac 

skúsená osoba, nazývaná mentor, poskytuje podporu a asistenciu menej skúsenejšiemu 

kolegovi (mentorovanému)“. Mentorovanie je zamerané na zvyšovanie profesijného 

rozvoja mentorovaného (Hezlett, Gibson, 2007, s. 385). 

Uvedené definície naznačujú, že mentorovanie je charakterizované rôznymi 

spôsobmi a špecifikuje vzťah medzi vzdelávateľnom a vzdelávaným, funkcie, ciele, obsah 

a priebeh procesu. Celkovo vnímame mierne odlišnosti medzi domácimi a zahraničnými 

vymedzeniami. Domáci autori mentorovanie skôr formalizujú a definujú tento rozvojový 

vzťah, zahraniční sa zameriavajú na popis osôb zapojených do procesu, funkcie a ciele. 

Spoločným prienikom je jeho kategorizovanie k formám individualizovaného vzdelávania, 

pre ktoré je príznačné vymedzenie miesta, času, počtu účastníkov a spôsobu organizácie 

činnosti vzdelávateľa a účastníkov vzdelávania. 

Na základe komparácie citovaných definícií možno mentorovanie vymedziť ako 

dlhodobejší, intenzívny, dyadický vzťah, v ktorom viac skúsená osoba (mentor), poskytuje 

podporu a asistenciu menej skúsenému jedincovi (mentorovanému), za účelom kariérneho 

rastu, profesijného a osobnostného rozvoja mentorovaného. Pre mentorovanie je 

charakteristické individualizované a veľmi neformálne vzdelávanie, realizované prevažne 

na pracovisku, s možným využitím rôznorodých metód vzdelávania.  

 

Mentorovanie v sebe využíva viacero metód a prístupov, ktoré sú špecifikované aj 

v jeho jednotlivých definíciách (ako napríklad poradenstvo, kladenie otázok príznačných 

pre koučovací prístup a i.). Preto sa často krát zamieňa s inými formami vzdelávania. To 

spôsobuje jeho jednoznačnosť, aplikačnú nezrovnalosť a plnú nevyužitosť.  

 

1.3.2.3.1 Mentorovanie verzus iné rozvojové vzťahy 

 

V súvislosti s vymedzením pojmu mentorovanie a jeho oddelením od iných foriem 

podporných a rozvíjajúcich vzťahov využívame, podľa nášho názoru, veľmi zaujímavú a 

výstižnú koncepciu N. Mertzovej (2004), znázornenú schému č. 4. Tá popisuje 

hierarchické usporiadanie rôznych rolí (vzor, kolega, kouč, učiteľ atď.), ktoré sú radené na 
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základe účelu, zámeru – prečo vzťah vznikol a miery zainteresovanosti – nakoľko je 

vzdelávateľ zaangažovaný a zainteresovaný v danej role. 

 
Schéma 4: Hierarchické zobrazenie podporných vzťahov podľa primárneho zámeru a stupňa 
zainteresovanosti a zaangažovanosti 
 
 

Účel, zámer          Rola  Zainteresovanosť 
(stupeň) 
                                
            6  
Kariérny rast           
(Sprostredkovanie)          5  
  
      4       4 
Profesíjny rozvoj                              
(Poradenstvo)           3 
  

 2 
Psycho - sociálny rozvoj 
(Modelovanie)          1 
            
   

 
Zdroj: MERTZ, N.T. 2004 What´s a Mentor, Anyway? In Educational Administration Quarterly [online]. 
2004, vol. 40, no. 4, p. 541-560 [cit. 2008-10-26]. Dostupné na internete: 
<http://eaq.sagepub.com/cgi/content/refs/40/4/541>. ISSN 1552-3519.    

 

Zo schémy vyplýva, že roly stúpajú nahor na základe intenzity zainteresovanosti 

vzdelávateľa (od 1 po 6) a účelu,  zámeru vzťahu (od psycho - sociálneho rozvoja po 

kariérny rast).  

Z hľadiska účelu vzťahu zahŕňa model tri kategórie. Súčasťou jednej kategórie sú 

rôzne roly: pre vzor, kolegu, učiteľa a kouča platí psycho - sociálny rozvoj; konzultant, 

poradca, sprievodca plnia účel profesijného rozvoja a sponzor, podporovateľ, patrón, 

ochranca a mentor kariérny rast. Umiestnenie rolí v pyramíde určuje primárny zámer 

vzťahu, ktorý rastie vzostupne. Roly na vyššom stupni sú nadradené a môžu v seba 

obsahovať účel a zámer roly na stupni nižšom (napr. zámerom ochrancu je kariérny rast, za 

ním nasleduje profesionálny a psycho-sociálny rozvoj). Roly z nižšieho stupňa môžu 

taktiež plniť funkciu roly na vyššom stupni v prípade, že si splnia primárne poslanie svojej 

roly (napr. koučovia môžu v rámci svojej práce inkorporovať elementy profesijného 

rozvoja, ktoré sú príznačné pre rolu konzultanta, poradcu v prípade, že plnia primárnu 

Mentor

Patrón,
ochranca

Sponzor,
podporovateľ

Konzultant, poradca, 
sprievodca

Kouč, učiteľ

Vzor, kolega
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funkciu psycho - sociálneho rozvoja). Model nevylučuje fakt, že jednotlivci môžu zastávať 

počas rozvojového vzťahu viacero rolí, resp. svoju rolu meniť, ale hierarchické 

usporiadanie skôr naznačuje spôsob určenia dominantného zámeru a účelu vzťahu. 

Miera zainteresovanosti, intenzity vzdelávateľa vo vzťahu stúpa od stupňa číslo 1 až 

po 6 a predstavuje mieru časovej, mentálnej, emocionálnej zaangažovanosti a interakcie 

vzdelávateľa (napr. vzor a kolega si vyžadujú najmenšiu zainteresovanosť). Účelom 

číslovania hladiny (stupňa) nie je kvantifikácia intenzity zapojenia, ale porovnanie 

a diferenciáciu jednotlivých rolí navzájom (od najnižšieho až po najvyššie zapojenie).   

Z usporiadania vyplýva, že mentorovanie si vyžaduje najvyššiu mieru 

zainteresovanosti z pomedzi všetkých rolí. K tomuto názoru sa pridávajú S. Hezlett, S. 

Gibson (2007), ktorí považujú mentorovanie ako jeden z najintenzívnejších, najsilnejších a 

najúčinnejších hierarchických vzťahov jeden – na- jedného. Účelom mentorovania je 

plnenie funkcií  kariérneho rastu, profesijného a psycho-sociálneho rozvoja, ktoré si 

podrobnejšie rozoberieme v nasledujúcej časti.   

 

1.3.2.4 Ciele a funkcie mentorovania 

 

 Ciele mentorovania vyplývajú zo samotnej definície tejto formy vzdelávania. V prvom 

rade sa jedná o odovzdávanie odborných vedomostí a skúseností (profesijnej odbornosti), 

zdieľanie postojov, hodnôt, názorov, podporu a pomoc vzdelávanému (mentorovanému). 

Vychádzajúc z modelu N. Mertzovej (2004) a prístupu podľa K. Kram (Bozeman, Feeney, 

2007) môžeme primárne ciele vymedziť prostredníctvom funkcií mentorovania: 

1. Rozvoj profesijnej kariéry mentorovaného34: je zameraný na predávanie 

odborných vedomostí, zručností, skúseností za účelom rozvoja kompetencií a 

napredovania mentorovaného. Týmto sa prispieva k získavaniu a odovzdávaniu 

interného know-how medzi zamestnancami navzájom; 

2. Psycho - sociálna podpora: v sebe zahŕňa pomoc a podporu (ako napríklad 

empatia, zdieľanie pocitov, neistôt mentorovaného a budovanie sociálnych sietí) 

pre zvyšovanie osobnej efektívnosti a výkonnosti vzdelávaného, a ujasnenie si 

identity v rámci firmy (Bozeman, Feeney, 2007).  

                                                
34 Vzhľadom na koncepciu N. Mertzovej (2004) sa kariérny rast a profesijný rozvoj integruje do jednej 
funkcie. 
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Sarah Hezlett a Sharon Gibson (2007) k vyššie spomínaným funkciám pripájajú tretiu 

funkciu, ktorou je rolový model (byť príkladom). My tento model radíme k jedným z úloh 

mentora.  

Definované funkcie mentorovania sa napĺňajú prostredníctvom skupiny aktivít 

a prebiehajúcich procesov, ktoré sú špecifické pre konkrétne mentorovacie programy, 

ktorých aplikačná oblasť je rôznorodá.  

 

1.3.2.5 Aplikačné oblasti mentorovania 

 

Využívanie mentorovania je rôznorodé. N. Nigro (2008) uvádza rozvoj 

zamestnancov, podporu a pomoc marginalizovaným a znevýhodneným skupinám, 

multikulturálnu výmenu, podporu podnikania žien, rovesnícku a mládežnícku podporu. 

Fokusovaním sa na personálnu prácu firiem môžeme aplikačné oblasti mentorovania 

konkretizovať nasledovne:  

� Adaptácia novo nastupujúcich zamestnancov; 

� Rozvoj talentov; 

� Kariérny postup/progres; 

� Manažérske programy; 

� Znalostný manažment (z angl. originálu „knowledge management“). 

  

Aplikačné oblasti sú rôznorodé od potrieb danej firmy. Obsah a ciele jednotlivých 

mentorovacích programov variujú od konkrétnych potrieb mentorovaného a špecifík firmy, 

ktoré M. Pegg (1999) definuje nasledovne: 

� Získavanie a rozvoj technických vedomostí a zručností; 

� Budovanie mäkkých zručností pre výkon pozície; 

� Získanie informácií o firme a jej firemnej kultúre; 

� Budovanie vzťahov a kontaktov; 

� Prípravu na budúcu pracovnú pozíciu. 

Veľký potenciál tejto metódy vnímame pri adaptácii nových zamestnancov, kedy je 

možné efektívne, podrobne a pomerne lacno zaškoliť zamestnancov tak, aby boli schopní 

samostatne a plnohodnotne zastávať pozíciu, na ktorú boli prijatí. Prikláňame sa k tvrdeniu 
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S. Hezlettovej (2005), ktorá uvádza, že mentorovanie urýchľuje rozvoj talentovaných 

zamestnancov a umožňuje rozvoj a rast širšieho portfólia manažérov.  

 

1.3.2.6 Formy mentorovania 

 

Pod formami rozumieme mieru organizácie mentorovania, ktorá môže byť 

neorganizovaná, samovoľná, alebo plánovaná, štruktúrovaná a vysoko systematizovaná. 

V literatúre sa stretávame s rozdelením foriem mentorovania na tradičné, profesionálne 

a formálne mentorovanie (Ehrich, Hansford, 1999). B. Bozeman, M. Feeney (2007) 

kategorizujú mentorovanie na formálne, informálne a rovesnícke (peer). My sa prikláňame 

k deleniu na formálne a informálne (Rosser, 2005 a i.), nakoľko vnímame toto delenie ako 

najvýstižnejšie z hľadiska jeho praktického uplatnenia. 

 

Informálne: Nie je špeciálne organizované a nemá jasnú štruktúru. Jeho aktéri si 

neuvedomujú, že prebieha, resp. že sa jedná o konkrétnu formu vzdelávania. Výber 

mentora a mentorovaného je dobrovoľný a vyplýva z konkrétnej situácie. Proces je 

samovoľný, dopredu nešpecifikovaný, nehodnotený a nemotivovaný. Má charakter 

situačného stretávania z hľadiska jeho potrebnosti. Priebeh má nasledujúce fázy: 

vyjasnenie si potrieb vzdelávania, budovanie vzťahu, odovzdávania vedomostí, skúseností, 

ukončenie vzťahu – odpútanie sa mentorovaného od mentora, samostatné riešenie úloh. 

Informálne mentorovanie sa realizuje na základe vzniknutej prirodzenej potreby zaučiť 

nového kolegu. Dominuje v ňom priateľský prístup, kolegialita, poradenstvo a podpora 

(Dennis, 1993).  

Formálne: Nazývané taktiež inštitucionalizované mentorovanie, ktoré je 

štruktúrované a organizované firmou, v ktorej prebieha. Realizuje sa na základe koncepcie 

a stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Je plánovité s jasne vymedzeným procesom, 

pravidlami, organizované a riadené poverenými osobami. Tí vytvárajú zásady priebehu, 

kritéria na výber zapojených strán, definujú ich roly, úlohy a zodpovednosti, zabezpečujú 

vzdelávanie mentorov a podporu pri realizácii mentorovania (Gibson, Tesone, Buchalski, 

2000). Priebeh procesu je podobný ako v prípade informálneho mentorovania.  
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 Pri vymedzovaní foriem mentorovania sa v literatúre stretávame s istou nejasnosťou 

a chýbajúcimi informáciami o tom, čo všetko jednotlivé formy vzdelávania obnášajú, ako 

sa odlišujú procesne a organizačne, a aké sú kritéria fungovania. Naše vnímanie tohto 

rozdelenia je také, že informálne mentorovanie je spontánne a deje sa samovoľne. 

Formálne je inštitucionalizované s jasne stanoveným procesom, postupnosťou, možnou 

prípravou mentorov i monitorovaných a zacielením sa na istú skupinu zamestnancov. L. 

Ehrich a B. Hansford (1999) uvádzajú, že vytvorenie emocionálneho vzťahu medzi 

mentorom a mentorovaným nie je príznačné pre formálne mentorovanie. S týmto názorom 

sa stotožňujeme iba čiastočne. Myslíme si, že utváranie vzťahu je kontextuálne 

a individuálne podmienená záležitosť. Je možné predpokladať, že sa tak bude ľahšie a 

prirodzenejšie diať v  informálnom mentorovaní, ale výlučne to tak nemusí byť vždy.  

Obe formy mentorovania vnímame za prínosné pre firmu, v ktorej sú aplikované. 

V predkladanej dizertačnej práci zameriavame našu pozornosť na formálne mentorovanie 

(jeho proces, prínosy, roly), ktoré považujeme za veľmi významné a užitočné v rámci 

stratégie riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.  

Formálne mentorovanie vnímame ako jednu z rolí, ktoré plní zamestnanec pri výkone 

svojej pracovnej pozície. Jeho realizáciu popisuje proces. 

 

1.3.2.7 Proces mentorovania 

 

Autori L. Ehrich, B. Hansford (1999, s. 103) analýzou odborných prameňov 

poukazujú na organizačné zložky procesu mentorovania, ktorých prítomnosť pozitívne 

ovplyvňuje jeho kvalitu: 

- Definovanie cieľov a účelu mentorovania; 

- Monitorovanie priebehu, hodnotenie a vylepšovanie mentorovacieho procesu; 

- Časový harmonogram; 

- Transparentnosť výstupov a výsledkov procesu; 

- Alokovanie potrebných zdrojov; 

- Podpora senior manažmentom; 

- Definovanie kritérií pre vytváranie vzťahu medzi mentorom a mentorovaným; 

- Jasné zadefinovanie rolí, zodpovedností a vzájomných očakávaní; 

- Vytvorenie selekčných kritérií pre výber mentorov; 
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- Realizovanie vzdelávacieho programu pre mentorov; 

- Prítomnosť koordinátora programu. 

Spomenuté oblasti považujeme za dôležité, nakoľko prispievajú k úspešnej aplikácii a 

vyťaženiu maxima z tejto formy vzdelávania pre všetky zapojené strany. Za podstatné 

vnímame zosúladenie týchto bodov s kontextom, strategickými cieľmi firmy, jej kultúrou a 

očakávaniami od programu.  

 

Z vyššie uvedenej charakteristiky je možné definovať priebeh mentorovania, ktorý 

znázorňujeme v prehľadnej schéme č. 5, nasledovne:   

1. Prípravná fáza:  

V tejto fáze prebieha zostavovanie a schvaľovanie programu mentorovania, jeho cieľov, 

kritérií a organizačných aspektov. Špecifikuje sa cieľová skupina. Realizuje sa 

komunikácia a propagácia programu. Následne prebieha identifikácia mentorov 

a mentorovaných, potvrdenie ich účasti v programe a akceptácia partnera v mentorovaní. 

Výber partnera by mal byť, podľa nášho názoru, dobrovoľný a vzájomne odsúhlasený35. 

Nakoniec nasleduje orientácia, príprava a vzdelávanie zúčastnených strán. 

2. Realizačná fáza:  

Samotná realizácia začína úvodným stretnutím, na ktorom sa uzatvára kontrakt  – dohoda 

o fungovaní, pravidlách a priebehu vzájomnej spolupráce. Cieľom kontraktu je vzájomné 

naladenie sa a vytvorenie atmosféry pre efektívne učenie.  

Kontrakt by mal obsahovať:  

� Definovanie cieľov mentorovania; 

� Vyjasnenie si očakávaní a preberaných tém; 

� Určenie pravidiel fungovania – práva a povinnosti oboch strán; 

� Informácie o priebehu -  metódy, postupy, čo môže/nemôže mentor ponúknuť; 

� Dojednanie organizačných aspektov – kde (určenie miesta), kedy (stanovenie 

termínov) a akým spôsobom (osobne, telefonicky, emailom a pod.) budú jednotlivé 

stretnutia prebiehať; 

                                                
35 Mentor ani mentorovaný by nemali byť pridelený bez odsúhlasenia oboch strán (čo je v praxi častý jav). 
Slobodná voľba partnera výrazne ovplyvňuje príjemnú atmosféru, motiváciu, vzájomnú spoluprácu, dôveru, 
zodpovednosť, ktoré sú alfou a omegou pri plnení funkcií mentorovania (Parse, 2008; Hopkins-Thompson, 
2000). Z toho vyplýva možnosť výberu a právo odmietnutia partnera bez toho, aby to ovplyvnilo ich ďalšie 
pracovné vzťahy. 
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� Časového ohraničenie priebehu procesu - mentorovanie je najčastejšie realizovaný od 

troch mesiacov po dobu jedného až viacerých rokov. Prípadne môže byť viazaný 

projektovo. Frekvencia mentorovacích stretnutí je stanovovaná podľa individuálnych 

potrieb a časovej kapacity mentora i mentorovaného. Mentorovací vzťah býva 

najintenzívnejší v adaptačných programoch, prípadne na začiatku profesijnej kariéry 

mentorovaného.  

Po definovaní kontraktu sa uskutočňujú jednotlivé mentorovacie stretnutia, ktorých 

iniciátorom je mentorovaný. Sledujú sa definované ciele, ktoré sa revidujú v priebehu 

procesu. Pre realizáciu mentorovania je charakteristické, že sa nejedná o klasické 

podávanie nevyžiadaných rád alebo množstva dát. Mentor podáva informácie, predáva 

skúsenosti v prípade, ak je o ne požiadaný mentorovaným. Efektívne mentorovanie sa 

zakladá na tom, že mentorovaný sleduje, ako mentor rieši konkrétne praktické situácie, má 

dostatočný priestor na otázky a možnosť vyskúšať si nadobudnuté poznatky priamo v 

praxi. Mentor a mentorovaný sú v intenzívnom a úzkom vzťahu. Miera zapojenia, intenzity 

a angažovanosti je rôznorodá od mentorovania k mentorovaniu. V prípade, že zapojenie 

absentuje, mentorovací proces nemusí byť úspešný.  

3. Záverečná a hodnotiaca fáza  

Proces mentorovania sa končí vzájomným uzavretím a zhodnotením celého procesu 

mentorom a mentorovaným a predefinovaním ich vzťahu. Následne sa podávajú 

informácie zodpovedným osobám za monitorovanie priebehu mentorovania. Na základe 

získaných informácií sa prehodnocuje, prípadne vylepšuje program mentorovania. 

 
 

Pre úspešný proces mentorovania je podľa viacerých autorov (Nigro, 2008; Sosik, 

Godshalk, 2004; Mertz, 2004) dôležité: 

� Dôvera a vzájomné porozumenie - ktoré musia byť vytvorené od začiatku procesu; 

� Čas – mentor by si mal nájsť dostatok času a priestoru, aby sa mohol 

mentorovanému venovať; 

� Dialóg – priestor na vyjadrenie sa oboch strán a zdieľanie myšlienok, názorov; 

� Zdieľanie – sledovanie spoločného cieľa a vzájomné vyjasnenie si očakávaní. 

Prítomnosť a zastúpenie týchto aspektov v primeranej miere stimuluje 

mentorovaného k osobnému rozvoju a rastu, vedúcemu k ľahšiemu prekonávaniu 
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prekážok, robeniu uvážených rozhodnutí, zvyšovaniu si porozumenia a empatii k svojim 

kolegom a k ľuďom vo všeobecnosti. 

 
Schéma 5: Proces mentorovania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: EHRICH, L.C., HANSFORD, B. 1999. Mentoring : Pros and Cons for HRM. 
In Asia Pacific Journal of Human Resources [online]. 1999, vol. 37, no. 3., p. 92–106 [cit. 2008-10-26]. 
Dostupné na internete: http://apj.sagepub.com/cgi/content/refs/37/3/92>. ISSN 1744-7941. 
 
 

 

PRÍPRAVNÁ FÁZA

•Vytvorenie systému mentorovania, nastavenie kritérií, začlenenie do
stratégie vzdelávania, prijatie v rámci organizácie na všetkých stupňoch
riadenia.

Organizačné zabezpečenie

• Identifikácia mentorov a mentorovaných, vzájomná akceptácia a ich
príprava.

Výber mentorov a mentorovaných

REALIZA ČNÁ FÁZA

•Nastavenie pravidiel, zodpovedností, stanovenie cieľov, metód, spôsobov
fungovania, vymedzenie organizačných aspektov, dĺžky trvania procesu.

Kontrakt

•Priebeh jednotlivých stretnutí.

Mentorovacie stretnutia

•Zhodnotenie procesu s mentorovaným;
•Reporting nadriadenému o priebehu procesu.

Priebežné hodnotenie a revidovanie cieľov

•Vzájomná spätná väzba a vyhodnotenie procesu;
•Zhodnotenie s nadriadeným mentorovaného a s oddelenímľudských
zdrojov/projektovým vedúcim;

•Zhodnotenie a prípadné vylepšenie mentorovacieho programu.

ZÁVEREČNÁ A HODNOTIACA FÁZA
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1.3.2.8 Osoby zapojené do mentorovania  

 

Do procesu mentorovania vstupuje viacero strán, ktoré sa nachádzajú vo vzájomnej 

interakcii. Ich prepojenie znázorňuje schéma č. 6, ktorých intenzita zapojenia a vplyvu 

vystihuje hrúbka šípok.  

Zapojenie nadriadeného, ako uvádza F. Hroník (2007), je dôležité preto, aby bol 

proces plne akceptovaný a podporovaný. Dodávame, že ďalším pozitívnym dôsledkom je 

zvýšenie motivácie mentorovaného, ktorý dostáva signál, že sa o neho jeho nadriadený 

zaujíma. Nadriadený do procesu nezasahuje, ale je pravidelne informovaný36 o priebehu.  

Koordinátorom programu býva spravidla oddelenie ľudských zdrojov alebo je určená 

zodpovedná osoba za celý rozvojový program. Tí plnia funkciu zostavovateľa 

mentorovacieho programu, organizátora a v prípade potreby podporovateľa. Sú v kontakte 

so všetkými zapojenými stranami, ich úlohou je monitorovanie a maximalizovanie 

prínosov pre všetkých.  

 

Schéma 6: Strany zapojené do mentorovania a ich vzájomné pôsobenie 

 

 
     Zdroj: Vlastné spracovanie  

                                                
36 Pri podávaní informácií je potrebné, aby sa rešpektovala diskrétnosť, a aby sa z mentorovacích stretnutí 
„vynášali“ len relevantné informácie nedôverného charakteru týkajúce sa napredovania mentorovaného. 
Komunikované informácie by mali byť transparentné a všetkým stranám známe. 

Nadriadený

Mentorovaný

Koordinátor 
programu

Mentor
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Najintenzívnejší vzťah je v procese mentorovania medzi mentorom a mentorovaným. 

Od nich závisí priebeh a naplnenie cieľov vzdelávania,  ktorým sa venujeme 

v nasledujúcich častiach. 

 

1.3.2.8.1 Mentorovaný 

 

Kľúčovou osobou v procese mentorovania je vzdelávaná osoba. Od nej najviac 

záleží, či získané vedomosti, skúsenosti, čas mentora a finančné zdroje budú efektívne 

a adekvátne využité.  

V zahraničnej literatúre sa označuje vzdelávaný ako mentee, protégé (Kirchmeyer, 

2005; Bozeman, Feeney, 2008; Hezlett, 2005) a i. V našej práci využívame pojem 

mentorovaný ako slovenský ekvivalent týchto označení. Mentorovaný je zamestnanec 

firmy, služobne mladší kolega, zverenec, ktorý je príjemcom vzdelávania a učí sa od 

mentora. Stotožňujeme sa s názorom N. Nigra (2008), ktorý poukazuje na to, že 

mentorovaný je individualita, s jedinečným talentom, ktorý nasleduje svojho mentora a učí 

sa z jeho skúseností. Často krát je to novo nastupujúci zamestnanec, identifikovaný talent, 

zamestnanec, pripravujúci sa na novú expertnú alebo manažérsku pozíciu. Mentorovaní 

tvoria poväčšine malé percento z pomedzi všetkých zamestnancov firmy, v ktorej pôsobia.   

Mentorovaný nie je v procese mentorovania pasívny prijímateľ informácií a know-

how. Má svoje zodpovednosti a úlohy. Najhlavnejšie sú podľa J. Kunicha a R. Lestera 

(1999): 

� Aktívna účasť na procese mentorovania; 

� Záujem posúvať sa dopredu; 

� Chuť aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe. 

 

K ďalším úlohám radíme: 

• Rozširovanie svojich vedomostí a schopností; 

• Stanovovanie adekvátnych cieľov a vytrvalosť v ich napĺňaní; 

• Nachádzanie vlastných riešení; 

• Zameranie sa na dosiahnutie výborných pracovných výsledkov; 

• Otvorenosť novým cestám učenia; 

• Ochota počúvať, pozorovať, učiť sa na príklade druhého; 
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• Schopnosť prijať spätnú väzbu a poučiť sa z nej; 

• Aktivita v komunikácii s mentorom – aktívne ho vyhľadávať; 

• Dôvera a rešpekt voči mentorovi; 

• Kooperácia nielen s mentorom ale i s kolegami. 

Mentorovaný je v napĺňaní týchto úloh vedený a podporovaný svojim mentorom.  

 

1.3.2.8.2 Charakteristika osoby mentora 

 

Ak by sme položili otázku „Kto je mentor?“, odpoveď by pravdepodobne znela: 

vplyvný, úspešný a skúsený zamestnanec firmy, ktorý je ochotný podporovať a napomáhať 

svojmu menej skúsenému kolegovi. Z hľadiska charakteristiky by mal mentor byť 

rešpektovaný ako osobnosť a odborník, vybavený patričným know-how, a skúsenosťami, 

vďaka ktorým je schopný dosahovať výborné výsledky a plnohodnotne zastávať svoju 

pracovnú pozíciu. Z hľadiska profesijnej odbornosti by mal mentor poznať problematiku 

(ktorá je predmetom mentorovania) po odbornej a procesnej stránke, poznať firemnú 

kultúru a mať vytvorenú sieť kontaktov. Tieto vedomosti a skúsenosti byť schopný 

odovzdávať mentorovanému, tak aby ich porozumel a pochopil (Gibson, Tesone, 

Buchalski, 2000). Ako osobnosť by mal disponovať charakteristikami a kompetenciami, 

ktoré ho predurčujú k úspešnému zastávaniu roly vzdelávateľa – skúseného radcu a kolegu. 

Ich podrobnej charakteristike sa venujeme v empirickej časti práce. 

Mentorom býva spravidla manažér, priamy nadriadený, člen predstavenstva, 

špecialista, zriedkavo i externý spolupracovník (Kirchmeyer, 2005). V optimálne je, ak je 

mentor o jeden až tri úrovne nad mentorovaným v organizačnej hierarchii firmy. 

V prípade, že je mentorom priamy nadriadený, je jeho rola zdvojená. Ak nastane táto 

situácia, B. Bozeman a M. Feeney (2007) upozorňujú na riziká, ktoré môžu z daného stavu 

vyplývať. Podstatné je udržanie si profesionálneho odstupu a zachovanie nestrannosti 

a spravodlivosti. V opačnom prípade to môže mať negatívny dopad na motiváciu ďalších 

podriadených, ktorých nadriadený riadi. Podľa nášho názoru je lepšie a pre mentorovací 

vzťah účinnejšie, ak nadriadený nezastáva rolu mentora. A to z toho dôvodu, že vzťah 

mentora s mentorovaným by mal byť vzťahom bližším, ako je vzťah nadriadený verzus 

podriadený.  
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Na potrebu zdravého sebavedomia upozorňujú J. Sosik i V. Godshalk (2004), ktorí 

uvádzajú, že miera mentorovho sebauvedomenia, sebavedomia a jeho celkové 

vystupovanie hrajú dôležitú úlohu v procese mentorovania. Preceňovanie i podceňovanie 

mentora môže mať negatívny dopad na výstupy z mentorovania. 

Byť mentorom nie je jednoduchá a samozrejmá záležitosť. Mentor okrem svojich 

každodenných pracovných povinností musí plniť množstvo úloh vyplývajúcich z 

mentorovania.  

 

1.3.2.8.2.1 Úloha mentora 

 

Na základe primárnych funkcií mentorovania, je možné rozdeliť úlohy 

a zodpovednosti mentora. Rozvoj profesijnej kariéry je zameraný na odovzdávanie 

profesijnej odbornosti (odborných vedomostí a skúseností) za účelom budovania a rozvoja 

kompetencií, ktoré mentorovaný potrebuje pre výkon svojej pozície. Úlohou mentora je 

využívať rôznorodé techniky a metódy, ako napríklad demonštrovanie, praktický nácvik, 

koučovací prístup, poskytovanie tipov a trikov, prideľovanie náročnejších úloh, učenie ako 

prekonávať prekážky37, inšpirovanie a pod. K psycho - sociálnym úlohám patrí podpora, 

pomoc, poradenstvo a motivácia mentorovaného. Objasňovanie, ako to vo firme chodí 

(„pravidlá hry“), aké sú normy, zvyky, špecifiká firemnej kultúry, a napomáhanie 

mentorovanému ľahšie preniknúť do sociálnych sietí využívajúc kontakty a reputáciu 

mentora (Feldman, Lankau, 2005; Sosik, Godshalk, 2004).  

Konkrétne vyšpecifikované úlohy prináša, z nášho pohľadu veľmi zaujímavá štúdia 

autorov J. Kunicha a R. Lestera (1999), ktorá využíva príbehy mentorovacích vzťahov 

známych osobností. V nej autori vymedzujú úlohy, ktoré spájajú s kompetenciami. Úlohy 

sú nasledovné:  

� Byť vzorom; 

� Empatia; 

� Starostlivosť; 

                                                
37 Učenie ako prekonávať prekážky je jednou z najpodstatnejších informácií, ktoré mentor odovzdáva 
mentorovanému. Mentor čerpá zo svojich skúseností počas pracovnej kariéry, ukazuje mentorovanému čo 
mu funguje a čo nie, a tak urýchľuje učenie sa mentorovaného – ten nemusí strácať čas objavovaním vecí, 
s ktorými  má mentor patričnú skúsenosť. Poučenie sa zo skúseností, úspechov a neúspechov skúseného 
kolegu môže prispieť k rýchlemu kariérnemu postupu mentorovaného (Nigro, 2008). 
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� Učenie; 

� Organizácia;  

� Schopnosť odpovedať;  

� Inšpirovanie; 

� Vytváranie sietí; 

� Stanovovanie cieľov.  

Dané úlohy mentor plní aj prostredníctvom rolí, ktoré počas celého procesu 

mentorovania zastáva. 

 

1.3.2.8.2.2 Roly mentora 

 

Roly, ktoré sú typické pre tento rozvojový vzťah, by mali byť známe a dopredu 

zadefinované nielen mentorovi, ale aj mentorovanému. M. Pegg (1999) ich konkretizuje 

nasledovne: 

� Expert – múdry a vierohodný radca, ochotný odovzdať svoje vedomosti 

a skúsenosti;  

� Vzor – ako rešpektovaná osobnosť, ktorá je vzorom v celej svojej podstate; 

� Učiteľ – schopný vzdelávať efektívnym, motivujúcim a zaujímavým spôsobom, 

zameriavajúc sa na tri I  – inšpirácia, implementácia a integrácia; 

� Radca/konzultant – podávajúci vhodné rady a odporúčania;  

� Kouč – kladúci správne otázky, stavajúci na silných stránkach mentorovaného;  

� Poradca – pomáhajúci riešiť problémy, vytvárajúci príjemnú atmosféru; 

� Rozprávač príbehov – odovzdávanie skúsenosti cez zaujímavé príbehy;  

� Priateľ – podávajúci pomocnú ruku pri adaptácii a začleňovaní sa do kolektívu;  

� Líder – inšpirujúci k maximálnemu výkonu, ktorý smeruje mentorovaného 

pozornosť na vnútorné hodnoty, vytváranie jasných vízií a dosahovanie 

vynikajúcich výsledkov.  

 

Na základe početnosti úloh a rolí je možné konštatovať, že byť mentorom je poslanie 

spojené s adekvátnym rešpektom a vážnosťou. Byť mentorom sa nedá naučiť, mentorom 

sa človek musí stať. To je možné dosiahnuť dlhoročnými skúsenosťami, neustálou prácou 

na vlastnom rozvoji, konaním podľa najlepšieho vedomia a svedomia, vyznávaním 
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spoločensky uznávaných hodnôt a dosahovaním stanovených cieľov a vysokých 

štandardov výkonu. Vo firmách, kde je systém mentorovania dobre implementovaný, sa 

pozícia mentora stretáva s vysokou prestížou a podľa nášho názoru oprávnene.   

 

1.3.2.8.2.3 Výber a rozvoj mentorov 

 

O výbere a rozvoji mentorov existuje veľmi málo dostupných informácií. Pri výbere 

zohrávajú úlohu nielen selekčné kritériá stanovené programom mentorovania ale aj 

osobnostné charakteristiky a profesijná odbornosť mentora. Ako sme spomínali vyššie, 

mentorovaní by si mali vyberať svojich mentorov sami a dobrovoľne.  

Samotná príprava identifikovaných mentorov by mala vyplývať z potrieb 

mentorovacieho programu a mať formu vzdelávacieho podujatia. P. Hopkins-Thompson 

(2000) uvádza, že je vhodné absolvovať špecializovaný kurz zameraný na prípravu 

mentorov. Jeho obsah by sa mal zameriavať na získavanie nástrojov využívaných 

v procese mentorovania (ako napr. nástroje hodnotenia), rozvoj komunikačných zručností, 

organizáciu procesu a i. Autorka považuje za prínosné organizovať kurz aj pre 

mentorovaných. Kurz by mal obsahovať informácie o programe a vyjasnenie očakávaní 

mentorovaných. Pre obe skupiny uvádza spoločné témy, ktorými sú definovanie cieľov, 

obsahu mentorovania, sebarozvoj a sebareflexia. 

 

1.3.2.9 Prínosy mentorovania 

 

Existuje veľa zámerov a prínosov v jednotlivých programoch mentorovania. 

Spoločnými, navzájom prekrývajúcimi sú zvyšovanie výkonu zamestnancov a zachovanie 

retencie. Ďalšie nemenej významné prínosy sú zreflektované v tabuľke č. 3. Tie sa odvíjajú 

od situácie, prostredia, povahy práce mentorovaného, cieľov, foriem a zámerov 

mentorovania.  

Prehľad v tabuľke č. 3 poukazuje na to, že mentorovanie má vysoký prospech pre 

všetky zainteresované strany a prínosy významne prevyšujú výdaje na jeho realizáciu38.  

 

                                                
38 S meraním prínosu mentorovania na základe kvantitatívnych ukazovateľov ako je napr. ROI (Index 
návratnosti investícií) sme sa pri štúdiu odborných prameňov nestretli. Celkovo sa téme hodnotenia 
a prospešnosti mentorovania venuje málo pozornosti.  
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Tabuľka 3: Prínosy mentorovania pre zainteresované strany 

Mentorovaný Mentor Firma 

Nadobudnutie nových 
vedomostí a skúseností. 

Možnosť uvedomovať si a 
odovzdávať svoju profesijnú 
odbornosť. 

Nástroj motivácie, zvyšovanie 
lojality zamestnancov. 

Rýchlejšie preniknutie do 
praxe a zvýšenie produktivity. 

Obohacovanie sa o nové 
riešenia problémov. 

Prirodzené predávanie know- 
how a rozvoj zamestnancov. 

Asistencia a spätná väzba, 
budovanie sebadôvery. 

Zvyšovanie vlastnej prestíže. 
Zvyšovanie výkonu 
a produktivity zamestnancov. 

Získanie prehľadu. Rozvoj mäkkých zručností. 
Rozvoj a podpora (udržanie) 
talentov vo firme. 

Stanovovanie a dosahovanie 
kariérnych cieľov. 

Vymanenie sa z bežnej rutiny, 
iný druh činností. 

Tvorba prirodzených 
komunikačných sietí 
(sieťovanie). 

Rýchla adaptácia 
a socializácia, začlenenie sa 
do pracovného kolektívu. 

Možnosť otestovať svoje 
vodcovské zručnosti/príprava 
budúcich lídrov.  

Finančne nenáročný spôsob 
vzdelávania. 

Ľahšie riešenie zložitých úloh. 
Revitalizovanie záujmu 
o prácu. 

Príťažlivosť firmy pre trh 
práce. 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: EHRICH, L.C., HANSFORD, B. 1999. Mentoring : Pros and Cons for HRM. 
In Asia Pacific Journal of Human Resources [online]. 1999, vol. 37, no. 3., p. 92–106 [cit. 2008-10-26]. 
Dostupné na internete: http://apj.sagepub.com/cgi/content/refs/37/3/92>. ISSN 1744-7941. a KIRCHMEYER, 
C. 2005. The effects of mentoring on academic career over time : Testing performance and political 
perspectives. In Human Relations [online]. 2005, vol. 58, no. 5, p. 637-660 [cit. 2008-10-26]. Dostupné na 
internete: <http://hum.sagepub.cim/cgi/content/refs/58/5/637>. ISSN 1741-282X. 
 
 

V súvislosti s výstupmi a výhodami pre mentorovaného bolo výskumom zistené, že 

polročný úspešný proces mentorovania (v kontexte adaptácie novo nastupujúceho 

zamestnanca) bol ekvivalentný k dvojročným pracovným skúsenostiam mentorovaného. 

Ten mohol venovať viac pozornosti plneniu pracovných úloh a tráviť menej času učením 

sa ako tieto činnosti vykonávať (Gibson, Tesone, Buchalski, 2000; Hezlett, 2005).   

Je zrejmé, že prínosy pre každú stranu sú rôzne a majú inú váhu. Myslíme si, že pre 

mentorovaného a firmu majú trochu iný charakter a vplyv na zvyšovanie produktivity ako 

u mentora. V prípade mentora sa naskytuje otázky, či by mal byť mentor finančne 

ohodnotený. L. Ehrich a B. Hansford (1999) vo svojej štúdii uvádzajú názory autorov, 

ktorí sa prikláňajú k finančnej kompenzácii. I vzhľadom k vyšpecifikovaným prínosom pre 

mentora v tabuľke č. 3 sa prikláňame k názoru, že by nemal byť finančne motivovaný. 

Dôvodom je fakt, že často krát mentor odovzdáva to, čo sa vďaka svojmu 
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zamestnávateľovi naučil. A taktiež, aby sa financie nestali primárnym motivátorom. 

Potvrdzujú to aj názory autorov J. Gibsone, D. Tesane a R. Buchalski (2000), ktorí 

objasňujú primárnu motiváciu stať sa mentorom z hľadiska teórie sociálnej výmeny 

a komunitárnej teórie, t. z. obohacovať nielen mentorovaného, seba, ale aj komunitu, 

v ktorej pôsobia obaja zainteresovaní, byť vnímaný ako dôležitý človek vo firme, zvyšovať 

svoj kredit a odovzdávať nadobudnuté vedomosti. 

 

Celkovo vnímame mentorovanie ako vysoko účinnú, nenáročnú formu vzdelávania, 

ktorá má ambíciu prinášať veľký úžitok jednak pre jednotlivcov, ale aj celú firmu. 

Myslíme si, že potenciál mentorovania je využívaný minimálne. Popularizáciou je možné 

prispieť k jeho intenzívnejšej aplikácii. Prirodzene, ako každá forma vzdelávania, tak 

i mentorovanie môže mať okrem svojich výhod i potenciálne nedostatky a obmedzenia.  

 

1.3.2.10 Limity mentorovania 

 

Aplikácia mentorovania nie je samovoľná, ale vyžaduje si patričnú pozornosť. Na to, 

aby bol program úspešný, je potrebná viditeľná, kontinuálna pomoc vyššieho manažmentu, 

dlhodobý strategický plán zlepšovať a udržiavať program mentorovania ako formu 

vzdelávania v rámci firmy. Nedodržanie tejto podmienky môže byť prvou príčinou 

neúspechu mentorovacieho programu. Na strane firmy môže ďalej dochádzať 

k potenciálnym nezdarom v prípade, že je program slabo plánovaný, implementovaný 

a monitorovaný. K neúspechu môže prispievať aj zlá organizácia priebehu mentorovania, 

ako napríklad vynechaná časť procesu (napr. úvodný kontrakt, hodnotenie, priebežné 

monitorovanie procesu), nejasnosť cieľov programu, netransparentnosť procesu, 

nedostatok komunikácie, nedobrovoľnosť v programe a neslobodná voľba svojho partnera.  

Nie všetky mentorovacie vzťahy sú úspešné, resp. prospešné pre všetky strany. Tu 

môže byť brzdou mentorova neochota odovzdávať know-how v domnienke, že ho 

mentorovaný „preskočí“, znižovanie motivácie, záujmu buď zo strany mentora alebo 

mentorovaného a nedostatok času. Elementárnou, ale častou chybou býva nevedomosť 

toho, čo má mentor a mentorovaný robiť – čo sa od nich očakáva. To vzniká najčastejšie 

v prípade, kedy mentor a mentorovaný neabsolvujú žiadne zaškolenie. Zo strany 

mentorovaného môže byť problematické odmietanie odporúčaní, návrhov, rád mentora. 
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Považovanie mentora, že ho zneužíva na realizáciu úloh rutinného charakteru. Taktiež 

príliš veľká závislosť na mentorovacom vzťahu a rolové konflikty medzi mentorom 

a nadriadeným. V literatúre sa stretávame i s prípadmi disfunkčných vzťahov (Mertz, 

2004), ktoré súvisia s negatívnymi následkami a výstupmi z mentorovania. Tie poukazujú 

na zneužívanie svojho postavenia, diskrimináciu a pod. 

Catherine Kirchmeyer (2005) reflektuje názory kritikov, ktorí uvádzajú, že voči 

mentorovaniu existujú prevažne pozitívne predsudky, chyby vo vnímaní, hovoriace 

v prospech mentorovania. Tí argumentujú štúdiami dokazujúcimi, že kariérny postup 

nemusí vždy priamo súvisieť s mentorovaním. Dodávajú, že na kariérny postup vplýva aj 

prestíž, osobné kontakty, politické správanie človek a pod.  

 

Dovolíme si konštatovať, že spomínané limity nevyplývajú z formy vzdelávania ako 

takej, ale často krát zlyhaním ľudského faktoru (a to na úrovni firmy alebo priamo 

v mentorovacom vzťahu). Úspešnosť mentorovania nemožno garantovať implementáciou 

z príručky, ale možno ho dosiahnuť prostredníctvom kvalitnej prípravy, organizácie, 

neustálej motivácie a ochoty všetkých strán participovať na procese.   

 

1.3.3 Rozdiely medzi jednotlivými formami vzdelávania 

 

V predchádzajúcich dvoch častiach sme sa zamerali na definovanie 

a charakterizovanie koučovania a mentorovania. V tejto záverečnej podkapitole 

teoretických východísk sa budeme zaoberať porovnaním koučovania a mentorovania 

s inými formami vzdelávania a ich komparáciou navzájom.  

  

1.3.3.1 Rozdiely medzi koučovaním, mentorovaním a inými formami vzdelávania  

 

Jednotliví autori oddeľujú koučovanie a mentorovanie od iných individualizovaných 

foriem vzdelávania ako je konzultačná činnosť, poradenstvo (Mertz, 2004), tútoring (Parse, 

2008), kurzy a poukazujú na ich časté zamieňanie. Charakteristiky a rozdiely medzi 

vybranými formami vzdelávania (ktoré sú podľa nášho názoru úzko prepojené a často krát 

zamieňané) s poukázaním na výhody i nevýhody, uvádzame v tabuľke č. 4. Myslíme si, že 



 

 

87

jednoznačné striktné vymedzenie nie je možné, nakoľko sa  niektoré prvky z rôznych 

foriem vzdelávania navzájom prelínajú. 

 

Tabuľka 4: Porovnanie rôznych foriem vzdelávania 

Kurzy  Koučovanie a mentorovanie 

- Cieľom je odovzdávanie metód, techník, 
získanie zručností, schopností;  
- Využívajú sa pri modernizácii, zmene 

postupov, procesov a pracovnej funkcie; 
- Skupinové, krátkodobé a relatívne finančne 

nenákladné; 
- Ich obsah má všeobecný charakter, nie je 

vždy prispôsobené individuálnym 
potrebám;  
- Obsah môže byť izolovaný od reality na 

pracovisku – riziko nízkeho transferu 
nadobudnutých zručností do praxe; 
- Nerozvíjajú sa nimi osobnostné 

a charakterové oblasti.  

- Rozvoj kompetencií a maximalizovanie 
potenciálu; 
- Zvyšovanie výkonnosti a eliminácia 

špecifických problémov výkonu;  
- Volí sa individualizovaný prístup;  
- Poskytuje vzdelávanému kontakty a siete 

a možné zdroje pre ďalšie napredovanie; 
- Podpora samostatnosti pri riešení problému 

(iné v porovnaní s konzultáciou, kedy problém 
rieši osoba v role konzultanta); 
- Vykonávané v skutočnom prostredí; 
- Zamerané na prítomné a budúce správanie; 
- Finančná a časová nákladnosť; 
- Nároky na motiváciu vzdelávaného 

a profesionalitu vzdelávateľa. 

Konzultácie Poradenstvo a terapia 

- Rozvoj organizačnej praxe, procesov 
a štruktúry; 
- Rola viac strategická a často používaná na 

podnietenie a navrhnutie rozsiahlych 
programov zmeny;  
- Konkrétne rady a návrhy, odporúčania 

odborníka na danú oblasť; 
- Konzultant rieši konkrétny problém, 

projekt, situáciu, nezvyšuje tak úroveň 
zručností a znalostí zamestnanca;  
- Riešenie závisí od vedomostí, skúseností 

konzultanta (tie môžu byť limitované). 

- Preskúmanie osobných záležitostí 
a problémov prostredníctvom diskusie 
s cieľom zvýšiť pochopenie alebo rozvinúť 
väčšie seba - uvedomenie; 
- Cieľom poradenstva je priviesť klienta 

pomocou na seba zameraného konania ku 
dosiahnutiu jeho cieľa;  
- Zaoberá sa minulosťou jedinca, kde 

sa hľadajú príčiny;  
- Primárne nerieši otázky výkonu 

a kompetencií; 
- Ide hlboko do osobnosti človeka; 
- Možnosť vnímania, že človek nie je „v 

poriadku“. 
 

Zdroj: Upravené podľa: What are Coaching and Mentoring? In The Coaching & Mentoring Network [online]. 
Aktualizované 1999 [cit.2008-10-26]. Dostupné na internete: 
<http://www.coachingnetwork.org.uk/ResourceCentre/WhatAreCoachingAndMentoring.htm>. 
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Z informácií uvedených v tabuľke č. 4 vyplýva, že v porovnaní s konzultáciou a 

kurzami, kde si zamestnanec dokáže pomerne rýchlo osvojiť nový repertoár 

techník, nástrojov a spôsobov, ako riešiť danú situáciu, sú mentorovanie a koučovanie 

zdĺhavejšie. Podľa nášho názoru sú z hľadiska prínosu účinnejšie. A to najmä preto, lebo 

nové nástroje nemusia vždy vzdelávanému „sedieť“ alebo byť aplikovateľné. Koučovanie 

(najmä) a mentorovanie pracuje s trvalou zmenou, ktorá sa často krát odohráva na úrovni 

identity a osobnosti človeka.  

Poradenstvo a terapia, ktoré taktiež pracujú s identitou človeka, sú v niektorých 

prípadoch vhodné, ale často krát sa nezameriavajú na pracovnú oblasť, nakoľko riešia 

osobnostné problémy a témy jedinca. Metodika a princípy môžu byť u niektorých 

psychoterapeutických škôl veľmi podobné s koučovaním a mentorovaním (napr. viď. 

Merry, 2004; Vymětal, 1996). V koučovaní a mentorovaní sa často krát využívajú 

poznatky zo psychológie, psychologického poradenstva a terapie.   

Koučovanie a mentorovanie sa vo vzdelávaní, v našich podmienkach, využívajú 

oveľa menej ako iné formy, ako napríklad kurzy a poradenstvo. Tento stav pretrváva 

i napriek výskumným zisteniam, ktoré poukazujú na to, že koučovanie a v tesnom závese 

i mentorovanie sú vnímané manažérmi ako jedny z najefektívnejších foriem manažérskeho 

vzdelávania (Potašová, 2007). Toto vnímanie závisí aj od vlastníka firmy.  

 

1.3.3.2 Koučovanie verzus mentorovanie 

 

Koučovanie verzus mentorovanie sa venuje vzájomným prienikom a rozdielom 

medzi koučovaním a mentorovaním. Komparácia týchto foriem vzdelávania tvorí jednu 

z častí nášho empirického skúmania.  

 

1.3.3.2.1 Spoločné prieniky 

 

Koučovanie a mentorovanie ako individualizované formy vzdelávania majú veľa 

spoločného. Z hľadiska svojej formy, metodiky, obsahu a využitia majú v porovnaní 

s inými formami využívanými v rozvoji ľudských zdrojov k sebe najbližšie (Baek-Kyoo, 

2005). S týmto názorom sa stotožňujeme. N. Nigro (2008) uvádza, že kouč – manažér 

môže byť svojmu podriadenému mentorom. Zároveň mentor môže využívať koučovací 
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prístup v súvislosti s vedením rozhovoru, kladením otázok a podporovaním 

mentorovaného, aby nachádzal vlastné cesty riešenia. 

 

Koučovanie a mentorovanie umožňujú jednotlivcovi i firme, v ktorej zamestnanec 

pracuje, dosahovať stanovené ciele a využívať plný potenciál ľudského kapitálu. Prvky, 

ktoré spoločne zdieľajú, vymedzujú rôzne pramene (Ehrich, Hansford, 1999; Hopkins-

Thompson, 2000) nasledovne: 

� Rozvoj osobnosti; 

� Zvyšovanie výkonnosti zamestnanca a využitie jeho potenciálu; 

� Rozvoj kompetencií; 

� Podpora v kontinuálnom sebarozvoji vzdelávaného; 

� Priebeh procesu vzdelávania; 

� Identifikácia rozvojových potrieb; 

� Podpora pri stanovovaní a napĺňaní cieľov vedúcich k trvalej zmene; 

� Využívané metódy a nástroje ako napr. rozhovor, kladenie otázok a i; 

� Hodnotenie priebehu a dosiahnutých výsledkov; 

� Individualizovaný, podporujúci a nehodnotiaci prístup; 

� Vytvorenie partnerského vzťahu založenom na rešpekte a dôvere; 

� Pochopenie situácie vzdelávaného; 

� Vzdelávateľom je skúsená osobnosť; 

� Rozvoj lídrov. 

 

Nadväzujúc na časť predkladanej dizertačnej práce (viď. kapitola č. 1.2.2), v ktorej sa 

zaoberáme osobnosťou človeka a jeho formovaním v procese učenia, by sme radi 

vyzdvihli spoločný prvok koučovania a mentorovania, ktorým je rozvoj osobnosti 

človeka. Ten sa realizuje prostredníctvom individualizovaného, partnerského prístupu a 

 vzdelávania. Myslíme si, že je to jeden z najdôležitejších výstupov z učebného procesu, 

v ktorom jedinec neprechádza len vzdelávaním, ale aj výchovou a formovaním vlastnej 

osobnosti. V tomto prípade sa prikláňame k názoru J. Perhácsa a P. Pašku (1995, s. 54), že 

dospelý človek je nielen vzdelávateľný, ale „dokáže zmeniť aj osobnostné črty, vlastnosti 

a svoje správanie, ak má na to dostatočný dôvod“.  
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Pre úspešnosť koučovania a mentorovania je významná motivácia a ochota učiť sa na 

strane vzdelávanej osoby. A to najmä preto, lebo obe formy vzdelávania neprinášajú 

okamžité dosiahnutie stanovených cieľov (najmä v prípade koučovania). Taktiež platí, že 

dosiahnuté výsledky sú priamoúmerné vynaloženému úsiliu zo strany tak vzdelávateľa ako 

aj vzdelávaného. Obe formy vzdelávania rešpektujú osobitosti učenia sa dospelého 

a zohľadňujú individuálne potreby vzhľadom k pracovnej pozícii a kontextu vzdelávaného. 

 

1.3.3.2.2 Rozdiely medzi koučovaním a mentorovaním  
 

Spoločných prvkov a prienikov je v mentorovaní a koučovaní veľa. Vyššie sme 

uviedli niektoré z nich, ktoré v sebe skrývajú ďalšie spoločné menovatele. Napriek tomu sa 

nejedná o identické formy vzdelávania. Prelínaniu a nejasnému vymedzeniu oboch foriem 

vzdelávania sú venované rôzne diskusie, polemiky a výskumy najmä v zahraničí. 

 

V odbornej literatúre sa stretávame s častým zamieňaním, prípadne spájaním týchto 

foriem vzdelávania. Koučovanie býva nadradeným pojmom mentorovania, resp. je 

mentorovanie uvádzané ako synonymický výraz (Letovancová, 2002; Koubek, 1995; 

Mužík, 1998). Ďalej sa stretávame s frekventovaným porovnávaním, prípadne 

odvodzovaním definície mentorovania a koučovania od seba navzájom (Feldman, Lankau, 

2005; Williams, 2007). Na zamieňanie, resp. synonymické poňatie oboch pojmov 

poukazuje aj N. Nigro (2008), ktorý uvádza, že mentorovanie je viac informálne 

s otvoreným koncom ako koučovanie.  

Spájanie a zamieňanie týchto foriem vnímame markantnejšie v domácom prostredí (v 

odborných zdrojoch i v samotnej praxi) pred zahraničným, kde je metodika 

prepracovanejšia a využívanejšia. Podľa nášho názoru je tento fakt spôsobený nízkou 

frekvenciou využívania, nejasným chápaním a vzájomným, úzkym metodologickým 

prepojením. My sa prikláňame k oddeľovaniu a jasnému vymedzeniu, nakoľko obe formy 

vnímame z hľadiska svojho zámeru, aplikácie a oblastí rozvoja osobnosti jedinca za 

významne odlišné.  

Rozdiely medzi koučovaním a mentorovaním demonštrujeme aj v tabuľke č. 5, ktorá 

obsahuje vzájomné porovnanie s poukázaním na odlišnosti. Porovnanie sme extrahovali 

z predchádzajúcich častí, venujúcich sa koučovaniu a mentorovaniu.  
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Ako vyplýva z tabuľky č. 5, rozdiely sa nachádzajú najmä v organizácii 

vzdelávacieho procesu, cieľoch, obsahu, spôsobe vzdelávania a v prístupe vzdelávateľa.  

Mentor je expertom v danej oblasti, v ktorej vzdeláva svojho zverenca, čo kouč byť 

nemusí. Ten by mal disponovať zručnosťami  a skúsenosťami vo vedení rozhovoru 

a bohatými poznatkami o človeku. Profesijná odbornosť kouča spočíva skôr vo facilitovaní 

vzdelávania cez diskusiu a hľadanie riešení. Prirodzene skúsenosť kouča s daným 

odvetvím a pozíciou môže byť prínosná pre proces koučovania. Tu je ale dôležité, aby 

kouč neskĺzaval do dávania rád. Ak má jedinec zároveň aj kouča a mentora, kouč môže 

byť nápomocný pri objavovaní praktickej aplikácie poznatkov, ktoré získal od mentora 

(Abbott et al., 2006). Podľa nášho názoru je táto aplikácia možná i v prípade kvalitného 

mentora a dobre nastaveného mentorovacieho vzťahu.  

 

Tabuľka 5: Rozdiel medzi koučovaním a mentorovaním 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 

 

 

KOUČOVANIE  MENTOROVANIE  
Zameranie na špecifické oblasti a ciele. Širokospektrálne zameranie preberaných tém. 

Zameranie sa na výkon, produktivitu 
a osobnostný rozvoj. 

Zameranie na kariérny a osobnostný rozvoj. 

Orientácia na prítomnosť. Orientácia na budúcnosť. 

Podrobne monitorovaný, formálny. Voľnejší, neformálnejší. 

Zmena myslenia, správania a postojov. 
Osvojenie si nových zručností a spôsobov 
riešenia. 

Vlastné nachádzanie riešení na svoju situáciu. 
Odovzdávania profesijnej odbornosti, podpora 
v sociálnych sieťach. 

Krátkodobý (3 - 12 mesiacov). 
Možný dlhodobý (3 mes. – s otvoreným 
koncom ). 

Platená služba. Neplatená služba (dobrovoľná báza). 

Kouč pochádza z interného, často krát 
z externého prostredia. 

Mentor = interný zamestnanec. 

Zodpovednosť za výstupy nenesie kouč. Zodpovednosť za výstupy nesie mentor. 



 

 

92

1.4 Zhrnutie teoretickej časti 

V teoretických východiskách sme sa venovali oblasti rozvoja ľudských zdrojov. 

Našu pozornosť sme zamerali na individualizované vzdelávanie zamestnancov vo firmách, 

ktoré sme rozoberali v troch kapitolách. 

V prvej kapitole sme sa venovali vzdelávaniu zamestnancov ako súčasti riadenia 

ľudských zdrojov. Definovali sme profesijné vzdelávanie zamestnancov, špecifikovali 

ciele vzdelávania s poukázaním na ich rôznorodosť v závislosti od pracovnej pozície. 

Nakoniec sme vymedzili rôzne prístupy firiem ku vzdelávaniu zamestnancov, z ktorých za 

najefektívnejší vnímame učiacu sa organizáciu. 

Kapitola s názvom individualizované vzdelávanie zamestnancov poukazuje na 

skutočnosť, že sa tejto oblasti venuje malá pozornosť. Preto v nej vymedzujeme pojem 

individualizované vzdelávanie a jeho psychologické aspekty. Zameriavame na človeka ako 

osobnosť, jednotlivé zložky osobnosti s dôrazom na kompetencie, vyjadrujeme sa 

k formovaniu osobnosti, učeniu sa dospelého, k sebavzdelávaniu a sebarozvoju. 

Charakteristiky individualizovaného vzdelávania popisujú osoby zapojené do 

individualizovaného vzdelávania, so zameraním sa na vzdelávateľov dospelých, ich 

kompetencie a vzdelávanie. Ďalej sa venujeme systémovému prístupu 

v individualizovanom vzdelávaní, v ktorom špeciálne charakterizujeme analýzu 

vzdelávacích potrieb. Definujeme aj formy individualizovaného vzdelávania, v ktorých 

poukazujeme na ich časté zamieňanie s metódami. Uvádzame delenie a výber foriem 

vzdelávania. Na záver špecifikujeme poradenstvo chápané v širšom a užšom kontexte. 

Tretia kapitola sa venuje vybraným formám individualizovaného vzdelávania 

koučovaniu a mentorovaniu. V dvoch samostatných podkapitolách, v ktorých 

špecifikujeme koučovanie a mentorovanie popisujeme ich genézu, súčasný stav vo svete 

a na Slovensku, aplikačné oblasti, konkrétne formy, osoby zapojené do vzdelávania so 

špeciálnou pozornosťou na osobu vzdelávateľa. Ďalej vymedzujeme ich priebeh, prínosy 

a limity. Na záver tejto nosnej a najrozsiahlejšej časti teoretických východísk dávame 

koučovanie a mentorovanie do súvisu s inými formami vzdelávania. Komparujeme ich aj 

navzájom, kde poukazujeme na spoločné prieniky a odlišnosti.  

Teoretické východiská plnia prvý cieľ predkladanej dizertačnej práce a slúžia ako 

podklad pre empirické skúmanie, ktorého výsledky reflektujeme v druhej časti práce.  
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2 EMPIRICKÁ ČASŤ 
 

V teoretických východiskách sme systematizovali poznatky, ktoré tvorili základ 

nášho empirického skúmania. Empirická časť predkladanej dizertačnej práce sa zameriava 

na prezentovanie výsledkov skúmania, ktorý sme realizovali. Obsahuje východiská 

výskumu, zahŕňajúce výskumné ciele s podrobným metodologickým postupom, ktorý 

viedol k zodpovedaniu výskumných otázok. Prináša výsledky výskumu, ktoré sú 

reflektované v troch častiach, tvoriacich samostatné kapitoly (analýza vzdelávacích potrieb 

koučov, analýza vzdelávacích potrieb mentorov a komparácia odbornej prípravy koučov 

a mentorov). Empirickú časť uzatvára diskusia k dosiahnutým výsledkom, hodnotenie 

naplnenia stanovených cieľov výskumu ako aj formulácia nových výskumných otázok.   

     

2.1 Východiská výskumu 

Rozvíjať osobnosť zamestnancov prostredníctvom individualizovaného vzdelávania 

a poradenstva je možné splnením jednej zo základných podmienok, ktorou je prítomnosť 

osoby, akcelerujúcej a podporujúcej proces učenia. Je ňou vzdelávateľ, ktorý odovzdáva 

dôležité informácie, vedomosti, podporuje nácvik nových zručností a rozvoj jednotlivých 

kompetencií vzdelávaného. Prítomnosť kvalifikovaného vzdelávateľa zvyšuje úspešnosť 

plnenia vzdelávacích cieľov, ktoré vedú k rozvoj osobnosti zamestnanca, za účelom 

podávania kvalitného výkonu. Z tohto dôvodu sme sa v realizovanom empirickom 

skúmaní rozhodli zamerať na vzdelávateľov. 

Konkrétnym predmetom záujmu sa stali vzdelávatelia v oblasti koučovania 

a mentorovania. K výberu tejto oblasti nás viedlo viacero dôvodov. Obe formy vzdelávania 

sa v súčasnosti stávajú trendom rozvoja zamestnancov. Expertíza v tejto sfére je však 

nepostačujúca. Chýba nielen dostatok expertov, dostupnej literatúry, ale aj empirické 

skúmanie doma i v zahraničí. Na základe analýzy zahraničných prehľadových štúdií, 

venujúcich sa oblasti koučovania a mentorovania (Bozeman, Feeney, 2008; Hezlett, 2005; 

Baek-Kyoo, 2005) sme narazili na absenciu akéhokoľvek špecializovaného skúmania, 

zameraného na odbornú prípravu koučov a mentorov. To bolo silným signálom, venovať 
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sa práve vzdelávateľom. Dôvod, prečo sme sa rozhodli venovať koučom aj mentorom, 

vyplynul z častého zamieňania koučovania a mentorovania.  

Koučov a mentorov sme sa rozhodli skúmať z perspektívy ich profesijného 

formovania so špeciálnou pozornosťou na ich odbornú prípravu.  

 

2.1.1 Výskumné ciele a otázky 

 

Kvalitné spracovanie dizertačnej práce je podmienené stanovením jej cieľov, ktoré 

sme sa snažili postupným riešením problematiky dosiahnuť. Primárnym cieľom 

realizovaného výskumu bolo analyzovať vzdelávacie potreby koučov a mentorov, 

popísať proces ich profesijného formovania prostredníctvom odbornej prípravy 

a poukázať na spoločné prieniky a rozdiely v  tejto odbornej príprave.  

Z primárneho cieľa vyplývajú ciele čiastkové. Ich naplnenie sme sa snažili dosiahnuť 

zodpovedaním stanovených výskumných otázok:  

1. Aká je aktuálna situácia na domácom trhu z hľadiska uplatnenia 

koučovania/ mentorovania a v oblasti dostupných vzdelávacích aktivít na rozvoj 

koučov/mentorov? 

2. Aké pracovné činnosti vykonáva kouč/ mentor a akými kompetenciami potrebuje 

disponovať, aby bol schopný tieto úlohy plniť plnohodnotne a kvalifikovane?   

3. Ako vyzerá cesta profesijného formovania koučov/mentorov a aká odborná príprava je 

pre vykonávanie koučovania/mentorovania potrebná?  

4. Aké sú spoločné prieniky a rozdiely v odbornej príprave koučov a v príprave 

mentorov?  

 

Postupným zodpovedaním týchto výskumných otázok sme sa snažili naplniť 

primárny cieľ, a to oddelene v prípade koučov a mentorov. Z toho vyplýva, že skúmanie 

sa vydalo dvoma smermi, ktorých zjednotenie prináša vzájomná komparácia výskumných 

zistení. Tá odpovedá na štvrtú výskumnú otázku.  
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2.1.2 Výskumná stratégia a postup 

 

Na naplnenie stanovených cieľov a zodpovedanie výskumných otázok sme si zvolili  

kvalitatívnu analýzu dát. Výber kvalitatívneho výskumu bol podmienený viacerými 

skutočnosťami.  

Najvýraznejšie ho ovplyvnila aktuálna situácia domáceho empirického skúmania 

v oblasti riešenej problematiky. Tá naznačuje limitovaný a dovolíme si tvrdiť 

zanedbateľný (v prípade mentorovania žiadny) výskum. Jednotlivá odborná literatúra je 

často krát nepodložená empirickou argumentáciou. Dostupné zahraničné štúdie pochádzajú 

prevažne z USA a Austrálie, ktorých prostredie sa od domáceho odlišuje nielen svojou 

kultúrou, zvykmi a tradíciami, ale aj históriou využívania koučovania a mentorovania. 

Preto si myslíme, že aplikácia záverov a zistení z týchto štúdií nemusí zohľadňovať všetky 

špecifiká domáceho prostredia. Nakoľko bolo náročné stavať na existujúcej teórii – 

potvrdiť ju, prípadne nepotvrdiť (príznačné pre kvantitatívny výskum), rozhodli sme sa pre 

kvalitatívny metodologický postup.  

Voľbu predurčovali aj ciele výskumu a metodológia analýzy vzdelávacích potrieb 

zamestnancov, využívaná v teórii a praxi.  

Ďalším dôvodom bol záujem nazerať na veci z viacerých „uhlov pohľadu“, ktoré 

kvalitatívny výskum prináša. Zároveň hlbšie preniknúť do skúmanej problematiky 

prostredníctvom získania autentických výpovedí, pohľadov, poznatkov a skúseností 

odborníkov z praxe, ktorých sme považovali za nositeľov know-how v oblasti koučovania 

a mentorovania.  

Výskumným postupom sme sa taktiež snažili držať v inštanciách princípov 

individualizovaného vzdelávania, ktoré kladú dôraz na individuálnu situáciu, skúsenosť, 

perspektívu a kontext jedinca. To je, z nášho pohľadu, príznačné aj pre postupy 

kvalitatívneho výskumu. 

 

Naše skúmanie má exploračný charakter. Výstupom sú konkrétne zistenia, vedúce 

k novým výskumným otázkam a definovaniu výskumných problémov. 

 

V rámci vetiev metodológie kvalitatívneho výskumu sa výskum niesol v zmysle 

filozofie fenomenologickej analýzy so sekundárnym využitím prvkov naratívneho 
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prístupu. Fenomenologická analýza nám umožnila odhaliť „prežívanie sveta vybranej 

skupiny ľudí“ (Gavora, 2007, s. 31). Zamerali sme sa na skúmanie konkrétneho fenoménu, 

príznačného pre skupinu koučov a mentorov. Naratívny prístup bol využitý okrajovo a to 

v rámci analýzy osobných príbehov skúmaných osôb39.  

 

Z hľadiska cieľov výskumu sme ich napĺňanie realizovali na základe postupov a 

metód analýzy vzdelávacích potrieb. Odvodzovali sme ich zo všeobecných poznatkov 

prezentovaných v teoretických východiskách predkladanej dizertačne práce (viď. kapitola 

1.2.3.2.1), ktoré sme upravili pre potreby nášho skúmania. 

Analýzu vzdelávacích potrieb koučov a mentorov (ďalej len „vzdelávatelia“) sme 

realizovali vo všeobecnom kontexte, t.z. nerozlišovali sme medzi vzdelávateľmi, 

pôsobiacimi v externom alebo internom prostredí. Postup bol nasledujúci: 

I.  Analýza prostredia: 

a) Uplatnenie na trhu: popis aktuálnych podmienok na domácom trhu z hľadiska 

frekvencie využívania koučovania a mentorovania pri rozvoji zamestnancov, 

existujúcich štandardov a profesionalizácie. Súčasný stav sme porovnávali aj so 

situáciou v zahraničí; 

b) Situácia v oblasti odbornej prípravy: prehľad možností profesijného formovania 

vzdelávateľov v podobe vzdelávacích podujatí, možností sebarozvoja, prítomnosti 

vzdelávacích štandardov, existencie profesijných organizácií a ich činnosť.  

II.  Analýza pracovného miesta: táto časť tvorila jadro (resp. podstatnú časť) našej 

výskumnej práce. Postup bol nasledujúci: 

1. Analýza pracovných činností: identifikácia najdôležitejších úloh a zodpovedností 

vzdelávateľov;  

2. Identifikácia kľúčových kompetencií: špecifikácia osobnostných charakteristík, 

prejavujúcich sa v správaní vzdelávateľa, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie úloh, 

spojených s koučovaním/mentorovaním.   

 Výstupom z jednotlivých fáz analýzy vzdelávacích potrieb vzdelávateľov bolo 

definovanie profesijného formovania koučov a mentorov, obsahujúcich definovanie 

ich odbornej prípravy.  Tieto závery sme získali na základe kombinácie výskumných 

                                                
39 Prístup sme využili pri skúmaní životnej cesty koučov z hľadiska ich profesijného formovania. U mentorov  
tento prístup absentuje.  
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zistení z jednotlivých fáz analýzy vzdelávacích potrieb a samostatným skúmaním, ktoré 

bolo zamerané na oblasť odbornej prípravy vzdelávateľov. Zaujímalo nás ako sa 

jednotliví vzdelávatelia vzdelávajú, aké odborné podujatia absolvovali, aká metodika je 

podľa nich dôležitá a i.  

 Analýzu vzdelávacích potrieb a popis profesijného formovania vzdelávateľov sme 

realizovali zvlášť u koučov a mentorov. 

 

 Vyššie uvedeným postupom sme sa snažili zodpovedať prvé tri výskumné otázky. 

Na poslednú otázku sme získali odpoveď porovnaním výsledkov zo získaných výstupov 

z analýzy vzdelávacích potrieb koučov/ mentorov a ich profesijného formovania. 

Popísaný výskumný postup vyjadrujeme graficky schémou č. 7. 

 

2.1.3 Výskumný súbor 

 

Výber účastníkov výskumu bol zámerný. Zmeriavali sme sa na teoretický výber, t.j. 

osoby, ktoré sú dôležité z hľadiska vytvárajúcej sa teórie. Účastníci výskumu mali 

vlastnosti a skúsenosti, ktoré pomohli rozvíjať teóriu, t.j. vlastnosti, ktoré naplnili 

významové kategórie vznikajúce pri analýze údajov. Boli to experti z praxe, ktorí mali za 

sebou dlhoročné skúsenosti. Ich špecifikom bolo, že sa zameriavali na vzdelávanie formou 

koučovania a /alebo mentorovania. 

Výskumný súbor bol zložený z koučov a mentorov. Na začiatku sme oslovili dvadsať 

osôb, z ktorých sa výskumu nakoniec zúčastnilo pätnásť. Do výskumu sme zahrnuli 

výpovede piatich koučov, piatich mentorov a tri osoby, ktoré mali skúsenosť 

s koučovaním aj mentorovaním. Špecifikáciu výskumnej vzorky prináša tabuľka č. 6, 

v prípade koučov a tabuľka č. 7, v prípade mentorov (tie osoby, ktoré mali skúsenosť 

s oboma formami vzdelávania sú zahrnuté do oboch tabuliek). 
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Analýza 
pracovného miesta 

kouča 
 

2. výskumná otázka 

Analýza 
prostredia  

v oblasti koučovania 
 

1.výskumná otázka 

3. Komparácia  
odbornej prípravy 
koučov a mentorov 

 

 
4. výskumná otázka 
 

Profesijné 
formovanie 
mentorov 

 

3. výskumná otázka 
 

Profesijné 
formovanie 

koučov 
 

3. výskumná otázka 

Analýza 
pracovného miesta 

mentora 
 

2. výskumná otázka 
 

Analýza prostredia  
v oblasti 

mentorovania 
 

1.výskuná otázka 
 

Odborná príprava 
mentorov 

Odborná príprava 
koučov 

 

Kompetencie kouča Analýza pracovných 
činností kouča 

Analýza pracovných 
činností mentora 

 

Mentorské 
kompetencie 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

1.  ANALÝZA VZDELÁVACÍCH P OTRIEB KOU ČOV 

2. ANALÝZA VZDELÁVACÍCH POTRIEB MENTOROV  

Schéma 7: Výskumný postup 
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Koučovia 

Pri výbere výskumného súboru sme sa zamerali na koučov s dobrou reputáciou 

a dlhoročnou praxou. Ich reputáciu sme overovali prostredníctvom referencií (odporúčaní 

kolegov, známych, jednotlivých účastníkov nášho výskumu). Pre zachovanie anonymity40 

jednotlivých koučov, popisujeme výskumný súbor skupinovo (viď. tabuľka č. 6), čiže 

neprezentujeme zvlášť jednotlivé profily koučov. Koučovia využívali rôzne koučovacie 

prístupy a všetci sa zúčastnili, alebo zúčastňujú dlhodobej odbornej prípravy koučov.  

 

Tabuľka 6: Charakteristiky výskumného súboru koučov 

                                                
40 Z dôvodu, že trh v oblasti koučovania je malý, bolo by možné niektorých účastníkov výskumu ľahko 
identifikovať. 
41Výber koučov z jednotlivých skupín sa realizoval na základe toho, že externí koučovia disponovali 
bohatšími skúsenosťami v porovnaní s koučmi z iných skupín (interní, manažéri ako koučovia). Na druhej 
strane výpovede interného kouča a kouča ako manažéra sa výrazne neodlišovali (v obsahu a kvalite) od 
koučov externých 
42
Číslo v zátvorke označuje počet koučov. To isté platí aj pre mentorov.  

Charakteristika Popis 

Forma koučovania41 

Externí koučovia (6)42, ktorí vykonávali koučovanie ako povolanie 
či už ako hlavný predmet pracovnej činnosti alebo ako jednu z 
činností v oblasti ľudských zdrojov. 

Interný kouč (1), ktorý vykonával koučovanie v rámci pozície 
špecialistu rozvoja ľudských zdrojov a interného kouča vo firme, 
kde bolo koučovanie implementované v rámci firemnej kultúry.  

Manažér ako kouč (1) pôsobil vo firme v pozícii manažéra, ktorý 
využíval koučovací prístup v riadení. Taktiež  bol v pozícii 
interného kouča, ktorého služby mohli využívať zamestnanci 
z iných oddelení. Koučovanie realizoval aj externe. 

Vzdelanie 

Vysokoškolské vzdelanie v oblasti psychológia, andragogika, 
personálny manažment, špeciálna pedagogika, prírodné vedy, 
manažment. 

Profesia 

• Manažér, externý kouč (1); 

• Manažér, interný, externý kouč (3); 

• Konzultant v oblasti ľudských zdrojov, externý kouč (4); 

• Špecialista rozvoja a vzdelávania zamestnancov, interný kouč (1). 

Dĺžka praxe 
Prax v koučovaní sa pohybovala od dvoch do siedmych rokov. 
Priemer skupiny bol 3,5 roka.  
Skúsenosti s prácou s ľuďmi sa pohybovali od 5 do 20 rokov.  

Krajina pôsobenia Všetci koučovia pôsobili v rámci Slovenskej republiky, niektorí 
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Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Mentori 

Špecifikáciu skupiny mentorov prinášame v tabuľke č. 7. V porovnaní s koučmi v nej 

neuvádzame krajinu pôsobenia, členstvo organizácie a vzdelávanie v oblasti koučovania. 

Tieto informácie boli z hľadiska nášho výskumu nepodstatné, resp. ani jeden z mentorov 

nespadal do danej charakteristiky.    

 

Tabuľka 7: Charakteristiky výskumného súboru mentorov 

Charakteristika Popis 

Forma mentorovania 

Interní mentori  (6): vytipovaní interní zamestnanci firiem, 
v ktorých pôsobili v úlohe mentora. Primárne pracovali na 
manažérskych a expertných pozíciách (technické, ľudské zdroje, 
marketing). Kritériom výberu mentorov bola veľkosť firmy (dvaja 
z firmy do 20 zamestnancov, dvaja do 200 zamestnancov a 2 nad 
2000 zamestnancov) a rôznorodý segment ako telekomunikácie, 
energetika, farmaceutický priemysel a konzultačné spoločnosti 
v oblasti ľudských zdrojov. V týchto firmách bolo mentorovanie 
súčasťou stratégie rozvoja ľudských zdrojov.  

z nich aj v Českej republike (3) a v zahraničí (2). Pracovali 
s domácimi i zahraničnými klientmi. 

Členstvo v profesijných 
organizáciách 

• Medzinárodná federácia koučov (ICF) – traja koučovia, jeden 
z nich bol certifikovaný podľa štandardov ICF; 

• Slovenská asociácia koučov a pobočka ICF na Slovensku (SAKO) 
– štyria koučovia (dvaja z nich boli, alebo sú vo vedení); 

• Česká asociácia koučov – dvaja koučovia (jeden z nich je 
zakladajúci člen a bol jeden z členov komisie, ktorá zostavovala 
akreditačný systém koučov v ČR). 

Vzdelávanie v oblasti 
koučovania 

Päť koučov organizuje kurzy (v pozícii lektora), zamerané na 
vzdelávanie v oblasti koučovania, dvaja koučovia majú publikačnú 
činnosť. 

Skúsenosť s koučovaním 
z pozície vzdelávaného 

Dvaja koučovia mali skúsenosť s pozíciou koučovaného, kedy boli 
koučovaní iným koučom. 
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Externí mentori (2), ktorí mali skúsenosť s mentorovaním 
v externej forme. Jeden z nich absolvoval dlhodobú prípravu 
mentorov v zahraničí (v dĺžke trvania 1 rok) a druhý sa 
zaoberal realizáciou vzdelávacích podujatí, zameraných na 
mentorovanie. Externí mentori obohatili náš výskum o expertízu 
v oblasti vzdelávania.  

Vzdelanie 
Vysokoškolské vzdelanie v oblasti psychológia, manažment, 
riadenie ľudských zdrojov, prírodné vedy, medicína.  

Profesia 

• Manažér (2); 

• Špecialista (3); 

• Konzultant v oblasti ľudských zdrojov (3). 

Dĺžka praxe 
Mentori mali skúsenosť s jedným až s tromi mentorovanými. 
Priemer boli dvaja mentorovaní. 

Skúsenosť 
s mentorovaním z pozície 
vzdelávaného 

Jeden mentor. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

2.1.4 Metódy zberu výskumných údajov 

 

V procese riešenia dizertačnej práce sme, najmä v jej výskumnej časti, využili 

viaceré metódy zberu výskumných údajov (dát). 

 

Hlavnou výskumnou metódou bol pološtrukturovaný rozhovor s vopred 

pripraveným okruhom otázok. Tie sme dopĺňali o otázky vyplývajúce z kontextu. Pre 

lepšie zachytenie obsahu, boli rozhovory nahrávané na diktafón a následne prevedené do 

písomného protokolu. Počas rozhovoru sme si viedli zápisky, ktoré sme využívali pri 

interpretácii dát. Rozhovory prebiehali na pracovisku účastníkov výskumu i mimo neho.  

Rozhovor smeroval k získaniu odpovedí na výskumné otázky. Na jednotlivé 

skúmané oblasti sme sa pýtali viacerými spôsobmi43. Kladené otázky v rozhovore boli 

prevažne otvorené, obohatené o projektívne, hypotetické, behaviorálne otázky, otázky 

                                                
43 Napríklad na úlohy sme sa v rámci rozhovoru pýtali nasledovne: Čo všetko vykonáva kouč? Aké úlohy 
plní najčastejšie? Spomeňte si na vaše posledné koučovanie, čo všetko ste robili? Čo bolo pre vás 
najnáročnejšie? a pod.  
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nútenej voľby a pod. Príklad zoznamu otázok, ktoré sme kládli v rámci konkrétneho 

rozhovoru reflektuje príloha č. 2.  

V rámci skúmania odbornej prípravy koučov sme využívali aj anamnestickú metódu 

(skúmanie životného príbehu), zameranú na spôsob a dôvody prečo sa rozhodli koučovať 

a aká bola ich cesta „stávania sa koučom“. Akým vzdelaním a prípravou prešli. V prípade 

koučov boli rozhovory dlhšie. Vyplývalo to z rýchlejšieho vyčerpania tém u mentorov.  

 

Ďalšími, doplňujúcimi metódami zberu dát boli obsahová analýza produktov, aktívne 

participačné pozorovanie (Gavora, 2008) a sebaskúsenosť autorky. 

Obsahovú analýzu produktov sme aplikovali pri analýze prostredia a čiastočne i pri 

definovaní odbornej prípravy vzdelávateľov. Pozostávala z rozboru písomných textov, ako  

konkrétnych verejných dokumentov (stanovy, etický kódex kouča, oznamy, informácie, 

pozvánky profesijných organizácií) a masmediálnych textových produktov (dostupné 

odborné články a rôzne informácie na špecializovaných internetových portáloch). 

Dáta sme získavali aj prostredníctvom aktívneho participačného pozorovania, pre 

ktoré je charakteristické, že výskumník robí to, čo robia pozorované osoby, aktívne sa 

angažuje do činností a je v prostredí aklimatizovaný (Gavora, 2007). Pozorovanie sme 

realizovali na rôznych vzdelávacích podujatiach, zaoberajúcich sa prípravou mentorov44 

a koučov45. Počas nich boli vedené terénne zápisky ohľadom obsahu, metodiky a formy 

vzdelávania, ktoré boli doplnkovo použité pri vytváraní výskumných záverov.  

Neštandardnou metódou46 zberu dát bola sebaskúsenosť autorky. Metóda spočívala 

v absolvovaní koučovania a mentorovania z pozície vzdelávaného. Počas priebehu oboch 

foriem vzdelávania boli vedené zápisky, v prípade koučovania boli rozhovory 

zaznamenávané na diktafón. Vďaka tejto metóde bolo možné vnímať prebiehajúce 

procesy, úlohy, funkcie, použité nástroje a osobnosť vzdelávateľa prostredníctvom pozície 

vzdelávaného. Získané dáta sa pri spracovávaní výskumných údajov ukázali byť veľmi 
                                                
44 Dva krát jednodňový „Tréning pre mentorov“, organizovaný v novembri 2008 spoločnosťou Assessment 
Systems Slovakia, s.r.o. Tréning bol organizovaný pre mentorov jednej medzinárodnej spoločnosti, ktorá 
využívala mentorovanie ako formu vzdelávania zamestnancov. Na tréningu sa autorka zúčastnila ako 
pomocný lektor. 
45 „Koučovací zážitkový workshop“, organizovaný v januári 2009 profesijnou organizáciou SAKO a „NLP 
koučovací seminár“, organizovaný v troch moduloch po dva dni, v októbri a novembri 2009 NLP inštitútom, 
Praha. Autorka participovala na podujatiach ako účastník. 
46 Neštandardnou je z nášho pohľadu nakoľko obsahuje subjektívne vnímanie situácií výskumníkom 
a z dôvodu, že sme nenarazili na odkaz odvolávajúci sa na jej oficiálne uznanie ako štandardizovanú metódu 
zberu údajov. 
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užitočným materiálom, najmä v prípade mentorovania, v ktorom sa nedostatok expertízy 

prejavoval vypuklejšie. 

Ďalšou formou sebaskúsenosti bolo pôsobenie v pozícii mentora. J. Štikar et al. 

(2003) uvádza, že analýza práce môže byť doplnená rozložením pracovného výkonu do 

rady oddelených častí, ku ktorým patrí i vlastná pracovná skúsenosť (participácia pri 

práci). Preto túto skúsenosť využívame i pre účely výskumu.  

 

Uvedenými metódami zberu údajov sme získali množstvo výskumného materiálu, 

s ktorým sa ďalej pracovalo.  

 

2.1.5 Spôsob analýzy údajov 

 

Nadobudnuté výskumné údaje bolo potrebné spracovať. Využitým postupom 

slúžiacim na analýzy dát boli princípy zakotvenej teórie (grounded theory) (Švaříček, 

Šeďová, 2007). Postup pozostával z niekoľkých po sebe nasledujúcich krokov: 

1. Zber dát k teoretickej nasýtenosti kódov – pokiaľ nedošlo k teoretickej nasýtenosti, 

t.z., že dáta prestali generovať nové informácie a došlo k ich opakovaniu; 

2. Kódovanie materiálov, smerujúcich k vytvoreniu základných kategórií 

(premenných).  

3. Konštruovanie teórie ako sady tvrdení o vzťahoch medzi kategóriami - teória bola 

zostavovaná predovšetkým integráciou poznámok, vznikajúcich v priebehu analýzy 

a nachádzaním centrálnej kategórie, pod ktoré spadalo viacero kódov (Švaříček, 

Šeďová, 2007). 

Dizajn konkrétneho postupu analýzy dát a generovania teórie bol nasledovný: 

Analýzu údajov sme zahájili otvoreným kódovaním47, pomocou ktorého sme rozsiahle 

údaje rozložili, konceptualizovali a zložili novým spôsobom. Texty sme pritom rozbili na 

jednotky (dátové úryvky, fragmenty textov), ktorým sme pridelili mená – kódy a ďalej s 

nimi pracovali. Pre ilustráciu uvádzame v prílohe č. 3 ukážku kódovanej časti textu. Pri 

označení kódov sme využívali jednak odborné pojmy48 aj in vivo49 kódy (výrazy, ktoré 

                                                
47 Inšpirovať sme sa nechali postupom, prezentovaným v publikácii R. Švaříčka a K. Šeďovej (2007).  
48 Napríklad sebareflexia, budovanie vzťahu, komunikácia a i. 
49 Napríklad sebakontrola, ukladanie výziev („challengovanie“), širšia životná skúsenosť a i.   
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využívali jednotliví účastníci). Okrem verbalizovaných myšlienok sme kódy prideľovali aj 

na miestach, ktoré boli zamlčané. Vytvorili sme zoznam kódov, ku ktorému sme 

zaznamenávali, na ktorom riadku príslušného textu, a u ktorého účastníka výskumu sa 

tento kód vyskytuje50. Kódy sme najprv zapisovali ručne a nasledovne ich prevádzali do 

elektronickej podoby. Tu sme ku kódom zároveň priraďovali poznámky (obsahujúce 

interpretáciu kódu) – mema, ktoré slúžili ako podklad pri vytváraní teórie. Pre ilustráciu 

v prílohe č. 4 uvádzame príklad elektronického zápisu. Ku kódom sme sa neustále vracali, 

revidovali ich a premenovávali podľa potreby. Následne sme zoznam kódov (ktorých bolo 

v prípade koučovania 150 a mentorovania 120) systematicky kategorizovali a zoskupovali 

podľa podobnosti, a tak vytvorili významové kategórie a podkategórie. Tie sme ďalej 

spájali, nachádzali vzájomné súvislosti a následne vytvorili centrálne kategórie51, 

príznačné pre jednotlivé časti skúmania. To bol základ pre hierarchický systém, ktorý 

zlúčil všetky kódy.  

Následne sme využili analytickú techniku „vyloženia kariet“ (Švaříček, Šeďová, 

2007, s. 226). Tá pozostávala z interpretácie jednotlivých centrálnych kategórií, ktorým 

prislúchajú názvy jednotlivých kapitol, ktoré prezentujú výskumné výsledky: 

� Analýza vzdelávacích potrieb koučov, 

� Analýza vzdelávacích potrieb mentorov; 

� Komparácia odbornej prípravy koučov a mentorov.  

Obsahom týchto kapitol sa stala podrobná deskripcia a interpretácia kódov, spadajúcich do 

konkrétnej kategórie.  

Spracovávanie údajov smerovalo k vytvoreniu kostry analytického príbehu52, 

obsahujúceho popis kategórií a vzťahov medzi nimi, ktoré sme zlúčili do jednotiacej línie. 

V našom prípade to bol popis profesijného formovania koučov a mentorov, v ktorom sme 

veľkú pozornosť venovali ich odbornej príprave. Potom nasledovala interpretácia 

analyzovaných dát a písanie výskumného textu (Švaříček, Šeďová, 2007). 
                                                
50 Tento spôsob vedenia záznamu sa nám najprv zdal byť veľmi časovo náročný. Nakoniec sa ukázal ako 
veľmi užitočný, keď sme sa vracali k jednotlivým častiam textov pri písaní výskumnej správy.  
51 Podľa R. Švaříčka a K. Šeďovej (2007) je kľúčom k vytvoreniu konzistentnej teórie nájdenie centrálnej 
kategórie – čiže je vybraná jedna, najdôležitejšia kategória, okolo ktorej je organizovaná nová teória.  
Nakoľko sa jednalo o analýzu vzdelávacích potrieb, ktorá obsahuje viacero, po sebe nasledujúcich krokov, 
vytvorili sme viacero centrálnych kategórií, ktorými boli úlohy, kompetencie koučov a mentorov, profesijné 
formovanie koučov a mentorov (to sa stalo z hľadiska cieľov výskumu a vytvárajúcej sa teórie hlavnou 
centrálnou kategóriou).   
52 Analytický príbeh zostavujeme v prípade profesijného formovania koučov/mentorov, ktoré graficky 
znázorňujeme v schéme č. 8 a č. 11. 
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S údajmi sme nepracovali izolovane a staticky. Neustále sme medzi sebou 

porovnávali významové kategórie, podkategórie, súvislosti a kontext. Nakoniec sme  ich 

spojili a integrovali do vyššieho celku - teórie (Gavora, 2007).   

 

2.1.6 Zabezpečenie kvality výskumu 

 

Kvalitu je možno v kvalitatívnom výskume zabezpečiť jeho validitou - platnosťou, 

pravdivosťou (nakoľko výskum vystihuje realitu a skúma to, čo skúmať má) a reliabilitou - 

presnosťou, spoľahlivosťou (konzistentnosť výstupov pri opakovaných skúmaniach po 

určitom čase) (Silverman, 2005).  

 

Validitu sme podporili: 

• Konzultáciou výsledkov výskumu s odborníkmi – výstupy sme spätne overovali u 

dvoch účastníkov výskumu. Ich postrehy a pripomienky sme zapracovali do finálnej 

podoby výsledkov;    

• Výberom výskumnej vzorky - ktorú tvorili odborníci z praxe v oblasti koučovania 

a mentorovania; 

• Priamymi citáciami – tie uvádzame v prezentovaných výskumných záveroch. Pri ich 

používaní sme sa snažili vyhnúť častým chybám, na ktoré upozorňuje R. Švaříček 

a K. Šeďová (2007), ktorými sú publikovanie dlhých pasáží bez ich interpretácie. 

Citáciami sme dopĺňali naše výstupy o autentické výroky, ktoré dokreslili nazeranie 

na skúmanú problematiku účastníkmi výskumu.  

 

V prípade reliability sme: 

• Využívali niekoľko spoločných otázok, ktoré boli položené všetkým účastníkom pri 

skúmaní situácie koučov a mentorov; 

• Robili doslovné prepisy rozhovorov – písomný protokol, ktorý sme zhotovili 

z rozhovorov neobsahoval parafrázované vyjadrenia, ale zachovával ich autentickosť. 

V prepisoch sme sa zameriavali hlavne na verbálne vyjadrenia, v ktorých sme si pri 

jednotlivých javoch a kategóriách všímali najmä ich dôležitosť (kde bol kladený 
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dôraz, často sa opakovali, boli uvádzané ako prvoradé). Nezaoberali sme sa tonalitou 

a prestávkami, na ktoré upozorňuje D. Silverman (2007);  

• V rámci analýzy rozhovorov sme realizovali opakované kódovanie, t. z. prvé tri 

rozhovory (tak v prípade koučov i mentorov) sme kódovali dva krát. Najprv sme 

kódovali text a s odstupom času sme pristúpili k jeho kódovaniu druhý krát. Pritom 

sme posudzovali konzistentnosť zahŕňaných javov pod jednotlivé kódy a prípadné 

používanie deskripcie pri prvotnom kódovaní (Švaříček, Šeďová, 2007). 

 

Kvalitu výskumu sme sa snažili podporiť aj trianguláciou, ktorú P. Gavora (2007) 

definuje ako súbor postupov, ktoré kontrolujú a minimalizujú skreslenia pri získavaní 

údajov, ich analýzy a tvorby teórie. Pre jej účely sme využili viaceré metódy zberu údajov 

(rozhovor, obsahová analýza produktov, pozorovanie a sebaskúsenosť) a výber 

rôznorodých účastníkov výskumu z externého, interného (z rôznych odvetví firiem, 

v ktorých pôsobili) prostredia a čiastočne so skúsenosťou v pozícii vzdelávaného.   

Pre zvýšenie dôveryhodnosti a tým aj kvality výskumu prinášame popis cesty – 

histórie výskumnej práce a to od počiatku až po jej koniec, ktorý uvádzame v prílohe č. 1. 

 

V rámci nášho skúmania sme sa pokúsili čo najbližšie priblížiť k realite, konkrétnym 

záujmom o skúmanú oblasť, stali sme sa jej priamymi aktérmi (v prípade skúseností 

autorky v pozícii vzdelávaného a vzdelávateľa v prípade mentorovania). Pri získavaní 

výskumných údajov sme sa pokúsili nadviazať úzky kontakt s jednotlivými účastníkmi 

výskumu, a tak získať ich dôveru a otvorenosť. Myslíme si, že sa nám tento zámer podarilo 

naplniť.  

 

2.1.7 Etické otázky výskumu 

 

Pri výskumnej práci sme kládli veľký dôraz na etické pravidlá. V prvom rade sme sa 

zamerali na dôvernosť informácií. Urobili sme opatrenia zachovávajúce anonymitu 

účastníkov výskumu. Poskytli sme transparentné informácie o cieľoch a priebehu 

výskumu, ako bude zaobchádzané s rozhovormi a diskutovali sme o otázkach dôvernosti 

údajov. Tie sme komunikovali pred vedením rozhovoru v mailovej komunikácii (pri 
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prvotnom kontakte s účastníkmi výskumu) a v úvodnej časti rozhovoru, kedy sme získali 

súhlas s nahrávaním rozhovoru a jeho ďalším spracovaním. Otázky, ktoré sme kládli počas 

rozhovoru sa venovali oblasti skúmania a nezasahovali do súkromia. Rešpektovali sme 

právo neodpovedať. Účastníkom sme výsledky výskumu sprístupnili.  

 

V tejto časti sme popísali východiská empirického skúmania, na základe toho 

definovali primárne výskumné ciele a z nich vyplývajúce otázky. Následne sme podrobne 

popísali metodologický postup, na základe ktorého sme sa snažili zodpovedať výskumné 

otázky. V ňom sme sa venovali výskumnej stratégii a postupu, spôsobu analýzy údajov, 

predstavili sme výskumný súbor, popis získavania a spracovávania údajov. Vyjadrili sme 

sa i k téme platnosti a spoľahlivosti výskumu a jeho etickým otázkam. Kapitola prináša 

informácie technického charakteru ako sme výskum realizovali a špecifikuje konkrétne 

kroky napĺňania primárneho cieľa výskumu.  

 

Pre účely sprehľadnenia a demonštrácie využitej metodológie budeme 

v jednotlivých častiach výsledkov výskumu priebežne informovať o využitých 

metodologických postupoch a analýze konkrétnych údajov. Výsledky výskumu reflektujú 

nasledujúce tri kapitoly. 

 

 

2.2 Výsledky výskumu 

Táto časť prezentuje závery z empirického skúmania, ktoré viedlo k naplneniu 

výskumných cieľov. Ciele sme sa snažili dosiahnuť prostredníctvom stanovených 

výskumných otázok, ako aj použitým metodologickým postupom, ktorý bol prezentovaný 

v predchádzajúcej kapitole.  

Výsledky výskumu rozdeľujeme do troch samostatných častí.  Prvá sa venuje analýze 

vzdelávacích potrieb koučov, druhá analýze vzdelávacích potrieb mentorov, ktorých 

výstupom je popis profesijného formovania koučov a mentorov a návrh procesu odbornej 

prípravy oboch vzdelávateľov. Posledná časť uzatvára naše skúmanie a prináša porovnanie 

koučovania a mentorovania cez optiku odbornej prípravy vzdelávateľov. Jednotlivé časti 

pozostávajú z vlastného vnútorného členenia. Toto členenie vyplýva z postupu, 
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príznačného pre realizáciu analýzy vzdelávacích potrieb, ktorý sme popísali vo 

východiskách výskumu. 

 

2.2.1 Analýza vzdelávacích potrieb koučov 

 

V tejto časti sa zameriame na prezentovanie prvej časti výstupov z nášho skúmania, 

venovanej analýze vzdelávacích potrieb koučov.  

Analýzu realizujeme z pohľadu koučovania vo všeobecnosti. Tá zahŕňa všetky formy 

koučovania (interný, externý, koučovací prístup - manažér ako kouč). Zistenia 

štrukturujeme do troch celkov53, ktoré zodpovedajú odpovediam na naše výskumné otázky. 

Sú nimi analýza prostredia, analýza pracovných činností kouča (ktorá v sebe zahŕňa 

analýzu pracovných činností a kompetencií kouča) a profesijné formovanie koučov, 

obsahujúce odbornú prípravu koučov. Na záver tejto kapitoly prinášame zhrnutie 

a prepojenie zistení z jednotlivých častí. 

Výskumný súbor v analýze vzdelávacích potrieb koučov tvorila skupina odborníkov 

z praxe, ktorí využívali koučovanie v svojej každodennej praxi. V nasledujúcom texte ich 

budeme označovať názvom účastníci výskumu.  

Jednotlivé výstupy z výskumu obohacujeme o priame citácie vyjadrení účastníkov 

výskumu, ktoré zapracovávame do prezentovanej výskumnej správy. 

 

2.2.1.1 Analýza prostredia 

 

Analýza prostredia sa venuje prezentovaniu výskumných zistení, ktoré odpovedajú 

na výskumnú otázku: „Aká je aktuálna situácia na domácom trhu z hľadiska uplatnenia 

koučovania a v oblasti dostupných vzdelávacích aktivít na rozvoj koučov?“ 

Jej odpoveď prináša opis situácie na trhu, ohľadom frekvencie využívania, kvality 

aplikácie, štandardizácie koučovania, úroveň odbornej prípravy koučov a poukazuje  na 

prekážky a úskalia, vyplývajúce z aktuálneho stavu.  

Výstupy, ktoré prezentujeme nižšie, sme získali obsahovou analýzou produktov. 

V rámci nej analyzujeme rôzne dokumenty profesijných organizácií (ICF a SAKO), ako 
                                                
53 Celky sú príznačné pre postup analýzy vzdelávacích potrieb, ktorý sme prezentovali vo výskumnej 
stratégii. 
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napríklad stanovy, etický kódex kouča, postup akreditácie, ponuky vzdelávacích podujatí, 

databázu členov,  iné materiály a články. Tieto materiály boli získané z internetových 

stránok profesijných organizácií54. Dáta získané z internetových portálov, ktoré sme 

navštívili, informovali o vzdelávacích podujatiach v oblasti koučovania. Ďalším zdrojom 

údajov (doplnkovým) boli pološtrukturované rozhovory (ďalej len „rozhovor“) 

s účastníkmi výskumu. Tých sme sa priamo pýtali, ako vnímajú situáciu v oblasti 

koučovania na Slovensku, v zahraničí a aké sú ich prognózy do budúcnosti. Informácie 

sme získali aj od koučov, ktorí sa snažia o profesionalizáciu koučovania v našich 

podmienkach (prostredníctvom aktivít profesijných organizácií). V rozhovoroch sme sa 

tejto téme venovali so šiestimi účastníkmi výskumu. 

  

Z analýzy získaných údajov vyplýva, že koučovanie je v domácich podmienkach 

populárne. Často krát sa stáva súčasťou rozvoja zamestnancov, či už v rámci vzdelávacích 

programov, alebo ako spôsob riadenia. Podľa názoru účastníkov výskumu sa koučovanie 

rýchlo vyvíja a má ambície dostať sa na podobnú úroveň ako je v zahraničí. Viditeľný 

progres je možné sledovať posledné dva až tri roky. Ten súvisí so založením profesijných 

organizácií, propagáciou v médiách prostredníctvom rôznych článkov, príspevkov, 

poradní. Taktiež účasťou zahraničných, svetovo uznávaných koučov (napr. John 

Withmore, Peter Szabó, Marylin Atkinson a i.) na rôznych konferenciách, vzdelávacích 

aktivitách a pod. Taktiež preberaním rôznych celosvetovo uznávaných štandardov, ako sú 

napríklad „Etický kódex kouča“ (viď. príloha č. 5) a „Kľúčové kompetencie 

profesionálneho kouča podľa ICF“ (viď. príloha č. 6).  

Na Slovensku, v porovnaní so zahraničím, sa pristupuje ku koučovaniu stále opatrne, 

s nedôverou v efektivitu. Podľa výpovedí účastníkov výskumu veľa firiem nevníma 

koučovanie ako dostatočne dobrú metódu, za ktorú je potrebné veľa zaplatiť. Často krát sa 

im táto forma vzdelávania páči, ale ochota financovať ju je oveľa menšia.  

Koučovanie je na Slovensku vo fáze etablovania sa na trhu. Z toho vyplýva viacero 

prekážok. K nim patrí napríklad nedostatok empirického výskumu, kvalitných 

vzdelávateľov (koučov) a ich odbornej prípravy. Hranice medzi koučovaním, 

mentorovaním, tréningom, poradenstvom a psychoterapiou sú veľmi nejasné, absentuje 

jednoznačné vymedzenie a chápanie jednotlivých pojmov a ich aplikačných oblastí. 
                                                
54 Bližšie na: www.koucovia.sk a http://www.coachfederation.org/. 
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Popísanú situáciu dopĺňa aj jeden z výrokov účastníka výskumu: „Jedna z definícií povie, 

že je to, čo rozvíja ľudí, ale rozvíjať ľudí môže všeličo.“  Často krát sa koučovanie mieša so 

psychoterapiou. Vyplýva to z faktu, že veľa koučov má psychologické 

a psychoterapeutické zázemie. Z hľadiska formy prevláda na Slovensku (historicky) veľmi 

direktívny prístup, ktorý zahŕňa poskytovanie konkrétnych rád a usmernení (príznačné pre 

poradenstvo a mentorovanie). Okrem jeho zamieňania je možné pri jeho aplikácii naraziť 

aj na ďalšie dva problémy. Prvým je inflácia tejto formy vzdelávania (trendom je využívať 

koučovací prístup, pritom sa jedná len o „vypreparovanú techniku“ kladenia otázok, ktorou 

sa vzájomne obohacujú aj ľudia na rovnakých pozíciách. Často krát sa jedná o dávanie rád, 

návrhov a nerešpektujú sa základné pravidlá, poslanie a ciele koučovania; časom sa môžu 

stať ľudia na tento spôsob málo receptívny a stavať sa odmietavo). Druhým problémom je 

využívanie nariadeného koučovania na „prerábanie človeka“ v prípade, že je nadriadený 

nespokojný s výkonom zamestnanca.  

V porovnaní so zahraničnými koučmi disponujú domáci koučovia menšími 

skúsenosťami55. Celkovo je vykonávanie koučovania nemonitorované a neregulované 

(najmä v prípade externých koučov). Koučom sa môže stať ktokoľvek. Nepotrebuje žiadne 

osvedčenie, ktoré by potvrdzovalo jeho spôsobilosť a kompetentnosť. O tomto stave 

vypovedá aj nasledujúci výrok účastníka výskumu: „Na Slovensku je pole neorané, ale 

vnímam to optimisticky. Existuje veľa ľudí, ktorí si naštudujú z internetu pár základných 

pojmov a tým že dlhodobo pôsobia v nejakej oblasti, tak majú potrebu svoje vedomosti 

a svoje know - how odovzdávať ďalej a začnú sa vydávať za koučov. Možno s dobrým 

úmyslom, motívom, ale rozhodne to nestačí. Často krát sa potom koučovanie zamieňa 

s mentorovaním.“ Z vyjadrenia vyplýva viera a očakávanie, že sa trh začne sám regulovať 

a že koučovaní budú schopní rozoznať kvalitných vzdelávateľov. K tomuto môže výrazne 

prispieť aj regulácia a zavádzanie štandardov kvality, o ktoré sa snaží profesijná 

organizácia Slovenská asociácia koučov (ďalej len „SAKO“) a slovenská pobočka 

Medzinárodnej federácie koučov (ďalej len „ICF“).  

 

 

 

 
                                                
55 Demonštruje to napríklad aj dĺžka praxe účastníkov nášho výskumu, ktorá sa pohybuje od 2 -7 rokov.  
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Situácia v oblasti odbornej prípravy koučov 

 

Významnú časť analýzy prostredia tvorila systematizácia poznatkov o dostupných 

vzdelávacích podujatiach a štandardizácii koučovania v našich podmienkach. Analýza 

získaných materiálov zaoberajúcich sa touto sférou priniesla nasledujúce zistenia.  

Vzdelávanie v oblasti koučovania variuje vo svojej forme, intenzite a najmä kvalite. 

Na domácom trhu sa nachádza veľa konzultačných spoločností v oblasti rozvoja ľudských 

zdrojov, ponúkajúcich rôzne tréningy, semináre a workshopy, zamerané na túto 

problematiku (organizované ako otvorené, alebo uzavreté kurzy). Opakovane sa realizujú 

dva koučovacie výcviky56. Ich kvalita je podľa názoru koučov primeraná, i keď finančne 

náročnejšia (v porovnaní s dlhodobým psychoterapeutickým výcvikom, ktorý trvá 

niekoľko rokov a oveľa viac hodín). Z hľadiska profesionalizácie vnímajú účastníci nášho 

výskumu nedostatok kvalitných učiteľov – odovzdávateľov know-how, ktorí by pôsobili v 

regióne dlhodobejšie. 

Odbornou prípravou koučov a jej monitoringom sa zaoberá SAKO, ktorého zámerom 

je v oblasti odbornej prípravy koučov organizovať vzdelávacie aktivity za účelom 

zvyšovania odbornej a spoločenskej prestíže koučovania. SAKO doposiaľ uskutočnilo tri 

konferencie s medzinárodnou účasťou. Na kontinuálnej báze organizuje rôzne odborné 

workshopy a pravidelné stretnutia koučov vo forme klubov v Bratislave, Banskej Bystrici, 

Košiciach, Prešove a Žiline. Tie sa zameriavajú na zdieľanie praktických skúseností. Dva 

krát do roka organizuje pre svojich členov podujatie Peer camp – Koučovia sami sebe, 

ktorého cieľom je vzájomné zdieľanie skúseností, presvedčení, spoznanie sa a rozvíjanie 

spolupráce komunity koučov.     

Pre účely zvyšovania profesionalizácie koučov a ich prípravy iniciuje v tomto období 

SAKO zavedenie akreditačného systému, ktorý v našich podmienkach absentuje. Úsilím 

je, aby bolo na Slovensku dostatok samostatných koučov s medzinárodným kreditom, 

alebo certifikáciou (získaných v domácich, ale aj zahraničných podmienkach), nastaviť 

objektívne kritériá, ktoré motivujú ľudí rozvíjať sa, a to nielen kvôli certifikácii, ale 

                                                
56  Výcviky na Slovensku: 
• Systemický manažment a koučovanie - 125-hodinový akreditovaný kurz (bližšie na: http://www.co-
man.sk/systemicke-koucovanie-systemicky-koucing-
kouc.php?shc=hide&level=2&id=13&menu=detail&act_id=2)  
• Akreditovaný kurz “Koučovanie - Veda a Umenie“ podľa Marylin Atkinson, 16 dňový akreditovaný 
výcvik (bližšie pozri: http://www.hqteam.sk/infos.html) 
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jasnému smerovaniu. Kritériá by mali byť v súlade s medzinárodnými štandardmi ICF, 

s rešpektovaním lokálnych odlišností. Z toho vyplýva potreba skúmania popisu práce 

koučov, ich kompetencií a vzdelávacích potrieb. SAKO v tomto období uskutočňuje 

výskum, ktorý sa zameriava na zmapovanie potrieb a záujmu o akreditáciu zo strany 

objednávateľov i samotných koučov. Taktiež sa snaží získať prehľad o ponúkaných 

vzdelávacích podujatiach a nadviazať spoluprácu s významnými zahraničnými 

osobnosťami v tejto oblasti. 

 

Z výskumných zistení vyplýva, že expanziu koučovania je možné vnímať ako 

živelnú. To prináša svoje pozitíva i negatíva. Ako trend vo vzdelávaní jeho rozmach veľmi 

oceňujeme. Dúfame, že sa táto situácia bude neustále zlepšovať a trh sa postupne sám 

„vyčistí“ od nekvalitných koučov. Na to aby tento stav nastal je nevyhnutné zavádzanie 

systémov štandardizácie a riadenia kvality, príznačných pre domáce prostredia a trh. 

Taktiež vytváranie a riadenie systémov odbornej prípravy a získavania kvalifikácie pre 

vykonávanie koučovania.  

 

2.2.1.2 Analýza pracovného miesta kouča 

 

Z prvej časti analýzy vzdelávacích potrieb jednoznačne vyplýva potreba nielen 

rozsiahleho empirického skúmania, ale aj budovania štandardov v oblasti výkonu 

a odbornej prípravy koučov. Podstatné informácie pre tieto účely poskytuje analýza 

pracovného miesta kouča.  

Analýza pracovného miesta kouča prináša odpoveď na druhú výskumnú otázku: 

„Aké pracovné činnosti vykonáva kouč a akými kompetenciami potrebuje disponovať, 

aby bol schopný tieto úlohy plniť plnohodnotne a kvalifikovane?“ Táto otázka tvorila 

významnú časť nášho výskumného smerovania. Jej odpoveď sme získali prostredníctvom 

analýzy pracovných činností kouča a analýzy kompetencií kouča, ktorých výstupy 

prezentuje v samostatných častiach. Výstupy z jednotlivých častí nám poskytli cenný 

materiál pre popísanie profesijného formovania koučov a zostavenie procesu ich odbornej 

prípravy.  
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2.2.1.2.1 Analýza pracovných činností kouča 

 

V rámci koučovania je nevyhnutné plniť široké spektrum zodpovedností a úloh, ktoré 

priamo, ale aj nepriamo súvisia s jeho samotným priebehom. Tvrdenie vyplýva zo 

záverov nášho skúmania v oblasti pracovných činností kouča. Plnenie úloh vypovedá 

o náplni práce kouča. 

Pracovné činnosti kouča57 sme identifikovali prevažne na základe vedených 

rozhovorov s účastníkmi výskumu. Otázky týkajúce sa úloh a zodpovedností, ktoré kouč 

plní zneli napr.: „ Aké úlohy plníte ako kouč? Vidíte rozdiel v práci interného a externého 

kouča?  Ktoré úlohy sú dôležité a prečo?“ Odpovede na tieto otázky tvorili dátové úryvky 

(fragmenty textov) , ktorých analýzou sme vytvorili centrálnu kategóriu -  úlohy kouča. Pri 

definovaní jednotlivých úloh sme zistili, že je ich možné zoskupiť do troch skupín. 

Konkrétne úlohy súvisiace priamo s realizáciou koučovacích stretnutí (koučovací 

proces), administratívne úlohy a starostlivosťou o seba. Prvá skupina je z hľadiska svojho 

obsahu  rôznorodá. V porovnaní s ďalšími najrozsiahlejšia a skladá sa s niekoľkých častí58. 

Vysvetlením môže byť skutočnosť, že realizácia koučovacích stretnutí patrí k hlavnej 

pracovnej náplni kouča. Administratívne úlohy síce netvoria jadro vzdelávacieho procesu 

(resp. neboli účastníkmi výskumu vnímané ako podstatné z hľadiska jeho úspešnosti), ich 

plnenie má pri vykonávaní koučovania svoje opodstatnenie. Starostlivosť o seba bola 

komunikovaná v súvislosti s úlohami kouča okrajovo, ale tvorila veľmi podstatnú súčasť 

života účastníkov výskumu.  

Popis jednotlivých úloh kouča sme zostavili na základe poznámok, ktoré boli 

zaznamenávané počas analýzy jednotlivých rozhovorov. Úlohy, radené do troch skupín, sú 

nasledujúce:  

 

� Koučovací proces  

 

V častiach rozhovorov, v ktorých sme sa zaoberali úlohami kouča, odpovede 

účastníkov výskumu začínali vymenovávaním úloh, ktoré spadali pod koučovací proces.  

                                                
57 V ďalšom texte činnosti označujeme pojmom úloha. 
58 Úlohy súvisiace s realizáciou koučovacích stretnutí sme zoskupili a zaradili pod skupinu s názvom 
koučovací proces. Ten tvoril najrozsiahlejšiu kategóriu, zahrňujúcu najväčší počet kódov, ktoré sme získali 
analýzou dátových úryvkov (fragmentov textov), súvisiacich s analýzou pracovných činností kouča. 
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Okrem získania zoznamu úloh nás zaujímala aj ich náplň (tá tvorí ich popisy). Prehľad 

špecifikovaných úloh s ich charakteristikou, ktoré radíme pod koučovací proces, 

popisujeme v nasledujúcom texte. 

 

Nadviazanie a udržiavanie vzťahu 

Jednou z kľúčových úloh kouča, ktoré komunikovali účastníci výskumu, bolo nadviazanie 

vzťahu a uzavretie dohody o vzájomnej spolupráci – kontraktu . Z výskumných zistení 

vyplýva, že súčasťou kontraktu je dohodnutie a vyjasnenie si podmienok fungovania so 

všetkými zapojenými stranami, konkrétne komunikácia vzájomných očakávaní, 

vysvetlenie priebehu koučovania, štýlu práce kouča, filozofie, podstaty koučovania a aké 

sú rozdiely medzi koučovaním a inými formami vzdelávania. Po definovaní kontraktu 

nasleduje udržiavanie rozvojového vzťahu. Sem patrí budovanie dôvery, bezpečia 

a vytváranie podmienok pre rast a sebapoznanie koučovaného. Za tieto podmienky 

zodpovedá kouč. V tejto súvislosti by mala fungovať obojstranná dôvera, ktorú kouč 

vytvára i na základe toho, že je schopný koučovanému otvorene komunikovať svoje limity, 

hranice koučovania. 

  

Riadenie priebehu a hodnotenie procesu 

Koučovací proces sa skladá väčšinou z viacerých koučovacích stretnutí. Hlavnou 

zodpovednosťou kouča je sledovať, riadiť a zabezpečovať plynulý priebeh koučovania, 

facilitovať ho a sprevádzať ním koučovaného. Organizovať celý proces tak, aby bol čo 

najprospešnejší pre koučovaného, reflektoval a prispôsoboval sa jeho potrebám 

a preferenciám. Koučovaný prichádza na koučovanie s témou, ktorá sa rieši. 

Zodpovednosťou kouča je sledovať a prípadne flexibilne reagovať na zmenu preberanej 

oblasti, ktorú si určí koučovaný.  

V rámci riadenia koučovacieho procesu z výsledkov výskumu ďalej vyplynulo, že 

dôležitou úlohou kouča je realizovať hodnotenie, ktoré môže mať dve podoby:  

a) Formálne – vyžadujúce zadávateľom. Môže mať ústnu, alebo písomnú podobu; 

b) Neformálne – ako spätná väzba pre obe strany (kouča a koučovaného), bez hodnotenia 

so zadávateľom.  

Hodnotenie prebieha najčastejšie v priebehu (napr. po piatich z desiatich koučovacích 

stretnutí) a na konci koučovania. Venuje sa naplneniu vopred vyšpecifikovaným cieľom.  
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K hodnoteniu je možné použiť (okrem ústneho hodnotenia) aj iné metódy ako napríklad 

hodnotenie nadriadeného (štandardný hodnotiaci rozhovor), výstupy z 360° spätnej väzby, 

rozvojové centrum a i. 

Účastníci výskumu poukazovali aj na realizovanie konfirmácie, ktorá sa uskutočňuje 

na každom koučovacom stretnutí. Overuje sa ňou naplnenie cieľov, stanovených na 

začiatku stretnutia. Konfirmáciou sa robí zhrnutie a definovanie výstupov, ktoré sa 

verbalizujú (napríklad odpoveď na otázku: „Čo bolo pre Vás dnes prínosné a čo s tým 

budete robiť?  

 

Koučovanie - vklad kouča 

Ďalšou skupinou úloh patriacich pod koučovací proces sú tie, ktoré predstavujú osobný 

vklad kouča na podporu vzdelávacieho procesu:  

� Prinášanie nezávislého pohľadu na situáciu koučovaného;   

� Smerovanie koučovaného k poznaniu seba – k objavovaniu seba samého, silných 

stránok a rezerv a oblastí na rozvoj. Zameranie sa na veci, ktoré koučovaný nevníma, 

resp. si ich neuvedomuje a kde je nevyhnutný externý pohľad. Účastníci výskumu 

kládli dôraz aj na venovanie sa silným stránkam koučovaného. Nadhľad a nezávislý 

pohľad tvorí jednu z hlavných pridaných hodnôt kouča;  

� Variabilný prístup – využívanie rôznych prístupov, postupov a spôsobov ako 

rozširovať vnímanie vecí a hľadať optimálne riešenia. Kouč by mal disponovať 

rôznymi technikami (ako napr. vizualizácia, škálovanie, koláže, zrkadlenie, 

neurologické úrovne, kalibrácia, raport a pod59). Citlivo ich aplikovať v závislosti od 

situácie a potrieb koučovaného. Kouč by mal pritom dobre zvažovať čo, kedy a ako 

využiť;  

� Pomoc koučovanému pri hľadaní vlastných zdrojov a riešení – spoločné 

preskúmavanie rôznych možností, hľadanie nových, netradičných stratégií, využívanie 

osvedčených postupov pri riešení danej situácie, čiže hľadať zdroje a podporovať ich. 

Dôležité je venovať pozornosť aj na prvý pohľad, nepodstatným možnostiam;  

                                                
59 Bližšie tieto techniky rozoberajú viacerí autori ako napr. F. Rosinksi (2009), P. Szabó (2004); M. Fisher -
Epe (2006) a i. 



 

 

116

� Inšpirovanie a ukladanie výziev („challengovanie“)60 – nastavovanie zrkadla, 

kladenie niekedy i priamych a úprimných otázok (napr. ktoré upozorňujú na to, že si 

človek odporuje, vracanie sa k veciam, ktorým sa koučovaný vyhýba a ktoré súvisia 

s danou situáciou), za účelom uvedomenia si podstaty problému. Podľa skúseností 

účastníkov výskumu môže mať koučovaný tendenciu občas „unikať z toho čo na seba 

ušil“. Úlohou kouča je na to poukázať.  

 

Prenechávanie zodpovednosti na koučovanom 

Podľa účastníkov výskumu je jednou z hlavných úloh kouča neustále prenechávať 

zodpovednosť za riešenia na koučovanom a nepreberať ju na seba (neriešiť daný problém 

za neho). Tomu sa podriaďuje celý proces. V praxi sa koučovia stretávajú so situáciou, 

kedy zadávateľ očakáva, že kouč s koučovaným niečo „urobí“, dá mu nejaké rady 

a návrhy, aby zlepšil svoj výkon. Tento spôsob však nepatrí k princípom a zásadám 

koučovania.  

 

Práca s cieľmi  

Poslednou skupinou úloh súvisiacich s procesom koučovania je práca s cieľmi. Pre proces 

koučovania je kľúčové stanovenie konečného, želateľného stavu v podobe cieľov , čiže čo 

sa má koučovaním dosiahnuť. Kouč pritom napomáha ciele: 

• Stanovovať – pomoc pri definovaní konkrétnych cieľov, ktoré by mali byť 

koučovanému zrozumiteľné, uchopiteľné, nie príliš veľké, alebo malé a v prvom rade  

reflektujúce jeho potreby a záujmy. Špecifikované ciele by mali spadať aj do rámca 

zadávateľa. Kouč pri ich zostavovaní sleduje aby ich napĺňanie neobmedzovalo 

koučovaného a jeho okolie (ekologický rámec)61;  

• Dosahovať – kouč je oporou na ceste pri napĺňaní stanovených cieľov a nachádzaní 

spôsobov ako riešenia transformovať do praxe koučovaného. Konkrétne sa jedná 

o pomoc pri prekonávaní bariér, dodávaní motivácie (napr. v prípade, že sa 

koučovanému nepodarí naplniť stanovený cieľ, postup), hľadaní zdrojov a plnení 

                                                
60 Challengovanie preberáme z vyjadrenia účastníkov výskumu ako in vivo kód. Slovenský ekvivalent 
„ukladanie výziev“ je naším prekladom tohto slova.  
61 O ekologickom rámci referujú aj viacerí autori napr. J. O´Connor, J. Seymour (1998).  
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záväzkov, súvisiacich s riešením situácie. Samotná prítomnosť kouča môže nútiť 

koučovaného k tomu, aby pracoval na tom, čo si sám stanovil a pred koučom „sľúbil“;   

• Hodnotiť – reflektovať ich dosahovanie.  

  

� Administratívne úlohy 

 

Do tejto skupiny zaraďujeme úlohy, ktoré súvisia s administratívnymi náležitosťami, 

potrebnými pre zabezpečenie realizácie koučovania. Tie boli označované účastníkmi 

výskumu ako „...všetko ostatné čo je nejaká administratíva“. Nás zaujímalo, čo sa pod 

touto administratívou skrýva. Prinášame nasledujúce zistenia:  

- Organizácia stretnutí (dohodnutie miesta a času stretnutia); 

- Stanovovanie podmienok vzájomnej spolupráce (dĺžka trvania, spôsob celkového 

hodnotenia procesu, finančné aspekty – najmä v prípade externého kouča, dôvernosť 

informácií, dojednanie zmluvných podmienok); 

- Marketingové aktivity – propagovanie koučovania ako nástroja vzdelávania v rámci 

konkrétnej firmy (v prípade interného kouča), získavanie zákazok, publikačná činnosť, 

prezentácie (externý kouč); 

- Iné administratívne náležitosti (ako napr. fakturácia, a pod.).  

 

� Starostlivosť o seba 

 

Poslednú skupinu definovaných úloh tvoria tie, ktoré účastníci výskumu 

nekomunikovali priamo, resp. ich okrajovo spomenuli v inom kontexte. Pri analýze 

výskumných údajov sme dospeli k zisteniu, že tieto úlohy môžu výrazne vplývať na 

úspešnosť koučovania. Tento predpoklad sme si overili spätnou konzultáciou s dvoma 

účastníkmi výskumu, ktorí nám ju potvrdili. Preto do výstupov z analýzy pracovných 

činností kouča zaraďujeme úlohy, ktoré priamo súvisia s osobou kouča.  

Sem zaraďujeme sebarozvoj, ktorý je pre kvalitu koučovania veľmi podstatný. 

Úlohou kouča je preto neustála práca na sebe prostredníctvom vzdelávania a práce na 

svojom koučovacom štýle. Mal by si držať krok s novinkami a disponovať rôznorodými 

vedomosťami. Nemenej dôležitá je aj psychohygiena, ktorá súvisí s hľadaním 

energetických zdrojov, primeraným odpočinkom a „čistou hlavou“ pred každým 
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koučovacím stretnutím. Únava a  problémy osobného charakteru môžu negatívne 

ovplyvňovať priebeh procesu a kvalitu koučovania.  

 

Špecifikácia jednotlivých úloh kouča odpovedá na časť výskumnej otázky, ktorá 

smerovala k zisteniu popisu práce kouča. Jednotlivé výstupy slúžili na identifikáciu tých 

osobnostných charakteristík kouča, ktoré umožňujú kvalifikované vykonávanie 

jednotlivých úloh.  

 

2.2.1.2.2 Kompetencie kouča 

 

Otázka „Aké sú kľúčové kompetencie kouča, ktoré musí mať, aby bol proces 

koučovania úspešný?“, otvárala rozhovory, ktoré boli realizované so skupinou koučov, 

zapojených do výskumu. Priniesla zaujímavé odpovede a rôznorodé smery, ktorými sme sa 

vydali pri jednotlivých rozhovoroch. Informácie, ktoré sme rozhovormi získali a ďalej 

analyzovali, sme doplnili o postrehy a terénne zápisky z aktívneho participačného 

pozorovania a sebaskúsenosti autorky v role koučovaného. Prostredníctvom nich sme 

dospeli k zisteniu, že pre úspešné realizovanie koučovania je podstatné, aby kouč 

disponoval osobnostnou výbavou, podporujúcou jeho prácu, ktorá smeruje k rozvoju 

osobnosti koučovaného a jeho napredovaniu. Spomínanú výbavu vymedzujeme 

prostredníctvom kompetencií kouča.  

Pri ich špecifikovaní sme si položili otázku: „Čo sa pod týmto názvom skrýva?“ 

Odpoveďou bolo definovanie62 kompetencií kouča ako prejavov správania, zahŕňajúcich 

jednotlivé zložky osobnosti jedinca (schopnosti, zručnosti, vedomosti, charakteristiky 

osobnosti - postoje, hodnoty, motívy), ktorých prítomnosť je nevyhnutná pre 

kvalifikované koučovanie. Kompetencie ovplyvňujú pracovný výkon kouča, sú príznačné 

pre konkrétnu formu koučovania, kontext a prostredie, sú merateľné na základe 

stanovených štandardov a je možné ich formovať a rozvíjať.  

Kompetencie kouča sme nesystematizovali do kompetenčného modelu, pre ktorý je 

príznačné (okrem podrobného popisu) definovanie  požadovanej úrovne ich 

dosahovania, kontext a prostredie, na ktorý sa konkrétny model vzťahuje. Špecifikovali 

                                                
62 Pri zostavovaní definície sme vychádzali z  kompetenčného prístupu, ktorý sme rozobrali v teoretických 
východiskách predkladanej dizertačnej práce (viď. kapitola 1.2.2.1.2). 
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sme ich cez charakteristiku typického správania pri prejave danej kompetencie. 

V zostavenom zozname kompetencií sme zvlášť oddelili motívy, hodnoty, postoje 

(filozofia kouča)63 a vedomosti, ktorých vymedzenie slúžilo pri zostavovaní odbornej 

prípravy koučov.  

 

Zoznam kompetencií kouča (tabuľka č. 8) je tvorený názvami kompetencií, ich 

všeobecnou charakteristikou a jednotlivými zložkami, ktoré popisujú správanie pri prejave 

danej kompetencie. Z hľadiska metodologického postupu analýzy výskumných údajov64 

boli kompetencie kouča centrálnou kategóriu, okolo ktorej sme zoskupili prezentovanú 

teóriu. Jednotlivé kompetencie: komunikácia, budovanie vzťahu, sebauvedomenie, 

vnútorná integrita, riadenie procesu koučovania, profesionalita, označujú kategórie65 a 

zložky jednotlivých kompetencií podkategórie66. Popis podkategórií tvoria poznámky, 

ktoré sme si viedli počas analýzy výskumných údajov. Tie sme upravovali do finálnej 

podoby i v porovnaní s centrálnou kategóriou úlohy kouča (príznačnú pre analýzu 

pracovných činností kouča). Pre dokreslenie postupu prinášame nasledujúci príklad.  

 

Kompetencia komunikácia je kategóriou. Jej podkategóriami (zložkami) sú aktívne počúvanie, 

verbálny prejav a kladenie otázok. Aktívne počúvanie je kód (in vivo), ktorým sme označovali dátové 

úryvky (fragmenty textov) obsahujúce popis správania pri prejave aktívneho počúvania. V tomto 

prípade to bolo, že kouč počúva viac ako hovorí, je koncentrovaný, zameriava sa na podstatu, 

disponuje externou všímavosťou, vie presne analyzovať komunikovaný obsah. Spomínané informácie 

tvoria popis zložiek jednotlivých kompetencií (podkategórií). Poznámky, ktoré sme si viedli za účelom 

popisu kódu sme robili priebežne pri analýze výpovedí účastníkov výskumu. Obsahovali jednak 

interpretáciu, čo sa pod kódom nachádza i konkrétne citácie výpovedí. Záznamy sme viedli v nami 

vytvorenej elektronickej databáze (ukážka v prílohe č. 4).   

 

                                                
63 Od ostatných kompetencií ich oddeľujeme z toho dôvodu, že pri analýze údajov sme narazili na ich 
významnosť. Účastníci výskumu postoje, motívy a preferencie kouča výrazne zdôrazňovali a označovali za 
veľmi dôležité. 
64 Pôvodne sme jednotlivé kompetencie delili na vedomosti, schopnosti, zručnosti, postoje, záujmy, motívy. 
Na základe konzultácie s odborníkmi z praxe a vlastného uváženia sme kategorizáciu zmenili a zvolili dizajn, 
príznačný pre kompetenčný prístup. Rozhodnutie podporilo prekrývanie sa jednotlivých zložiek osobnosti, 
prípadné ich nejednoznačné zaradenie. Taktiež ich možnosť porovnania s existujúcimi kompetenčnými 
modelmi. Porovnanie prinášame v diskusii výsledkov výskumu.  
65 Kategórie sme zostavili zoskupením kódov podľa podobnosti, alebo inej vnútornej súvislosti. 
66 Podkategóriie sú systémom kódov, ktorými sme označovali dátové úryvky (fragmenty textov) pri analýze 
získaných dát. 
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Podľa prezentovaného popisu sme postupovali v prípade každej kompetencie. 

V nasledujúcom texte popisujeme jednotlivé kompetencie a ich zložky, ktoré sme získali 

z empirického skúmania. Pre väčšiu prehľadnosť ich systematizujeme do tabuľky č. 8.  

 

Tabuľka 8: Kompetencie kouča 

KOMPETENCIE KOU ČA 
K OMUNIKÁCIA  

Všeobecná charakteristika: Schopnosť efektívne a jasne komunikovať s cieľom 
porozumenia verbálnych a neverbálnych prejavov a dosahovania stanovených cieľov 
vzdelávania. 

Zložky 
kompetencie 

Popis 

Aktívne počúvanie 

Kouč je  v pozícii, kedy viac počúva ako rozpráva. Koučovaného 
neobmedzuje v komunikácii - dáva mu priestor a neskáče do reči. 
Plne sa koncentruje na verbálny a neverbálny prejav (ktorý má v 
symbióze), spracováva ho,  reaguje naň a  dáva najavo, že je 
prítomný a zainteresovaný.  
Súčasťou aktívneho počúvania je koncentrácia: plné sústredenie 
sa na koučovaného (kouč nevenuje pozornosť sebe, svojim 
pocitom a myšlienkam), zachytávanie obsahu a podstaty 
rozhovoru. Sledovanie uvažovania koučovaného, všímanie si 
detailov, čo a ako hovorí, na čo kladie dôraz. Nebyť pritom 
zameraný na výkon ale na pomoc koučovanému.  
Súvisí s tým schopnosť rýchlo a presne analyzovať 
komunikovaný obsah a vedieť sa zamerať na podstatu: 
schopnosť vidieť štruktúru v rozprávaní koučovaného, nenechať 
sa "potopiť obsahom" a vedieť oddeliť dôležité od nedôležitého 
(metarovina). Kouč v prípade potreby pomáha nájsť koučovanému 
štruktúru v rozprávaní a v jeho myšlienkach (napr. ak koučovaný 
rozpráva príliš obšírne, chaoticky, odbieha) a nasmerovať na 
podstatu.   
Dôležitá je prítomnosť externej všímavosti: vedieť si všimnúť 
významné veci a upozorniť na ne koučovaného cez spätnú väzbu 
a tým otvárať nové perspektívy nazerania na problém i samého 
seba. Vedieť aktívne vytiahnuť podstatnú myšlienku a rozvíjať ju. 
Podľa našich zistení z rozhovoru i pozorovania si kouč, v rámci 
rozvoja tejto kompetencie, postupne vytvára návyk 
a neuvedomuje si ako to robí (má to zautomatizované). Ale 
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uvedomuje si, že sa to deje a prečo sa to deje. 

Verbálny prejav 
 

Zrozumiteľná komunikácia: presné a jasné vyjadrenie 
myšlienok. Verbálne naladenie sa na koučovaného: používanie 
rovnakého jazyka, terminológie, vedie k lepšiemu porozumeniu a 
napomáhaniu rozvojovému procesu. 
Parafrázovanie: vystihnutie a prerozprávanie komunikovaného 
obsahu. Túto zručnosť opisuje jeden z účastníkov výskumu: "Je 

veľmi dôležité pomenovať vec tak, aby to presne sedelo tomu 

pocitu koučovaného. Niekedy je to pomenovanie, to 

parafrázovanie úplne mimo. Ten koučovaný zareaguje: „nie, nie 

toto som nemal na mysli“. Okamžik keď povie: „áno, presne toto 

som mal na mysli, je manifestáciou koučovskej zručnosti." Jedná 
sa o potvrdenie si toho, čo koučovaný komunikuje a ako to kouč 
chápe. Parafrázovanie prináša ďalší „materiál“ pre vedenie 
rozhovoru a preskúmanie všetkých variant. Ide aj o pomenovanie 
toho, čo koučovaný často krát nevie zadefinovať. Tu je však 
dôležité, aby kouč nevkladal vlastné hypotézy a obsahy, čo sa 
podľa názoru účastníkov výskumu často objavuje.  
Parafrázovanie býva označené aj ako súčasť a technika aktívneho 
počúvania.  

Kladenie otázok 
 

Vedie k overovaniu si správneho pochopenia (napr. cez 
parafrázovanie) a posúvaniu rozhovoru. 
Kladenie otázok patrí k elementárnym zručnostiam kouča a tvorí 
základ koučovacieho rozhovoru. Otázky musia byť pritom jasne 
formulované, položené v správny čas (vhodné časové 
zreťazenie), zacielené a zámerné. Charakteristiku demonštruje aj 
vyjadrenie jedného účastníka výskumu: „Kouč vždy musí vidieť 

funkčnosť otázky i odpovede - vedieť čo ňou sleduje.“ Vhodné je 
používať prevažne otvorené otázky, ktoré nenavádzajú na 
odpoveď.  
Dôležité je ísť cez otázky k podstate problému, rýchlo neuzatvárať 
preberanú oblasť a venovať sa témam koučovaného a nie kouča. 
Zistenie dopĺňame citátom, ktorý poukazuje na túto chybu 
v koučovaní: „Typická začiatočnícka chyba je, že kouč ide po 

svojich témach, ktoré si myslí že koučovaný potrebuje.“  
Správnymi otázkami je možné preniknúť ku konkrétnostiam, 
riešiť veci nielen na povrchu, ale ísť do hĺbky problému, viesť 
koučovaného k sebareflexii a nadhľadu. Zo záverov z výskumu 
vyplýva, že zručnosti klásť otázky by sa mala v odbornej príprave 
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kouča venovať zvýšená pozornosť.  
 

BUDOVANIE VZ ŤAHU 

Vytváranie vzťahu, založenom na partnerskom prístupe, dôvere, rešpekte, ktorý vedie 
k utvárania bezpečných a inšpirujúcich podmienok pre učenie a rozvoj.  

Dôveryhodnosť 

Kouč by mal byť schopný dodržiavať to čo sľúbil a riadiť sa 
morálnymi hodnotami a princípmi, byť spoľahlivý a čestný. 
Koučovanému zaručiť diskrétnosť a vytvárať bezpečné prostredie, 
umožňujúce venovať sa hlbším témam. Túto schopnosť 
odvodzujeme aj z nasledujúceho citátu účastníka výskumu: 
„Vytvorenie takého prostredia, aby sa ten človek pustil do 

niektorých vecí, ktorým sa bežne vyhýba.“  
Ku dôveryhodnosti patrí aj autentickosť: byť prirodzený vo 
vzťahu k ostatným.   

Naladenie sa na 
druhého 

Táto kompetencia zahŕňa viaceré oblasti: 
Empatia: prejavuje sa ako citlivosť na pocity koučovaného 
a schopnosť naladiť sa na partnera (verbálne, neverbálne). 
Kalibrácia : schopnosť odčítať cez neverbalitu dôležitosť 
jednotlivých tém pre koučovaného a podľa toho reagovať. 
Prispôsobenie sa aktuálnej situácii koučovaného: v prípade 
potreby preberať tému, ktorá nemusí zdanlivo súvisieť 
s koučovaním ale so súčasným stavom a situáciou koučovaného 
(napr. ak má koučovaný náročné životné obdobie, zvýšenú 
pracovnú záťaž a pod.); nedržať sa striktne cieľov koučovania za 
každých okolností. Takto prejaviť svoje porozumenie. 

Ľudskosť 

Chápajúci a priateľský prístup uznávajúci ľudské chyby 
a vytvárajúci priestor pre ľudskú nedokonalosť. Vytvoriť tak 
prostredie, kde nemusí byť koučovaný dokonalý a kde môže 
bezpečne odhaliť svoje nedostatky. 

Akceptácia  

Podstatné je rešpektovanie jedinečnosti a osobitosti koučovaného, 
objavovanie a využívanie jeho zdrojov. Kouč by mal 
minimalizovať dávanie rád. Uvedomovanie si, že možno pre 
kouča zdanlivo nepodstatná vec môže byť pre koučovaného 
významná.  
Využívať pritom nedirektívny prístup  -  absencia kontroly nad 
obsahom rozhovoru, vyhýbanie sa hodnotiacim stanoviskám ku 
komunikovaným obsahom.   

Trpezlivosť 
 

Vytváranie dostatku času a priestoru pre koučovaného, nechať 
veciam voľný priebeh a zbytočne veci nesiliť, len preto aby bol 
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čím skôr dosiahnutý cieľ.  

 

SEBAUVEDOMENIE  

Uvedomovanie si seba samého, svojich predností, limitov a oddeľovanie vlastného 
prežívania od prežívania druhého za účelom plnej koncentrácie na potreby koučovaného.  

Sebareflexia 

Vnímavosť kouča voči sebe, sebapoznanie, introspekcia, neustála 
reflexia svojich silných stránok a rozvojových oblastí, kritické 
hodnotenie svojho výkonu smerom k vlastným možnostiam a 
vzhľadom k výkonu druhých. Následná práca na maximalizovaní 
vlastného potenciálu.  

Sebakontrola 
 

Uvedomovanie si seba samého počas procesu koučovania a pritom 
venovanie plnej pozornosti koučovanému.   
Náhľad na seba: znalosť seba samého a seba k niekomu, práca 
s vlastnými emóciami - uvedomovanie si, čo robia emócie 
koučovaného s koučom, vnímanie prežívania samého seba v 
situáciách, či už emocionálne napätých, alebo významných. Túto 
kompetenciu vystihuje vyjadrenie kouča, zapojeného do výskumu: 
„Je dôležité oddeliť vlastné emócie od emócií druhého, čo je moje 

a čo je tvoje. Kouč vlastne sleduje dva procesy. Sleduje, čo ten 

človek rozpráva, čo sa s ním deje a súčasne prepína do vlastnej 

psychiky a sleduje ako ten jeho vnútorný svet na to reaguje." Toto 
prežívanie a vnímanie seba by nemalo ovplyvňovať priebeh 
procesu a  zachytávanie podstatných vecí v komunikácii 
koučovaného. Ak to nemá kouč zvládnuté, tak to môže 
nepriaznivo vplývať na aktívne počúvanie. 
Súčasťou sebakontroly je nezaujatosť: nevnášanie vlastných tém 
(riziko skĺznutia do poradenstva a dávania rád). Kouč by nemal 
byť „kontaminovaný svojimi nevyriešenými zážitkami", nemal by 
sa vyhýbať jemu neobľúbeným oblastiam.  

Dôležité je taktiež, aby bol kouč schopný v proces koučovania 
ovládať svoje nálady. 
Ku sebakontrole patrí aj poznanie vlastných hodnôt, ich 
zadefinovanie, uvedomovanie a riadenie sa podľa nich. To je úzko 
prepojené na filozofiu kouča. 

  

VNÚTORNÁ INTEGRITA  

Vnútorná vyzretosť a disponovanie charakteristikami, ktoré vedú ku kvalitnému 
a profesionálnemu výkonu. 

Sebaistota Dôležité je, aby sa kouč nepodceňoval, ale ani nepreceňoval svoje 
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 schopnosti. Mal zdravé sebavedomie, trúfol si na výzvy, zároveň 
poznal svoje limity a bol v prípade potreby o nich schopný 
hovoriť. Nevyhnutná je pokora a neustála práca na sebe. 
Sebaistota tvorí základ aj pre jasnú a otvorenú komunikáciu.  

Zvládanie 
vypätých situácií 

 

Byť schopný adekvátne reagovať v  emočne vypätých situáciách, 
ostať pokojný a plne sústredený na rozhovor „Niekedy môže dôjsť 

k silným emočným reakciám a kouč na to musí byť pripravený.“ 
Citát vystihuje pripravenosť a schopnosť kouča zvládať záťažové 
situácie. 

Nadhľad  Schopnosť byť nezaujatý a mať na veci nadhľad.  

  

RIADENIE PROCESU KOUČOVANIA  
Efektívne a kvalitné vedenie jednotlivých koučovacích stretnutí s využitím rôznych 
metód, techník, prístupov a princípov. 

Koordinácia 
procesu 

Súvisí so štruktúrovanosťou kouča, neustálym prehľadom 
o preberaných témach a stanovených cieľoch, časovou 
organizovanosťou a efektivitou (vedieť maximálne využiť čas 
pre potreby dosiahnutia stanoveného cieľa), v správnom 
aplikovaní postupnosti krokov v realizácii procesu.  

Práca s cieľmi 

Stanovovanie cieľov – znalosť spôsobu stanovovania cieľov, ich 
štruktúry, zručnosť v nasmerovaní koučovaného pri ich správnom 
definovaní, podpora pri odhaľovaní rozvojových oblastí, tém 
koučovaného a následnom vyšpecifikovaní cieľov. 
Dosahovanie cieľov – vedenie rozhovoru takým spôsobom, aby 
sa sledovali stanovené ciele, pritom neustále prenechávať 
zodpovednosť za ich plnenie na koučovanom.  
Hodnotenie cieľov – ovládanie a aplikácia techník, vedúcich 
k zhodnoteniu stanovených cieľov. 

Ukladanie výziev 
(„challengovanie“) 

Schopnosť situačne upozorňovať na podstatné veci a vracať 
koučovaného k vlastným záväzkom a rozhodnutiam. Taktiež 
preveriť, či je svoje rozhodnutie a cieľ schopný dosiahnuť. 

Aplikácia 
rôznorodých 
techník 

Kouč by mal nielen poznať rôzne techniky, ale ich mať aj 
zvládnuté, preverené, vedieť, kedy ich uplatniť, aké výstupy je 
možné z danej techniky získať, čo nimi chce sledovať a aké riziká 
z nich môžu vyplývať. Pritom sleduje zámer a stanovený cieľ. 
V realizácii procesu je dôležitá prirodzenosť: zbavenie sa 
kontroly nad sedením - nechať koučovanie voľne plynúť, 
nesledovať kŕčovito štruktúru, správnu aplikáciu metodiky a 
nástrojov. Tie by mal využívať prirodzene a automaticky, tak aby 
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mu neuchádzali dôležité veci počas ich aplikácie. 
Z toho vyplýva podstata prítomnosti kouča v koučovacom 
procese, ktorou je schopnosť využívať seba ako nástroj - byť 
prostriedkom rozvoja niekoho iného a nebyť tam sám za seba. 
Vystihuje to i citát z rozhovoru s účastníkom výskumu: "To čo 

tam kouč prináša by nemalo byť o koučovi, ale o klientovi. Je to 

ako by ten kouč bol nástroj, ktorý len čaká na správny tón klienta 

nech sa rozoznie. Samotný kouč nehrá na ten nástroj, ale je tým 

nástrojom a klient ho môže využiť." 

 

PROFESIONALITA  

Zvládanie nárokov na kvalitný výkon, poznanie výhod a limitov tejto formy vzdelávania 
a smerovanie činnosti  v záujme koučovaného. 

Profesionalita 

V procese koučovania je dôležité, aby si bol kouč schopný 
neustále uvedomovať svoju rolu a dôvody, prečo daná firma 
využíva jeho služby. V prípade, že je cieľom rozvoj zamestnanca, 
maximalizovanie jeho potenciálu a zvyšovanie výkonu, mal by 
kouč rozhovor a riešenú problematiku vzťahovať k tomto zámeru. 
Nedať sa nechať strhnúť inými témami (s výnimkou ak zadávateľ 
súhlasí s voľným priebehom koučovania, koučovaný je 
samoplatca, alebo si to nevyhnutne vyžaduje situácia). 
Koučovanie by nemalo byť len miesto na vyrozprávanie sa (aj keď 
i to tvorí podstatnú časť vedeného rozhovoru s koučom, a ktoré 
môže viesť k objavovaniu oblastí na riešenie), ale aktívnou prácou 
na rozvoji koučovaného. Kouč by mal byť schopný jasne 
rozlišovať medzi témami, ktoré už môžu zachádzať do 
psychoterapie a venovať sa im oddelene, resp. odporučiť 
koučovanému iného odborníka. Byť si vedomý limitov tejto formy 
vzdelávania, ale aj tých svojich a vedieť na ne upozorniť.  
Dôležité je mať ľudský prístup, ale udržiavať si pritom 
profesionálny odstup – neriešiť problémy za koučovaného a byť 
v niektorých situáciách i úprimný a tvrdý. Taktiež byť schopný sa 
odosobniť od situácií a ľudí, ktorí mu nemusia byť vždy 
sympatickí. 

Sebarozvoj 
 

Systematický a dlhodobý rozvoj prostredníctvom kontinuálneho 
vzdelávania a rozvoja. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Z tabuľky č. 8 vyplýva, že najrozsiahlejšou kompetenciou je komunikácia. Tú 

uvádzame ako prvú nielen z hľadiska objemu, ale aj dôležitosti a frekvencie jej 

objavovania sa pri analýze výskumných údajov. Komunikáciu, ako nevyhnutnú 

kompetenciu, zadefinovali všetci účastníci výskumu. Tí verbalizovali potrebu zvýšenej 

pozornosti pri jej rozvoji. V rámci tejto kompetencie dominovalo kladenie otázok 

(najfrekventovanejší výskyt z pomedzi všetkých kódov) a aktívne počúvanie. 

Budovanie vzťahu bolo druhou najčastejšie sa vyskytujúcou kompetenciou. Na jej 

nevyhnutnú prítomnosť v prejavoch správania kouča upozornili všetci účastníci výskumu. 

Dominantné postavenie malo naladenie sa na druhého cez empatiu a prispôsobenie sa 

situácii koučovaného. Nakoľko mala kalibrácia presah taktiež do komunikácie, ale jej 

obsah bol často krát spomínaný s budovaním vzťahu, rozhodli sme sa ju zaradiť pod túto 

kompetenciu.   

V rámci sebauvedomovania vyplynula ako významná sebakontrola. Náhľadu na seba 

sa pomerne dlhý čas venovalo viacero účastníkov výskumu. 

Vnútorná integrita a riadenie procesu koučovania súvisia s priebehom jednotlivých 

koučovacích stretnutí a so zvládaním rôznych vzniknutých situácií. V riadení procesu 

koučovania by sme radi vyzdvihli prirodzenosť pri aplikácii rôznych techník. Na jej 

dôležitosť upozornili priamo účastníci výskumu, ale aj terénne zápisky z aktívneho 

participačného pozorovania.  

Profesionalitu, ktorá uzatvára popis kompetencií, sme špecifikovali ako poslednú zo 

všetkých kompetencií. Zahrnuli sme ju dodatočne, na základe opätovnej analýzy 

niektorých častí rozhovorov a terénnych zápiskov. Nakoľko sme jej jednotlivé 

charakteristiky nemali obsiahnuté v definovaných kompetenciách, zoskupili sme ich pod 

profesionalitu. Jej relevantnosť vyplýva nielen z názorov účastníkov výskumu, ale aj 

etického kódexu kouča.   

 

Vedomosti     

 

Pre prácu kouča je potrebná znalosť a pochopenie koncepcie koučovania – na čom 

sa zakladá, aké hlavné princípy a nástroje koučovania využíva, aké sú jeho funkcie 

a filozofia, výhody a limity. Ku zvyšovaniu kvality koučovania prispieva aj disponovanie 

znalosťami o človeku, jeho rozvoji, poznaní psychologických javov ako napr. motivácia, 
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bloky, zložky, utváranie a formovanie osobnosti, správanie človeka, kompetenčný prístup 

a pod. Nápomocnou môže byť aj teoretická orientácia v často preberaných témach ako 

napr. delegovanie, manažment času, zvládanie stresu, vedenie ľudí a pod. Vedomosti by si 

mal kouč neustále rozširovať s rôznych zdrojov.  

 

Filozofia kouča 

 

Pod filozofiou kouča radíme súbor charakteristík osobnosti, do ktorej patrí motivácia, 

postoje, hodnoty a preferencie. Tie sme zoskupili do jedného celku a pomenovali 

príznačným názvom. Filozofia koučov a jej jednotlivé zložky sa často krát objavovali 

v jednotlivých výpovediach účastníkov výskumu. Tí ju považovali za jeden 

z najdôležitejších pilierov práce kouča. Účastníci výskumu argumentovali, že zvládanie 

techník, metodiky a procesu koučovania sa dá naučiť vzdelávaním a cibriť praxou. Naopak 

presvedčenie v nazeraní na človeka a celková filozofia kouča sa nedá len tak ľahko naučiť. 

Tá podľa nich často krát odlišuje kvalitného kouča od priemerného.  

V našich výskumných záveroch nezostavujeme motivačný a hodnotový profil, ale 

poukazujeme na tie zložky, ktoré sú z hľadiska profesionality kouča významné a môžu 

vplývať na napredovanie, kvalitu a úspešnosť vzdelávania.  

V práci kouča je dôležité mať vyjasnenú otázku, prečo koučuje a čo od toho 

očakáva. Koučovanie je z pohľadu účastníkov výskumu jeden z prejavov postoja k životu, 

ktorým je vnímanie koučovania ako poslania. Od toho sa odvíja prístup, spôsob práce 

a podľa niektorých účastníkov výskumu aj kvalita kouča.  

K hlavným motivátorom koučov patrí ochota pomôcť a posunúť koučovaného 

dopredu, práca s ľuďmi a ich systematický a nenásilný rozvoj. Častým dôvodom výberu 

koučovania bolo zameranie sa na individualizovaný prístup , ktorý umožňuje smerovať 

proces vzdelávania vyplývajúci z konkrétnych potrieb a situácií vzdelávaného a možnosť 

sledovať jeho napredovanie. Primárnym motívom by nemalo byť finančné obohatenie, 

prestíž, alebo možnosť niekoho ovládať a zneužívať.   
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K hlavným motívom, ktoré sa objavili vo výskumných údajoch patrí otvorenosť k 

vlastnému sebarozvoju67, zmene, kontinuálnemu vzdelávaniu a sledovaniu trendov. 

"Dobrý kouč si uvedomuje, že potrebuje na sebe neustále pracovať a to ho odlišuje od tých 

priemerných.". Citát účastníka potvrdzuje nevyhnutnú prácu na sebe a rozvoji svojich 

kompetencií. Z toho vyplýva orientácia na kvalitu – vo svojej práci využívať overené 

účinné metódy, postupy a snažiť sa o ich kvalitnú implementáciu. Taktiež neustále 

zdokonaľovanie využívaných techník a vytváranie vlastného koučovacieho štýlu 

(sledovať seba v koučovaní, zisťovať čo mu funguje, čo nefunguje a na tomto základe si 

vytvárať vlastné postupy, vlastný štýl). Pre prácu je nevyhnutné dodržiavanie etických 

pravidiel  a princípov (viď. príloha č. 5), ktoré v sebe zahŕňajú dôvernosť informácií, 

rešpekt voči partnerovi a i.   

Z hľadiska postojov je potrebné, aby bol kouč otvorený k ľuďom a nemal vytvorené 

predsudky, či už voči človeku, alebo konkrétnej téme. Úprimne veril v rozvoj, 

napredovanie a možnú zmenu človeka. Mal rešpekt voči situácii koučovaného a bol 

presvedčený, že koučovaný sám najlepšie vie, čo je pre neho to najsprávnejšie. Takto 

dôveroval v hlavný princíp koučovania, ktorým je presvedčenie, že koučovaný má v sebe 

dosť zdrojov, aby vedel danú situáciu vyriešiť: „To čo sa hovorí, že dôverovať 

koučovanému, že  to čo sa v človeku deje, môže byť pre neho dôležité, zmysluplné. A keď 

koučovaný cíti, že mu kouč dôveruje, a nesnaží sa ho ťahať, tlačiť niekam kvôli výsledku, 

tak začne sám sebe viac dôverovať. A tým byť omnoho bližšie k zdrojom, aby si to 

poriešil.“  Z toho vyplýva uvedomovanie si, že kouč nemá „liek na všetko“, že presne vie, 

čo koučovanému môže pomôcť, ale že len akceleruje nachádzanie a aplikovanie riešení. 

Nebyť orientovaný na výkon, ale potreby koučovaného.  

V práci a živote kouča je dôležité mať vo vzájomnej synergii jednotlivé zložky 

filozofie kouča nielen v priebehu koučovania, ale aj mimo neho.  

 

V analýze pracovného miesta kouča sme vyšpecifikovali jednotlivé úlohy 

a kompetencie, ktoré sme charakterizovali ich opisom a požadovaným prejavom správania. 

Obe tieto časti analýzy sú úzko späté, preto sa ich charakteristika navzájom prelína. 

                                                
67 Sebarozvoj sa objavuje i v úlohách kouča a kompetenciách kouča ako zložka profesionality. Nakoľko bol 
spomínaný účastníkmi výskumu vo viacerých kontextoch a bol naň kladený veľký dôraz, rozhodli sme sa pre 
jeho zaradenie do viacerých oblastí. 
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Prelínanie je prítomné aj medzi jednotlivými kompetenciami a ich zložkami, ktoré nestoja 

izolovane, ale navzájom súvisia.  

Zo zadefinovaných úloh a kompetencií je zrejmé, že koučovanie má vysoké nároky 

nielen na výkon, ale aj osobu koučovaného. Ich komplexnosť si vyžaduje neustálu, 

systematickú a kontinuálnu prácu. Pri vykonávaní koučovania je dôležité nielen vedieť 

pracovať s koučovaným, ale aj sám so sebou.  

Špecifikovanie pracovných činností a kompetencií kouča sme realizovali z dôvodu 

zistenia, čo všetko kouč robí a čo na to potrebuje. Tieto zistenia sme vnímali ako dôležité 

pre zadefinovanie jeho profesijného formovania a odbornej prípravy. Tvorilo to finálnu 

fázu skúmania, ktorej výstupy sú prezentované v nasledujúcej kapitole. Špecifikovanie 

profesijného formovania koučov tvorilo najpodstatnejšiu časť empirického výskumu, 

venovaného koučom. 

 

2.2.1.3 Profesijné formovanie koučov 

 

Z predchádzajúcich výstupov nášho skúmania vyplýva, že byť koučom si vyžaduje 

veľmi komplexnú prípravu a neustálu prácu na sebarozvoji. Vzdelávanie by malo viesť 

k zvnútorneniu princípov a postupov využívaných v rámci koučovania. Cestou, akou sa 

kouč vydá je individuálna. My ju popisujeme vo všeobecnosti, pričom odborné 

vzdelávanie zasadzujeme do širšieho kontextu, ktorým je profesijné formovanie koučov.  

 

Táto časť prezentovaných výskumných výsledkov predstavuje finálnu fázu skúmania, 

venovanú koučovaniu. Prináša odpoveď na tretiu výskumnú otázku, ktorá znela 

nasledovne: „Ako vyzerá cesta profesijného formovania koučov a aká odborná príprava 

je pre vykonávanie koučovania potrebná?“ V našom skúmaní sme sa zamerali na spôsob 

a cestu, ako sa koučovia vzdelávajú a pripravujú na vykonávanie koučovania.  

Tejto oblasti sme venovali najväčšiu pozornosť v rozhovoroch s účastníkmi 

výskumu. Zaujímali nás najmä vzdelávacie podujatia, ktoré je nevyhnutné absolvovať na 

to, aby boli koučovia vôbec schopní koučovať. Aké sú formy, metódy týchto podujatí, čo 

je ich obsahom, čo je pre ne špecifické a čo všetko vplýva na odbornú prípravu koučov 

boli témy, ktorým sme sa v rozhovoroch venovali. U účastníkov výskumu nás zaujímal aj 

životných príbeh cesty „stávania sa“ koučom. Ten tvoril časť rozhovoru. Okrem rozhovoru 
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sme využívali aj terénne zápisky z aktívneho participačného pozorovania a obsahovú 

analýzu produktov (napr. učebné plány jednotlivých vzdelávacích podujatí).  

Získané údaje sme následne triedili, rozoberali, porovnávali, zoskupovali podľa 

postupu analýzy výskumných údajov. Najprv sme analyzovali jednotlivé dátové úryvky 

(fragmenty textov), ktorým sme priraďovali jednotlivé kódy (napr. vysokoškolské 

vzdelanie, širšia životná skúsenosť, koučovací výcvik, psychoterapeutický výcvik, 

konferencia, prax s koučovaním, supervízia, odnaučenie sa, spätná väzba a i.) Kódy sme 

potom ďalej kategorizovali a zoskupili do kategórií (ako napr. vstupné vzdelania a prax, 

odborná príprava koučov, formy vzdelávania, obsah vzdelávania a i.). Spracovanie údajov 

smerovalo k vytvoreniu kostry analytického príbehu, obsahujúceho popis kategórií 

a vzťahov medzi nimi, ktoré sme zlúčili do jednotiacej línie. Pri zostavovaní modelu sme 

využili aj výstupy z predchádzajúcich častí skúmania (z analýzy prostredia a analýzy 

pracovného miesta kouča). 

Centrálnu kategóriu tvorilo profesijné formovanie koučov. To vnímame ako proces, 

ktorého významnou fázou je odborná príprava koučov. Tá bola jadrom skúmania. 

Odborná príprava koučov je v našom ponímaní označenie pre zámerné formovanie 

kompetencií kouča prostredníctvom vzdelávania a rozvoja, vedúce ku kvalifikovanému 

plneniu úloh kouča. Odbornému vzdelávaniu koučov predchádza vôľa stať sa koučom 

a vstupujú do nej predchádzajúce vstupné vzdelanie a prax.  

 

V nasledujúcom texte prezentujeme výskumné zistenia v oblasti profesijného 

formovania koučov, ktoré slúžia aj ako návrh postupu prípravy na vykonávanie 

koučovania (najmä časť venovaná odbornej príprave koučov). Proces popisujeme od jeho 

začiatku, čiže od vôle stať sa koučom, až po definovanie špecifík odbornej prípravy 

koučov. Popis vyjadrujeme graficky schémou č. 8. 

 

Vôľa stať sa koučom 

 

Z výsledkov skúmania vyplýva, že samotnému koučovaniu a jeho odbornej príprave 

predchádza vôľa stať sa koučom. Tú vytvára a ovplyvňuje predchádzajúca skúsenosť 

s koučovaním, či už v podobe vlastného koučovacieho zážitku (byť v role koučovaného) 

alebo využívaním koučovacieho prístupu (metodiky) v bežnej praxi. Ďalej to môže byť 
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práca s ľuďmi, záujem o rôzne formy a metódy rozvoja človeka, získavanie podrobnejších 

poznatkov o koučovaní a viera v jeho efektívnosť. Nasleduje postupná orientácia čo si 

všetko koučovanie vyžaduje a identifikácia vlastných vzdelávacích potrieb kouča. Potom 

sa uskutočňuje výber jednotlivých foriem a postupov vzdelávania, ktorý je ovplyvnený aj 

vstupným vzdelaním a skúsenosťami kouča. V tejto fáze sa podľa názoru koučov začína 

budovať filozofia kouča, ako jedna z podstatných kompetencií.  

 

Vstupné vzdelanie a prax 

 

Pod vstupným vzdelaním rozumieme formálne a neformálne vzdelávanie 

absolvované koučom v minulosti a ktoré predstavuje jeho vedomostnú výbavu. Na ňu je 

možné „nabaľovať“ ďalšie vedomosti, osvojiť si nové zručnosti a takto formovať 

kompetencie kouča. Výstupy ohľadom vstupného vzdelania a praxe sme získali jednak zo 

životných príbehov koučov, ale aj priamym dopytovaním sa na túto oblasť. Výskumné 

zistenia sú nasledujúce. 

 

Formálne vzdelávanie: ukončené vzdelanie 

Absolvované vzdelanie tvorí vedomostný základ kouča. Zároveň je súčasťou jeho 

profilu. Stupeň dosiahnutého vzdelania nie je v rámci vstupnej kvalifikácie podmienkou, 

aby sa jedinec stal koučom.  

Výhodou môže byť ukončené vysokoškolské vzdelanie, ktoré je vnímané skôr ako 

benefit a nie ako nutná podmienka. Ukončené vysokoškolské vzdelanie by preto nemalo 

byť diskriminačným faktorom, ale ako sekundárna výhoda kouča a možný predpoklad 

dlhodobej, samostatnej a systematickej práce na sebarozvoji. Na tomto sa zhodli všetci 

účastníci výskumu i keď ich názor na akademický titul sa odlišoval. Jedna skupina 

považovala ukončené vysokoškolské vzdelanie za podstatné. V jeho prospech hovorí 

nasledujúci citát: "Tým, že má človek akademické vzdelanie je tam predpoklad, že si cení 

vzdelanie a neustálu prácu na sebe a to je už určitý bazál". Argumentujú aj tým, že 

koučovia často krát pracujú s koučovanými s rozličným dosiahnutým vzdelaním (často krát 

je to vysokoškolský titul), čo môže byť selekčnou nevýhodou. Je to taktiež predpoklad pre 

získanie širšieho rozhľadu, pojmového aparátu a schopnosti orientovať sa v informáciách. 

Druhá skupina považuje akademické vzdelanie za nepodstatné: „Ja verím v to, že nie je 
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dôležité pregraduálne vzdelanie. Myslím si, že inžinier môže byť rovnako dobrým koučom 

ako doktor psychológie, alebo stredoškolák. Skôr tam ide o iné kvality.“ Ich názory 

vychádzajú z presvedčenia, že vysokoškolský titul nezaručuje kompetentnosť a kvalitnú 

aplikáciu tejto formy vzdelávania v praxi.  

Z hľadiska oblasti vzdelania účastníci výskumu zdôraznili, že výhodou môže byť 

absolvované humanitné vzdelávanie a vzdelávanie zamerané na prácu s dospelým 

človekom a jeho rozvojom a vzdelávaním (ako napr. psychológia, andragogika, 

pedagogika, sociológia a iné príbuzné odbory). Výhodou môže byť aj manažérske 

vzdelávanie a oblasť riadenia ľudských zdrojov. Zistenia dopĺňa názor jedného z koučov: 

"Myslím si, že z hľadiska vzdelávania veľmi pomôže akékoľvek vzdelanie, ktoré sa svojím 

predmetom zaoberá rozvojom ľudí. Nemusí to byť, ale je to výhoda.“ To dopĺňa i spoločný 

názor účastníkov výskumu, že dosiahnuté vzdelanie môže byť pre kouča výhodou. 

 

Odborné vzdelanie v oblasti koučovaného 

Podľa konzistentného názoru účastníkov nášho výskumu, kouč nemusí nutne 

disponovať vzdelaním v odbore, v ktorom pôsobí koučovaný. Uvádzame jeden z nich: 

"Podľa môjho názoru to môže byť niekedy kontraproduktívne, pretože to neumožňuje 

rozvinutie koučovacieho štýlu a kouč má tendenciu skĺzavať skôr k poradenstvu alebo 

poučovaniu." Odborné vzdelanie však môže byť ďalšou výhodou kouča. V prípade, že ním 

kouč nedisponuje, je užitočné získať aspoň širší prehľad z príslušnej oblasti.  

 

Neformálne vzdelávanie: tréningy, školenia, semináre, workshopy 

Absolvovanie rôznych vzdelávacích podujatí, ktorých obsah je zameraný na rozvoj 

kompetencií príznačných pre koučovanie (témy, ktoré pomáhajú napredovať človeku 

a zdokonaľovať sa).  

 

Celkovo sa názory koučov prikláňajú k tomu, že vstupné vzdelanie nie je nutnou 

podmienkou, či brzdou, aby sa niekto zaujímal o vykonávanie koučovania. My sa k tomuto 

názoru pridávame. Získané vzdelanie považujeme ako výhodu i z hľadiska rýchlejšieho 

učenia a rozvoja kompetencií kouča.   
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Prax  

Tak ako v prípade vstupného vzdelania je prax výhodou. Do praxe zaraďujeme 

skúsenosti z rôznych oblastí (rozvoj a vzdelávanie ľudských zdrojov, práca s ľuďmi, ich 

riadenie a manažovanie a pod.), nápomocných pre proces koučovania a odbornú prípravu 

koučov. Vyjadrenia účastníkov výskumu naznačujú, že predchádzajúce skúsenosti môžu 

pozitívne vplývať na rýchlejšie pochopenie koučovaného, zachytenie cieľa, problému, 

ktorý chce riešiť, naladenie sa na potreby a požiadavky danej pracovnej pozície. Taktiež 

mať dopad aj na úspešnosť kouča na trhu a jeho akceptáciu koučovaným – najmä v prípade 

koučovania manažérov, ktorí predchádzajúcu skúsenosť kouča často krát považujú za 

dôležitú. Objasnenie prináša citácia výroku jedného z účastníkov výskumu: „Manažér, sa 

cítia často krát pohodlnejšie keď vedia, že niekto má za sebou manažérsku skúsenosť. 

Myslia si, že je to výhoda, čo nemusí vždy tak byť. Nezaručuje to, že jeho koučovacie 

schopnosti a zručnosti budú kvalitné.“  

Koučovia viac ako prax v danom odbore považujú za dôležitú širšiu životnú 

skúsenosť, ktorá prispieva k empatii a pochopeniu situácie koučovaného, otvorenosti a 

blízkosti k téme, mentálnemu spracovaniu náročných situácií koučovaného – s čím súvisí 

sebauvedomovanie, konkrétne náhľad na seba. 

 

V tejto časti nášho skúmania sme narazili na najviac protichodných názorov. 

Z kapacitných dôvodov a zámerov predkladanej dizertačnej práce sme sa tejto oblasti 

podrobne nevenovali. Myslíme si, že by  bolo podnetné zaoberať sa touto témou viac. 

 

Z vyššie popísaných fáz profesijného formovania kouča vyplýva, že akákoľvek 

skúsenosť a vzdelanie, ktoré súvisia s koučovaním a jednotlivými kompetenciami kouča sú 

výhodou pre ďalšie napredovanie kouča a stávajú sa základom pre jeho odbornú prípravu.    

 

2.2.1.3.1 Odborná príprava koučov 

 

Hlavnú zložku profesijného formovania kouča tvorí odborná príprava, ktorej sme 

venovali veľkú pozornosť. Cieľom odbornej prípravy koučov je formovanie kompetencií 

kouča tak, aby vedel kvalitne plniť jednotlivé úlohy a zodpovednosti. Je to spôsob ako 

si osvojiť a zvnútorniť jednotlivé  techniky, postupy, zručnosti a stať sa profesionálom. Do 
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odbornej prípravy zahŕňame všetky špecializované aktivity zacielené na formovanie kouča 

ako odborníka. Pre odbornú prípravu koučov je charakteristické, že by mala byť 

kontinuálna, nepretržitá, vyžadujúca si uvedomenie a presvedčenie, že je stále sa čo učiť a 

posúvať dopredu.   

Z výskumných zistení vyplýva, že odborná príprava koučov má prevažne 

charakteristiky sebavzdelávania68, kedy si jedinec vyberá cestu, akou bude formovať 

svoje schopnosti a zručnosti.  Cesta prípravy kouča môže byť rôznorodá.  

 

Pri zostavovaní modelu profesijného formovania koučov sme výskumné výsledky 

v oblasti odbornej prípravy koučov rozdelili do nasledujúcich fáz. 

1. Orientácia: pozostáva zo získavania prehľadu o vzdelávacích možnostiach, možných 

smeroch a prístupoch a výberu spôsobu vzdelávania (konkrétne kurzy, výcviky 

a pod.). Významnou v tejto fáze môže byť konzultácia s odborníkmi z danej oblasti 

a získanie odporúčaní dobrej praxe. Neustále nadobúdanie informácií o vzdelávacích 

príležitostiach je v živote kouča kontinuálne; 

2. Realizácia: sem zaraďujeme absolvovanie jednotlivých foriem a metód vzdelávania, 

zameraných na rozvoj kompetencií kouča. Tie je možné rozdeliť do štyroch skupín: 

- Odborné vzdelávacie podujatia; 

- Praktikovanie koučovania; 

- Sebaskúsenosť s koučovaním; 

- Iné vzdelávanie. 

 

V nasledujúcom texte rozoberáme realizáciu odbornej prípravy koučov podrobným 

popisom jej jednotlivých častí. Tie neradíme podľa povinnej chronológie, podľa ktorej by 

mala realizačná fáza odbornej prípravy prebiehať. Radíme ich na základe dôležitosti jej 

jednotlivých častí. K nej prichádzame na základe analýzy výskumných údajov. 

 

1. Odborné vzdelávacie podujatia 

 

Táto skupina pozostáva z rôznych foriem formalizovaného vzdelávania, ktorých 

hlavnou úlohou je budovanie vedomostnej výbavy kouča s využívaním praktického 
                                                
68 Tie sme popísali v teoretickej časti predkladanej dizertačnej práce (viď. kapitola 1.2.2.3). 
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nácviku, za účelom ich aplikácie do praxe. Zároveň sa zameriavajú na rozvoj jednotlivých 

kompetencií kouča.  

 

Koučovací výcvik    

Koučovací výcvik bol považovaný za jedno z najdôležitejších vzdelávacích podujatí, 

ktoré by mal kouč počas svojej kariéry kouča absolvovať. K jeho potrebnosti sa vyjadrila 

väčšina koučov. 

Koučovací výcvik je možné charakterizovať ako systematické vzdelávanie, ktoré vo svojej 

organizačnej forme pozostáva z viacerých výcvikových dní, s použitím rôznorodej 

metodiky zahrňujúc supervíziu. Jeho podstatou je, tak ako pri výcvikoch vo všeobecnosti, 

„cieľavedomé, plánovité a viacnásobné opakovanie teoretických alebo praktických 

cvičení“ (Hotár, Paška, Perhács, 2000, s. 487). Výcvik ponúka širší rámec porozumenia 

princípov, zásad, priebehu, metodiky koučovania. Z hľadiska kompetencií je venovaný 

priestor najmä komunikácii, riadeniu koučovacieho procesu, osvojovaniu si a aplikácii 

rôznych nástrojov a techník. Zvýšená pozornosť by sa mala venovať aj profesionalite, 

porozumeniu princípov, podstate koučovania, etike a sebauvedomovaniu (ktorých 

budovanie si vyžaduje čas nad rámec výcviku).   

Kvalitný koučovací výcvik by mal, podľa vyjadrení viacerých účastníkov výskumu, 

obsahovať metodológiu, ktorá je overená praxou (znak kvality nástrojov) – „My vieme, že 

ak sa robí toto, tak to spôsobuje toto a to je žiaduce." a nemal by byť extrémistický vo 

svojej filozofii (striktne sa držať svojich pravidiel). Býva spravidla orientovaný na 

konkrétny prístup/školu, ktorá má ucelenú metodológiu, v ktorej je kouč vzdelávaný 

(bližšie sme túto oblasť popísali v kapitole formy koučovania, viď. kapitola 1.3.1.5). 

Názory na množstvo absolvovaných výcvikov boli u jednotlivých účastníkov výskumu 

rôzne. Väčšina sa prikláňa k absolvovaniu aspoň jedeného výcviku s kontinuálnym 

a systematickým zdokonaľovaním sa v prístupe, ktorý výcvik prináša. Výber prístupu 

nehrá rolu v kvalite realizovaného koučovania (ak berieme do úvahy overené a využívané 

prístupy).  

Dĺžka výcviku je rôznorodá v závislosti od jednotlivých škôl a jeho organizácie. 

V našich podmienkach je ich dĺžka okolo 15 výcvikových dní (cca 120 45 min hodín). 

Absolvovanie výcviku je o to dôležitejšie, čím menej skúsenosti kouč má. Po jeho 

absolvovaní by mala v náväznosti nasledovať samotná prax a ďalšie odborné vzdelávanie. 
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Tento názor potvrdzuje výrok kouča ako reakcia na otázku čo nasledovalo po výcviku, či 

vedel všetko aplikovať do praxe: „Ako pri všetkom, aj to čo je postavené na zručnostiach 

podlieha cyklu učenia. T.z., určite som bol v tom druhom stupni, čiže som si uvedomoval čo 

všetko neviem.“. 

 

Iné výcviky69 

Odbornú prípravu je možné obohatiť aj skúsenosťami zo sebaskúsenostného 

pedagogicko-psychologického alebo psychoterapeutického výcviku, ktorých metodika je 

v niektorých oblastiach podobná s koučovacím výcvikom (viď. Merry, 2004; Vymětal, 

1996). Vo výcviku je možné získať teóriu a prax pre prácu s človekom v danej 

psychoterapeutickej oblasti a formovať sebauvedomenie a sebakontrolu. Podľa získaných 

informácií od koučov, si jedinec počas výcviku čistí vlastnú psychiku, za účelom 

odosobnenia sa a nevnášania vlastných tém a obsahov do rozhovoru. Taktiež sa učí umeniu 

viesť rozhovor, aby bol užitočný pre klienta. Jeho absolvovanie prevažne realizujú 

psychológovia, prípadne špeciálni pedagógovia. Túto skutočnosť potvrdzuje životná 

biografia jednotlivých účastníkov výskumu. 

  

Konferencie, semináre, kauzistické semináre, workshopy 

Tieto vzdelávacie podujatia sú zamerané na získavanie vedomostí, informácií 

o nových trendoch, reflexiu vlastného koučovacieho štýlu a nácvik zručností. Cieľom 

a obsahom týchto vzdelávacích podujatí je priebežné zdokonaľovanie sa v konkrétnych 

témach (napr. nastavovanie cieľov, kladenie otázok a pod.)70. Sú súčasťou kontinuálneho 

sebarozvoja, ako jednej z významných kompetencií kouča.   

 

Vďaka účasti na jednotlivých odborných vzdelávacích podujatiach má kouč možnosť 

osvojiť si základné prístupy, postupy a metodológiu, ktoré sú potrebné pre účely 
                                                
69 Nakoľko je podľa nášho názoru koučovanie forma vzdelávania, ktorá nepatrí k psychoterapeutickým 
smerom (i keď je v mnohom podobná), považujeme absolvovanie psychoterapeutických výcvikov len ako 
doplnkové vzdelanie, ktoré je príznačné najmä pre psychológov venujúcim sa psychoterapii. Z hľadiska 
záverov našej práce sme ho zaradili z dôvodu, že ho účastníci nášho výskumu považujú za prospešné pre 
odbornú prípravu koučov.  
Pre ďalšie napredovanie odbornej prípravy koučov, je možné, podľa nášho názoru, čerpať skúsenosti 
z hľadiska organizácie a postupov psychoterapeutických výcvikov, nakoľko je ich systém prepracovaný 
a overený časom. História a tradícia koučovacích výcvikov je v našich podmienkach veľmi krátka.  
70 Tieto témy boli súčasťou vzdelávacích podujatí, na ktorých sme realizovali aktívne participačné 
pozorovanie. 



 

 

137

koučovania a vyskúšať si ich aplikáciu v „bezpečnom prostredí“. Taktiež formovať 

jednotlivé kompetencie ako napríklad komunikáciu, riadenie procesu, budovanie vzťahu 

a podporovať vnútornú integritu a i. Ich skutočné ovládanie a zautomatizovanie prináša až 

dlhodobá a kontinuálna aplikácia v reálnych situáciách. Preto sú dôležité ďalšie 

nadväzujúce zložky odbornej prípravy.  

 

2. Praktikovanie koučovania 

 

Prax s koučovaním 

Praktikovanie koučovania v sebe zahŕňa samotnú prax s koučovaním, ktoré bola 

označovaná ako jedna z najdôležitejších častí profesijného formovania koučov. Bez nej, 

podľa názoru účastníkov výskumu a našich záverov z výskumu, nie je možné kvalitné 

koučovanie. Skutočnosť, že prax s koučovaním je spôsobom ako koučovanie vôbec 

realizovať, napriek tomu sme sa ju rozhodli zahrnúť do modelu odbornej prípravy koučov.    

 

Prax s koučovaním je v príprave a napredovaní kouča kľúčová, ktorou si kultivuje 

kompetencie a profesionalizuje sa. Naše vyjadrenie je podložené aj na základe vyjadrenia 

účastníka výskumu: "Čím dlhšie kouč koučuje, tak mu to ide pohodlnejšie...na druhej 

strane si uvedomuje, že toho ešte veľa nevie." Táto prax sa dá nadobúdať predovšetkým 

samotným koučovaním, podávaním spätnej väzby na výkon a správanie ľudí, v bežných 

životných situáciách a čiastočne i v rámci jednotlivých odborných vzdelávacích podujatí. 

O dôležitosti praktickej aplikácie jednotlivých techník koučovania referujú aj terénne 

zápisky z pozorovania, z ktorých citujeme nasledujúcu časť: 

 

„V úvode druhého modulu kurzu, zameranom na NLP koučovanie nás lektorka privítala a otvorila 

ďalší dvojdňový kurz. Následne nás poprosila o reflektovanie skúseností z predchádzajúceho týždňa, kedy 

sme mali za úlohu získané techniky aplikovať v praxi. Každý zážitok okomentovala a podporila slovami 

a kládla dôraz na potrebuje neustáleho nácviku. Bez neho sa osvojené techniky len tak ľahko nedajú 

aplikovať. Vo výpovediach jednotlivých účastníkov seminára sa objavilo vyjadrenie, že to nebolo až tak 

ľahké a že si to potrebujú ďalej skúšať a prijať za svoje. Nájsť si akýsi vlastný štýl využívania konkrétnej 

techniky. Tu by som chcela zdôrazniť nevyhnutnosť praktickej aplikácie koučovania v praxi.“ 
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Prax by mala byť, najmä v začiatočnej fáze odbornej prípravy kouča podporená 

spätnou väzbou, napríklad v podobe supervíznych stretnutí.  

 

Supervízne stretnutia 

Supervíziu by sme mohli definovať ako proces, v ktorom dostáva kouč podporu pre 

ďalšiu prácu od svojho skúsenejšieho kolegu, zvyčajne v individualizovanom vzťahu.  

V supervízii môžu byť prediskutované všetky aspekty koučovacieho procesu, a ktorej 

účelom je poskytnutie podpory, nasmerovania kouča. Supervízne stretnutia bývajú 

súčasťou koučovacích výcvikov, alebo ako jedna z podmienok certifikácie. Často krát 

využívajú metodiku analýzy zrealizovaných koučovacích rozhovorov (nahrávok), na 

základe ktorých získava kouč spätnú väzbu od supervízora. Supervízia by mala byť, podľa 

názoru účastníkov výskumu, dlhodobá. Prikladať by sa jej mal veľký dôraz, nakoľko je 

vnímaná ako efektívny spôsob rozvoja kompetencií kouča a nápomocná pri odbúravaní 

jeho neistôt. 

Praktikovanie jednotlivých nástrojov koučovania je v príprave a ďalšej práci kouča 

kľúčové. Podporená môže byť vlastnou sebaskúsenosťou. 

 

3. Sebaskúsenosť s koučovaním   

 

Skúsenosť v role koučovaného 

Je orientovaná na získanie skúsenosti v role vzdelávaného. Vďaka nej preniká hlbšie 

do podstaty koučovania a získava novú perspektívu, lepšie si uvedomuje ako proces 

funguje a čo môže vyvolávať. Dopĺňame citátom z jedného z rozhovorov: „Je dobré mať 

vzdelávanie i zážitkové. To znamená, že to čo človek ide robiť, potrebuje si to zažiť na 

sebe. A potrebuje prirodzene narážať na tie veci, na ktoré bude narážať s koučovaným.“ 

K tomuto spôsobu vzdelávania sa prikláňa i autorka, vďaka ktorému sa jej podarilo 

pochopiť praktické uplatnenie a efektívnosť jednotlivých techník, princípov a postupov 

koučovania. 

 

Rovesnícke (peer) skupiny   

Veľmi zaujímavým a podnetným spôsobom rozvoja kompetencií je, podľa názoru 

koučov, komunikácia a spolupráca s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v oblasti koučovania, 
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rovnako na sebe pracujú a zdieľajú skúsenosti. Rovesnícka (peer) skupina, je zložená z 

koučov, ktorí sa navzájom stretávajú, zaoberajú sa rôznymi témami, nácvikom techník, 

zdieľaním informácií dobrej praxe, podávajú si spätnú väzbu. To podporuje získavanie 

nových poznatkov a ich praktickú aplikáciu v „bezpečnom“ cvičiacom prostredí. 

Organizuje sa buď formalizovane (napr. prostredníctvom profesijných organizácií), alebo 

neformálne (napr. skupina absolventov koučovacieho výcviku, seminára a pod.).  

 

Z prezentovaných výskumných záverov vyplýva, že praktikovanie koučovania 

a sebaskúsenosť sú veľmi dôležité pre rozvoj kompetencií, ktorých formovanie je 

podmienené praxou. Demonštruje to i citát: „Tak sú zručnosti, ktoré nezískam skôr, pokiaľ 

s nimi nezačnem pracovať.“  Vytvárajú priestor pre ďalší nácvik zručností, ktoré 

koučovaný nadobúda počas odborných podujatí, kde je limitovaný čas na ich rozvoj. Preto 

táto časť odbornej prípravy výrazne vplýva na získavanie, zvyšovanie profesionality a 

kreditu kouča. 

   

4. Iné vzdelávanie 

 

Štúdium odbornej literatúry 

Kontinuálny rozvoj je vhodné doplniť i samoštúdiom odborných prameňov – 

monografií, štúdií, článkov, diskusií zameraných nielen na koučovanie, ale aj oblasti práce 

s človekom. Účastníci výskumu komunikovali fakt, že v našich podmienkach je veľmi 

málo kvalitnej literatúry, preto je nevyhnutné siahať aj po zahraničných prameňoch. 

 

Alternatívne cesty vzdelávania71 

Sem zaraďujeme informálne vzdelávanie, ktoré je možné nadobudnúť diskusiou 

s odborníkmi na rôzne témy, záujmovým vzdelávaním a neformálnymi rozhovormi 

s kolegami a známymi. Veľa účastníkov nášho výskumu sa zaujímalo o alternatívne 

spôsoby získavania poznatkov o sebe a druhých, nadobúdaní energie formou meditácie, 

štúdia východných filozofií, relaxačných techník a pod. Týmto spôsobom sa venujú nielen 

                                                
71 Toto vzdelávanie vnímame ako doplnkové, a ktoré skôr vnímame ako individuálny záujem a nie nutnú 
podmienku. Jeho zaradenie do odbornej prípravy koučov je z tohto pohľadu diskutabilné. 
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rozvoju jednotlivých zložiek kompetencií ako je napr. koncentrácia, trpezlivosť, 

sebakontrola, všímavosť a pod., ale aj plneniu úlohy starostlivosti o seba.  

 

Členstvo v profesijných organizáciách 

 

Spôsobom získavania informácií o jednotlivých formách vzdelávania môže byť 

členstvo v profesijných organizáciách. Svedčí o tom aj členstvo viacerých účastníkov 

výskumu. To jednak podporuje odbornú prípravu koučov organizovaním vlastných 

vzdelávacích podujatí, ale aj formuje ich nazeranie na koučovanie cez zavádzanie 

a zvyšovanie štandardov kvality (podľa ktorých sa koučovia môžu riadiť) a šírenie osvety. 

 

Odbornú prípravu koučov vnímame ako nepretržitý proces, ktorý by mal podľa nášho 

názoru vyústiť do oficiálneho uznania kompetentnosti kouča. Tým je akreditácia.   

 

Akreditácia 72 

 

Akreditácia je proces, ktorý zahŕňa získanie oficiálneho osvedčenia (certifikátu), 

ktoré vypovedá o istej úrovni kompetencií a schopnosti realizovať koučovací proces. 

Akreditáciu vnímame ako prínosnú z hľadiska štandardizácie poskytovaných 

služieb, zvyšovania kreditu jednak jednotlivca, ale aj koučovania vo všeobecnosti a 

budovania štandardov odbornej prípravy a vzdelávania koučov.  

 

Prínosy akreditácie pre koučov sú podľa ICF73: 

• Zvyšuje dôveryhodnosť a uisťuje potenciálnych klientov o skúsenostiach a profesionalite 

kouča; 

• Demonštruje uznávanie etického kódexu koučom; 

• Demonštruje vysokú úroveň vedomostí a zručností kouča; 

• Demonštruje kontinuálne vzdelávanie, rozvoj a ďalší rozvoj kompetencií; 

• Prináša osobné uspokojenie pri dosahovaní kariérnych cieľov a získanie medzinárodného 

kreditu; 

• Podporuje integritu koučovania na národnej i medzinárodnej úrovni. 
                                                
72 Tento názov preberáme od účastníkov výskumu (ako in vivo kód). Preto tento proces certifikácie budeme 
označovať pojmom akreditácia. 
73 Viac informácií na: http://www.coachfederation.org/research-education/icf-credentials/why-a-credential/. 
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Akreditácia pozostáva z viacerých častí - podmienok, ktoré musí kouč splniť, aby mu 

bolo pridelené oficiálne potvrdenie o spôsobilosti. Akreditáciu v našich podmienkach nie 

je zatiaľ možné získať cez národné profesijné organizácie koučov (SAKO), ale iba 

medzinárodne cez ICF.  

Podľa názoru koučov, ku ktorému sa pridávame, je akreditácia komplexným 

vzdelávacím postupom, ktorý v sebe zahŕňa vyššie spomínane zložky odbornej prípravy 

koučov, a preto je jej zavedenie významné.  

Akreditáciou by sa proces profesijného formovania koučov nemal ukončiť, ale 

nasledovať by malo ďalšie vzdelávanie a rozvoj v podobe jednotlivých zložiek odbornej 

prípravy koučov.   

 

Charakteristiky procesu odbornej prípravy koučov  

 

V našom skúmaní sme sa, aj keď okrajovo, zaoberali metodikou, obsahom, 

a špecifikami odbornej prípravy koučov. Výstupy prezentujeme v jednotlivých častiach. 

 

Metodika  

V tejto časti dopĺňame ďalšie metódy a postupy pri odbornej príprave koučov (časť 

sme popísali pri definovaní jednotlivých častí odbornej prípravy koučov), ktoré môžu 

akcelerovať proces učenia. Opierame sa tak o skúsenosti a dobrú prax účastníkov 

výskumu.  Zaraďujeme k nim: 

� Učenie sa nových techník, postupov; 

� Odnaučenie sa zaužívaných postupov: napríklad dávanie rád, podsúvanie vlastných 

obsahov, hodnotenie; 

� Práca s učiteľom: so skúseným koučom, ktorý svoje skúsenosti predáva ďalej a učí 

rozvíjať kompetencie menej skúseného kouča. Práca by mala byť dlhodobejšia 

a systematická. Učiteľ pôsobí v rámci odbornej prípravy (napr. koučovací výcvik) 

a jeho úlohou je nastavovanie základných smerov, metodiky a snaženie sa o to, aby sa 

ho žiak striktne nedržal (dôležité, aby na niektoré veci koučovaný prišiel sám); 

� Prekonávanie výziev: odhodlanie koučovať, uplatňovať nové poznatky, pracovať 

s náročnými prípadmi a situáciami (trúfnuť si na zložitých klientov), stanovovať si 

ciele a systematicky ich napĺňať; 
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� Porovnávanie s inými: mať možnosť uvedomiť si kvality iných a týmto spôsobom 

pracovať na svojom rozvoji; 

� Riešenie prípadových štúdií: riešenie konkrétnych situácií a prípadov a nachádzanie 

možností postupu využívaním rôznych techník; 

� Sebakoučovanie: aplikovanie princípov koučovania pri riešení vlastných situácií 

a uvedomovanie si spôsobu práce s koučom cez intenzívnu sebareflexiu; 

� Praktický nácvik v bežných životných situáciách: aplikácia techník v každodennom 

kontakte a komunikácie s rôznymi skupinami ľudí za rôznych podmienok. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsah jednotlivých častí odbornej prípravy koučov je špecifický v závislosti od cieľov 

vzdelávacieho podujatia. Celkovo by v komplexnej príprave nemali chýbať oblasti 

vyplývajúce z pracovnej náplne a kompetencií kouča. Vymedzujeme ich vo všeobecnosti: 

� Vyjasnenie princípov a filozofie koučovania, jeho výhod a limitov, rozdiely medzi 

inými formami vzdelávania, alebo iným druhom pomoci (napr. poznať, kde je hranica 

medzi koučovaním, mentorovaním, tréningom a psychoterapiou); 

� Štruktúra procesu: zadefinovanie pracovných činností kouča - potrebných náležitostí 

od organizačných až po hodnotenie, zodpovednosti všetkých zapojených strán, ako sa 

uzatvára kontrakt a pod.; 

� Vedenie rozhovoru: čo všetko obsahuje, ako prebieha a aké sú jeho pravidlá; 

� Kompetencie kouča: ich špecifikovanie (teoretické zázemie) a následný rozvoj cez 

konkrétne nástroje, techniky a spôsoby; 

� Koučovací prístup: využitie konkrétneho systému, napr. systemické koučovanie 

(Giertlová, 2004) a osvojenie si jeho princípov a nástrojov; 

� Osvojenie si rôznych podporných techník a postupov, ktoré môžu napomáhať procesu 

koučovania.  

 

Špecifiká prípravy 

Z výsledkov výskumu je zrejmé, že odborná príprava nie je lineárnym, ale cyklickým 

procesom. Znamená to, že po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích aktivít nasleduje 

zhodnotenie úrovne kompetencií kouča, identifikácia rozvojových oblastí a následné 

vzdelávanie. Dôležitá je  neustála sebareflexia.  
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V rámci odbornej prípravy koučov je vhodné využívať kombináciu viacerých foriem 

vzdelávania, metodiky a prístupov. Svedčí o tom i nasledujúci názor účastníka: „Koučovia, 

ktorí majú nejakú formu humanitného vzdelania majú na trhu a pri príprave výhodu, ešte 

väčšiu tí, ktorí budú mať nejaký psychoterapeutický, koučovací výcvik a najväčšiu výhodu 

tí, ktorí majú humanitné vzdelanie, psychoterapeutický a koučovací výcvik a navyše majú 

skúsenosť z toho prostredia, v ktorom koučujú." 

Intenzita a frekvencia vzdelávania je individuálna a závisí aj od predchádzajúcich 

skúseností a vzdelania. Dôležitá je preto „tvrdá práca na sebe, čiže neprečítať si len jednu 

knihu, alebo ísť len na jeden kurz. Dôležité je uvedomenie si, že koučovi pomôže každý 

ďalší sebaskúsenostný výcvik, kurz, lebo to je o nácviku, sebaskúsenosti a trvá to niekoľko 

rokov. Znamená to, ísť hlboko do seba." Z citátu vyplýva, že kľúčové je jednak získanie 

poznatkov, ich aplikácia do praxe a vzdelávanie cez zážitok a skúsenosť. Dopĺňame 

ďalším názorom: "Koučovanie nie je jednoduché sa len tak naučiť. Kouč to musí robiť 

prirodzene a byť v tom veľmi zručný. Potrebuje mať veľa praxe." V prípade jej nedostatku 

a ovládania metodiky len z teoretického hľadiska hrozí, podľa skúseností účastníkov 

výskumu, riziko skĺzania do poradenstva a konzultácie. Rovnako dôležitými a podpornými 

nástrojmi v rozvoji sú ďalej supervízia, učenie sa od rovesníkov a iných kolegov a situačná 

spätná väzba.   

Príprava by mala smerovať k profesionálnej úrovni kouča, pre ktorú je podľa našich 

skúmaní charakteristické: kvalitné koučovanie nie je o zručnosti využívať jednotlivé 

techniky a nástroje, ale byť katalyzátorom procesu vzdelávania a využívať seba ako 

„nástroj“. Koučovia, ktorí sa v tomto štádiu nenachádzajú sú označovaní aj ako koučovia – 

remeselníci. Definuje ich nasledujúci citát: "Remeselníci robia dobrú prácu pre tých, ktorí 

potrebujú niečo zmeniť na povrchu. Ale ak niekto potrebuje väčšiu kontinuálnu udržateľnú 

zmenu, tak treba ísť po postojoch a hodnotách a to remeselníci nevedia spraviť." 

Interpretácia ďalšieho konštatovania uvádza, že ich práca nemusí byť zlá. Nemusí však 

viesť k trvalej a udržateľnej zmene, a tak riešiť situácie a problémy z krátkodobého 

hľadiska.  

 

Všetky vyššie popísané časti profesijného formovania kouča nezaručia jeho kvalitu a 

profesionalitu, ale poskytnú len akúsi výhodu na trhu, resp. predpoklad pre kvalitnú 

aplikáciu tejto formy vzdelávania. Akým spôsobom a kvalitou bude kouč koučovať závisí 



 

 

144

len na ňom samotnom. So vzdelávaním musia byť prepojené aj jeho osobnostné 

charakteristiky, kompetencie, návyky a filozofia. „Cesta stať sa koučom je dosť dlhá a 

náročná.“  Z tohto vyjadrenia vyplýva, že koučovanie je potrebné považovať za poslanie.  

Charakteristika odbornej prípravy koučov priniesla stručný popis obsahu, metód 

a špecifík tohto procesu. Tejto časti sme sa venovali len okrajovo. Výstupy však 

považujeme za relevantné a ako možné vstupy pre ďalšie skúmanie. 

 

2.2.1.4 Zhrnutie výsledkov výskumu z analýzy vzdelávacích potrieb koučov 

 

Analýza vzdelávacích potrieb koučov, ktorú sme zrealizovali, slúžila na definovanie 

procesu profesijného formovania koučov, ktorého významnou časťou bolo popísanie 

odbornej prípravy koučov. V tejto časti prinášame zhrnutie výsledkov výskumu, slúžiace 

ako prehľad hlavných zistení. Zhrnutie slúži aj na prepojenie výstupov z jednotlivých častí 

analýzy vzdelávacích potrieb.  

 

Z výskumných záverov vyplýva, že cesta ako sa z jedinca stane kouč nie je 

jednoduchá, a ktorú je možné popísať prostredníctvom profesijného formovania koučov 

(schéma č. 8). To si vyžaduje dlhodobú a systematickú prácu na sebe, prvotné odhodlanie a 

vôľu stať sa koučom. Motívy, okolnosti a dôvody sú rôznorodé. Často krát vychádzajú 

z praxe a pracovnej náplne jedinca, z vlastnej sebaskúsenosti s koučovaním, motiváciou 

zlepšovať svoje riadiace schopnosti a komunikáciu s ľuďmi.  

Po rozhodnutí stať sa koučom nasleduje odborné vzdelávanie kouča. Tento proces 

označujeme slovným spojením odborná príprava koučov.  

Na jeho proces a priebeh vplýva predchádzajúce vzdelávanie (formálne, 

neformálne), prax a širšia životná skúsenosť kouča. Proces ovplyvňuje aj primárna fáza 

odbornej prípravy koučov, ktorou je orientácia. Počas nej si kouč zisťuje, čo všetko 

potrebuje na to, aby bol schopný plnohodnotne vykonávať koučovanie a hľadá spôsoby, 

ako to dosiahnuť. Jadrom odbornej prípravy koučov je realizačná fáza, pozostávajúca z 

absolvovania rôznych foriem vzdelávania, s využitím rôznorodej metodiky a postupov. 

Skladá sa z jednotlivých zložiek. Prvou z nich sú odborné vzdelávacie podujatia, do 

ktorých patria odborné kurzy, semináre, workshopy, školenia, konferencie a výcviky. 

Koučovací výcvik je podľa názoru účastníkov výskumu kľúčovým vzdelávacím podujatím, 
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v priebehu ktorého získa kouč základnú orientáciu v problematike, osvojí si potrebné 

postupy a nástroje na realizáciu koučovania. Na odborné vzdelávacie podujatia by malo 

nadväzovať praktikovanie koučovania cez vlastnú prax, ktorá by mala byť monitorovaná 

cez supervíziu v podobe supervíznych stretnutí. V rámci odbornej prípravy je podnetné ak 

kouč získa sebaskúsenosť z pozície vzdelávaného a stretáva sa s rovesníckou skupinou – 

ďalšími koučmi (peer skupina). Doplnkovými, ale nemenej významnými by malo byť 

získavanie vedomostí a skúseností prostredníctvom iného vzdelávania, ku ktorému radíme 

samoštúdium odbornej literatúry a rôzne alternatíve spôsoby vzdelávania (záujmové 

a informálne vzdelávanie). Proces odbornej prípravy koučov môže pozitívne 

ovplyvňovať komunita koučov, ktorú zastrešujú odborné profesijné organizácie, pôsobiace 

doma i v zahraničí. Celkové profesijné formovanie koučov by malo vyústiť do akreditácie 

(certifikácie), ktorá je oficiálnym potvrdením kompetencie vykonávať koučovanie. Ňou by 

sa proces formovania koučov nemal končiť, ale nasledovať by malo ďalšie vzdelávanie, 

prax a sebaskúsenosť.   

Prostredníctvom odbornej prípravy koučov sa formujú kompetencie kouča, 

vyšpecifikované na základe výskumných zistení: 

Komunikácia, ktorá v sebe zahŕňa počúvanie, verbálny prejav a kladenie otázok – 

označené aj ako komunikačný trojuholník, je kľúčovým aspektom správneho porozumenia 

a napredovania vzájomnej komunikácie medzi koučom a koučovaným. Kouč by mal byť 

schopný pozorne počúvať, analyzovať, spracovávať, spájať súvislosti, a overovať 

komunikovaný obsah kladením otázok, posúvať rozhovor k stanovenému cieľu. Dobre 

zvládnutá komunikácia je v koučovaní nevyhnutná, preto je dôležité na nej neustále 

pracovať.  

Základom koučovania je vybudovanie dobrého vzťahu, ktorý je založený na 

vzájomnej dôvere, porozumení, rešpekte, trpezlivosti a plnej akceptácie koučovaného. Ten 

kouč vytvára prostredníctvom dôveryhodného, ľudského prístupu, trpezlivosti, akceptácie 

a schopnosti naladiť sa na koučovaného.   

Pre podanie kvalitného výkonu je nevyhnutné, aby kouč disponoval 

sebauvedomením a vnútornou integritou . Tie si vyžadujú neustálu sebareflexiu, 

sebakontrolu, sebaistotu, zvládanie vypätých situácií a nadhľad.  

Na to, aby koučovanie mohlo prebiehať je dôležité ovládať riadenie procesu 

koučovania, ktoré obsahuje schopnosť koordinovať proces, pracovať s cieľmi, ukladať 
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výzvy, prirodzene aplikovať rôzne techniky a využívať seba ako nástroj rozvoja. 

Významnou kompetenciou je profesionalita, ktorá kladie nárok na kouča v neustálom 

uvedomovaní si svojej roly a dôvodov jeho prítomnosti. Tak, aby kouč smeroval 

koučovanie k stanoveným cieľom, bol schopný rozpoznať nielen limity koučovania, ale aj 

svoje, bol schopný a ochotný kontinuálne a systematicky pracovať na vlastnom 

sebarozvoji.  

Z toho vyplýva, že je potrebné disponovať viacerými vedomosťami, ako znalosť a 

pochopenie koučovacieho procesu, znalosti o človeku a orientácia vo frekventovaných 

témach. Túto vedomostnú výbavu je dôležité neustále dopĺňať z viacerých zdrojov. 

Kompetencie kouča uzatvára filozofia kouča, ktorá je kľúčovým pilierom práce 

kouča. To, či kouč koučovanie považuje za svoje poslanie, jeho hlavnými motívmi, 

hodnotami a postojmi sú ochota pomôcť, práca s ľuďmi a ich individuálny rozvoj, 

otvorenosť k vlastnému sebarozvoju, orientácia na kvalitu, vytváranie si vlastného 

koučovacieho prístupu, rešpektovanie etických zásad, odbúravanie predsudkov, rešpekt 

voči situácii koučovaného, dôvera v jeho napredovanie, sú predpoklady, aby bolo 

koučovanie úspešné.  

Pri vymedzovaní kompetencií kouča nebolo zámerom zostaviť model s podrobným 

popisom kompetencií vysokého výkonu, ktoré by oddeľovali zlých koučov od dobrých. 

Bolo ním, na základe skúsenosti expertov z praxe (účastníkov výskumu), poukázať na 

prítomnosť tých kompetencií, ktoré môžu vzdelávací proces (koučovanie) výrazne 

akcelerovať a ovplyvniť v pozitívnom zmysle.  

Kompetencie kouča, umožňujú kvalitne plniť množstvo úloh a zodpovedností kouča. 

Úlohy sme zoskupili do troch oblastí a to koučovací proces, sem zaraďujeme úlohy, 

spojené s nadviazaním a udržiavaním vzťahu, riadením a hodnotením koučovacieho 

procesu, vkladom kouča, prenechávaním zodpovednosti na koučovanom a práca s cieľmi, 

ďalej administratívne úlohy a starostlivosť o seba.  

 

Jednotlivé kompetencie kouča sa navzájom prelínajú (aj spoločne s jednotlivými 

úlohami). Práca na jednej, môže podmieňovať rozvoj kompetencie druhej (napr. pri 

aktívnom počúvaní je zároveň možné zdokonaľovať techniku kladenia otázok 

a sebakontrolu). Taktiež absencia jednej, môže oslabovať prítomnosť ďalšej kompetencie.  
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Konkrétne kompetencie je možné rozvíjať rôznym spôsobom. Všetky z nich si 

vyžadujú nielen teoretickú znalosť, ale aj praktickú skúsenosť a zvnútornenie. Taktiež ich 

náročnosť na rozvoj a formovanie je rôznorodá. Z hľadiska kompetenčného prístupu74 sú 

charakteristiky osobnosti (v našom ponímaní filozofia kouča) spolu so schopnosťami 

najťažšie formovateľné. Pritom je filozofia kouča považovaná za jeden z pilierov práce 

kouča. Preto by sa jej mala venovať zvýšená pozornosť najmä v rannej fáze odbornej 

prípravy koučov - kedy by si sám kouč mal prehodnotiť svoje zámery a uvedomiť si, či je 

to presne koučovanie, ktoré chce vykonávať.  

Podľa vyjadrení účastníkov výskumu sa v odbornej príprave koučov (najmä 

v odborných vzdelávacích podujatiach) venuje málo pozornosti a priestoru kompetenciám, 

ako napríklad sebakontrola, zvnútorňovanie a vhodná aplikácia techník a spomínaná 

filozofia kouča. Tie tvoria jednu z najpodstatnejších zložiek koučovania. Z uvedeného 

dôvodu je nevyhnutné neustále zdokonaľovať systémy odbornej prípravy koučov 

a uvedomovať si individuálnu zodpovednosť za sebarozvoj.  

Na potrebu neustáleho zdokonaľovania koučovania poukazujú aj výstupy z analýzy 

prostredia, čiže súčasná situácia stavu na trhu. 

 

Vyššie popísanými výsledkami výskumu sme odpovedali na prvé tri výskumné 

otázky týkajúce sa koučovania, konkrétne osoby kouča. S jednotlivými výstupmi budeme 

ďalej pracovať v tretej časti výskumných zistení. Tá sa venuje komparácii odbornej 

prípravy koučov a mentorov. Predtým budeme prezentovať výsledky z druhej časti našich 

skúmaní a tým je analýza vzdelávacích potrieb mentorov, ktoré prináša nasledujúca 

kapitola. 

 

                                                
74 Viď. kompetenčná pyramída, znázornená schémou č. 1. 
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Schéma 8: Proces profesijného formovania koučov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

Vstupné vzdelanie 
(formálne, neformálne) 

Prax 
Širšia životná skúsenosť 

 

Vôľa stať sa koučom 

Sebaskúsenosť s 
koučovaním 

 

Semináre, tréningy, 
školenia, odborné 

workshopy, konferencie 
 Rovesnícke skupiny 

Iné výcviky 

Členstvo v profesijných 
organizáciách 

 

Koučovací výcvik 
Praktikovanie 
koučovania 

Odborné vzdelávacie 
podujatia 

Odborná príprava koučov 

Skúsenosť s koučovaním 

Supervízia 

 

Akreditácia 
Ďalšie vzdelávanie 

Rola koučovaného 

Prax a sebaskúsenosť 

 

Iné vzdelávanie 

Realizácia 

Orientácia 

Štúdium literatúry 

Alternatívne spôsoby  



 

 

149

2.2.2 Analýza vzdelávacích potrieb mentorov 

 

V tejto časti prinášame druhú časť výstupov empirického skúmania zameraného na 

analýzu vzdelávacích potrieb mentorov. Pri skúmaní sme venovali pozornosť 

formalizovanému mentorovaniu využívanému ako formu firemného vzdelávania.  

Výsledky výskumu z analýzy vzdelávacích potrieb radíme do troch častí. Prvá 

obsahuje výskumné zistenia týkajúce sa analýzy prostredia, v ktorej popisujeme situáciu na 

domácom trhu. Druhá časť sa venuje analýze pracovného miesta mentora (popisu jeho 

pracovných činností a kompetencií). Výstupom z analýzy vzdelávacích potrieb je popis 

odbornej prípravy mentorov zasadený do širšieho kontextu, ktorým je profesijné 

formovanie mentora. To tvorí tretiu časť výskumných zistení. V závere tejto kapitoly 

prinášame prehľad získaných výstupov z tejto fázy výskumu.  

Z hľadiska metodológie výskumu sme analýzu vzdelávacích potrieb realizovali 

podobne ako v prípade koučov. Ako sme postupovali, budeme uvádzať pri jednotlivých 

častiach prezentovaných výsledkov výskumu. V prípade metód zberu dát sme využili 

obsahovú analýzu produktov75 a aktívne participačné pozorovanie okrajovo. Viac sme sa 

zamerali na sebaskúsenosť autorky. Výskumný súbor tvorila skupina mentorov, s ktorými 

sme realizovali rozhovory. Tie tvoria najväčší zdroj získaných výskumných dát. 

 

2.2.2.1 Analýza prostredia  

 

Výstupy zo zrealizovanej analýzy prostredia sú odpoveďou na prvú výskumnú 

otázku, ktorú sme si položili pri skúmaní osoby mentora. Tá znela: „Aká je aktuálna 

situácia na domácom trhu z hľadiska uplatnenia mentorovania a v oblasti dostupných 

vzdelávacích aktivít na rozvoj mentorov?“ Jej zodpovedanie bolo na jednej strane veľmi 

náročné, ale zároveň jednoduché. Zložitosť získania odpovede bola spôsobená frekvenciou 

využívania mentorovania ako formy vzdelávania v domácich firmách. Dáta, ktoré sa nám 

podarilo získať, pochádzali z rozhovorov s piatimi účastníkmi výskumu a prehľadu, ktorý 

sme sa snažili získať vyhľadávaním na internete a konzultovaním s viacerými osobami  

pohybujúcimi sa v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Zistenia sú nasledujúce. 
                                                
75 Ako zdroj dát boli využité učebný plán a osnova kurzu (Tréning pre mentorov, organizovaný v novembri 
2008 spoločnosťou Assessment Systems Slovakia, s.r.o.) venované odbornej príprave mentorov, ktorého sa 
zúčastnila autorka. 
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Súčasný stav na domácom trhu vystihuje nasledujúce vyjadrenie jedného 

z účastníkov výskumu: „V oblasti mentorovania je u nás veľká diera, zatiaľ. A je to tak, že 

sa tuší, prípadne obmedzene vie, že takéto niečo existuje.“ Z toho vyplýva, že 

mentorovanie je málo využívaná forma vzdelávania. Vzniknutá situácia môže byť podľa 

mentorov zapríčinená skutočnosťou, že mentorovanie sa vo firmách poväčšine realizuje 

informálne (samovoľne) – bez potrebnej odbornej a organizačnej prípravy a vedomia jej 

samotných aktérov, že sa jedná o formu vzdelávania. Vo svojej formalizovanej podobe 

(ako organizovaná a monitorovaná forma vzdelávania) sa v našich podmienkach využíva 

mentorovanie veľmi ojedinele. Často krát sa mieša s koučovaním, respektíve sa 

koučovaním nazýva proces, ktorý má charakteristiky mentorovania. Situáciu dopĺňame 

citátom účastníka výskumu, ktorý sa venuje poradenstvu v oblasti ľudských zdrojov: 

„Myslím si, že sa u nás celkom dobre nevie, čo je to mentoring. I v tých firmách, ktoré 

využívajú mentoring - poznám dve, v jednej nevedeli čo je to, tak si to definovali s tými 

mentormi sami“. Ako súčasť firemného vzdelávania sa mentorovanie využíva najmä 

v medzinárodných korporáciách, ktoré túto formu vzdelávania preberajú od svojich 

materských firiem zo zahraničia, alebo zahraničných manažérov.  

Realizácia špecializovaného vzdelávania na prípravu mentorov sa vyskytuje 

zriedkavo, resp. sa nepovažuje za dôležité. Jednotlivé mentorovacie programy dávajú do 

popredia profesijnú odbornosť mentora a neprikladajú dôležitosť iným aspektom, ktoré 

podporujú úspešný proces mentorovania. Domáci manažéri chcú často krát mentorovať, 

ale nevedia ako to konkrétne realizovať. Odborné vzdelávanie považujú za nepotrebné.  

Z výskumných zistení ďalej vyplýva, že mentorovanie je málo popularizované. 

Svedčí o tom absencia akýchkoľvek dostupných knižných, vedeckých, časopiseckých 

zdrojov a publikácií. Nielen prax, teória, ale aj empirické skúmanie absentuje. V našich 

podmienkach nepôsobí žiadna profesijná organizácia, ktorá by sa špecializovala na oblasť 

mentorovania. Neexistuje žiadna štandardizácia výkonu mentorovania a odbornej prípravy 

vzdelávateľov.  

O súčasnom stave ponuky vzdelávacích podujatí organizovaných externými 

spoločnosťami sa dozvedáme z ich katalógov, alebo prostredníctvom internetových 

stránok. Tie mentorovanie ponúkajú ako jednu zo svojich služieb, prípadne organizujú 

kurzy venované tejto problematike. Obsah kurzov sa veľa krát prelína s inými formami 
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vzdelávania, ako napríklad koučovanie a lektorovanie, prípadne sú tieto obsahy 

nedostupné. Kurzy v oblasti mentorovania si firmy často krát organizujú interne. 

Vzdelávanie mentorov je ojedinelým javom a expertíza v tejto oblasti vzdelávateľov 

absentuje.  

 

2.2.2.2 Analýza pracovného miesta mentora 

 

Na základe zisteného stavu ohľadom využívania mentorovania v našich podmienkach 

sme si uvedomili dôležitosť ďalšieho skúmania. Koncentrovali sme sa na získanie dát, 

ktoré popisovali pracovné činnosti mentora a kompetencie, ktorými by mal disponovať. 

Tie sú súčasťou analýzy pracovného miesta mentora76.  

 

Analýza prostredia poukazuje na existenciu malého množstva teoretických poznatkov 

o mentorovaní na domácom trhu. Z toho dôvodu prinášame popis osoby mentora 

z pohľadu  účastníkov výskumu. Popis zastrešuje nielen mentorove zodpovednosti, 

charakteristiky, ale aj postavenie vo firme, v ktorej pôsobí. Vymedzenie je nasledovné. 

Mentor je skúsený a chápavý zamestnanec, ktorý je v pozícii vzoru pre menej 

skúseného kolegu. Tomu predáva nielen svoje vedomosti a skúsenosti, ale aj hodnoty, 

postoje a svetonázor. Je vzorom nielen ako odborník na konkrétnej pracovnej pozícii, ale aj 

ako odborník v interakcii a komunikácii s inými. Je neformálnou autoritou, ktorá je 

rešpektovaná a uznávaná svojim okolím. Mentorova charakteristika je spojená 

s ľudskosťou a charizmou, ktoré sú vôľou a inšpiráciou pre mentorovaného byť na 

podobnej úrovni ako mentor. Jeho činy predčia slová, čo súvisí s morálkou a 

profesionalitou. Svojou osobnosťou je schopný svojho zverenca presvedčiť, že mu chce len 

to najlepšie, a že jeho odporúčania a príklady dobrej praxe sú osvedčené a účinné. 

Mentorove úsilie smeruje k ukazovaniu správnej cesty a príležitostí v rámci firmy 

mentorovanému.  

V nasledujúcom texte prinášame výsledky skúmania, zamerané na pracovné činnosti 

mentora. 

                                                
76 Túto časť sme nazvali analýzou pracovného miesta mentora, i keď mentorovanie nevnímame ako pracovné 
miesto. Jedná sa o jednu z rolí mentora, ktoré vykonáva popri svojich každodenných činnostiach. Tento 
názov však slúži na ľahšiu prehľadnosť a porovnateľnosť s analýzou vzdelávacích potrieb koučov.  
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2.2.2.2.1 Analýza pracovných činností mentora 

 

Analýza pracovných činností mentora prináša popis úloh, ktorými sme sa zaoberali 

pre účely zodpovedania prvej časti druhej výskumnej otázky: „Aké pracovné činnosti 

vykonáva mentor...? Jej odpoveď sme získavali vďaka analýze výskumných dát získaných 

z rozhovorov s účastníkmi výskumu. Na úlohy, ktoré mentor vykonáva, sme sa účastníkov 

výskumu pýtali nepriamo. Najčastejšie sa ich identifikácia spájala s okruhom otázok 

venovaným kompetenciám mentora. Získané dáta dopĺňame aj o sebaskúsenosť autorky. 

Pri analýze výskumných údajov sa centrálnou kategóriou stala úloha mentora. 

Jednotlivým dátovým úryvkom (fragmentom textov) súvisiacim s touto oblasťou sme 

priraďovali kódy, ktorým zodpovedajú názvy vyšpecifikovaných úloh.  

 

Mentor okrem svojich každodenných pracovných povinností plní množstvo úloh 

súvisiacich s mentorovaním, a ktoré na základe výskumných zistení popisujeme 

nasledovne: 

� Organizácia procesu a priebehu mentorovania, ktorá v sebe zahŕňa:  

� Stanovenie kontraktu (podmienok fungovania a vzájomnej spolupráce medzi 

mentorom a mentorovaným) na úvodnom stretnutí; 

� Definovanie rolí, ktoré môže mentor zastávať počas mentorovania; 

� Monitorovanie priebehu; 

� Vyhodnocovanie procesu s mentorovaným; 

� Definovanie cieľov a obsahu mentorovania – napomáhanie mentorovanému pri 

správnom špecifikovaní cieľov  a ich dosahovaní. Podpora mentorovaného pri výbere 

tém jednotlivých mentorovacích stretnutí. Tento obsah mentor priebežne prispôsobuje 

požiadavkám a potrebám vyplývajúcich zo situácie; 

� Budovanie partnerského vzťahu – úlohou mentora je vytvorenie a udržiavanie 

korektného vzťahu. Ten nie je vzťahom nadriadený a podriadený, ale partnerským.  

Zároveň vytvorenie priestoru na vyjadrenie názoru mentorovaného, jeho nesúhlasu, 

zdieľanie pocitov a neistôt;  

� Učenie - prostredníctvom predávania kow-how a praktických informácií. Ako uvádza 

jeden účastník nášho výskumu „ Ťažiskom práce mentora a tým najdôležitejším je 

poskytovanie a predávanie know-how". Z toho vyplýva, že bez predaja mentorovho 
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know-how by mentorovanie nebolo možné. To sa realizuje prostredníctvom procesu 

učenia, ktoré je hlavným aspektom mentorovania77;  

� Vedenie dialógu – v mentorovaní dochádza k obojsmernej komunikácii na kontinuálnej 

báze. Úlohou mentora je pozorne načúvať mentorovanému a odpovedať mu čo 

najvýstižnejšie. Aktívnym pýtaním si overiť, či mentorovaný porozumel a či mu 

odpoveď  stačila. Celkovo byť fyzicky i psychicky prítomný;  

� Vysvetľovanie fungovania firmy/pozície - mentor napomáha urýchľovať adaptáciu 

mentorovaného do firemného prostredia, poukazuje na podstatné aspekty firemnej 

kultúry, politiky a jej hodnoty. Taktiež vysvetľuje fungovanie firmy, kto je odborník na 

jednotlivé oblasti. Čo sa vo firme toleruje, čo je podstatné, žiadané, oceňované 

a naopak. Ak sa jedná o mentorovanie na novej pozícii, tak mentor vysvetľuje všetky 

podstatné súvislosti spojené s pracovnými činnosťami a prepojením na firemné ciele, 

kultúru; 

� Vytváranie sietí - pomoc mentorovanému pri integrácii do nového prostredia a situácií. 

Mentor je nápomocný pri prelomení ľadov. Zoznamuje mentorovaného so 

spolupracovníkmi a ľuďmi, ktorí mu môžu byť nápomocní v budúcnosti;  

� Starostlivosť – neustály záujem a prípadná ochrana mentorovaného, ktorá by mala byť 

vyvážená, aby sa predišlo vzniku veľkej závislosti na oboch stranách.  

 

2.2.2.2.2 Mentorské kompetencie 

 

Podstatnou časťou analýzy pracovného miesta je skúmanie špecifík a charakteristík 

osoby mentora, ktoré sú nápomocné pre vzdelávací proces. Preto sme sa zamerali na 

identifikáciu kľúčových kompetencií, ktoré súvisia s kvalitným vykonávaním jednotlivých 

úloh a plnením funkcií mentorovania. Identifikácia kompetencií prináša odpoveď na druhú 

časť výskumnej otázky venovanej analýze pracovného miesta mentora, ktorá znela: 

„...akými kompetenciami potrebuje mentor disponovať, aby bol schopný tieto úlohy 

plniť plnohodnotne a kvalifikovane?“ Najprv sme zadefinovali pojem kompetencie.  

                                                
77 Podľa J. Kunicha a R. Lestera (1999) by mal mentor rešpektovať rôznorodosť učenia sa dospelého 
a variovať prístupy ako: štúdium odporúčaných materiálov (čítanie), priame ukážky v praxi (pozorovanie), 
rozprávanie a vťahovanie do diskusie (počúvanie) a nácvik (skúsenosť). Voliť rôzne metódy a techniky. 
Obsah vzdelávania by sa mal prispôsobovať potrebám mentorovaného a jednotlivé témy by mali na seba 
logicky nadväzovať. Klásť by sa mal veľký dôraz na aktivitu oboch strán. 
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Kompetencie označujeme pojmom mentorské kompetencie a charakterizujeme ich 

ako súbor osobnostných charakteristík, vedomostí, schopností, zručností, postojov, 

motívov, preferencií prejavujúcich sa v správaní, a ktoré sú dôležité pre úspešné 

mentorovanie. Mentorské kompetencie ovplyvňujú realizáciu mentorovania, sú 

príznačné pre konkrétny, kontext a prostredie, sú merateľné na základe stanovených 

štandardov a je možné ich formovať a rozvíjať. Sú teda špecifickým vyjadrením nárokov 

na osobu mentora.  

Mentorské kompetencie (podobne ako v prípade  koučovania) popisujeme vo 

všeobecnosti. Nezostavujeme kompetenčný model, ani zoznam kompetencií vysokého 

výkonu. Pre dokreslenie obrazu o tom, ako sme informácie o kompetenciách získavali, 

prinášame príklad súbor otázok, ktoré sme položili v rámci rozhovoru s jedným 

účastníkom výskumu. 

 
„Keby ste mi mohli zadefinovať, kompetencie, ktoré vám napadajú pri mentorovi, ktoré by to boli?“ 

 „Okrem odbornosti, akými mäkkými zručnosťami, kompetenciami by mal mentor disponovať?“  

„Spomeniete si ešte na nejaké iné kompetencie? 

„Čo iné a akým spôsobom predáva mentor svoje know-how?“ 

„Akú  zásadnú chyby môže mentor počas mentorovania robiť?“ 

 

Odpovede na položené otázky sme ďalej analyzovali podľa identického metodologického 

postupu ako v prípade koučovania. Centrálnou kategóriou sa stali mentorské kompetencie 

a jej jednotlivými kategóriami: 

� Profesijná odbornosť; 

� Akcelerácia učenia;  

� Budovanie vzťahu;  

� Komunikácia; 

� Vnútorná integrita;  

� Vnímavosť a otvorenosť 

� Riadenie procesu mentorovania; 

� Vedomosti; 

� Filozofia mentora.  

Jednotlivé zložky kompetencií (napr. odovzdávanie profesijnej odbornosti a motivácia 

v prípade kompetencie akcelerácia učenia) boli podrobne popísané z poznámok, ktoré sme 

si robili počas analýzy výskumných dát. Zistenia prináša časť výskumnej správy nižšie.  
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V rámci definovaných mentorských kompetencií má špecifické postavenie profesijná 

odbornosť, nakoľko je nevyhnutnou podmienkou a selekčným kritériom mentora. Tá 

v sebe zahŕňa množstvo profesijných kompetencií, príznačných pre vykonávanie pracovnej 

pozície mentora. Napriek tomu, že sa svojim charakterom odlišuje od ďalších kompetencií, 

radíme ju pod súbor mentorských kompetencií. Uvedomujeme si však jej komplexnosť, 

ktorú reflektujeme pri popise profesijného formovania mentorov. Charakteristiku 

profesijnej odbornosti prinášame v tabuľke č. 9.  

 

Tabuľka 9: Charakteristiky profesijnej odbornosti mentora 

PROFESIJNÁ ODBORNOSŤ 

Disponovať profesijnou odbornosťou je pre proces mentorovania kľúčové. V našom 
výskume dominovala ako prvoradá, pri vymedzení kompetencií mentora účastníkmi 
výskumu.  

Z výsledkov výskumu vyplýva, že profesijná odbornosť v sebe zahŕňa vedomosti, 
zručnosti a skúsenosti, know-how, nevyhnutné na kvalitné vykonávanie konkrétnej 
pracovnej pozície, ktorú mentor vykonáva (napr. lektor – mentor, by mal disponovať 
vedomosťami nielen o lektorovanej problematike, ale aj organizácii vzdelávacieho 
podujatia, ovládať rôznu metodiku a prístupy, poznať zásady učenia sa dospelých, vedieť 
ich aplikovať a mať za sebou desiatky uskutočnených kurzov a pod.).  
Profesijná odbornosť môže byť charakteru: 

� Profesijného (poznať nároky daného pracovného miesta a z toho vyplývajúce 
úlohy a postupy ich plnenia);  

� Technického (mať osvojené odborné znalosti z danej oblasti); 
� Manažérskeho (práca s ľuďmi);  
� Všeobecného (znalosť firemnej kultúry a špecifík firmy) charakteru. 

 

Odovzdávanie profesijnej odbornosti tvorí hlavné ciele mentorovacieho programu 
a ovplyvňuje napĺňanie funkcií mentorovania (primárne kariérny rast a profesijný 
rozvoj). Odovzdávaná profesijná odbornosť musí byť zameraná na skúsenosti z praxe 
(vedieť čo a kedy funguje a prečo). O tejto skutočnosti vypovedá aj citát jedného 
z účastníkov výskumu: „Mentor by mal byť spracovaný praxou“. Skúsenosť pritom 
nemusí byť podmienená vekom, nakoľko je podstatná schopnosť túto odbornosť vôbec 
získať.  

Odbornosť získava daný pracovník formálnym, neformálnym, informálnym 
vzdelávaním a skúsenosťami, ktoré sa formujú vykonávaním daných úloh, aplikáciou 
a overením nadobudnutých poznatkov v praxi. 

V súvislosti s charakteristikami mentora a jeho odbornosťou je potrebné podotknúť, 
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že závery z výskumu poukazujú na to, že mentor by mal byť odborník, ktorý dlhodobo 
dosahuje vynikajúce výsledky v danej firme. V profesii by mal pôsobiť dlhodobejšie.  
 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Profesijná odbornosť je veľmi podstatná podmienka pre vykonávanie mentorovania. Podľa 

účastníkov výskumu nemusí vždy zaručovať úspešnosť mentorovania. Podľa nich na ňu 

vplýva nielen množstvo okolností, ale najmä kompetencií, ktorými by mal mentor 

disponovať. Tie najpodstatnejšie špecifikujeme na základe nášho skúmania a popisujeme v 

tabuľke č. 10. 

 

Tabuľka 10: Prehľad mentorských kompetencií a ich charakteristiky 

AKCELERÁCIA U ČENIA  

Odovzdávanie vedomostí a skúseností účinným, efektívnym a motivujúcim spôsobom. 

Zložky 
kompetencie 

Popis 

Odovzdávanie 
profesijnej 
odbornosti 

Vedieť predať profesijnú odbornosť je jednou z kľúčových 
kompetencií mentora. Mentor by mal byť pri jej odovzdávaní 
zrozumiteľný a jasný vo vysvetľovaní, štruktúrovaný, efektívny 
a prispôsobovať tempo mentorovanému podľa okolností. 
Informácie by mali byť odovzdané nenásilným, prirodzeným 
spôsobom, obsahovať vyjadrenie názoru, preferencií a pohľadu 
vnímania mentorom. Výber informácií by mal korešpondovať 
s potrebami mentorovaného, s primeranou hĺbkou,  objasnením 
súvislostí a možných dôsledkov.  
S predávaním odbornosti súvisí aj trpezlivosť pri vysvetľovaní 
a učení mentorovaného. Nerobiť všetko za mentorovaného a dať mu 
priestor, aby veci pochopil vlastným tempom a spôsobom. 

Motivácia 

Schopnosť motivovať mentorovaného v práci na vlastnom 
sebarozvoji, aby si uvedomil  jeho dôležitosť, hľadal v sebe 
patričné zdroje, energiu a tým akcelerovať celý proces učenia.  
Patrí sem aj inšpirovanie, pre ktoré je príznačná schopnosť 
podporovať tvorivé myslenie a nachádzanie vlastných riešení 
mentorovaným a ukladaním náročných úloh a výziev.  
Súčasťou motivácie je prenášanie pozitívneho naladenia, energie, 
viery v rozvoj človeka a hľadanie ciest, ako sa situácia riešiť dá. To 
tvorí základ filozofie mentora. 
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BUDOVANIE VZ ŤAHU 
Vytváranie vzťahu na chápajúcom, priateľskom a rešpektujúcom princípe, kde sú si obaja 
partneri rovní a schopní vzájomne sa obohacovať.  

Partnerstvo 

Pre partnerstvo je príznačné: 
- Neformálny a priateľský prístup; 
- Rovnocennosť oboch partnerov v procese, dopĺňame citátom 

účastníka výskumu: "Mentor by mal zísť z piedestálu a ponúknuť 

partnerstvo mentorovanému"; 
- Vzájomné obohacovanie sa;  
- Rešpekt a dôvera: vytvorenie priestoru na bezpečnú 

komunikáciu, kedy budú informácie využité v prospech oboch 
strán a nezneužité. Priestor na komunikáciu neistôt, vyjadrenie 
odlišného názoru, úprimnosť, hovorenie o chybách, obavách, 
problémoch, pochybnostiach. Prostredie, kde je istota a bezpečie; 
- Schopnosť dodržania záväzkov na oboch stranách. 

V rámci budovania vzťahu je potrebné, aby bol mentor schopný 
jasne komunikovať a vyjasniť si s mentorovaným spôsob vzájomnej 
spolupráce a fungovania.  

Naladenie sa na 
druhého 

Naladenie sa na mentorovaného prostredníctvom empatického, 
ľudského a chápajúceho prístupu. Snaha porozumieť situácii 
mentorovaného a z toho vyplývajúca voľba prístupu, pomoc 
a podpora. „Mentor by nemal byť len „suchý expert“, ale mal by 

byť prístupný, priateľský, otvorený a vedieť, čo na koho platí.“ 

 

K OMUNIKÁCIA  
Efektívna, jasná a zrozumiteľná komunikácia vedúca k napĺňaniu funkcií mentorovania 
a konkrétnych stanovených cieľov.  

Vedenie dialógu 
 

Jasná, zrozumiteľná komunikácia, ktorá nie je založená na 
monológu, ale vzájomnom dialógu. Prispôsobovanie štýlov 
komunikácie a odborného slovníka podľa potrieb mentorovaného. 
Pre efektívny dialóg je nevyhnutné aktívne počúvanie, ktoré 
mentor prejavuje koncentráciou na rozhovor, neverbálnym 
prejavom (očný kontakt), parafrázovaním a posúvanie rozhovoru 
cez kladenie otázok, alebo vyjadrením vlastného názoru.  
Dôležité v komunikácii je aj  verbálne a neverbálne naladenie sa na 
mentorovaného.  

Spätná väzba 
Situačné podávanie spätnej väzby na výkon a napredovanie 
mentorovaného. Tá by mala byť úprimná, konkrétna, popisujúca 
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správanie, venujúca sa zmeniteľnému a motivujúca. Mentor by mal 
byť schopný podať ju jasne, hovoriť za seba a využívať rôzne 
spôsoby a techniky (napríklad cez tvarovanie).  

 

VNÚTORNÁ INTEGRITA  

Vnútorná vyzretosť a disponovanie charakteristikami, ktoré vedú ku kvalifikovanému 
mentorovaniu.  

Zrelosť 

Zrelosť v sebe zahŕňa správne načasovanie, kedy, akú radu dať 
a predať skúsenosť. Ďalej do nej patrí ochota mentora podeliť sa 
s profesijnou odbornosťou a nemať obavu z „predbehnutia“ svojím 
zverencom.  
So zrelosťou súvisí aj pokora, pre ktorú je charakteristické 
uvedomovanie si svojich limitov a rešpektovanie mentorovaného 
ako jedinečnej osobnosti a individuality, ktorá si zaslúži 
prejavovanie patričnej úcty a rešpektu. 
Táto kompetencia je úzko naviazaná aj na hodnoty a postoje. 

Sebavedomie 

Táto kompetencia súvisí s primárnou dôverou mentora vo svoje 
schopnosti. Preceňovanie i podceňovanie mentora negatívne 
ovplyvňuje budovanie vzťahu a dosahovanie stanovených cieľov. 
Mentor by mal byť natoľko sebaistý, aby bol schopný otvorene 
a úprimne priznať svoje limity a nedostatky.  

Sebareflexia 
Uvedomenie si svojich síl – silných stránok a rozvojových oblastí a 
neustála chuť pracovať na sebe. 

Kongruencia 
Mentor by mal robiť to, čo hovorí, čiže „vodu kázať, vodu piť“. 
V prípade, že mentor nie je kongruentný v slovách i činoch, môže 
„klesnúť v očiach“ mentorovaného. 

Sebarozvoj 

Neustála ochota a pripravenosť rozvíjať a vzdelávať sa. Dôležitá je 
otvorenosť učiť sa aj od mentorovaného - schopnosť prijať 
a rešpektovať jeho názor a priznať si, že ho môže mentorovaný 
niečo naučiť. To je možné aj prostredníctvom aktívneho pýtania si  
spätnej väzby od mentorovaného a na jej základe sa posúvať vpred.  

Nadhľad 

Vedieť odlíšiť mentorovací vzťah od pracovného. Držať si patričný 
odstup a mať jasne vymedzené hranice. Toto je významné najmä 
v situácii, kedy je mentorom nadriadený (čo sa z hľadiska metodiky 
neodporúča, ale je to častým javom). 

 

VNÍMAVOS Ť A OTVORENOSŤ 

Identifikovanie potenciálu i priestoru na rozvoj u mentorovaného, otvorený a tolerantný 
prístup.   
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Schopnosť 
vnímať druhého 

Zameranie sa na mentorovaného, vnímanie jeho jedinečnosti 
a talentu. Schopnosť identifikovať jeho silné stránky a rozvojové 
oblasti a vedieť na získanom poznaní stavať. Vedieť identifikovať, 
kde robí mentorovaný chybu a podať mu o tom spätnú väzbu.  

Otvorenosť 

Otvorenosť k ľuďom, nadhľad, akceptovanie názoru druhého 
a z toho vyplývajúce vytváranie priestoru pre mentorovaného, 
otvorenosť jeho nápadom, názorom, potenciál a vlastný výber 
riešenia. Otvorenosť bola vnímaná aj ako tolerancia, prijímajúca 
rôznorodosť bez predsudkov, stereotypov. Mentor by nemal vnášať 
výlučne svoje pohľady, a mal by sa vyhýbať stereotypom.  
Dôležité je dávať si pozor na ovplyvnenie procesu mentorovou 
predpojatosťou, nakoľko mentor zväčša pred zahájením programu 
už o mentorovanom niečo vie.  

 

RIADENIE PROCESU MENTOROVANIA  
Efektívne a kvalitné vedenie jednotlivých mentorovacích stretnutí s využitím rôznych 
metód, techník, prístupov a princípov. 

Organizácia 
procesu 

Sem patrí znalosť procesu mentorovania, schopnosť organizovať 
jednotlivé stretnutia tak, aby mali vnútornú štruktúru a viedli 
k naplneniu stanovených cieľov. S dosahovaním stanovených 
cieľov súvisí aj schopnosť ich nastavenia s mentorovaným 
a zadefinovanie vzájomných očakávaní.  
Taktiež vedieť aktívne plánovať a organizovať svoj čas a byť 
dynamizujúcim a aktivizujúcim prvkom v procese.  

Flexibilita 
a variabilný 
prístup 
 

Kompetencia zahŕňa schopnosť patrične sa prispôsobovať 
potrebám, možnostiam, situácii mentorovaného a starostlivo 
vyberať tie informácie, ktoré mentorovaný potrebuje. Dôležité je 
ponúknuť rôzne možnosti, pohľady, prístupy na riešenie danej 
situácie. 
Podstatná je spôsobilosť využívať rôzne nástroje (kladenie otázok, 
ukladanie výziev), prístupy (koučovací, poradenský) a vedieť 
adekvátne striedať rôzne roly  (napr. rola učiteľa, ochrancu a pod.) 
Citát mentora: „Raz som bol mentor, raz som bol kouč, raz som bol 

manažér. Normálne som si dával z hlavy dole klobúky a hovoril 

som teraz mentorujem a teraz koučujem."  potvrdzuje potrebu 
prítomnosti flexibility v striedaní rolí mentora. 
V procese mentorovania by mal mentor voliť individualizovaný 
prístup – vedieť, čo na mentorovaného platí a pomáha.  

Prijatie Táto kompetencia zahŕňa prijatie zodpovednosti mentora za proces 
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zodpovednosti  mentorovania a plnenie cieľov vzdelávania. Taktiež byť dostupný 
v prípade, že ho mentorovaný potrebuje a byť schopný vyhradiť si 
na mentorovacie stretnutia dostatok času a priestoru. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V rámci špecifikácie mentorských kompetencií by sme radi vyzdvihli tie, ktoré sa 

najčastejšie objavovali v rozhovoroch s účastníkmi výskumu, a ktoré boli považované ako 

kľúčové v mentorovaní.  

Okrem už spomínanej profesijnej odbornosti ňou bolo jej odovzdávanie 

mentorovanému (ako súčasť kompetencie akcelerácia učenia). Podľa názoru účastníkov 

výskumu neefektívne, nesystematické, nezrozumiteľné odovzdávanie profesijnej 

odbornosti, bez jasnej štruktúry, dostatočnej hĺbky, vysvetlenia súvislostí výrazné brzdí 

mentorovací proces a neumožňuje plnenie funkcií mentorovania. V rámci akcelerácie 

učenia je významná aj motivácia a jej jednotlivé zložky ako inšpirovanie, pozitívne 

naladenie a energia.  

Budovanie dôvery bolo z pohľadu účastníkov výskumu rovnako dôležité. 

Najčastejšie zaznievalo partnerstvo, dôvera a priateľský prístup. 

Kompetencia komunikácia bola, rovnako ako u koučovania, veľmi často 

verbalizovaná. Vnímame ju ako základ ľudského dorozumievania, ktorá je nevyhnutná pre 

bežné fungovanie. Táto kompetencia úzko súvisí s odovzdávaním profesijnej odbornosti 

a naladením sa na druhého.  

Vnútorná integrita bola podľa účastníkov výskumu najkľúčovejšia z hľadiska 

postavenia mentorovaného ako vzoru. Z nej by sme radi vyzdvihli kongruenciu 

a sebavedomie, sebareflexiu, zrelosť a nadhľad, ktorá je z pohľadu účastníkov výskumu 

veľmi podstatná pre akceptáciu mentora mentorovaným.  

Otvorenosť, ktorá spočíva v tolerancii, vytváraní priestoru pre mentorovaného bola ďalšou 

frekventovane spomínanou kompetenciou. 

Bez flexibility a variabilného prístupu v používaných metódach by bolo 

mentorovanie len „suchým“ odovzdávaním znalostí a skúseností. Z tohto dôvodu bola táto 

zložka kompetencie riadenia procesu mentorovania viac krát komunikovaná.  
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Vedomosti 

 

Vedomosti tvoria významnú časť osobnostnej výbavy mentora a svedčia o jeho 

kompetentnosti. Mentor by mal disponovať komplexom vedomostí, ktoré by si mal 

z vlastnej iniciatívy priebežne dopĺňať. Ich popis prinášame v nasledujúcom prehľade v  

tabuľke č. 11. 

  

Tabuľka 11: Vedomosti mentorov 

VEDOMOSTI  POPIS 

Odborné vedomosti 
Súvisiace s profesijnou odbornosťou a kvalitným výkonom primárneho 
povolania mentora. 

Znalosť 
pracovného miesta 

Disponovanie prehľadom o pracovných činnostiach a kompetenciách 
nevyhnutných na výkon pracovnej pozície mentorovaného. 

Znalosť o človeku 
Poznanie rôznych štýlov učenia sa dospelého človeka a ich princípov 
aplikácie. 

Znalosť firemnej 
kultúry  

Byť reprezentantom firemnej kultúry, z toho vyplýva dobrá znalosť 
prostredia, procesov, postupov, vzťahov. Mať nadhľad a komplexné 
vnímanie vzájomných súvislostí. 

Znalosť variability 
prístupov 

Ovládanie rôznych nástrojov a metóda vzdelávania. Vedieť ich variovať 
a adekvátne aplikovať. Znalosť viacerých variant riešenia danej situácie, 
prípadne poznať variabilné prístupy iných spolupracovníkov (čo im 
funguje, čo sa im osvedčilo). 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Filozofia mentora 

 

Okrem spomínaných kompetencií a vedomostí z interpretácie výskumných údajov 

vyplýva, že by mal mentor disponovať ďalšími charakteristikami, ktoré ho predurčujú na 

kvalitné mentorovanie. Tie vymedzujeme pod názvom filozofia mentora, ktorá zahŕňa 

motívy, hodnoty, postoje a preferencie mentora. Pred samotným zahájením 

mentorovacieho procesu je dôležité, aby mal mentor vyjasnené, prečo chce mentorovať 

a čo od mentorovania očakáva. Motívy mentora môžu byť rôznorodé. V nasledujúcom 

texte sú uvedené tie oblastí filozofie mentora, ktoré boli v rozhovoroch s účastníkmi 

výskumu často spomínané a zdôrazňované.  
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Jeho motiváciou by mala byť ochota a chuť rozvíjať a odovzdávať svoje 

vedomosti a skúsenosti a pomáhať svojim kolegom. Pritom veriť v ľudský potenciál 

a jeho rozvoj. O tomto hovorí aj nasledujúci citát jedného z mentorov: "Ak má niekto 

záujem vedieť tú oblasť, nemám to problém posunúť ďalej, robí mi to radosť“.  

Mentor by nemal vstupovať do mentorovacieho vzťahu výsostne zo zištných 

dôvodov a kvôli prestíži. V prvom rade by sa mal úprimne zaujímať o osobu 

mentorovaného, jeho problémy, situáciu a ochotne mu pomáhať prekonávať náročné 

situácie. A to i prostredníctvom šírenia pozitívnej energie, naladenia, optimizmu, 

a hľadaním ciest ako sa veci robiť dajú a nie nedajú.  

Malo by z neho vyžarovať nadšenie pre zastávanie funkcie mentora a pozitívny 

a zodpovedný prístup k vlastnej práci.  

Vyznávanie všeobecne platných morálnych hodnôt a princípov, odbúravanie 

stereotypov, predsudkov a dodržiavanie etiky mentorovacieho vzťahu, ku ktorým patrí 

najmä riadenie sa stanovenou dohodou, diskrétnosť a dôvernosť informácií, sú 

nevyhnutými požiadavkami na osobu mentora.   

 

V kapitole analýza pracovného miesta mentora sme popísali úlohy, ktorých rozsah 

a rozličná zložitosť kladú vysoké nároky na výkon mentora, a ktoré musí plniť v rámci 

svojich bežných pracovných povinností. Mentorovanie je náročné aj preto, že mentor 

potrebuje disponovať nielen súborom profesijných kompetencií potrebných pre výkon 

vlastného povolania, ale aj mentorskými kompetenciami, ktoré sú príznačné pre túto formu 

vzdelávania. Niektoré kompetencie sa navzájom s profesijnými kompetenciami prekrývajú, 

nakoľko mentorovanie vykonávajú skúsení zamestnanci firmy (ako napríklad manažéri, 

experti, členovia predstavenstva a pod.) a vďaka nim sa mentormi aj stali. 

Vymedzenie mentorských kompetencií by malo otvárať prípravnú fázu 

mentorovacieho programu. Ich zadefinovanie môže slúžiť pre potreby dizajnu 

mentorovacieho programu, výber mentorov a ich odborné vzdelávanie.  

Z výsledkov výskumu vyplýva, že vyzdvihovanie a rozvíjanie mentorských 

kompetencií by nemalo byť zanedbané. Dostatočný priestor a špeciálna pozornosť by im 

mala byť venovaná v špecializovanom odbornom vzdelávaní, ako súčasti profesijného 

formovania mentorov.  
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2.2.2.3 Profesijné formovanie mentorov 

 

Táto časť prináša odpoveď na výskumnú otázku: „Ako vyzerá cesta profesijného 

formovania mentorov a aká odborná príprava je pre vykonávanie mentorovania 

potrebná?“. Pri hľadaní odpovede na túto otázku sme sa zamerali na to, čo všetko vplýva 

na úspešné mentorovanie z hľadiska osoby vzdelávateľa. 

Výskumné údaje sme získavali podobným spôsobom ako v prípade koučovania. 

V porovnaní s koučovaním bolo nadobudnutých dát z rozhovorov oveľa menej. Podobná 

situácia bola aj v prípade iných metód zberu údajov (obsahová analýza produktov a 

pozorovanie). Preto sme sa vo väčšej miere opierali aj o sebaskúsenosť autorky, špeciálne 

pri definovaní odbornej prípravy mentorov a zostavení dizajnu rozvojového programu pre 

mentorov. Nevyužívali sme životný príbeh účastníkov výskumu.  

Spôsob analýzy výskumných dát bol identický so zvoleným postupom, ako v prípade 

koučovania. Pri tvorbe analytického príbehu sme sa najprv zamerali na odbornú prípravu 

mentorov, ktorú sme nakoniec zasadili do širšieho kontextu, ktorým je profesijné 

formovanie mentorov. To reflektuje všetky významné vplyvy, ktoré môžu vplývať na 

kvalitu mentorovania.   

Cestu profesijného formovania mentorov, ktorou popisujeme proces „stávania“ sa 

mentorom, špecifikujeme v nasledujúcom texte. 

 Výstupy z výskumu priniesli zistenie, že v profesijnom formovaní mentorov sú 

podstatné tri zložky, a tými sú profesijná odbornosť mentora, mentorské kompetencie 

a mentorská odbornosť. Posledné dve je možné budovať cez odbornú prípravu mentorov. 

Pojmom, okolo ktorého sa zoskupuje popis profesijného formovania mentorov je rola 

mentora. Proces sme znázornili aj graficky (viď. schéma č. 11) 

Z nej vyplýva, že rola mentora v sebe zahŕňa plnenie úloh, zodpovedností, spojených 

s realizáciou mentorovania a prístup mentora, ktoré formujú jeho osobnostné 

charakteristiky. Na rolu mentora vplýva mentorovací program, jeho konkrétny dizajn, 

ciele, metodika a ďalšie špecifiká. Taktiež prostredie a okolnosti, za ktorých mentorovací 

program a plnenie roly mentora prebieha.  

 

Na rolu mentora výrazne pôsobí profesijná odbornosť mentora, ktorá je tvorená 

jeho predchádzajúcimi vedomosťami a skúsenosťami. Tie súvisia s mentorovou pracovnou 
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pozíciou, ktorá je i predmetom odovzdávania skúsenosti mentorovanému. Ukončené 

vzdelanie výrazne nevplýva na schopnosť zastávať rolu mentora. Podstatné je odborné 

vzdelanie priamo súvisiace s výkonom pracovnej pozície (napr. na účtovníckej pozícii 

nemusí byť podmienkou dosiahnuté ekonomické vzdelanie, ale znalosť využívaného 

účtovníckeho softvéru, príslušných smerníc, zákonov a postupov), ktoré je potrebné vedieť 

využívať aplikáciou do praxe. Rozhodujúca pre rolu mentora je prax mentora na danej 

pracovnej pozícii.  

Na rolu mentora ďalej vplývajú mentorské kompetencie prejavujúce sa jeho 

správaním. Ich zastúpenie (počet) a úroveň (v akej kvalite sa kompetencia prejavuje) môže  

ovplyvňovať úspešnosť mentorovacieho programu78.  

Pre vykonávanie roly mentora je dôležitá mentorská odbornosť (mentorská 

profesionalita). Pod týmto pojmom rozumieme špecifické vedomosti a zručnosti, ktorých 

osvojenie je potrebné pre účely realizácie vzdelávania formou mentorovania. V prípade, 

že nimi mentor disponuje, zvyšuje sa jeho kompetentnosť zastávať túto rolu. V porovnaní 

s profesijnou odbornosťou mentora sú mentorské kompetencie vyjadrením expertízy 

v realizácii mentorovania. Mentorská odbornosť je, z nášho pohľadu, kľúčová pre úspešné 

realizovanie programu mentorovania zo strany, tak mentora ako aj mentorovaného. Proces 

jej utvárania demonštruje schéma č. 9. Z nej vyplýva, že na formovanie mentorskej 

odbornosti vplývajú mentorské kompetencie a profesijná odbornosť mentora. Získava 

prostredníctvom odbornej prípravy mentorov. Potrebu budovania mentorskej odbornosti 

potvrdzujú aj zistenia z nášho skúmania, ktoré vystihuje názor účastníka výskumu: „Z 

môjho pohľadu som sa vďaka školeniu v mentorovaní, kde sme šli do hĺbky, 

profesionalizoval ja ako mentor. Prešiel som od intuitívneho k zadefinovanému 

mentorovaniu, čo mi pomohlo“.  

Budovaniu mentorských kompetencií, mentorskej odbornosti, ktoré spolu 

s profesijnou odbornosťou mentora vplývajú na kvalitné zastávanie roly, prispieva odborná 

príprava mentorov. 

 

 

 

                                                
78 Táto oblasť nebola predmetom nášho skúmania, ale vyplynula ako sekundárny výstup pri analýze dát. 
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Schéma 9: Formovanie mentorskej odbornosti 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

2.2.2.3.1 Odborná príprava mentorov 

 

Dôležitosť odbornej prípravy mentorov je evidentná. Potvrdzuje to nielen komplex 

definovaných úloh a kompetencií mentora, ale aj skúsenosti viacerých účastníkov 

výskumu. Mentor by mal preto absolvovať špecializované vzdelávanie za účelom 

formovania týchto kompetencií a mentorskej odbornosti. Pridávame citát mentora: 

„Podstatné je prísť na to, že aj toho mentora je potrebné naučiť byť mentorom. Že ten 

mentor by sa mal vzdelávať v tom, ako mentorovať. A nebyť ním preto, lebo chce. Ale 

musia tam byť aj veci, ktoré by mal ovládať“.  Ako sme spomínali, jednotlivé mentorské 

kompetencie sa prelínajú s profesijnými kompetenciami mentora. Podstatné je ich 

uvedomovanie a prikladanie vážnosti odbornej príprave mentorov. Nebrať automaticky, že 

ak má niekto veľa skúsenosti, tak ich vie adekvátne odovzdávať ďalej: „Dôležité je nemať 

ten pocit, že on keď je už členom predstavenstva, tak už bude vedieť ako byť mentorom“. 

Tento citát poukazuje na častú prax. 

Odborná príprava mentorov by mala byť intenzívna najmä na začiatku „mentorskej 

kariéry“. Jej podobu ovplyvňuje prítomnosť a úroveň jednotlivých mentorských 

kompetencií a zložiek mentorskej odbornosti,  predchádzajúce vzdelávanie zamerané na 

rozvoj mäkkých zručností a skúsenosti s prácou s ľuďmi. U mentorov, ktorým chýbajú 

Mentorská odbornosť

Vzdelávanie
rozvoj

Mentorské 
kompetencie Profesijná 

odbornosť
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vymenované oblasti, je potrebné venovať viac pozornosti odbornej príprave. Mentorské 

vzdelávanie je vhodné uskutočniť pred i v priebehu realizácie mentorovacieho programu. 

 

Výstupy z analýzy prostredia poukazujú na nízke využívanie mentorovania vo svojej 

formalizovanej podobe a chýbajúcu expertízu v oblasti odbornej prípravy mentorov. Pri 

realizovaní spomínanej analýzy a ďalších fáz výskumu sme sa nestretli so žiadnym 

štandardizovaným postupom odbornej prípravy mentorov v našich a ani zahraničných 

podmienkach. Preto, na základe našich výskumných zistení z analýzy pracovných činností 

mentorov, mentorských kompetencií, skúseností účastníkov výskumu a teoretických 

východísk, zostavujeme návrh odbornej prípravy mentorov, v podobe konkrétneho dizajnu. 

Ten označujeme názvom rozvojový program pre mentorov a bližšie popisujeme. 

Primárnym cieľom rozvojového programu pre mentorov je, aby boli mentori 

schopní kvalitne a kompetentne vykonávať mentorovanie a s tým súvisiace úlohy 

a zodpovednosti.  

 

Realizované odborné vzdelávanie by malo vyplývať zo špecifík konkrétneho 

mentorovacieho programu a individuálnych potrieb mentorov. Dizajn rozvojového 

programu pre mentorov znázorňuje schéma č. 10. Skladá sa z jednotlivých na seba 

nadväzujúcich fáz. Každá fáza má vlastné usporiadanie, špecifické ciele, obsah a metódy.  

 

Schéma 10: Dizajn rozvojového programu pre mentorov 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Ich charakteristika je nasledovná: 

I.  Samotnému rozvojovému programu pre mentorov predchádza stanovenie a identifikácia 

prítomnosti a úrovne mentorských kompetencií cieľovej skupiny mentorov. To sa 

realizuje v podobe analýzy vzdelávacích potrieb mentorov v konkrétnej firme. Na 

základe zistení sa dotvára dizajn jednotlivých častí rozvojového programu pre 

mentorov. Nasleduje realizácia rozvojového programu pre mentorov.  

II.  Realizáciu odborného vzdelávacieho podujatia, zameraného na získanie mentorskej 

odbornosti, vnímame ako kľúčový míľnik odbornej prípravy mentorov. Toto podujatie 

je možné realizovať prostredníctvom rozličných foriem ako napríklad: 

• Výcvik; 

• Kurz; 

• Seminár; 

• Konzultácie; 

• Odborný workshop. 

Za optimálne považujeme organizáciu jeden až dvojdňového kurzu, v závislosti od 

špecifík skupiny účastníkov, s využitím rozdielnej metodiky ako napríklad:   

- Výkladovo – ilustračné metódy: interaktívna prednáška;  

- Dialogické metódy: skupinová diskusia, diskusia v dvojiciach; 

- Metódy riešenia problémov: brainstorming, prípadová štúdia; 

- Hranie rolí. 

Získavanie primárnych poznatkov pre budovanie mentorskej odbornosti nie je, podľa 

nášho názoru, veľmi časovo náročné. Ďalším podporným argumentom je fakt, že 

skupinu mentorov tvoria často krát zamestnanci, ktorí sú pracovne veľmi vyťažení 

(napr. manažéri). Z tohto dôvodu považujeme túto formu vzdelávania a časové 

ohraničenie za optimálne. 

 

K ďalším organizačným aspektom vzdelávacieho podujatia patrí: 

• Realizácia: pred spustením a počas procesu mentorovania; 

• Miestom konania: v priestore prispôsobenom pre účely lektorovania; 

• Lektorské zabezpečenie: interní, alebo externí lektori; 

• Použitie rôznych didaktických pomôcok. 
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 Pred samotnou realizáciou je nevyhnutné zostaviť program (učebný plán), učebné 

osnovy a vypracovať písomný manuál pre účastníkov (ten by mal obsahovať preberané 

učivo a pracovné listy). 

  Obsah kurzu by mal byť zameraný na oblasti smerujúce k získaniu kvalifikácie 

a odbornosti v mentorovaní. Témy, ktoré by nemali absentovať sú nasledujúce:  

� Základné informácie o mentorovaní: definovanie pojmu, ciele, funkcie, história, 

aplikačné oblasti a jeho prínosy; 

� Mentorovanie a iné formy vzdelávania: rozdiel medzi koučovaním, poradenstvom 

a tréningom; 

� Zodpovednosti a povinnosti jednotlivých strán, zapojených do procesu; 

� Spôsob organizácie procesu a jeho priebeh: od úvodu až po ukončenie 

mentorovacieho vzťahu; 

� Nadviazanie kontaktu a kontraktu s mentorovaným: vzájomné naladenie sa,  

vyjasnenie si pravidiel fungovania, očakávaní - tejto časti by sa mala venovať 

zvýšená pozornosť a praktický nácvik; 

� Osoba mentora: špecifikácia mentorských kompetencií a cesty ich formovania; 

rozvoj konkrétnych kompetencií;  

� Motivácia mentora: ako súčasť budovania filozofie mentora; 

� Prístupy a metódy vzdelávania: štýly učenia, spôsoby odovzdávania profesijnej 

odbornosti prostredníctvom často využívaných nástrojov a metód, ako napríklad: 

- Navigovanie otázkami; 

- Ukladanie úloh a zadaní; 

- Vedenie projektu; 

- Samoštúdium; 

- Vysvetľovanie cez skúsenosť; 

- Dávanie vyžiadaných rád; 

- Ukladanie výziev; 

- Koučovací prístup; 

- Poradenstvo; 

� Metódy hodnotenia mentorovacieho programu a rozvojového vzťahu; 

� Analýza potrieb: definovanie cieľov (napr. s použitím metódy SMART) a očakávaní; 

� Etika a dôvernosť informácií (ako s nimi narábať); 
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� Riziká v mentorovaní. 

 Obsah kurzu je potrebné prispôsobovať aktuálnym potrebám, očakávaniam 

jednotlivých účastníkov. Orientovať ho prakticky a nadväzovať na osobnú skúsenosť 

účastníkov vzdelávania.   

III.  Okrem rozvoja mentorskej odbornosti je dôležitý aj rozvoj špecifikovaných 

mentorských kompetencií. V prípade potreby by malo byť možné, aby mentor 

absolvoval doplnkové rozvojové kurzy zamerané na formovanie mäkkých zručností 

(príznačných pre mentorské kompetencie).  

V prípade, že má mentorovací program svoje špecifiká (napr. mentorovanie je 

zamerané na pomoc pri realizácii špecifického projektu), je vhodné, aby mal mentor 

vedomosti v tejto špecializovanej oblasti. Na ich doplnenie slúži ďalšie špecializované 

odborné vzdelávanie (napríklad kurz v projektovom manažmente). Týmto spôsobom 

sa mentor vzdeláva v novej sfére,  rozširuje svoju profesijnú odbornosť a zároveň 

rozvíja mentorské kompetencie (napr. uplatnenie technických znalostí v jednotlivých 

fázach riešeného projektu). 

Dôležitým nástrojom rozvojového programu mentorov je aj sebavzdelávanie, 

zacielené na budovanie znalostí o človeku, jeho fungovaní vo firmách a organizáciách 

(napr. dospelý človek a učenie, komunikácia, motivácia a pod.). Mentor by mal byť 

schopný doštudovať si aj tie oblasti záujmu mentorovaného, ktoré zatiaľ neovláda (napr. 

poznatky z najnovších výskumov).  

IV.  Za ďalšie významné vzdelávacie podujatie považujeme organizáciu mentorského 

workshopu vo frekvencii raz za štvrť/pol rok. Obsah, frekvencia a organizácia 

workshopu vyplýva z aktuálnych potrieb. Jeho cieľom môže byť: 

- Zdieľanie skúseností mentorov; 

- Riešenie prípadových štúdií z reálnej praxe mentorov; 

- Prednáška na vybranú tému; 

- Nácvik venovaný rozvoju mentorských kompetencií; 

- Podpora a motivácia mentorov do ďalšej fázy mentorovacieho programu.  

V prípade potreby by mal mať mentor možnosť využiť individuálnu konzultáciu 

venovanú riešeniu vzniknutých situácií a problémov. Taktiež umožňujúca supervíziu 

jeho práce – či robí všetko dobre. V role konzultanta môže byť napríklad osoba, 

zodpovedná za realizáciu mentorovacieho programu. 
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V. Záverečnou fázou rozvojového programu pre mentorov by malo byť oficiálne 

hodnotenie rozvojového programu pre mentorov vzhľadom na úspešnosť procesu 

mentorovania. Identifikujú sa silné stránky a prípadné bariéry, slúžiace na skvalitnenie 

ďalšej mentorskej odbornej prípravy.  

 

Počas celého procesu prípravy by mal mentor nepretržite sebareflektovať úroveň 

vlastnej mentorskej odbornosti, mentorských kompetencií. Pracovať na vzniknutej 

medzere prostredníctvom záujmu, motivácie a energie investovanej do rozvoja 

a vzdelávania.  

 

V tejto časti sme prezentovali výsledky výskumu, ktoré popisujú proces profesijného 

formovania mentora, na ktorý vplýva viacero činiteľov. Tento širší kontext nám umožnil 

identifikovať dôležitosť vplyvu odbornej prípravy mentorov. V rámci neho sme priniesli 

návrh konkrétneho dizajnu rozvojového programu pre mentorov.  

Celkové zhrnutie tejto časti, ale aj jednotlivých výskumných zistení z analýzy 

vzdelávacích potrieb mentora prináša nasledujúce zhrnutie.    

 

2.2.2.4 Zhrnutie výsledkov výskumu z analýzy vzdelávacích potrieb mentorov 

 

Z analýzy prostredia vyplýva skutočnosť, že o formalizovanom mentorovaní existuje 

veľmi málo poznatkov, nakoľko je jeho aplikácia vo firemnom vzdelávaní zriedkavá. 

Tento stav pretrváva aj napriek tomu, že sa jedná o veľmi efektívnu formu vzdelávania, 

napomáhajúcu rýchlejšej adaptácii na nové pracovné miesto, rolu, úlohu. Tvorí vhodný 

kanál pre odovzdávanie firemného know-how a môže byť jedným z nástrojov manažmentu 

znalostí (známe aj ako „knowledge management“). Mentorovanie  má pozitívny prínos pre 

všetky zapojené strany.   

Z výskumných zistení vyplýva, že byť mentorom nie je jednoduché. Mentor musí 

okrem svojich každodenných pracovných povinností spojených s výkonom jeho 

pracovného miesta plniť viacero úloh. Úloh súvisiacich s organizáciou a priebehom 

procesu, definovaním cieľov a obsahu mentorovania, budovaním partnerského vzťahu, 

učením, vedením dialógu, vysvetľovaním ako funguje firma a aké sú nároky na danú 

pracovnú pozíciou, vytváraním sietí a starostlivosťou o mentorovaného.  
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Realizovanie definovaných úloh je možné vďaka vzájomne prepojenému komplexu 

mentorských kompetencií.  

Základnou podmienkou mentorovania je profesijná odbornosť mentora. Je súborom 

jeho vedomostí, zručností a najmä skúseností. Tie sú príznačné pre vykonávanie pracovnej 

pozície mentora (ktorá je i predmetom odovzdávania tejto odbornosti). Do profesijnej 

odbornosti patrí aj znalosť nárokov na dané pracovné miesto, firemnej kultúry, politiky, 

vzťahov a mentorova sieť kontaktov. Profesijná odbornosť je hlavnou mentorskou 

kompetenciou. Jej odovzdávanie a plnenie ďalších úloh a funkcií mentorovania umožňujú 

nasledujúce mentorské kompetencie.  

Akcelerácia učenia je nevyhnutná pre odovzdávanie profesijnej odbornosti 

a dodávanie motivácie mentorovanému na učenie. Vytvorenie úzkeho vzťahu medzi 

mentorom a mentorovaným cez partnerstvo a naladenie sa na mentorovaného sú zložky 

budovania vzťahu. Efektívna, jasná, zrozumiteľná a úprimná komunikácia napomáha 

vedeniu dialógu a podávaniu situačnej spätnej väzby mentorovanému. Vnútorná integrita  

podporuje pozíciu mentora ako vzoru a zahŕňa v sebe zrelosť, sebavedomie, sebareflexiu, 

sebarozvoj, kongruenciu a nadhľad. Spolu s vnímavosťou a otvorenosťou napomáhajú 

spomínané charakteristiky ku kvalifikovanému mentorovaniu. Efektívne a kvalitné vedenie 

jednotlivých mentorovacích stretnutí s využitím rôznych metód, techník, prístupov 

a princípov umožňuje kompetentné riadenie procesu mentorovania, ktoré v sebe zahŕňa 

organizáciu procesu, flexibilitu, variabilitu prístupov a prijatie zodpovednosti.  

Mentorské kompetencie uzatvárajú vedomosti z viacerých oblastí a filozofia 

mentora. Tá v sebe zahŕňa motívy, hodnoty, postoje a preferencie, ktoré by mal mať 

mentor. 

 

Vyšpecifikované oblasti poukazujú na fakt, že pri mentorovaní je nevyhnutné 

disponovať charakteristikami, ktoré vedú k napĺňaniu cieľov mentorovania. Z výskumných 

zistení vyplýva, že je ich možné formovať nielen v priebehu pracovných činností, ale aj 

špecializovanou odbornou prípravou. Tú zasadzujeme do širšieho kontextu, ktorým je 

profesijné formovanie mentorov. Na toto formovanie vplývajú viaceré činitele. Je ním 

mentorovací program, prostredie a okolnosti, za ktorých sa realizuje. Významne ho 

ovplyvňujú profesijná odbornosť mentora, mentorské kompetencie a mentorská 

odbornosť. Na rozdiel od profesijnej odbornosti je vyjadrením kompetentnosti v realizácii 
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mentorovania. Jej formovanie spolu s mentorskými kompetenciami prebieha cez odbornú 

prípravu mentorov. Tá by sa mala realizovať systematicky a plánovito. Absolvovať by ju 

mal každý mentor.  

Konkrétny dizajn odbornej mentorskej odbornosti s názvom rozvojový programu 

pre mentorov (ktorý zostavujeme na základe výskumných zistení) sa skladá z niekoľkých 

vzdelávacích aktivít. Kľúčovým je kurz zameraný na budovanie mentorskej odbornosti. 

Ďalšími sú rozvojové kurzy zamerané na formovanie mäkkých zručností (rozvoj 

mentorských kompetencií) a ďalšie špecializované odborné vzdelávanie (v prípade 

nárokov na špecifické vedomosti a zručnosti pre realizáciu mentorovacieho programu). 

Mentor by mal na sebe neustále pracovať aj prostredníctvom sebavzdelávania. Mentorský 

workshop a individuálne konzultácie slúžia na podporu práce mentora, v jeho výkone a 

motivácii. Rozvojový program pre mentorov sa začína identifikáciou prítomnosti a úrovne 

mentorských kompetencií a končí jeho oficiálnym zhodnotením vzhľadom na úspešnosť 

procesu mentorovania. 

Definovaním odbornej prípravy mentorov sme uzavreli empirický výskum, ktorý 

viedol k zodpovedaniu prvých troch výskumných otázok týkajúcich sa analýzy 

vzdelávacích potrieb mentorov. 

 

Pre účely poukázania na rozdiely medzi koučovaním a mentorovaním, ktoré sú podľa 

nás evidentné, prinášame komparáciu oboch foriem vzdelávania, konkrétne dosiahnutých 

výskumných výsledkov. Najväčšiu pozornosť kladieme výstupom týkajúcich sa odbornej 

príprave vzdelávateľov. Porovnanie prináša nasledujúca kapitola. 

 



 

 

173

Schéma 11: Profesijné formovanie mentorov 

                                       

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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2.2.3 Komparácia odbornej prípravy koučov a mentorov 

 

Kapitola prináša poslednú časť výskumných zistení, ktoré sa zameriavajú na 

porovnanie foriem vzdelávania koučovania a mentorovania, prostredníctvom odbornej 

prípravy koučov a mentorov. Identifikuje spoločné prieniky a rozdiely, ktoré vyplývajú 

z jednotlivých výstupov empirického skúmania, prezentovaných v predchádzajúcich dvoch 

častiach (analýza vzdelávacích potrieb koučov a mentorov). Zároveň v nej prinášame 

odpoveď na štvrtú výskumnú otázku, ktorá znela: „Aké sú spoločné prieniky a rozdiely v 

odbornej príprave koučov a v príprave mentorov?  

Odpovedáme na ňu  prostredníctvom komparácie jednotlivých častí analýzy 

vzdelávacích potrieb koučov a mentorov navzájom, so zameraním na ich odbornú 

prípravu. Získané poznatky sme syntetizovali a opísali v texte, ktorý je rozdelený do dvoch 

častí. Výstupy sme obohatili aj o analýzu výskumných dát získaných z rozhovoru79 s 

účastníkmi výskumu.   

 

2.2.3.1 Spoločné prieniky odbornej prípravy koučov a mentorov 

 

Koučovanie a mentorovanie sú veľmi podobné formy vzdelávania. V porovnaní 

s inými formami majú k sebe najbližšie. Ich spoločných prienikov je viacero. Z výstupov 

výskumu ohľadom situácie na domácom trhu je pre ne spoločné ich relatívna novosť na 

trhu. Úroveň špecializovaného vzdelávania, zameraného na odbornú prípravu, ale aj 

skúseností koučov a mentorov sú v porovnaní so zahraničím nižšie. V oblasti odbornej 

prípravy vzdelávateľov absentuje expertíza a štandardizácia. 

Z porovnania popisu pracovných činností vzdelávateľov vyplýva vzájomné 

prelínanie sa úloh, spojených s organizáciou a priebehom procesu, budovaním vzťahu, 

vedením dialógu, variabilným prístupom, inšpirovaním a prácou s cieľmi. Podobnosť 

nachádzame v kompetenciách: komunikácia, budovanie vzťahu a jednotlivých zložkách 

kompetencií ako sebareflexia, koordinácia procesu a schopnosť aplikovať rôzne techniky. 

                                                
79 Otázky, ktoré sme kládli sa priamo venovali tomu, kde vidia účastníci výskumu rozdiel v týchto formách 
vzdelávania. Pre dokreslenie uvádzame príklady nami položených otázok: „Aký vnímate rozdiel medzi 
koučovaním a mentorovaním?“ „Existujú rozdiely medzi vzdelávaním koučov a vzdelávaním mentorov, 
alebo je táto príprava identická?“ „Ako dlho by mala trvať príprava koučov a mentorov?“ a i. 
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Pre koučov a mentorov je príznačné uznávanie koncepcie celoživotného vzdelávania. 

O čom svedčí i fakt, že všetci účastníci výskumu verbalizovali potrebu neustáleho rozvoja 

svojich kompetencií, skúseností a prístupu k ľuďom. S tým súvisí aj schopnosť 

diagnostikovať vlastné rozvojové a vzdelávacie potreby neustálou sebareflexiou.  

V rámci odbornej prípravy vzdelávateľov je spoločným prvkom potreba jej 

realizácie. Spôsob priebehu je rozdielny.   

 

V prípade práce oboch vzdelávateľov je spoločný rozvoj osobnosti dospelého 

človeka, individualizovaný prístup a vyjasnenie si vlastných motívov (prečo vzdelávanie 

vykonáva). Tie by mali smerovať k rozvoju a napredovaniu vzdelávaného.  

 

2.2.3.2 Rozdiely v odbornej príprave koučov a mentorov 

 

Rozdielov medzi koučovaním a mentorovaním je viacero. Na základe komparácie 

výstupov z analýzy vzdelávacích potrieb koučov a mentorov, výpovedí účastníkov 

výskumu, prinášame nasledujúce zistenia.  

Z hľadiska všeobecnej charakteristiky koučovania a mentorovania poukazujú 

výstupy z výskumu na rozdiely v aplikačnej oblasti. Koučovanie sa využíva najmä pre 

rozvoj manažérskych pozícií, kedy vzdelávaný už disponuje bohatými skúsenosťami a 

vedomosťami. Mentorovanie sa využíva prevažne pri adaptácii na novú pracovnú pozíciu 

(novonastupujúci zamestnanci, pri zmene pracovnej pozície vo firme), prípadne v rámci 

iných rôznych rozvojových projektoch (napr. talent manažment). Ďalším významným 

rozdielom je direktivita, typická pre mentorovanie. Tá by v koučovaní mala absentovať, t. 

z. že by kouč nemal dávať rady, odporúčania a konkrétne návrhy na riešenie vzniknutej 

situácie. Naopak u mentora sa to vyžaduje.  

Zásadné rozdiely v práci kouča a mentora sú vystihnuté v tabuľke č. 12.  

 

Z porovnania pracovných činností kouča a mentora vyplýva, že úlohou kouča je 

primárne smerovanie koučovaného k poznaniu seba, hľadaniu vlastných zdrojov a riešení. 

Mentor skôr tieto riešenia priamo ponúka. Z hľadiska cieľov, mentor  spoločne 

s mentorovaným definujú ciele a aj ich napĺňajú (zodpovednosť za ich plnenie je na strane 

mentora). Obsah vzdelávania väčšinou navrhuje mentor (predáva svoje vlastné znalosti, 
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pomáha tomu mentorovanému s tým, čo vie). Kouč naopak prenecháva zodpovednosť za 

špecifikáciu oblastí riešenia, stanovenie a plnenie cieľov na koučovaného. Je len akýmsi 

sprievodcom pri ich napĺňaní. Mentorovou úlohou je taktiež učenie, vysvetľovanie 

fungovania firmy, vytváranie sietí a starostlivosť. U kouča je dôležitou úlohou aj 

starostlivosť o seba.  

 

Tabuľka 12: Rozdiely medzi prácou kouča a mentora 

Mentor  Kouč   
Učí. Pomáha učiť sa.  
Zameriava sa prevažne na hrubé zručnosti – 
know-how a ich predávanie. 

Zameranie na mäkké zručnosti a ich rozvoj. 

Odborník v oblasti, ktorá je predmetom 
vzdelávania. 

Odborník v koučovaní - je garantom nie na 
oblasť vzdelávaného. 

Potrebuje profesijnú odbornosť v danom 
odbore. 

Nepotrebuje odbornosť v danom odbore. 

Prevažne využíva oznamovacie vety. Využíva otázky. 
Ponúka riešenia. Pomáha nachádzať riešenia. 
Odovzdáva overené informácie. Hľadá riešenia, ktoré nemusia byť overené. 

Využíva iné formy vzdelávania ako 
napr. lektorovanie, koučovanie. 

Využíva prevažne koučovanie. 

Podrobne pozná pracovnú pozíciu, 
procesy a firemnú kultúru. 

O pozícii, procesoch a firemnej kultúre 
sa dozvedá od koučovaného. 

Zodpovedný v napĺňaní cieľov. Zodpovednosť za ciele nesie koučovaný. 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Odlišnosti v kompetenciách vzdelávateľov sú viaceré. U kouča sa kladie veľký 

dôraz na komunikáciu (podstatné je kladenie otázok, parafrázovanie, zameranosť na 

podstatu komunikovaného obsahu), sebakontrolu (náhľad na seba a nezaujatosť), zvládanie 

aplikácie techník (prirodzenosť a využívanie seba ako nástroj) a profesionalitu. V prípade 

mentora sa jedná o profesijnú odbornosť, zrelosť (v dávaní rád a obave z jeho 

„predbehnutia“ mentorovaným), kongruenciu, schopnosť učiť sa aj od mentorovaného 

a v rámci vnímavosti identifikácia a práca so silnými stránkami a rozvojovými oblasťami 

mentorovaného.  
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Rozdiely medzi odbornou prípravou koučov a mentorov poukazuje už analýza 

prostredia. Z nej vyplýva, že koučovanie je v porovnaní s mentorovaním v domácich 

podmienkach rozšírenejšie a viac popularizované. Mentorovanie sa využíva vo svojej 

formalizovanej podobe zriedkavejšie (informálne mentorovanie, pre ktoré je 

charakteristická spontánnosť a neorganizovanosť procesu je však javom pomerne častým). 

Odborná príprava koučov je frekventovanejšia a prikladá sa jej väčšia vážnosť. 

Formovanie koučovania ako takého podporuje činnosť profesijnej organizácie Slovenská 

Asociácie koučov, ktorá úzko spolupracuje s pobočkou Medzinárodnej federácie koučov 

(ICF) na Slovensku. Tie sa snažia o propagáciu tejto formy vzdelávania, zavádzanie 

štandardov kvality a vzdelávať koučov. Profesijná organizácia, ktorá by sa zaoberala 

mentorovaním na Slovensku nepôsobí.  

 

Z hľadiska dĺžky trvania, si podľa účastníkov výskumu koučovanie vyžaduje viac 

času na prípravu a formovanie kľúčových kompetencií (sem zaraďujeme komunikáciu, 

sebauvedomenie a profesionalitu, filozofia kouča). V jeho prípade by sa malo jednať o 

dlhodobé a systematické vzdelávanie. Kouč by sa mal neustále zdokonaľovať a absolvovať 

viacero vzdelávacích podujatí. Dĺžka prípravy mentora na získanie mentorskej odbornosti 

je kratšia. Vyplýva to z faktu, že mentorovanie je skôr o schopnosti odovzdávať vedomosti 

a zručnosti (dôležité je formovať kompetencie: akcelerácia učenia, budovanie vzťahu a 

vedomosti kouča).  

V prípade, že by sme brali do úvahy celé profesijné formovanie vzdelávateľov, môže byť 

„stávanie sa“ kvalifikovaným vzdelávateľom procesom dlhším  v mentorovaní. Súvisí to 

s tým, že získanie profesijnej odbornosti sa buduje dlhodobou praxou a skúsenosťami (v 

prípade koučovanie je dôležité osvojiť si princíp a nástroje koučovania, ktoré sa rozvíjajú 

praxou, u mentora tvorí základnú podmienku jeho odbornosť a skúsenosti).   

Z hľadiska vstupného vzdelania a praxe je u kouča výhodou každé dosiahnuté 

vzdelanie, ďalšie vzdelávanie a prax (širšia životná prax). U mentora je nevyhnutné 

disponovanie skúsenosťami a vedomosťami v konkrétnom odbore a fungovaní 

v organizácii. Potrebné je aj špecializované vzdelávanie (a v niektorých prípadoch aj 

ukončené vzdelanie) súvisiace s výkonom pracovnej pozície.  

Rôznorodosť foriem a metód vzdelávania je v odbornej príprave koučov väčšie. 

Tie sa zameriavajú jednak na získavanie pojmového aparátu, rôznych nástrojov a techník, 
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ale hlavne na ich aplikáciu do praxe. V prípade kouča je preto dôležité absolvovanie 

viacerých odborných vzdelávacích podujatí, z ktorých je kľúčový koučovací výcvik. 

Ďalším zdrojom pre napredovanie môže byť skúsenosť z pozície vzdelávaného, rovesnícka 

skupina (peer skupina) a vlastná prax s v koučovaní. Mentor nástroje a techniky získava 

v rámci špecializovaného kurzu, zameraného na budovanie mentorskej odbornosti. Rozvoj 

mentorských kompetencií prebieha cez ďalšie rozvojové kurzy. Podporu motivácie 

a realizácie mentorovacieho procesu môže mentor získať cez mentorský workshop, alebo 

individuálne konzultácie (napr. osobou zodpovednou za mentorovací program). 

U koučov by malo vzdelávanie prechádzať štandardizovaným, monitorovaným 

postupom, pre ktorý je príznačná akreditácia, ktorej výstupom je získanie oficiálneho 

uznania spôsobilosti koučovať, v podobe certifikátu. Mentor by mal prejsť skôr uceleným 

rozvojovým programom pre mentorov, organizovaným firmou, v ktorej pôsobí. 

Akreditácia nie je potrebná.  

 

Z vyššie uvedených rozdielov, ktoré vychádzajú z empirického skúmania vyplýva, že 

odborná príprava koučov a mentorov sa odlišuje. Z tohto dôvodu je možné, cez optiku 

rozvoja a vzdelávania vzdelávateľov, potvrdiť rozdielnosť foriem vzdelávania 

zamestnancov prostredníctvom koučovania a mentorovania.  

 

Vyšpecifikovaním prienikov a rozdielov v odbornej príprave koučov a mentorov sme 

sa snažili odpovedať na štvrtú výskumnú otázku. Tá zároveň uzatvára naše empirické 

skúmanie, ktorého cieľom bolo bližšie sa venovať vzdelávateľom v oblasti foriem 

vzdelávania koučovania a mentorovania, so zameraním na ich odbornú prípravu 

a špecifikovanie spoločných a rozdielnych prvkov tejto prípravy.  

Či a nakoľko sa nám tento cieľ podarilo naplniť rozoberáme v diskusii, ktorá tvorí 

záver empirického skúmania.  
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2.3 Diskusia 

Cieľom nášho empirického výskumu bolo analyzovať vzdelávacie potreby koučov 

a mentorov, popísať proces ich profesijného formovania prostredníctvom odbornej 

prípravy a poukázať na spoločné prieniky a rozdiely v  tejto odbornej príprave.  

Vyšpecifikovaný cieľ sme sa snažili dosiahnuť exploračným výskumom 

a interpretáciou výsledkov skúmania koučov a  mentorov, v každom prípade osobitne. 

Výskumný materiál, ktorý sme analyzovali bol získavaný prostredníctvom 

pološtruktúrovaných rozhovorov. Rozhovory sme viedli s odborníkmi z praxe80. Výpovede 

účastníkov výskumu sme doplnili o poznatky z iných metód zberu dát (obsahová analýza 

produktov, aktívne participačné pozorovanie, sebaskúsenosť s oboma formami vzdelávania 

autorky).  

Na dosiahnutie stanoveného cieľa sme si položili niekoľko výskumných otázok. Ich 

odpovediam sa venujeme v nasledujúcej diskusii o dosiahnutých výstupoch, ktoré 

považujeme za prínosné pre teóriu a prax.  

Prvá časť diskusie je venovaná jednotlivo koučom a mentorom,  a to najmä ich 

analýze vzdelávacích potrieb (tá tvorila prvé dve fázy výskumného postupu, viď. schéma 

č. 7) a komparácii spoločných prienikov a rozdielov v odbornej príprave koučov 

a mentorov (tretia fáza výskumného postupu). Na záver vedieme diskusiu o limitoch 

výskumu a implikáciách pre ďalší výskum. 

 

Analýza vzdelávacích potrieb koučov 

 

Prvá výskumná otázka smerovala k zmapovaniu aktuálnej situácie z hľadiska 

uplatnenia koučovania na domácom trhu a dostupnosti vzdelávacích podujatí na 

rozvoj koučov. Aktuálny stav sme sa snažili analyzovať z dostupných zdrojov (rozhovory, 

obsahová analýza produktov) a porovnaním so situáciou v zahraničí, ktorú sme popísali 

                                                
80 Pre účely výskumu sme využili vedomosti a skúsenosti odborníkov z praxe, ktorí sú ich primárnymi 
nositeľmi. Prvú skupinu tvorili externí koučovia. Ich pohľady sme doplnili o názory interného kouča 
a manažéra ako kouča. Výsledky výskumu sme interpretovali vo všeobecnej rovine, tie prináležia všetkým 
formám koučovania (externé, interné koučovania, koučovací prístup). Druhú skupiny tvorili mentori, 
z ktorých väčšina vykonávala mentorovanie popri bežných pracovných činnostiach. Dvaja mentori mali 
skúsenosť s externým mentorovaním, čo je v prípade tejto formy vzdelávania ojedinelým javom.    
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v teoretických východiskách predkladanej dizertačnej práce. Z výskumných zistení 

vyplýva, že koučovanie začína byť významné nielen z hľadiska frekvencie jeho aplikácie 

ale aj publikačnej činnosti. Stretávame sa s ním v rôznych monografiách domácich 

a zahraničných autorov (Withmore, 2004; Fisher-Epe, 2006), článkoch (Patošová, 2007; 

Pokojná 2008; Giertlová, 2007). Koučovanie sa nachádza vo fáze etablácie, s čím sú 

spojené nielen pozitívne, ale aj negatívne implikácie. S popisovaným stavom sa stretávame 

aj v štúdii, mapujúcej situáciu v Európe  (Frank Bresser Consulting and Associates, 2008). 

V nej sa pri opise situácie na Slovensku uvádza, že koučovanie je často krát zamieňané 

s inými formami vzdelávania, kouč je často krát braný ako osobný lektor - ako „niekto kto 

dáva osobné školenie“, a že sa táto forma vzdelávania často krát využíva na „prerábanie“ 

nevýkonných zamestnancov. Spomínané informácie sa zhodujú aj s názormi účastníkov 

výskumu. Z tohto pohľadu nie sú naše zistenia nové. Za prínosné považujeme zistenie, 

ktoré sa týka inflácie koučovania. To poukazuje na časté využívanie len akejsi 

„vypreparovanej techniky“ kladenia otázok, kedy sú si koučom všetci navzájom. 

Alarmujúce je zistenie ohľadom kvality koučov a cesty, ako sa nimi stanú. Situáciu 

vystihuje vyjadrenie jedného z účastníkov výskumu: „U nás sa človek stane koučom tak, 

že si to napíše na vizitku.“. Obohatením je z nášho pohľadu popísanie situácie v oblasti 

odbornej prípravy koučov v domácich podmienkach. S jej sumarizáciou sa stretávame 

iba čiastočne (Falťanová, 2009). Preto možno privítať úsilie Slovenskej asociácie koučov 

(SAKO), ktorá v súčasnosti mapuje realizáciu odborných kurzov na Slovensku.   

Radi by sme vyzdvihli aj porovnanie situácie ohľadom koučovania v mikroprostredí, 

akým sú krajiny V4 (viď. kapitola 1.3.1.2). Prostredníctvom komparácie úrovne 

koučovania v krajinách, ktoré sú si ekonomicky a historicky podobné vo viacerých 

oblastiach, sme chceli taktiež poukázať na súčasnú situáciu v domácich podmienkach. 

S podobným porovnaním sme sa zatiaľ nestretli. 

 

Analýza pracovného miesta kouča bola zameraná na zodpovedanie druhej 

výskumnej otázky, ktorá znela: „Aké pracovné činnosti vykonáva kouč a akými 

kompetenciami potrebuje disponovať, aby bol schopný tieto úlohy plniť 

plnohodnotne a kvalifikovane?“. Jej zodpovedaniu sme sa venovali v dvoch 

samostatných častiach, ktorými bola analýza pracovných činností kouča a identifikácia 

kompetencií kouča. 
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V analýze pracovných činností kouča sme špecifikovali úlohy tvoriace náplň práce 

kouča a tie, ktoré boli považované účastníkmi výskumu za podstatné. Tie sme rozdelili do 

troch častí. Na úlohy, ktoré špecifikujeme, sa odvoláva veľa štúdií a monografií. V rámci 

prvej skupiny úloh, ktoré súvisia priamo s realizáciou koučovacích stretnutí sa 

konkrétne na dôležitosť nadviazania a udržiavaniu vzťahu odvoláva J. Withmore (2004) a 

É. Stacke (2005). Frekventovane sa rozoberá aj riadenie a hodnotenie procesu 

(Demkowski, Eldridge, 2003; Passmore, 2006). Na poznanie seba poukazuje P. Parma 

(2006), využívanie variabilného prístupu P. Rosinski, (2009) a P. Szabó (2004), 

prenechávanie zodpovednosti na koučovaného J. Withmore (2004),  a na prácu s cieľmi M. 

Fisher - Epe, (2006) a Chalupová (2005). V literatúre sa nestretávame s úlohami spojenými 

s ukladaním výziev („Challengovanie“), pre ktoré je charakteristické kladenie priamych až 

„provokujúcich“ otázok. Administratívne úlohy (druhá skupina nami špecifikovaných 

úloh) rozoberá N. Nigro (2008). Sebarozvoj, ktorý je súčasťou tretej skupiny úloh - 

starostlivosťou o seba, je reflektovaný veľmi okrajovo (Giertlová, 2004). Pritom ho 

účastníci nášho výskumu vnímajú ako jednu z jeho podstatných úloh a kompetencií kouča. 

Zmienky o psychohygiene v literatúre nenachádzame. 

Na základe vyššie spomínaného prehľadu si dovolíme konštatovať, že naše výstupy 

potvrdili existujúcu teóriu. Z vyšpecifikovaných úloh by sme radi vyzdvihli definovanie 

ukladania výziev, sebarozvoja a psychohygieny (vyskytujúce sa v dostupnej literatúre 

okrajovo, alebo vôbec) ako možný prínos pre teóriu a prax.  

 

Veľkú pozornosť sme v rámci analýzy pracovného miesta venovali jej druhej časti, 

a to špecifikovaniu kompetencií kouča. Nakoľko sme sa s definíciou kompetencií kouča 

nestretli, prinášame vlastnú definíciu81. Tú odvodzujeme od všeobecného vymedzenia 

pojmu kompetencia (Bedrnová, Nový, 2002; Hotár, Paška, Perhács, 2000). Ku 

kompetenciám sme pristupovali z hľadiska kompetenčnej pyramídy, podľa A. Lucia a R. 

Lepsinger (In: Šebestová, 2004), ktorá sa skladá z jednotlivých zložiek osobnosti.  

                                                
81 Kompetencie kouča chápeme ako prejavy správania, zahŕňajúce jednotlivé zložky osobnosti jedinca 
(schopnosti, zručnosti, vedomosti, charakteristiky osobnosti - postoje, hodnoty, motívy), ktorých prítomnosť 
je nevyhnutná pre kvalifikovaný výkon pri koučovaní. Ovplyvňujú pracovný výkon kouča, sú príznačné pre 
konkrétnu formu koučovania, kontext a prostredie, sú merateľné na základe stanovených štandardov a je 
možné ich formovať a rozvíjať.  
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Vymedzenie jednotlivých kompetencií prináša, tak ako v prípade pracovných 

činností kouča, viacero zdrojov. Ich najväčšiu prepracovanosť ponúkajú „Kľúčové 

kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF82“ (ďalej len „kompetencie ICF“)83, ku 

ktorým sa prikláňa i Slovenská Asociácia koučov (SAKO). Ich popis prinášame v prílohe 

č. 6. S týmto modelom budeme ďalej porovnávať naše zistenia a ich eventuálny prínos.  

Kompetencií ICF je jedenásť, ktoré sú radené do štyroch skupín podľa logického 

súvisu, a to: položenie základov, spoluvytvorenie vzťahu, efektívna komunikácia, 

uľahčenie učenia sa a samotné výsledky. Kompetencie, ktoré sme vyšpecifikovali na 

základe nášho skúmania (ďalej len „kompetencie kouča“) sme rozdelili do šiestich 

hlavných kompetencií (skupín): komunikácia, budovanie vzťahu, sebauvedomenie, 

vnútorná integrita , riadenie procesu koučovania, profesionalita. V oboch prípadoch 

obsahujú tieto skupiny kompetencií jednotlivé zložky kompetencií, ich definície 

a správanie s nimi spojené. Nie sú rozdelené podľa ich dôležitosti, resp. potrebnej úrovne, 

pre ktoré je príznačný kompetenčný model (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004).  

V porovnaní s kompetenciami ICF prinášajú kompetencie kouča podobné zistenia, aj 

keď je ich delenie odlišné. V niektorých zložkách kompetencií sú z nášho pohľadu 

kompetencie ICF prepracovanejšie (najmä v skupine kompetencií: uľahčenie učenia sa 

a samotné výsledky). Radi by sme však poukázali na nami definované oblasti, 

ktoré kompetencie ICF nezahŕňajú. Sú nimi kompetencie, ktoré sa vťahujú na osobu 

kouča (špecifikácia kompetencií ICF sa výlučne orientuje na koučovaného a s tým spojené 

povinnosti a prejavy správania kouča). Do tejto skupiny patria jednotlivé zložky 

kompetencie vnútorná integrita  (sebaistota, zvládanie vypätých situácií, nadhľad) 

a v rámci profesionality uvedomenie si svojej roly i vzhľadom k napĺňaniu cieľov 

zadávateľa (sponzora) a profesionálny odstup, v sebauvedomení sebareflexia84, náhľad na 

seba (sebakontrola) a  nezaujatosť. Z nášho pohľadu bolo dôležitým zistením, že pri 

používaní rôznych techník a nástrojov by mal byť kouč prirodzený a využívať seba ako 

nástroj. Charakteristiku správneho a efektívneho kladenia otázok (ktorú špecifikujú aj 

kompetencie ICF) dopĺňame o ich vhodné načasovanie (časové zreťazenie). 

                                                
82 Skratka pre Medzinárodnú federáciu koučov.  
83 O existencii tohto modelu sme vedeli aj pred realizovaním analýzy dát a zostavovaní kompetencií kouča. 
Kompetenciami ICF sme sa však nenechali ovplyvniť. Ich štúdium sme realizovali až pri porovnávaní  
s našimi výstupmi. 
84 Na dôležitosť sebareflexie a sebakontroly poukazujú V. Frk a I. Pirohová (2003), ktorí svoju pozornosť 
venujú profesii lektora. Z toho vyplýva i viacero spoločných kompetencií medzi koučom a lektorom.  
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V kompetenciách kouča prinášame i samostatný popis vedomostí, ktorými by mal kouč 

disponovať. Radi by sme zdôraznili aj definovanie filozofie kouča (obsahujúcu motívy, 

hodnoty a postoje), ktorú nezahŕňajú kompetencie ICF. Čiastočné zmienky nachádzame 

v etickom kódexe kouča podľa ICF. Samostatne filozofiu kouča definujú až závery z nášho 

výskumu, z ktorých považujeme za dôležité vyzdvihnúť vnímanie koučovania ako 

poslanie. Účastníci výskumu považovali za podstatné aj budovanie si vlastného 

koučovacieho štýlu a orientáciu na kvalitu. Tá je spojená s neustálym sebarozvojom 

a prácou na sebe.  

Celkovo by sme porovnanie kompetencií ICF a kompetencií koučov zhrnuli 

vyjadrením, že sa naše zistenia v prevažnej miere zhodujú s existujúcim kompetenčným 

prístupom. V niektorých oblastiach sú menej prepracované ako kompetencie ICF, ale 

prinášajú aj nové oblasti kompetencií. Tie sa zameriavajú na osobu kouča. 

 

Výskum, ktorý sme realizovali, smeroval k popísaniu procesu odbornej prípravy 

koučov. Pre účely realizovania tohto zámeru sme využili údaje získané z jednotlivých častí 

analýzy vzdelávacích potrieb koučov. Tie sme doplnili o analýzu vyjadrení účastníkov 

výskumu a terénnych zápiskov z aktívneho participačného pozorovania.  

V dostupnej literatúre sme sa takmer vôbec nestretli so zameraním špeciálnej 

pozornosti na odbornú prípravu koučov. Zmienky o postupe nachádzame iba v niektorých 

prácach (Gale et al., 2002; Giertlová, 2004), preto túto časť nášho skúmania považujeme 

za dôležitú. O jeho výsledkoch pojednávame nižšie.  

Odbornú prípravu koučov sme zasadili do širšieho kontextu, a tým je profesijné 

formovanie koučov, ktorého proces podrobne popisujeme a graficky znázorňujeme (viď. 

schéma č. 8). Pohľad zo širšej perspektívy priniesol zistenie, že na cestu počas ktorej sa  

jedinec stáva koučom nepôsobí len odborná príprava ale aj okolnosti vplývajúce na jeho 

vôľu stať sa koučom a predchádzajúce vzdelanie a prax. Podľa nášho názoru 

prekvapujúcim výstupom z výskumu je, že stupeň dosiahnutého vzdelania a predmet jeho 

zamerania nie je pre výkon koučovania a jeho odbornú prípravu dôležitý85. Každé 

                                                
85 Pozitívne na prácu a prípravu kouča môže vplývať dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie humanitného 
zamerania. Toto tvrdenie potvrdzujú nielen konkrétne vyjadrenia účastníkov výskumu, ale aj štúdium ich 
životného príbehu. Každý z nich mal dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, prevažne humanitného zamerania. 
Tento druh vzdelania vyzdvihujú aj ako výhodu v profesii lektora V. Frk a I. Pirohová (2003), a to najmä 
v oblasti psychológie a psychoterapie. Tí poukazujú na fakt, že ak je niekto výborný expert vo svojom 
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absolvované vzdelávanie je  pre kouča výhodou rovnako ako jeho prax (súvisiaca 

napríklad s prácou s ľuďmi, manažovaním, konzultačnou činnosťou a pod). V rámci praxe 

účastníci výskumu vyzdvihli širšie životné skúsenosti nadobudnuté v pracovnom, ale aj 

bežnom živote.  

Odbornú prípravu kou čov, ktorej sme venovali v rámci profesijného formovania 

koučov najväčšiu pozornosť, sme rozdelili do dvoch fáz - orientáciu a realizáciu. 

Realizácia bola pre nás  z hľadiska výskumného cieľa významnejšia, preto ju rozoberáme 

podrobne. Tá sa skladá zo štyroch častí: odborné vzdelávacie podujatia, praktikovanie 

koučovania, sebaskúsenosť a iné vzdelávanie. Zaujímavé a prínosné sú z nášho pohľadu 

nasledujúce zistenia. 

Pre prípravu koučov je dôležitý koučovací výcvik. Jeho významnosť z pohľadu 

účastníkov výskumu spočíva v tom, že sa výcvik orientuje na získanie nástrojov, postupov, 

metód koučovania, ich praktický nácvik a supervíziu. Taktiež, že sa jednotlivé časti 

výcviku realizujú s odstupom času. V tomto období môžu účastníci výcviku prakticky 

aplikovať nadobudnuté poznatky. Absolvovanie koučovacieho výcviku by malo byť 

(podľa nášho názoru) nevyhnutnou podmienkou – nie však vstupnou. Na základe 

skúseností účastníkov výskumu a analýzy ich životného príbehu (biografie) je možné 

konštatovať, že koučovanie nie je podmienené absolvovaním koučovacieho výcviku. 

Účasť na ňom by si mal  kouč zabezpečiť v priebehu svojej kariéry (najlepšie v rannej 

fáze). Kouč by si mal kontinuálne dopĺňať vedomosti a skúsenosti aj prostredníctvom 

iných odborných vzdelávacích podujatí. Užitočným zdrojom sebaskúsenosti a vzdelávania 

môžu byť iné výcviky, napríklad psychoterapeutického a sociálno-psychologického 

zamerania a i.86  

Ako jednu z najpodstatnejších častí odbornej prípravy koučov považovali účastníci 

výskumu prax s koučovaním a supervízne stretnutie, ktoré je najvhodnejšie absolvovať 

v priebehu výcviku, ale aj po jeho ukončení. Ich dôležitosť vyplýva z faktu, že jednotlivé 

techniky a postupy je nevyhnutné aplikovať do praxe a tam ich neustále rozvíjať. Takto si 

                                                                                                                                              
odbore, neznamená to, že bude aj úspešný lektor. K tomuto názoru sa prikláňame. Na základe nášho zistenia 
si myslíme, že je tento názor aplikovateľný aj na koučovanie. 
86 Výcviky vnímame pre prípravu koučov okrajovo, nakoľko sú príznačné pre psychologickú oblasť. 
V každom prípade si myslíme, že by bolo zaujímavé čerpať z ich dlhoročných skúseností a prepracovaného 
systému, na ktoré upozorňuje vo svojej práci Zuzana Müllerová (2005). A to nie tak z hľadiska ich obsahu 
ale dĺžky trvania, využitých metód a postupov vzdelávania. Tento náš názor je však vhodný na diskusiu 
s odbornou obcou, ktorou sú koučovia samotní.  
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ich zautomatizovať, byť v nich prirodzený a cvičiť si aj ďalšie kompetencie, ktorých 

rozvoj je z časového hľadiska veľmi náročný (napr. sebakontrola, schopnosť správne 

časovo zreťaziť otázky, formovanie filozofie kouča a i.). Supervízia podáva koučovi 

spätnú väzbu na jeho výkon a odhaľuje ďalšie oblasti na rozvoj.  

Sebaskúsenosť s rolou koučovaného a rovesnícke (peer) skupiny, sú zdrojom nových 

poznatkov, vynikajúci spôsob sebapoznania a vyskúšania si tejto formy vzdelávania z „tej 

druhej strany“. Vedomosti si kouč môže dopĺňať samoštúdiom odbornej literatúry.  

Za originálne zistenie považujeme využívanie alternatívnych ciest rozvoja 

a nadobúdania energie (napr. meditácia, východné filozofie, relaxačné techniky), ktoré 

často krát uvádzali účastníci výskumu87. Tie radíme k informálnemu a záujmovému 

vzdelávaniu. Z hľadiska koncepcie nami špecifikovanej odbornej prípravy vnímame tieto 

iné cesty rozvoja ako doplnkové a ako spôsoby získavania ďalších informácií nielen 

o sebe, ale aj druhých.  

Prácu kouča a jeho profesijné formovanie môže pozitívne ovplyvňovať aj členstvo 

v profesijných organizáciách.   

Popísané formy odbornej prípravy koučov by mali vyústiť do oficiálneho uznania 

koučovej spôsobilosti, a tým je akreditácia (získanie oficiálneho certifikátu). Akreditácia 

podľa národných štandardov je momentálne v prípravnej fáze. Kouč môže prejsť 

akreditačným procesom zatiaľ len podľa medzinárodných štandardov ICF88, ktoré si 

vyžadujú absolvovanie odborných podujatí (oficiálne uznaných ICF), prácu s koučom – 

mentorom, prax v koučovaní a získanie dvoch písomných referencií od skúsených koučov. 

Proces akreditácie je zavŕšený ústnou skúškou (pozri bližšie: 

http://www.coachfederation.org/research-education/icf-credentials/become-credentialed/). 

Podmienkou akreditácie je riadenie sa etickým kódexom a kľúčovými kompetenciami 

profesionálneho kouča podľa ICF. Podobný princíp majú štandardy Českej asociácie 

koučov (ČAKO). Tie zahŕňajú aj zážitkovú skúsenosť s koučovaním na sebe a referencie 

od koučovaných (pozri bližšie: http://www.cako.cz/index.php?ckat=59&lang=cz).   

                                                
87 O ich využívaní sa zmienili štyria z ôsmych koučov. 
88 V súčasnosti (december 2009) pôsobia na Slovensku len dvaja akreditovaní koučovia podľa 
medzinárodných štandardov ICF. Podľa vyjadrení troch koučov, ktorí boli zapojení do nášho výskumu, môže 
byť častou prekážkou získania tejto akreditácie neznalosť anglického jazyka (nakoľko jednotlivé časti 
akreditačného procesu sú v cudzom jazyku). 
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Z tohto pohľadu sú jednotlivé časti nami zostavenej odbornej prípravy koučov 

podobné ako postup akreditácie podľa medzinárodných štandardov ICF a ČAKO. Naše 

výsledky vyplývajúce zo skúmania v tejto oblasti nie sú výnimočné. Sú však obohatené 

o kontext neformálneho vzdelávania, ku ktorému radíme rôzne vzdelávacie podujatia 

(neakreditované), rovesnícke (peer) skupiny a  iné vzdelávanie.  

Podľa nášho názoru novým a veľmi zaujímavým zistením je existencia skupiny 

koučov – remeselníkov. Tých je možné charakterizovať citátom jedného účastníka 

výskumu, ktorý sa venuje tejto skupine koučov: "Remeselníci robia dobrú prácu pre tých, 

ktorí potrebujú niečo zmeniť na povrchu. Ale ak niekto potrebuje väčšiu kontinuálnu 

udržateľnú zmenu, tak treba ísť po postojoch a hodnotách a to remeselníci nevedia 

spraviť." Tí sú schopní využívať viaceré techniky, ale nejdú do hĺbky. Znamená to, že 

koučovia – profesionáli (ďalšia špecifická skupina) využívajú seba ako nástroj a sú 

katalyzátormi procesu. Na rozdiel od nich remeselníci len využívajú nástroje pre účely 

koučovania. Z hľadiska cieľov nášho výskumu sme sa tejto problematike nevenovali 

dôkladne. Myslíme si však, že by bolo prínosné ďalšie skúmanie v tejto oblasti. 

 

Vyššie prezentovaným textom sme sa snažili odpovedať na tretiu výskumnú otázku 

„Ako vyzerá cesta profesijného formovania koučov a aká odborná príprava je pre 

vykonávanie koučovania potrebná?“ Tá sa venovala popisu cesty profesijného 

formovania koučov a ich potrebnou odbornou prípravou. Práve proces profesijného 

formovania koučov a jeho grafické znázornenie (schéma č. 8), považujeme za jeden 

z hlavných výstupov z výskumu a ako možný prínos pre teóriu. A to z dôvodu, že sme sa 

s podobným dizajnom doposiaľ nestretli.  

 

Na záver diskusie ohľadom dosiahnutých výstupov z analýzy vzdelávacích potrieb 

koučov, ktorá tvorila prvú časť nášho výskumu, si dovolíme v krátkosti prezentovať jeden 

osobný postreh autorky. Ten môže byť podnetný pre novo začínajúcich koučov. Preto sme 

sa ho rozhodli zaradiť do diskusie. 

„Byť koučom nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Znamená to, že ak si aj 

človek, ktorý má záujem stať sa v budúcnosti koučom naštuduje množstvo odbornej literatúry, 

zúčastní sa niekoľkých vzdelávacích podujatí, zažije si koučovanie na „vlastnej koži“,  skúša 

koučovací prístup v praxi, pozná kompetencie a etický kódex kouča a má humanitné vzdelanie, 

zamerané na výchovu a vzdelávanie dospelých, nestane sa z neho automaticky kouč. Dôležité je nebáť 
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sa ísť do reálnej praxe a začať jednoducho koučovať. Aj s bohatou praxou je však dôležité ostať 

opatrný, zodpovedný voči koučovanému a úprimný voči svojim schopnostiam a skúsenostiam. Ku 

koučovaniu je možné pristupovať ako k náročnému povolaniu. Ale jeho náročnosť je asi taká, ako 

v prípade iných povolaní, najmä pri ich vykonávaní na začiatku.“    

 

Analýza vzdelávacích potrieb mentorov 

 

V tejto časti prinášame odpovede na tie isté otázky, ktoré sme si stanovili v prípade 

koučov. Postup, ktorým sme sa snažili získať ich odpoveď bol totožný. Analýza 

vzdelávacích potrieb mentorov tvorila druhú časť nášho výskumu, ktorej výstupy 

diskutujeme v nasledujúcom texte.  

   

Najprv sa vyjadríme k prvej výskumnej otázke venujúcej sa analýze prostredia, 

teda k zmapovaniu aktuálnej situácie z hľadiska uplatnenia mentorovania na 

domácom trhu a dostupnosti vzdelávacích podujatí na rozvoj mentorov. Skúmania 

v oblasti využívania mentorovania v domácom prostredí poukazujú na fakt, že využívanie 

formalizovaného mentorovania89 je vo firemnom vzdelávaní ojedinelé. Z toho vyplýva 

absolútne „nepokrytie“ trhu touto formou vzdelávania, chýbajúca expertíza, nedostatok 

dostupných informácií o mentorovaní90 a podceňovanie dôležitosti odbornej prípravy 

mentorov. Skúmaním zahraničných zdrojov sme dospeli k poznaniu, že odbornej príprave 

mentorov sa v empirickom výskume venuje veľmi málo pozornosti. Naše výstupy 

z výskumu zameraného na mentorovanie vnímame z tohto dôvodu ako za prínosné pre 

prax a teóriu nielen doma, ale aj v zahraničí.   

 

Druhá výskumná otázka položená v rámci empirického skúmania sa zaoberala 

analýzou pracovného miesta mentora. V rámci nej sme definovali osobu mentora (ktorý 

mentorovanie plní ako jednu zo svojich rolí v pracovnom kontexte) ako vzor, neformálnu 

autoritu, a ktorého činy predchádzajú slovám. Na dôležitosť týchto atribútov upozorňujú 

viacerí autori ako napríklad N. Mertz (2004) a K. Kram (In: Bozeman, Feeney, 2007).   

                                                
89 To bolo predmetom nášho skúmania, a ktoré považujeme za formu vzdelávania (ak je realizované 
v organizovanej podobe a spĺňa náležitostí foriem vzdelávania) (Prusáková, 2001; Kalnický, 2007). 
90 Podľa nášho prieskumu a konzultácie s viacerými odborníkmi z praxe sme narazili na fakt neexistencie 
samostatnej monografie, venovanej mentorovaniu v domácich podmienkach. Ojedinele sa s mentorovaním 
stretávame aj prostredníctvom internetových odkazov, prípadne iných príspevkov.  
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Úlohy, ktoré sme špecifikovali v rámci analýzy pracovných činností mentora, sú 

takmer identické s mentorskými zodpovednosťami podľa J. Kunich a R. Lester (1999). Tí 

k nim navyše pridávajú úlohu vzoru (tú sme definovali vo všeobecnosti vzhľadom k role 

mentora), vcítenie sa a inšpirovanie, ktoré radíme ku kompetenciám. V našich zisteniach 

dominuje navyše vysvetľovanie fungovania firmy, ktoré J. Kunich a R. Lester (1999) 

zahŕňajú do vytvárania sietí. My tieto dve úlohy oddeľujeme, kvôli aplikačným oblastiam 

mentorovania (ten je možné využívať nielen pre účely adaptácie „nováčikov“, ale aj na 

zapracovanie zamestnanca po presune na novú pozíciu v rámci firmy, kde je už predpoklad 

existencie vytvorených sietí). Špecifikované pracovné činnosti mentora nachádzame 

aj v práci M. Pegg (1999). Tá ich definuje cez jednotlivé roly, ktoré mentor pri výkone 

mentorovania zastáva. Definované úlohy vyplývajúce z nášho skúmania sú teda 

potvrdením existujúcej teórie v domácom kontexte, čiže neprinášajú nové zistenia.  

Z hľadiska možných prínosov predkladanej dizertačnej práce považujeme za dôležité 

venovať pozornosť zisteniam ohľadom kompetencií, potrebným pre kvalifikované 

mentorovanie. Radi by sme v tejto časti diskusie prezentovali komplexné vypracovanie 

zoznamu mentorských kompetencií91. Mentorské kompetencie definujeme na základe 

kompetenčného prístupu, tak ako v prípade kompetencií kouča. Nakoľko sme sa s 

definíciou mentorských kompetencií nestretli ani v zahraničnej literatúre, považujeme 

tento výstup ako prínos pre teóriu92.  

Napriek tomu, že v mentorských kompetenciách nedefinujeme ich potrebnú úroveň, 

(čo je príznačné pre kompetenčný model), je podľa názoru všetkých účastníkov výskumu 

najpodstatnejšia profesijná odbornosť93. Tá obsahuje vedomosti, zručnosti a skúsenosti 

mentora, ktoré nadobudol pri výkone svojej profesie, a ktoré odovzdáva svojmu 

zverencovi – mentorovanému. Na jej dôležitosť poukazuje veľa autorov (Owen, Slomon, 

2006; Hezlett, Gibson, 2007 a i.). Ďalšie kompetencie sú pre mentorovanie taktiež veľmi 

dôležité, a tie vymedzujeme ako: akceleráciu učenia, budovanie vzťahu, komunikáciu, 

vnútornú integritu, vnímavosť a otvorenosť, riadenie procesu mentorovania. 

                                                
91 Pod týmto pojmom rozumieme súbor osobnostných charakteristík, vedomostí, schopností, zručností, 
postojov, motívov, preferencií prejavujúcich sa v správaní, a ktoré sú dôležité pre úspešné mentorovanie. 
Mentorské kompetencie ovplyvňujú realizáciu mentorovania, sú príznačné pre konkrétny, kontext 
a prostredie, sú merateľné na základe stanovených štandardov a je možné ich formovať a rozvíjať. 
92 Mentorské kompetencie definujeme vo všeobecnosti ako prípadný podklad pre účely vytvorenia 
kompetenčného modelu, príznačného pre konkrétne podmienky jednotlivých mentorovacích programov.  
93 Zahŕňame ju pod mentorské kompetencie, zároveň vnímame jej špecifické postavenie. Preto ju v našom 
ďalšom výskume, venovanom popisu profesijnému formovaniu mentorov, vymedzujeme zvlášť.  
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Jednotlivé kompetencie sa skladajú z viacerých zložiek, ktoré obsahujú popis 

požadovaného správania. Zvlášť definujeme skupinu vedomostí, ktorými by mal mentor 

disponovať. Za kľúčové pre prácu mentora, okrem profesijnej odbornosti, považovali 

účastníci výskumu aj systém motívov, hodnôt a preferencií ako súčasť filozofie mentora. 

Filozofiu mentora špecifikujeme na základe našich výskumných zistení. 

Takto vyšpecifikované kompetencie sme podrobili porovnaniu dostupných zdrojov, 

v ktorých sa nachádzajú zmienky o jednotlivých zložkách nami špecifikovaných 

kompetencií. Na akceleráciu učenia je možné naraziť vo viacerých štúdiách. Konkrétne J. 

Gibson, S. Tesone a R. Buchalski (2000) poukazujú na schopnosť odovzdávať profesijnú 

odbornosť. O inšpirácii a schopnosti vcítiť sa do pozície mentora referujú J. Kunich 

a R. Lester (1999). Tí ďalej vyzdvihujú kongruenciu (v rámci kompetencie vnútorná 

integrita) a budovanie vzťahu. Budovanie vzťahu spomínajú aj ďalší autori (Hopkins-

Thompson, 2000; Ehrich, Hansford, 1999). O rizikách spojených s absenciou nadhľadu 

hovoria B. Bozeman a M. Feeney (2007) a o otvorenosti N. Mertz (2004). O potrebe 

zdravého sebavedomia a zrelosti (vnútorná integrita) píšu vo svojej štúdii J. Sosik a V. 

Godshalk (2004). Variabilný prístup zdôrazňuje M. Pegg (1999) 

V rámci nami vymedzených mentorských kompetencií by sme radi poukázali na tie 

zložky, na ktoré sme nenarazili v evidentnej podobe ani v zahraničných odborných 

prameňoch. Tými sú naladenie sa na druhého, schopnosť vnímať druhého a sebarozvoj.   

 

Pri mentorských kompetenciách je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že mentorské 

kompetencie sa v mnohom prelínajú s profesijnými kompetenciami mentora (ktoré sú 

potrebné na výkon pracovnej pozície mentora), ktoré sú súčasťou jeho profesijnej 

odbornosti. Preto je vhodné si tieto profesijné kompetencie uvedomovať a reflektovať 

najmä v odbornej príprave mentorov.  

Popis mentorských kompetencií nie je z nášho pohľadu ničím výnimočným. Ich 

výskyt je  „roztrúsený“ v mnohých prácach a komplexný pohľad chýba. Z tohto dôvodu 

vnímame ako možný prínos pre teóriu ale aj prax ich zhrnutie a systematizáciu, ktorú 

prinášajú výstupy z nášho výskumu.  

 

Analýzu vzdelávacích potrieb mentorov uzatvára popis a grafické znázornenie 

profesijného formovania mentorov (viď. schéma č. 11), ktorý vnímame ako jeden 
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z najprínosnejších zistení vyplývajúcich z výskumu. Zároveň ním odpovedáme na tretiu 

výskumnú otázku, ktorá znela: „Ako vyzerá cesta profesijného formovania mentorov 

a aká odborná príprava je pre vykonávanie mentorovania potrebná?" 

Kľúčovou kategóriou je pri vymedzení profesijného formovania mentorov rola 

mentora. Vzhľadom k nej sme sa snažili výskumom vystihnúť, čo všetko vplýva na jej 

formovanie – aby ju bol mentor schopný kvalifikovane plniť. Z výskumných zistení 

vyplýva, že najvýznamnejšie na vykonávanie mentorovania vplýva jeho profesijná 

odbornosť, mentorské kompetencie a mentorská odbornosť. Prvé dve zložky sme 

popísali vyššie v texte, a tak do diskusie prinášame výstupy vzťahujúce sa k mentorskej 

odbornosti.  

Pod mentorskou odbornosťou (mentorskou profesionalitou) rozumieme súbor 

špecifických vedomostí a zručností, ktorých osvojenie je potrebné pre účely realizácie 

vzdelávania formou mentorovania. Týmto sme oddelili vedomosti, zručnosti a skúsenosti 

špecifické pre mentorovanie od tých, ktoré sú potrebné pre vykonávanie primárnej 

pracovnej pozície mentora (profesijné kompetencie mentora ako súčasť jeho profesijnej 

odbornosti). Skúmaním sme zistili, že na formovanie mentorskej odbornosti vplývajú 

jednak profesijná odbornosť, mentorské kompetencie, a najmä odborná príprava 

mentorov. Proces znázorňujeme schémou č. 9. Vážnosť odbornej príprave mentorov 

prikladajú aj jednotliví účastníci výskumu. Odbornú prípravu mentorov sme 

v predkladanej dizertačnej práci vymedzili cez návrh konkrétneho dizajnu, ktorý nazývame 

rozvojový program pre mentorov a charakterizujeme popisom a grafickým znázornením 

(viď. schéma 10). Ten pozostáva z viacerých, po sebe nasledujúcich fáz, respektíve 

konkrétnych vzdelávacích podujatí. Najkľúčovejší je kurz zameraný na budovanie 

mentorskej odbornosti. O takomto kurze referuje vo svojej štúdii P. Hopkins-Thompson 

(2000), ktorá ho spomína iba okrajovo. Pre účely budovania mentorskej odbornosti a 

mentorských kompetencií by mali slúžiť aj ďalšie časti rozvojového programu pre 

mentorov, a tými sú ďalšie kurzy rozvoja (zamerané na oblasť mentorských kompetencií 

a špeciálnych zručností, ktoré si vyžaduje mentorovací program) a možnosť 

individuálnych konzultácií . Ako významný vnímame i mentorský workshop, ktorý slúži 

nielen na ďalší rozvoj, ale aj na zdieľanie vlastných skúseností mentorov a na podporu ich 

motivácie.  
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V oblasti výskumných výstupov z realizovanej analýzy vzdelávacích potrieb 

mentorov vyplynuli rôzne zistenia, ktoré korešpondujú s doterajšími teoretickými 

poznatkami. Znamená to, že v niektorých oblastiach nie sú nové. Z nášho pohľadu 

prinášame niektoré zistenia, ktoré sú jedinečné. Za prínos pre teóriu považujeme 

definovanie nových pojmov ako mentorské kompetencie a mentorská odbornosť. 

Špecifikáciou mentorskej odbornosti sa potvrdili naše predpoklady (tie sa tvorili 

v priebehu realizácie výskumu), ktoré potvrdzujú nevyhnutnosť odbornej prípravy 

mentorov, ktorá je v našich podmienkach zaznávaná a často krát sa nerealizuje. Prínosnú 

nielen pre teóriu, ale aj prax, považujeme systematizáciu mentorských kompetencií 

a návrh vlastného dizajnu rozvojového programu pre mentorov, v rámci ich odbornej 

prípravy.  

Za jeden z najvýznamnejších prínosov považujeme popísanie profesijného 

formovania mentorov a vplyvy, ktoré pôsobia na jeho utváranie.  

 

 

Komparácia odbornej prípravy koučov a mentorov 

 

Posledná výskumná otázka, ktorú sme si položili znela: „Aké sú spoločné a odlišné 

prvky v odbornej príprave koučov a v príprave mentorov?“. Jej zodpovedanie prináša 

porovnanie výstupov zo zrealizovaných analýz vzdelávacích potrieb koučov a mentorov 

cez optiku odbornej prípravy vzdelávateľov. V krátkosti si dovolíme okomentovať 

vyplývajúce zistenia.  

Z hľadiska spoločných prienikov oboch foriem vzdelávania by sme radi vyzdvihli tie, 

ktoré považujeme za najdôležitejšie. Koučovanie a mentorovanie kladie vysoké nároky na 

vzdelávateľov (koučov, mentorov), ktoré súvisia s kontinuálnym a systematickým 

vzdelávaním, s dôrazom na sebarozvoj. Obe formy vzdelávania si vyžadujú komplex 

špecifických kompetencií. Dôležité je vyznávanie filozofie kouča/mentora, vďaka ktorej 

považuje vzdelávateľ vzdelávanie ako svoje poslanie. Spoločným prienikom oboch foriem 

vzdelávania je cieľ vzdelávania, ktorým je rozvoj osobnosti dospelého človeka 

a individualizovaný prístup.  

Z hľadiska rozdielov by sme radi vyzdvihli porovnanie práce kouča a mentora, ktorú 

sumarizujeme v tabuľke č. 12). Za podstatné považujeme zistenie získané komparáciou 
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dĺžky potrebnej odbornej prípravy vzdelávateľov. Z neho vyplýva že odborná príprava 

koučov je v porovnaní s mentormi časovo náročnejšia a komplexnejšia94. Vstupné 

vzdelanie, najmä odborné a prax je nevyhnutná u mentorov, u koučov je výhodou. Rozdiel 

vnímame i vo formách a metódach odbornej prípravy koučov a mentorov, a tými je 

výcvik, ďalšie potrebné vzdelávacie podujatia, supervízne stretnutia a skúsenosť v role 

vzdelávaného u koučov. Rovesnícke skupiny môžu mať v mentorovaní podobu odborného 

workshopu. Z pohľadu účastníkov výskumu by malo vzdelávanie koučov vyústiť do 

akreditácie. V prípade mentorov táto potreba nebola zistená. 

Pred zostavovaním kompetencií kouča a mentora sme predpokladali (tento 

predpoklad sa formoval počas zberu a analýzy výskumných dát), že sa ich u kouča objaví 

viac. Ich komparáciou sme prekvapujúco zistili, že ich počet je u oboch vzdelávateľov 

takmer identický, a že sú si v mnohom podobné. Otázna je dĺžka a spôsob formovania 

u jednotlivých foriem vzdelávania, ktoré sme neskúmali.  

V rámci vzájomného porovnávania využívanej metodiky v koučovaní a mentorovaní 

sme dospeli k poznaniu, že v rámci mentorovania je možné využívať koučovací prístup 

(najmä cez kladenie otázok a prenechávanie zodpovedností na mentorovanom). Podľa 

názoru účastníkov výskumu je ideálom „mentor, ktorý využíva koučovací prístup“. 

V koučovaní by sa princípy mentorovania objavovať nemali (prípadne veľmi ojedinele).  

Na základe porovnania oboch foriem vzdelávania je možné konštatovať, že 

mentorovanie a koučovanie sú rozdielne formy vzdelávania, ktoré si vyžadujú 

špeciálnu pozornosť v oblasti rozvoja a prípravy vzdelávateľov.  

 

Na základe analýzy výskumných zistení prezentovaných vyššie, sme poukázali na 

proces, ktorým sme sa snažili naplniť stanovený výskumný cieľ. Z nášho pohľadu sme 

okrem potvrdenia už existujúcej teórie vyšpecifikovali aj možné implikácie pre teóriu 

a prax. 

 

 

 

                                                
94 Z širšieho kontextu, ktorým je profesijné formovania vzdelávateľov môže byť mentorovanie časovo 
náročnejšie a komplexnejšie, nakoľko si odborná expertíza mentora môže vyžadovať oveľa dlhší čas ako 
nadobudnutie kompetentnosti kouča. 
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Diskusia o limitoch dizertačnej práce 

 

Výskumnú prácu vnímame ako proces, ktorý je ovplyvnený viacerými okolnosťami, 

a to priaznivými, ale aj nepriaznivými.  Priestor v diskusii využívame na referovanie o 

limitoch použitého metodologického postupu a výskumných výsledkov.  

Sme si vedomí, že naše skúmanie mohol ovplyvniť výber účastníkov výskumu, ktorý 

bol zámerný. V ňom sme sa snažili zahrnúť odborníkov z praxe, z príslušných oblastí. 

Vnímanie odbornosti a tým aj relevantnosti účastníkov výskumu však podliehala nášmu 

subjektívnemu hodnoteniu (to sme sa snažili eliminovať preukázateľnými informáciami o 

ich kompetentnosti ako napríklad v prípade koučov akreditácia, členstvo v profesijných 

združeniach, publikačná činnosť a pod.).  

V analýze venovanej koučovaniu sme sa zameriavali hlavne na skupinu externých 

koučov. Vzdelávateľov realizujúcich iné formy koučovania sme mali zapojených menej, 

čo v konečnom dôsledku mohlo vplývať na konečné výstupy. 

Súčasný stav v oblasti formalizovaného mentorovania výrazne sťažoval prístup ku 

skupine mentorov. Ukázalo sa, že ich je veľmi málo. Z tohto dôvodu sme využili dvoch 

mentorov pochádzajúcich z tej istej spoločnosti, v ktorej je mentorovanie súčasťou 

stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Do výskumného súboru sme zahrnuli aj dvoch 

externých mentorov (externé mentorovanie je z hľadiska jeho využívania veľmi ojedinelé 

a nemusí napĺňať všetky funkcie mentorovania). Táto skutočnosť mohla mať za následok 

isté skreslenie výsledkov.   

Zber údajov bol zameraný na získanie pohľadu prevažne iba jednej strany, ktorou 

boli vzdelávatelia. Do výskumného súboru sme nezahrnuli vzdelávaných, aj keď niektorí 

účastníci výskumu mali skúsenosť s koučovaním (2) a mentorovaním (1). Tú sme 

rozoberali len okrajovo. Myslíme si, že pohľad vzdelávaných by mohol byť pre výstupy 

obohacujúci.  

Výskumná vzorka neobsahuje „deviantné prípady“ (Silverman, 2005), ktoré by 

nepotvrdzovali naše hypotézy, formované v priebehu skúmania. Tento nedostatok však 

vnímame ako okrajový, nakoľko bolo naším zámerom zmapovanie problematiky 

z pohľadu odborníkov z praxe. 

Limitujúcim, z hľadiska triangulácie metód zberu údajov, by mohlo byť prevažné 

zameranie sa na vedenie pološtrukturovaného rozhovoru. V ňom nevylučujeme 
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ovplyvnenie odpovedí kladením otázok, ktoré mohli obmedziť spontánne vyjadrenia 

účastníkov výskumu. To znamená, že sme rozhovor usmerňovali nami navrhovanými 

témami (cez vopred pripravené otázky), sledujúcimi náš cieľ. Pri prevádzaní rozhovorov 

do písomného protokolu sme si v niektorých prípadoch (najmä v prvotných rozhovoroch) 

všimli, že sme občas pokladali sugestívne navádzajúce otázky a vyjadrovali vlastné 

stanovisko. To by sa vo výskume nemalo objavovať. Na základe vlastnej sebareflexie sme 

sa tento nedostatok snažili odstrániť pri ďalších rozhovoroch.  

 

Z hľadiska dosiahnutých výskumných výsledkov prinášame nasledujúce kritické 

zhodnotenia.  

Analýzu prostredia sme realizovali na základe dostupných materiálov a informácií, 

získaných z rozhovorov. Tento stav však nemusí reflektovať názory všetkých osôb 

pracujúcich s týmito formami vzdelávania. Myslíme si, že jednotlivé zistenia by bolo 

vhodné doplniť aj o kvantitatívny výskum (relevantnosť vnímame najmä v prípade 

koučov). 

Pri analýze kompetencií kouča a mentorských kompetencií sme využili 

pološtrukturovaný rozhovor, ktorý obsahoval rôzne typy otázok, ale nebol vedený 

metodikou, ktorá je príznačná pre zostavenie kompetenčného modelu (Šebestová, 2004). 

Vyšpecifikované kompetencie sú si rovnocenné, čo sa dôležitosti a potrebnej dosahovanej 

úrovne ich disponovania týka. V prípade, že sme sa vyjadrovali ku dôležitosti jednotlivých 

kompetencií, k týmto záverom sme prišli len na základe ich častého, alebo dôrazného 

komunikovania jednotlivými účastníkmi výskumu. Špeciálne sme túto dôležitosť 

neskúmali. Prítomnosť nami vyšpecifikovaných kompetencií by bolo vhodné overiť 

priamo v praxi prostredníctvom akčného výskumu. Ten sme však nerealizovali. 

V praxi by bolo vhodné overiť aj nami popísané profesijné formovanie 

koučov/mentorov, so zameraním na rozvíjateľnosť jednotlivých kompetencií. Tú sme 

špeciálne neskúmali. 

Uvedomujeme si, že výsledky skúmania boli ovplyvnené aj subjektívnymi filtrami. 

Na ich prítomnosť a nemožnosť úplnej eliminácie v kvalitnom výskume upozorňujú 

viaceré metodologické publikácie (Gavora, 2007; Švaříček, Šeďová, 2007). Na 

subjektivitu mohla vplývať najmä sebaskúsenosť autorky s oboma formami vzdelávania 
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v pozícii vzdelávaného, v prípade mentorovania i vzdelávateľa a ďalšie skúsenosti 

a poznatky z tejto oblasti. 

Z hľadiska záberu výskumného problému sa môže zdať téma skúmania príliš široká. 

Sme si vedomí, že z kapacitných dôvodov rozsahu dizertačnej práce nebolo možné 

vyčerpať viaceré témy, prípadne ísť v jednotlivých témach viac do hĺbky. Tento fakt by 

sme však chceli obhájiť naším zámerom, ktorým bolo zmapovať túto problematiku skôr vo 

všeobecnosti a vyšpecifikovať témy pre ďalšie skúmanie. 

 

Napriek prezentovaným kritickým zhodnoteniam považujeme výstupy z výskumu za 

relevantné. Tento názor sa zakladá na našom zodpovednom prístupe pri spracovávaní 

údajov z hľadiska vybraného metodologického postupu a konzultácií výsledkov výskumu 

s odborníkmi z praxe. Prirodzene, relevantnosť a prínos nášho výskumu je na zhodnotení 

čitateľom.  

 

Implikácie pre ďalší výskum 

 

Výstupy z výskumu prinášajú viaceré otázky, ktoré by bolo, z nášho pohľadu, 

vhodné overiť. Myslíme si, že každá oblasť, ktorú sme naším skúmaním popísali, si 

vyžaduje ďalšie skúmanie. V prospech nášho vyjadrenia hovorí aktuálna situácia venovaná 

empirickému skúmaniu tejto problematiky a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Pre ďalšie 

skúmanie prinášame niekoľko podnetov možných výskumných oblastí a tém.  

V prípade koučovania a mentorovania by bolo zaujímavé sa ďalej venovať skúmaniu, 

aké formy a metódy vzdelávania vplývajú na formovanie jednotlivých kompetencií koučov 

a mentorov. Aké je potrebná dĺžka a náročnosť osvojenia si potrebného správania, 

príznačného pre jednotlivé kompetencie. Aké sú najväčšie prekážky v profesijnom 

formovaní koučov/mentorov a ako je ich možné odstraňovať.  

Špeciálne u koučov sa venovať tomu, ako ovplyvňuje vstupné vzdelanie a prax 

rýchlosť „stávania sa“ koučom. Kedy nastáva moment a čo všetko je potrebné na to, aby sa 

z kouča „remeselníka“ stal kouč profesionál. Aké sú rozdiely medzi prípravou interných, 

externých koučov a manažérov ako koučov. Za vhodné považujeme podrobnejšie 

rozpracovanie odbornej prípravy koučov a jej jednotlivých zložiek realizačnej fázy.  
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V mentorovaní zistiť ako vplýva odborná príprava na výkon mentorov a či existujú 

rozdiely v kvalite medzi absolvovaním a neabsolvovaním takejto prípravy. Ako 

ovplyvňuje predchádzajúca mentorova skúsenosť s rolou mentorovaného (v ktorej mal 

možnosť byť v minulosti) formovanie mentorských kompetencií. Z nášho pohľadu by bolo 

zaujímavé vytvoriť generický kompetenčný model, ktorý by bol všeobecne platný pre 

mentorov. 

Z hľadiska metodológie by mohlo byť prínosné využitie akčného výskumu (overenie 

získaných poznatkov v praxi), kvalitatívno – kvantitatívnych výskumných postupov s 

použitím viacerých metód zberu údajov a väčšieho počtu účastníkov výskumu.  

 

Na záver diskusie by sme chceli vyzdvihnúť dôležitosť a prínos kvalitatívne 

orientovaného výskumu pri skúmaní problematiky, ktorou sme sa zaoberali. Myslíme si, že 

jeho využitie môže vo všeobecnosti priniesť veľké množstvo zaujímavých a podnetných 

zistení nielen pre teóriu, ale aj prax.  
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Záver 

Z vyššie prezentovaných teoretických východísk a výsledkov výskumu je zjavné, že 

oblasť individualizovaného vzdelávania zamestnancov prostredníctvom koučovania 

a mentorovania patrí k progresívnym oblastiam rozvoja zamestnancov vo firmách.  

Na komplexnosť a efektivitu individualizovaného vzdelávania sme sa snažili 

poukázať v prvej časti predkladanej dizertačnej práce. V nej sme sa zamerali na 

vymedzenie pojmu, psychologických aspektov, charakteristike a formám 

individualizovaného vzdelávania. Vyšpecifikované oblasti tvorili dôležitý podklad pre 

charakterizovanie vybraných foriem vzdelávania koučovanie a mentorovanie, ktoré tvoria 

nosnú časť teoretických východísk. V nich sme sa zamerali na definovanie súčasného 

stavu, definovanie pojmov koučovanie a mentorovanie, ich foriem, osôb zapojených do 

vzdelávania, procesu, prínosov a limitov.  

Pri zostavovaní jednotlivých častí venovaných koučovaniu a mentorovaniu sme 

čerpali prevažne zo zahraničných odborných prameňov, ktorými boli nielen odborné 

monografie, rôzne príspevky profesijných organizácií, ale aj odborné články 

v karentovaných časopisoch (napr. Educational Administration Quarterly, Group and 

Organizational Management a i).  

V empirickej časti predkladanej práce sme sa zamerali vzdelávateľov, ktorí realizujú 

vzdelávanie formou koučovania alebo mentorovania. Konkrétne sme sa zaoberali ich 

profesijným formovaním so špeciálnou pozornosťou na ich odbornú prípravu. Stanovený 

výskumný cieľ sme sa snažili dosiahnuť prostredníctvom štyroch výskumných otázok. 

Prvé tri sme zodpovedali cez analýzu vzdelávacích potrieb koučov a mentorov, ktorú sme 

realizovali oddelene v prípade jednotlivých vzdelávateľov. Prostredníctvom tejto analýzy 

sme definovali súčasný stav na trhu v oblasti využívania koučovania 

a mentorovania, možnosti odbornej prípravy koučov a mentorov. Konkretizovali sme 

pracovné činnosti a kompetencie vzdelávateľov. Na základe výstupov z analýzy 

vzdelávacích potrieb sme popísali a graficky znázornili profesijné formovanie a odbornú 

prípravu vzdelávateľov. Posledná výskumná otázka sa venovala porovnaniu výskumných 

zistení so zameraním na prieniky, rozdiely v odbornej príprave koučov a mentorov.  

Komparáciou existujúcej teórie a dosiahnutých výsledkov sa nám, podľa nášho 

názoru, podarilo dospieť k novým zisteniam.  
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V prípade skúmania koučov sme definovali úlohy venované starostlivosti o seba 

a kompetencie vzťahujúce sa na osobu kouča. Popísali sme proces profesijného 

formovania koučov, v rámci odbornej prípravy sme poukázali na dôležité oblasti prípravy, 

ktoré vplývajú na kvalitu koučovania.  

V oblasti mentorovania sa nám podarilo systemizovať mentorské kompetencie 

a špecifikovať profesijné formovanie mentorov. V rámci neho sme popísali proces 

odbornej prípravy mentorov a vyšpecifikovali oblasti významne vplývajúce na úspešnosť 

mentorovania. Tými sú profesijná odbornosť, mentorské kompetencie a mentorská 

odbornosť. Mentorskú odbornosť zavádzame ako nový pojem. V rámci odbornej prípravy 

mentorov sme zostavili dizajn rozvojového programu mentorov, ktorý sa skladá 

z viacerých fáz a využíva rôzne formy a metódy vzdelávania.  

Porovnaním výstupov z predchádzajúcich dvoch častí výskumu sa nám podarilo 

jasne charakterizovať rozdiely nielen z hľadiska odbornej prípravy vzdelávateľov, ale aj 

odlišnosti, ktoré sa týkajú oboch foriem vzdelávania vo všeobecnosti. Týmto prispieť k 

ich jasnejšiemu vymedzeniu. 

Výskumné výsledky sme sa snažili získať prostredníctvom metodologického 

postupu, s využitím kvalitatívneho prístupu. Tento prístup sa nám z hľadiska existujúcej 

teórie a súčasnej situácie v empirickom skúmaní zdal praktickejší a efektívnejší ako 

kvantitatívny. Z hľadiska spôsobu zberu údajov sme sa snažili o trianguláciu metód. 

Nosným sa stal pološtrukturovaný rozhovor, vďaka ktorému sa nám podarilo získať cenné 

dáta od odborníkov z praxe, ktorí sa venovali koučovaniu a/alebo mentorovaniu. 

Vyjadrenia účastníkov výskumu sme doplnili o údaje z obsahovej analýzy produktov, 

participačného pozorovania a sebaskúsenosti autorky. Tá mala možnosť nadobudnúť cenné 

informácie vďaka role vzdelávaného a v prípade mentorovania i vzdelávateľa. Z hľadiska 

platnosti a spoľahlivosti výskumu je táto metóda subjektívna, ale podľa nášho názoru, 

veľmi prínosná na pochopenie súvislosti a hlbšie preniknutie do problematiky.  

Trianguláciou metód, teoretickým výberom účastníkov výskumu a spôsobom analýzy 

údajov, ktorým bola zakotvená teória sa nám, z nášho pohľadu, podarilo získať množstvo 

zaujímavých výskumných zistení. Tie priniesli rôznorodé implikácie pre ďalší výskum.  

 

V úvode predkladanej dizertačnej práce sme si stanovili dva hlavné ciele, teoretický 

a empirický. Dovolíme si konštatovať, že sa nám oba ciele podarilo naplniť. Teoretický 
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cieľ vyšpecifikovaním definovaných oblastí a empirický zodpovedaním všetkých 

výskumných otázok. Dúfame, že prezentované poznatky budú prínosné nielen pre 

existujúcu teóriu, ale aj pre firmy, ktoré využívajú tieto formy vzdelávania, prípadne o ich 

zavedení uvažujú. Taktiež pre jednotlivcov, ktorí sú vzdelávateľmi, vzdelávaní, alebo sa do 

týchto rolí plánujú profilovať v budúcnosti.  

Vyslovujeme nádej, že sa koučovaniu a mentorovaniu bude venovať zvýšená pozornosť 

nielen v praxi, ale najmä v empirickom skúmaní. Špeciálne dúfame v popularizáciu 

mentorovania, ktoré vnímame ako veľmi efektívnu formu vzdelávania, ktorého potenciál 

nie je v našich podmienkach využitý. Dúfame, že jeho šíreniu prispeje táto dizertačná 

práca a naše ďalšie úsilie o jeho propagáciu. 
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Prílohy 

Príloha č. 1 

 

História výskumnej práce 

 

V tejto prílohe podrobnejšie popisujeme priebeh riešenia výskumného problému, 

ktorý obsahuje jednotlivé etapy, medzníky, vzostupy a prípadné úskalia. Deskripciu 

prinášame na základe prirodzenej histórie výskumnej práce (Silvermann, 2005, s. 250) cez 

výpoveď autorky.  

 

Voľbe témy výskumného problému predchádzali viaceré okolnosti. Jednou z nich 

bola zmena môjho zamestnania v januári 2008, v ktorom som prišla do kontaktu 

s koučovaním a mentorovaním. Na základe veľkého záujmu o tieto formy vzdelávania som 

sa rozhodla zmeniť tému dizertačnej práce. Prispelo k tomu aj moje zaradenie do 

mentorovacieho programu v novom zamestnaní. Vďaka svojmu mentorovi sa mi podarilo 

rýchlejšie oboznámiť s plnením jednotlivých úloh a ľahšie adaptovať na nové pracovné 

podmienky.  Počas tejto skúsenosti som sa začala bližšie zaoberať mentorovaním 

a koučovaním. Mentorovacím programom som prechádzala od januára do decembra 2008. 

Od februára 2009 nasledovalo koučovanie, kde som bola v pozícii koučovaného. Od marca 

2009 som sa stala mentorom u svojho zamestnávateľa. Popritom som absolvovala viaceré 

vzdelávacie podujatia zamerané na odbornú prípravu koučov a mentorov: 

• „Koučovací zážitkový workshop“, organizovaný v januári 2009 profesijnou 

organizáciou SAKO a „NLP koučovací seminár“, organizovaný v troch moduloch 

po dva dni, v októbri a novembri 2009 NLP inštitútom; 

•  dva krát jednodňový „Tréning pre mentorov“, organizovaný v novembri 2008 

spoločnosťou Assessment Systems Slovakia, s.r.o.). 

Nadobudnuté poznatky zo sebavzdelávania som komparovala s každodennou praxou. Na 

základe porovnania som dospela k poznaniu, že veľa firiem deklaruje využívanie 

koučovania, ale popritom sa jedná o mentorovanie prípadne poradenstvo. Z tohto dôvodu 

som sa rozhodla zaoberať oboma formami vzdelávania, definovať v čom spočíva hlavný 

rozdiel a ako je možné efektívne využívať ich potenciál.  
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Po vymedzení nového výskumného problému som sa začala zaoberať jeho bližšou 

špecifikáciou. Špecifikácia konkrétnej oblasti skúmania prechádzala viacerými fázami, 

počas ktorých dochádzalo k jej postupným ujasneniam. Najprv som si stanovila širší 

kontext, zameraný na porovnanie koučovania a mentorovania, ich efektívnosti 

a aplikačných oblastí. Primárnou úvahou bola realizácia výskumu kvantitatívnou formou. 

Nakoľko bolo náročné stavať na existujúcej teórii, ktorá sa nachádzala najmä 

v publikáciách praktického charakteru a získať relevantnú vzorku (kvôli nízkemu počtu 

koučov a mentorov pôsobiacich na Slovensku), rozhodla som sa vydať cestou 

kvalitatívneho skúmania.  

Po definovaní oblasti skúmania a metodológie som moje zámery reflektovala vo 

výskumnom projekte v septembri 2008. Nasledovalo štúdium odbornej literatúry 

a stanovenie výskumných otázok. Prvé rozhovory zaoberajúce sa výskumným problémom 

som začala realizovať v marci až máji 2009. Ich analýzou som dospela k zisteniu, že cieľ 

výskumu je veľmi široký a neprináša nové zistenia. Po konzultácii so školiteľkou 

dizertačnej práce a ďalšími odborníkmi z praxe som sa rozhodla výskumný problém zúžiť 

na analýzu vzdelávacích potrieb koučov a mentorov, so zameraním na ich odbornú 

prípravu. Rozhodnutie podporili zahraničné prehľadové štúdie v oblasti realizácie 

výskumov v koučovaní a mentorovaní. Tie poukázali na fakt, že sa tejto oblasti venuje iba 

minimálna a takmer žiadna pozornosť. Následne som predefinovala výskumné otázky 

a realizovala rozhovory s koučmi a mentormi. Tie prebiehali od augusta do októbra 2009. 

Rozhovory som následne prevádzala do písomného protokolu a postupne analyzovala. 

Taktiež som systematizovala poznatky získané z aktívneho participačného pozorovania 

(účasťou na odborných vzdelávacích podujatiach zameraných na prípravu koučov 

a mentorov), vlastnej sebaskúsenosti a obsahovej analýzy produktov. Hlavnej analýze dát 

a vytváraniu teórie som sa venovala od októbra do decembra 2009. Závery a výsledky 

výskumu som konzultovala nielen so svojou školiteľkou, ale aj ďalšími odborníkmi 

z praxe (tí boli účastníci výskumu). Ich odporúčania a pripomienky som zapracovala do 

výslednej podoby dizertačnej práce.  
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Príloha č. 2 

 

Otázky v rozhovore 

 

Rozhovor sme viedli so zamestnancom stredne veľkej medzinárodnej firmy (150 

zamestnancov). Účastník výskumu vykonával funkciu špecialistu rozvoja a vzdelávania 

zamestnancov. Mal skúsenosť s koučovaním aj mentorovaním. Vo firme pôsobil v pozícii 

interného mentora, lektora a viedol kurzy venované vzdelávaniu manažérov - koučov 

a oblasti mäkkých zručností. Absolvoval certifikovaný koučovací výcvik podľa štandardov 

Medzinárodnej federácie koučov (ICF) a kurz mentorovania. Zúčastnil sa viacerých 

vzdelávacích podujatí venovaných oblasti koučovania a rozvoja kompetencií kouča 

a mentora. Stretával sa s  rovesníckou skupinou koučov.   

 
 
KOUČOVANIE 
 
M95: Aké sú kľúčové kompetencie kouča, čo by mal mať, aby bol kouč úspešný? (V1)96 
 
M: Ako v rámci firmy vzdelávate manažérov – koučov? (V37) 
 
M: Po tých tréningoch, ktoré ste spomínali, je ešte nejaké pokračovanie? (V42) 
 
M: A ako vyzerá príprava interných mentorov? (V57) 
 
M: Aké vzdelanie v oblasti koučovania ste absolvovali? (V65) 
 
M: Pred výcvikom a po ňom... Aký rozdiel bol vo vašich zručnostiach a vedomostiach, 

ktoré ste za tú dobu nadobudli? (V70) 
 
M: A z tých zručností? (V78) 
 
M: Po tom výcviku, čo nasledovalo? Vedeli ste to všetko aplikovať hneď...ako to 

fungovalo? (V86)  
 
M: Keď sa obhliadnete do tých začiatkov a teraz.... čo teraz robíte s ľahkosťou a predtým 

to bolo náročné? Čo vplýva na to, že je vaše koučovanie prirodzené? Že vám ide 
ľahko? (V91) 

 
                                                
95 Označenie osoby výskumníka. 
96 (V) – Identifikácia účastníka výskumu, (1) – označenie riadku písomného protokolu, v ktorom sa otázka 
vyskytovala. 
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M: Čo by podľa vás povedali koučovia, že je najnáročnejšie v kočovaní? (V106) 
 
M: Keď sa vrátim späť ku koučovaciemu výcviku, ktorý ste absolvovali, bolo dostatok 
času venovaného týmto témam? (V115) 

 
M: Ako sa v tejto oblasti ďalej posúvate?  Čo sa vzdelávania týka? (V120)  
 
M: Čo podľa vás odlišuje dobrého kouča od zlého? (V136) 
 
M: Ako vnímate situáciu ohľadom koučovania na Slovensku? (142) 
 
M: Podľa vášho názoru, aké vzdelanie a prax by mal ten kouč mať? (V150) 
 
M: Aké vstupné vzdelanie by mal mať? (V165) 
 
M: A prax, ktorú ste spomínali? (V170) 
 
M: Čo pre vás znamená byť koučom? (V177) 
 
M: Ako by som spoznala váš rukopis? (V182) 
 
M: A keby som sa ich spýtala, čo by o vás vaši koučovaní povedali? (V185) 
 
 
MENTOROVANIE 
 
M: Teraz by som rada prešla k mentorovaniu. Aké vy vnímate podstatné, kľúčové veci 

v mentorovaní? (V228) 
 
M: Na základe čoho vaša firma rozhoduje, kto sa stane mentorom? (V243) 
 
M: Ktorí mentori sa vám zdajú byť úspešnejší v porovnaní s inými mentormi. Aké sú časté 

príčiny zlyhania zo strany toho mentora? (V248) 
 
M: Ako vo vašej firme prebieha vzdelávanie mentorov? (V261) 
 
M: Vzdelávanie mentorov a koučov, vidíte v nich nejaké odlišnosti? (V265) 
 
M: Keby sme to stiahli na interného, externého kouča a mentora...podľa vášho názoru, 

ktorý  proces  odbornej prípravy je náročnejší? (V273) 
 
M: A to predávanie know-how, stalo sa vám niekedy, že s ním mal mentor problém? Že ho 

nechcel alebo nevedel odovzdať? (V285) 
 
M: Čiže prevencia? (V297) 
 
M: Okrem spomínaného kurzu majú mentori inú odbornú prípravu? (V304) 
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M: Vy ste boli niekedy mentorovaná? (V308) 
 
M: Keď sa spýtam na vašu konkrétnu skúsenosť, čo ešte okrem expertízy odovzdávate 

svojmu mentorovanému? (V310) 
 
M: Spomínali ste, že mentorovanie využívate na adaptáciu. Ako dlho má zamestnanec 

mentora? (V322) 
 
M: A iné aplikačné oblasti? (V326) 
 
M: Ako sa nominovaní mentori osvedčili? (V330) 
 
M: Čo pre vás znamená byť mentorom? Získali ste niečo z plnenia tejto úlohy? (V339) 
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Príloha č. 3 

 

Kódovanie textu 

 

Otázka: Ako by si rozlíšil dobrého kouča od zlého kouča?  

 

           kouč profesionál   

D46 Je veľa jasných signálov, ktoré určujú zrelosť kouča. Napríklad. Typická  

   bariéry v koučovaní   zaujatosť (kompetencia)    

D47  začiatočnícka chyba je, že kouč ide po svojich témach. Ktoré si myslí že  

kalibrácia (kompetencia) 

D48 koučovaný potrebuje. Ďalej, že kouč používa iný jazyk, ktorý je iný ako má  

        

D49 koučovaný a koučovaného to môže vyrušovať, že koučovaný musí rozmýšľať  

      kalibrácia (kompetencia) 

D50 čo koučovaný chce. Napríklad používa iný jazyk. Napríklad koučovaný je  

     záťaž, náročnej situácie (kompetencia) 

D51 vizuálny typ a kouč ide naňho auditívne. Ďalšia chyba je, že  kouč je pod  

      

D52 tlakom podať výkon a tým pádom naplňuje svoje potreby. A to je znakom  

 skúsenosť, sebavedomie (odborná príprava, kompetencia)    postoj kouča  

D53 nedostatočnej zrelosti, že dostatočne nedôveruje základnému princípu, že  

viera princíp koučovania (postoj) 

D54 klient má dosť zdrojov. Snaha podať výkon, aby nezlyhal, je prirodzená, ale je  

         plná koncentrácia (aktívne počúvanie)       

D55 to problém kouča – zameriava sa na výkon, vytvára sa tlak a nesústredí sa na  

   bariéry v koučovaní      

D56 koučovaného. Začiatočnícke chyby, ktoré súvisia s tým, že kouč musí  

  

poradenstvo (bariéra) prebratie zodpovednosti (bariéra, úloha)  

D57 koučovanému poradiť – prebrať zodpovednosť za koučovaného. Ďalšia vec je,  
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predsudky, vlastné témy kouča    bariéra 

D58 že kouč má ťažkosti sa niektorým témam venovať, lebo má k nim predsudok,  

viera princíp koučovania  

D59 hodnotiaci postoj. Kouč má nejaký názor na danú vec a to mu ovplyvňuje jeho  

 

D60 prácu – je to v poriadku, že má vlastný názor na vec, ale že nedôveruje tomu  

(postoj)   tolerancia koučovaného (kompetencia) 

D61 dostatočne, že ten človek robí najlepšie, čo vie a to sa mu nemusí páčiť.  
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Príloha č. 4 
 

Elektronický zápis kódovaného textu 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

Centrálna kategória č. 5: Mentorské kompetencie 

Kategória Podkategória Kód Poznámka - mema Výskyt 

Akceleráci
a učenia 

Odovzdávanie 
expertízy    

zrozumiteľné a jasné 
vysvetľovanie, jasná štruktúra, 
dostatočná hĺbka, vysvetlenie 
súvislostí, možných dôsledkov, 
vedieť poradiť, odovzdávanie 
rýchlo a efektívne; dôraz aj na 
tempo, aké má mentorovaný; 
prirodzený spôsob; zameranie sa 
na témy, preferencie, potreby 
mentorovaného; dôležitá 
kompetencia, bez nej je ťažké 
realizovať mentorovanie; niekedy 
s ňou majú mentori problémy; je 
ťažko ju rozvíjať 

L57, 
L77, 
E194, 
A255, 
P194, 
L48, 
L54, 
L75, 
V302, 
V326, 
V349, 
V382, 
H99, 
E178, 
S7,  
S24 

  
Odovzdávanie 
expertízy  Trpezlivosť  

pri vysvetľovaní vecí, vytvorenie 
priestoru pre vyjadrenie sa 
mentorovaného, nerobiť veci za 
neho, prispôsobenie tempa 

P58, 
E169, 
E173, 
E185 

  Motivácia Energia 
pozitívna energia, akcelerácia 
procesu 

H102-4, 
P100, 
E169 

  Motivácia Challengovanie 

ukladanie výziev, podpora 
tvorivého myslenia, nech 
nachádza svoje vlastné riešenia, 
náročné úlohy, výzvy 

Z195, 
E173, 
E182 

  Motivácia 

Schopnosť 
motivovať v 
sebarozvoji 

nasmerovať mentorovaného tak, 
aby si uvedomil zodpovednosť za 
svoj vlastný rozvoj 

P239, 
L104, 
P100, 
E229 
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Príloha č. 5  
Záväznosť kódexu 

 
Tento etický kódex je automaticky záväzný pre každého kouča, ktorý je členom SAKO, ako aj 
každého nečlena SAKO, zverejneného v  adresári koučov na stránkach SAKO, aj keď nie je 
dotknutou osobou podpísaný. Podpis dotknutej osoby nie je od 1.1.2009 potrebný. 

 
Etický kódex kouča 

podľa International Coach Federation (ICF) 

Prvá časť: Koncepcia koučovania podľa ICF 

Medzinárodná federácia koučov (ICF) podporuje vytváranie takého koučovania, ktoré uznáva 
klienta ako experta v jeho/jej osobnom a profesionálnom živote a verí tomu, že každý klient je 
kreatívny, plný nápadov a celistvý. Vychádzajúc z tohto základu, kouč je povinný: 

• Objavovať, vyjasňovať a stotožňovať sa s tým, čo chce klient dosiahnuť, 

• Podporovať klienta ku sebapoznaniu a sebaobjavovaniu, 

• Zisťovať, aké sú klientove riešenia a stratégie, 

• Poveriť klienta zodpovednosťou a dôveryhodnosťou. 

Druhá časť: Definícia koučovania podľa ICF 

Profesionálne koučovanie je postavené 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. 

Smerovanie rozhovoru počas každého stretnutia si klient určuje sám, zatiaľ čo kouč počúva 
a prispieva svojimi postrehmi a otázkami. Takáto interakcia prináša jednoznačnosť a pomáha 
klientovi začať konať. Koučovanie zároveň urýchľuje klientov pokrok tým, že klient je oveľa 
sústredenejší a zodpovednejší  pri uvedomení si problému a voľbe jeho riešenia. Koučovanie sa 
zameriava na to, kde sa klient nachádza v súčasnosti a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa 
v budúcnosti dostal tam, kam chce. Preto členovia ICF - profesionálni kouči a kouči v procese 
certifikácie, tiež členovia ICF, veria tomu, že všetky dosiahnuté výsledky sú zásluhou klientových 
zámerov, volieb a konania, podporených snahou kouča a využitím procesu koučovania.  

Tretia časť: Základné etické princípy podľa ICF 

Profesionálny prístup vo všeobecnosti 
 
Ako kouč sa zaväzujem: 
1. Vystupovať takým spôsobom, ktorý bude koučovanie ako profesiu prezentovať v pozitívnom 

svetle. Zdržím sa akéhokoľvek konania alebo vyhlásení, ktoré by mohli mať negatívny dopad 
na verejnú mienku alebo akceptovanie koučovania ako profesie.  
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2. Neposkytovať úmyselne žiadne verejné vyhlásenia, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce 
alebo poskytovať akékoľvek nepravdivé tvrdenia v písomnej podobe, ktoré hocijakým 
spôsobom súvisia s koučovaním ako profesiou.  

3. Rešpektovať rozličné prístupy v koučovaní.  Budem oceňovať snahu a príspevky iných 
a neprezentovať ich ako svoje vlastné. 

4. Uvedomovať si  akékoľvek nástrahy, ktoré by mohli viesť ku zneužitiu môjho vplyvu, a to 
zneužitím podstaty koučovania a rozpoznaním spôsobu, ktorým prostredníctvom koučovania 
môžem ovplyvniť život iných.  

5. Rozpoznať akékoľvek osobné skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť, vyvolať konflikt alebo 
narušiť moje profesionálne výstupy alebo profesionálne vzťahy. Ak to uznám za vhodné, 
vzhľadom na fakty a okolnosti, okamžite vyhľadám profesionálnu pomoc a ukončím 
akékoľvek plánované kroky, čo v prípade potreby môže znamenať aj prerušenie alebo 
ukončenie profesionálneho koučovacieho vzťahu.  

6. Dodržiavať Etický kódex ICF počas všetkých tréningov a supervízií, ktoré ako tréner 
a supervízor súčasných a budúcich koučov budem uskutočňovať.  

7. Akýkoľvek prieskum uskutočňovať a publikovať zodpovedne, pravdivo a dodržiavajúc 
uznávané vedecké štandardy. Môj výskum bude vždy uskutočnený až po získaní súhlasu 
všetkých zainteresovaných osôb, chrániac ich pritom primerane pred akýmikoľvek nástrahami 
a hrozbami. Akýkoľvek pokus o prieskum bude vždy vykonávaný v zmysle platných zákonov 
krajiny, v ktorej je prieskum uskutočnený.  

8. Vytvárať, zachovávať a disponovať s akýmikoľvek záznamami, ktoré sa týkajú koučovania 
dôverne a zároveň dodržiavať všetky súvisiace zákony.  

9. Používať kontaktné informácie členov ICF (email, adresu, telefónne čísla atď.) iba 
s povolením ICF.  

Profesionálny prístup ku klientom 

10.  Prevziať zodpovednosť za stanovenie jednoznačných, vhodných a kúlturu rešpektujúcich 
hraníc, ktoré budú usmerňovať akýkoľvek fyzický kontakt medzi mnou a klientom. 

11.  Zdržať sa akéhokoľvek sexuálneho vzťahu s mojimi klientmi. 
12.  Dohodnúť jednoznačné pravidlá s mojimi klientmi a rešpektovať všetky dohody, ktoré boli 

v rámci profesionálneho koučovacieho vzťahu vytvorené. 
13.  Uistiť sa pred alebo počas prvého stretnutia s klientom, že chápe podstatu koučovania, 

dodržiavanie dôvernosti informácií, finančné dojednanie a ostatné podmienky koučovacej 
dohody.  

14.  Presne špecifikovať moju kvalifikáciu, odbornosť a skúsenosti ako kouča. 
15.  Úmyselne nezavádzať alebo klamať klienta o tom, čo môže získať z koučovania alebo odo 

mňa, ako jeho/jej kouča. 
16.  Neposkytovať mojim súčasných alebo potenciálnym klientom informácie, o ktorých viem 

alebo si myslím, že sú nepravdivé. 
17.  Nezneužiť žiadny aspekt môjho vzťahu s klientom pre moje súkromné, profesionálne alebo 

finančné zámery.  
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18.  Rešpektovať klientove rozhodnutie o ukončení koučovania kedykoľvek počas trvania 
koučovacieho vzťahu. Budem pozorne sledovať, či koučovanie je pre klienta stále prospešné. 

19.  Podporiť klienta k zmene, v prípade, že budem presvedčený o tom, že iný kouč alebo iný 
expert by bol pre klienta vhodnejší.  

20.  Odporučiť klientovi vyhľadať služby iného profesionála, ak to uznám za vhodné a potrebné. 
21.  V prípade, že klient ohrozuje seba alebo iných, prijať všetky nevyhnutné opatrenia k tomu, 

aby som o takomto konaní oboznámil príslušné úrady.  

Dôvernosť/Súkromie 

22.  Rešpektovať dôvernosť informácií o klientovi, s výnimkou prípadu, že klientove želanie 
alebo konanie nie je povolené podľa zákona. 

23.  Získať klientov súhlas vždy, keď plánujem poskytnúť jeho/jej meno, referenciu alebo inú 
identifikačnú informáciu o tomto klientovi. 

24.  Získať súhlas osoby, ktorú koučujem, pred tým, ako túto informáciu zverejním iným osobám.  

Konflikt záujmov 

25.  Vyhýbať sa situáciám, kedy môže dôjsť ku konfliktu medzi mojimi a klientovými záujmami. 
26.  V prípade, že ku konfliktu záujmov dôjde alebo môže dôjsť, otvorene sa priznať a diskutovať 

s klientom, ako s touto situáciou naložiť tak, aby z toho mal najväčší úžitok práve klient. 
27.  Priznám klientovi všetky očakávané náhrady, ktoré môžem získať od tretích osôb za 

odporučenie tohto klienta. 
28.  Obchodovať so službami, tovarom alebo inými nepeňažnými náhradami iba vtedy, ak to 

neohrozí koučovaní vzťah.  

Štvrtá časť: Etický záväzok ICF 

Ako profesionálny kouč, sa dobrovoľne zaväzujem, že tieto etické princípy budem dodržiavať voči 
mojim klientom, kolegom a tiež širokej verejnosti. Zaväzujem sa tiež dodržiavať Etický kódex 
ICF, zaobchádzať s ľuďmi dôstojne a brať každého, ako nezávislú a rovnocennú ľudskú bytosť 
a voči mojim klientom vystupovať ako dôstojný príklad týchto štandardov. Ak tento etický 
záväzok alebo hociktorú časť Etického kódexu ICF nedodržím, súhlasím s tým, aby ma ICF v plnej 
diskrétnosti vyzvala na prijatie zodpovednosti za takéto konanie. Tiež súhlasím s tým, že súčasťou 
mojej zodpovednosti za akékoľvek porušenie, môže byť aj strata členstva v ICF a/alebo mojej 
účasti v procese akreditácie.  

Zdroj: www.coachfederation.org 
Platnosť od 22.1.2005, účinnosť v SAKO od 15.5.2008 
 
Zdroj: Etický kódex kouča. 2008. In Slovanská Asociácia koučov [online]. Aktualizované 16. januára 2010 
[cit. 2010-01-08]. Dostupné na internete: <http://www.koucovia.sk/dokumenty.html>. 
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Príloha č. 6 
 

Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF 
 
S cieľom lepšieho pochopenia zručností a prístupov, ktoré sú v súčasnosti využívané v profesii 
koučovania, tak, ako to definuje ICF, bolo rozpracovaných týchto jedenásť kľúčových kompetencií 
kouča. Tiež by vám mali pomôcť pri porovnávaní stupňa orientácie medzi špecifickým tréningom 
očakávaným od kouča s tréningom, ktorým ste prešli vy.  
 
Tieto kompetencie tiež poslúžili ako základ pri absolvovaní procesu akreditácie v ICF. Tieto 
kľúčové kompetencie sú rozdelené do štyroch skupín podľa toho, ako spolu logicky súvisia, na 
základe všeobecného pohľadu na jednotlivé kompetencie v každej skupine. Zoskupenia a 
jednotlivé kompetencie nie sú rozdelené podľa váh – a nie sú ani rozdelené podľa určitých priorít, 
čo znamená, že všetky sú kľúčové a dôležité pre každého kvalifikovaného kouča, ktorý by ich mal 
vedieť aj preukázať.  
 
A. Položenie základov  

1. Splnenie etických princípov a kritérií profesie  
2. Vytvorenie zmluvy o koučovaní  

 
B. Spoluvytvorenie vzťahu  

3. Vytvorenie vzťahu založenom na dôvere  
4. Samotné koučovanie - prítomnosť kouča  

 
C. Efektívna komunikácia  

5. Aktívne počúvanie  
6. Efektívne kladenie otázok  
7. Priama komunikácia  

 
D. Uľahčenie učenia sa a samotné výsledky  

8. Vyvolať uvedomelosť  
9. Vytýčenie aktivít  
10. Plánovanie a určenie si cieľov  
11. Riadenie procesu a zodpovednosť  

 
Poznámka: Každá jedna kompetencia, ktorá bude uvedená na nasledujúcich stranách, obsahuje 
definíciu a správanie s ňou spojené. Toto správanie je rozdelené na také, ktoré by vždy malo byť 
prítomné a viditeľné v akomkoľvek koučovacom pôsobení (normálne písmo), a na také, ktoré je 
typické len pre určité koučovacie situácie, a preto nie je vždy pozorovateľné v každej koučovacej 
interakcii (kurzíva).  
 
A. Položenie základov  
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1. Splnenie etických princípov a kritérií profesie – porozumenie etike koučovania a zaužívaným 
štandardom a schopnosť ich aj vhodne aplikovať v akejkoľvek koučovacej situácii  
a) Chápe a preukazuje ICF štandardy správania sa vo vlastnom správaní  
b) Chápe a sleduje všetky etické princípy ICF (pozri Etický kodex kouča)  
c) Vie komunikovať jasný rozdiel medzi koučovaním, poradenstvom, psychoterapiou a inými 
pomáhajúcimi profesiami,  
d) Vie klientovi odporučiť aj iného pomáhajúceho profesionála, ak je to potrebné, vie odhadnúť, či 

je to potrebné a poznať dostupné zdroje.  
 
2. Vytvorenie zmluvy o koučovaní – schopnosť porozumieť tomu, čo sa v konkrétnom 
koučovacom vzťahu vyžaduje a uzatvorenie zmluvy o koučovacom procese a koučovacom vzťahu 
s budúcim novým klientom  
a) Vie pochopiť a zrozumiteľne klientovi vysvetliť princípy a špecifiká koučovacieho vzťahu (napr. 
celková organizácia, poplatky, časový rozvrh, a iné ak je to potrebné),  
b) Dohodne sa s klientom na tom, čo je v koučovacom vzťahu prípustné a čo nie, o čo je možné 

požiadať a o čo nie a o zodpovednostiach tak klienta ako aj kouča,  
c) Zhodnotí, či môže dôjsť ku zhode medzi metódami kouča a potrebami budúceho klienta.  
 
B. Spoluvytvorenie vzťahu  
 
3. Vytvorenie vzťahu založenom na dôvere – schopnosť vytvoriť bezpečné a podporujúce 
prostredie, ktoré napomáha k vytváraniu vzájomného rešpektu a dôvery  
a) Ukáže nefalšovaný záujem o klientovo dobro a jeho budúcnosť,  
b) Neustále mu dokazuje bezúhonnosť, poctivosť a úprimnosť,  
c) Určí si jasné dohody a dodržuje sľuby,  
d) Prejavuje rešpekt voči klientovmu vnímaniu, spôsobu učenia a jeho osobnosti,  
e) Poskytne mu podporu a podnecuje ho k novým spôsobom správania a činnostiam, vrátane tých, 
ktoré môžu vyžadovať určité riziko a klient pri nich môže pociťovať strach zo zlyhania,  
f) Vždy si pýta klientov súhlas, ak ide o citlivé záležitosti, ktoré nepozná.  
 
4. Samotné koučovanie (prítomnosť kouča) – schopnosť byť úplne pri vedomí a vytvoriť spontánny 
vzťah s klientom, a využívať pri tom spôsob, ktorý je otvorený, flexibilný a dôverný,  
a) Takýto postoj kouča je prítomný a flexibilný počas celého koučovacieho procesu, a prispôsobuje 
sa danej situácii – tancovanie v momente,  
b) Kouč zohľadňuje svoju vlastnú intuíciu, nasleduje svoje cítenie.  
c) Pripúšťa svoju nevedomosť a vie na seba vziať aj riziko,  
d) Vidí viacero ciest, ako pracovať s klientom, a podľa situácie vyberá tu najefektívnejšiu,  
e) Využíva humor tam, kde je to vhodné, aby do koučovacieho vzťahu priniesol ľahkosť a energiu,  
f) Nenápadne dokáže budúce perspektívy a experimenty premeniť na nové možnosti,  
g) Dokazuje dôveryhodnosť pri práci so silnými emóciami, dokáže sa sám ovládať a odolávať 
klientovým emóciám.  
 

C. Efektívna komunikácia  
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5. Aktívne počúvanie – schopnosť úplne sa sústrediť na to, čo klient hovorí a čo nie, vedieť 
pochopiť zmysel toho, čo bolo povedané v zmysle kontextu klientových želaní a podporovať 
klientovu schopnosť sebavyjadrenia.  
a) Venuje pozornosť klientovi a jeho programu a nie tomu, čo kouč pripravil pre klienta,  
b) Je schopný počuť klientove záujmy, ciele, hodnoty a presvedčenia o tom, čo je a čo nie je 
možné,  
c) Vie rozlišovať slová, tón hlasu a reč tela,  
d) Vie zhrnúť, prerozprávať, viac krát zopakovať, zreflektovať čo klient povedal, aby sa 
zabezpečila jednoznačnosť a pochopenie,  
e) Podporuje, akceptuje, skúma a posilňuje klientov spôsob vyjadrovania pocitov, vnímania, 
záujmov, hodnôt, návrhov atď.,  
f) Spája a buduje na klientových nápadoch a návrhoch,  
g) Vie pochopiť podstatu toho, čo sa nám klient snaží komunikovať namiesto zdržiavania sa dlhými 
detailnými opismi,  
h) Umožní klientovi „vyventilovať sa“ zo svojej situácie bez toho, aby ho súdil, a tým sa mohli 
posunúť ďalej.  
 
6. Efektívne kladenie otázok – schopnosť vedieť klásť také otázky, ktoré odhalia informácie, ktoré 
nám napomôžu maximalizovať úžitok pre klienta a pre koučovací vzťah  
a) Pýta sa otázky, ktoré budú dokazovať jeho aktívne počúvanie a pochopenie klientovho 
zmýšľania,  
b) Pýta otázky, ktoré vyvolávajú objavovanie, nahliadnutia, záväzok alebo činnosti (napr. také, 
ktoré budú pre klientove domnienky výzvou),  
c) Kladie otvorené otázky, aby sa tým vytvorila väčšia priezračnosť, príležitosť alebo možnosť 
naučiť sa niečo nové,  
d) Pýta sa také otázky, ktoré posunú klienta smerom k tomu, čo sám požaduje, a nie otázky, ktoré 
by ho nútili obhajovať sa alebo sa ohliadať za minulosťou.  
 
7. Priama komunikácia – schopnosť efektívne komunikovať počas koučovacích stretnutí a 
používanie jazyka, ktorý bude mať čo najpozitívnejší účinok na zákazníka  
a) Jazyk pri zdieľaní a poskytovaní spätnej väzby je jasný, zrozumiteľný a priamy,  
b) Vyjadruje sa jasne, aby klientovi pomohol/a pochopiť z iného uhľa pohľadu, čo chce alebo o 
čom si nie je istý,  
c) Jasne zadefinuje ciele koučovania, harmonogram stretnutí, zmysel techník alebo cvičení,  
d) Vo vzťahu ku klientovi používa vhodný a rešpektuplný jazyk (napr. bez narážok na pohlavie, 
rasu, nie príliš odborný jazyk, nepoužíva žargón),  
e) Používa metafory alebo analógie, aby mohol/a lepšie vyjadriť svoj zámer alebo si lepšie 
predstaviť slovný obraz.  

 

D. Uľahčenie učenia sa a samotné výsledky  
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8. Vyvolať uvedomelosť – schopnosť zjednotiť a presne zhodnotiť viacnásobné zdroje informácií, 
a schopnosť vedieť robiť také vysvetlenia, ktoré pomôžu vášmu klientovi získať znalosti a teda aj 
dosiahnuť dopredu dohodnuté výsledky  
a) V prípade hodnotení klientových obáv, nedá sa zviazať klientovými opismi, ale ide ďalej za to, 
čo bolo povedané,  
b) Neustále vyslovuje požiadavku na väčšie pochopenie, uvedomenie si a jasnosť,  
c) Zabezpečuje pre klienta identifikáciu jeho skrytých záujmov, typických a zaužívaných spôsobov 
sebavnímania a vnímania sveta, rozdielov medzi faktami a ich výkladom, rozdielov medzi 
myšlienkami, pocitmi a činnosťami,  
d) Pomáha klientom objavovať nové myšlienky, hodnoty, vnímanie, emócie, nálady atď. , ktoré 
posilnia ich schopnosť urobiť prvý krok a dosiahnuť, čo je pre nich dôležité,  
e) Komunikuje klientom širšiu perspektívu a inšpirujte ich k záväzku, že zvážia nové možnosti 
konania,  
f) Pomáha klientom vidieť rozličné, vnútorne príbuzné faktory, ktoré ich ovplyvňujú a tiež ich 
správanie (napr. myšlienky, emócie, telo, minulosť),  
g) Reflektuje takým spôsobom, ktorý bude pre klienta použiteľný a zmysluplný,  
h) Identifikuje hlavné sily verzus hlavné oblasti učenia sa a rastu a čo je dôležité priniesť počas 
koučovania,  
i) Pýta sa klienta na rozdiely medzi nepodstatnými a podstatnými záležitosťami, situačným verzus 

opakovaným správaním, pričom rozlišuje medzi tým, čo bolo povedané a čo už bolo uskutočnené.  
 
9. Vytýčenie aktivít – schopnosť spoluvytvárať príležitosti k učeniu sa, a to počas koučovania a 
počas pracovných alebo súkromných záležitostí, a príležitosti ku uskutočneniu takých krokov, 
ktoré by čo najefektívnejšie viedli ku dopredu dohodnutým výsledkom koučovania  
a) Pomocou brainstormingu pomáha klientovi definovať kroky, ktoré by mu umožnili ukázať, 
uskutočniť a prehĺbiť nové učenia sa,  
b) Pomáha klientovi sústrediť a systematicky preskúmavať konkrétne záležitosti a príležitosti, ktoré 
sú kľúčové pre dohodnuté ciele koučovania,  
c) Podnecuje klienta k tomu, aby odhalil alternatívne nápady a riešenia, aby zhodnotil možnosti a 
uskutočnil náležité rozhodnutie,  
d) Podporuje chuť k experimentovaniu a samo-objavovaniu sa, kde môže klient využiť to, čo bolo 
prediskutované a naučené počas koučovacích stretnutí,  
e) Oslavuje klientov úspech a schopnosť budúceho rastu,  
f) Klientove domnienky a perspektívy podrobuje výzve, aby klienta samotného vyprovokoval k 
novým nápadom a nachádzaniu nových možností ako postupovať,  
g) Podporuje alebo predkladá názory, ktoré sú v súlade s klientovými cieľmi a podnecuje klienta, 
aby ich zvážil,  
h Pomáha klientovi k „urob to hneď“ počas koučovacieho stretnutia tým, že mu poskytne okamžitú 
podporu,  
i) Podporuje nové výzvy, ale tiež primerané tempo učenia sa.  
 
10. Plánovanie a určenie si cieľov – schopnosť vytvoriť a udržať efektívny plán koučovania s 
klientom  
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a) Zjednotí všetky zozbierané informácie a vytvorí plán koučovania a ciele rastu spoločne s 
klientom tak, aby zohľadňovali jeho záujmy a hlavné oblasti učenia sa a rozvoja,  
b) Vytvorí plán, ktorého výsledky budú dosiahnuteľné, merateľné, konkrétne a časovo ohraničené,  
c) Plán upravuje podľa toho, ako ubieha koučovací proces a podľa zmien v konkrétnej situácii,  
d) Pomáha klientovi identifikovať a ohodnotiť rozličné zdroje učenia sa (napr. knihy, iní 
profesionáli),  
e) Identifikuje a zameriava sa na prvotné úspechy, ktoré sú pre klienta dôležité.  
 
11. Riadenie pokroku a zodpovednosť – schopnosť zamerať pozornosť na to, čo je dôležité pre 
klienta a zodpovednosť za uskutočnenie jednotlivých krokov ponechať na klientovi  
a) Nebojí sa požadovať od klienta, aby jeho kroky viedli smerom ku dosiahnutiu vopred 
dohodnutých cieľov,  
b) Dokazuje to tak, že sa klienta pýta na kroky, ktoré sa zaviazal uskutočniť počas 
predchádzajúcich stretnutí,  
c) Uzná klientovi?, čo už urobil, čo ešte nie, čo sa už naučil alebo si je vedomý od posledných 
koučovacích stretnutí,  
d) Spolu s klientom efektívne pripravuje, zorganizuje a posudzuje informácie získané počas 
stretnutí  
e) Udržuje klienta zainteresovaného aj v období medzi stretnutiami, sústredením jeho pozornosti na 

plán koučovania a jeho výstupy, dopredu dohodnuté kroky a námety pre budúce stretnutia,  
f) Zameriava sa na plán koučovania, ale zároveň umožňuje zmenu správania sa a krokov, podľa 
toho, ako sa koučovací proces vyvíja, a podľa toho aj mení smerovanie medzi stretnutiami,  
g) Kouč je schopný posúvať sa smerom dopredu a dozadu medzi konečným cieľom, ku ktorému 

klient smeruje, stanovením kontextu toho, čo má byť prediskutované a medzi tým, kam sa klient 
chce dostať,  
h) Podporuje klientovu sebadisciplínu a stanovuje ho zodpovedným za to, čo sa zaviazal urobiť, za 
výsledky plánovaných krokov alebo za konkrétny plán s časovým rozvrhom,  
i) Rozvíja klientovu schopnosť uskutočňovania rozhodnutí, schopnosť vedieť si určiť kľúčové 
záujmy, a schopnosť rozvíjať samého seba (dostávať spätnú väzbu, vedieť si určiť priority a 
stanoviť si tempo učenia sa, reflektovať a učiť sa zo skúseností),  
j) Postaví klienta (v pozitívnom duchu) zoči-voči faktom, že vopred dohodnuté kroky neboli 

dodržané.  
 
 
Z anglického originálnu uvedeného na www.coachfederation.org  
preložila Ing. Lucia Chrenková 
 
Zdroj: Základné koučovacie kompetencie. 2007. In Slovanská Asociácia koučov [online]. [cit. 2010-01-08]. 
Dostupné na internete: <http://www.koucovia.sk/dokumenty.html>. 


