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Modul 4  (3/3) Koučing v školskom prostredí 

Proces koučingu 

 

V tejto časti si objasníme povinnosti kouča počas vedenia koučovacieho rozhovoru 

a priblížime si spôsob vedenia koučovacieho rozhovoru. 

 Kouč by sa mal v prvom rade úplne sústrediť a koncentrovať na koučovaného. Na to, čo 

hovorí a akým smerom sa jeho myšlienky uberajú. Počas vedenia rozhovoru by si mal robiť 

poznámky, zapisovať priebeh a hlavné aspekty rozhovoru. Na záver by mal spracovať zápis 

rozhovoru a kópiu odovzdať koučovanému. 

Toto zohráva veľkú rolu pri cyklickom koučovaní, aby ste sa vedeli zorientovať, o čom bol 

predchádzajúci rozhovor a k čomu ste dospeli. S trochou praxe budete schopný robiť ucelený 

zápis už počas rozhovoru a nebudete ho musieť upravovať a prepisovať. Ak koučujete len 

občas, jednorazovo, svojich kolegov či žiakov, zápis nie je až taký nutný.  

V rámci realizácie koučingového rozhovoru vám odporúčame zamerať sa aj na svoju 

neverbálnu komunikáciu. Koučovaného je potrebné podporovať a motivovať k hľadaniu 

riešení nielen slovne, ale aj prostredníctvom pohybov. Niekedy si človek neuvedomuje, aké 

podstatné vie byť pokývanie hlavou, žmurknutie či očný kontakt. Koučingom, 

prostredníctvom koučovacieho rozhovoru, sa snažíme docieliť to, aby koučovaný hľadal 

riešenia na svoje problémy a následne ich zaviedol do svojho života.  

Dodnes najrozšírenejšou a najpoužívanejšou verziou koučovacieho rozhovoru je stratégia 

GROW, ktorú navrhol John Whitmore.
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Základ rozhovoru tvorí to, že vy v pozícii kouča kladiete otázky, ktorými vyjasňujete 

zámer, priebeh a aj riešenie daného problému. Je naozaj veľmi dôležité základné 

zvládnutie techniky rozhovoru a kladenie otvorených a konštruktívnych otázok.  

Na začiatok rozhovoru, pokiaľ sa nepoznáte, je dôležité prelomenie ľadov a vytvorenie 

dôvernej atmosféry. Verte tomu, že čo by ste i len raz porušili princíp dôvery, ako kouč už 

nebudete žiadaný. 

Samotné jadro rozhovoru začína stanovením si cieľa, teda toho, čo chce koučovaný 

dosiahnuť, zmeniť alebo vyriešiť. Je potrebné dohliadnuť na to, aby bol cieľ SMART, teda 

špecifický, merateľný, akceptovateľný, realistický a termínovaný. Veľmi vhodná je aj jeho 

pozitívna formulácia. Niekedy sám koučovaný nevie svoj cieľ presne definovať, preto mu 

v tom dobre cielenými otázkami pomáhate.  

Následne preverujeme aktuálnu realitu. Aká je momentálna situácia. Pobádame 

koučovaného k popisu situácie a dopĺňaniu podrobností. Hľadá sa jadro problému. Keď sám 

koučovaný opisuje situácie a hľadá riešenia, robí individuálny brainstorming. Môže mu to 

pomôcť zamýšľať sa nad situáciou inak. V tomto bode sa presne vyhraní to, čo sa ide riešiť.  

Ďalšou fázou je hľadanie možností riešenia a alternatívnych stratégií. Venujeme sa tomu, 

čo koučovaný môže urobiť, popisujú sa mnohé vhodné aj menej vhodné riešenia. Vy stále 

pomocou otázok udržujete rozhovor tak, aby sa koučovaný nestrácal, neodbiehal od témy 

a podstaty problému. Následne prichádza na rad výber najlepšej možnej stratégie riešenia 

problému, prípadne sa môže prebrať aj plán B.   

Keď sa vyberie možné vhodné riešenie, nasleduje zostavenie plánu a akčných krokov, ktoré 

treba dodržať pri jeho riešení. Doslova ide o to, čo bude koučovaný robiť, kedy, kde a ako. 

Toto je vlastne vrchol a cieľ koučovacieho rozhovoru, stratégia či akčný plán.  

V prípade, že počas rozhovoru si koučovaný nevie dať rady a nenachádza možné riešenia,  

možným záverom koučovacieho rozhovoru je aj návrh školení, samoštúdia, mentoringu 

a podobne. Aj z vašej strany môže prísť odporučenie terapie, poradenstva alebo supervízie. 

Nepreceňujte svoje sily. Koučing nie je všeliek a nedokáže vyriešiť všetko. V prípade potreby 

je žiaduce navrhnúť a odporučiť kvalifikovanú pomoc.   

Záver rozhovoru je vhodné ukončiť zhrnutím, prípadným povzbudením a podporou, 

odovzdaním zápisu a dohodnutím sa na ďalšom stretnutí. Pri krátkodobom alebo 

jednorazovom  využití koučovacieho rozhovoru nemusí byť potrebné robiť zápis, ale vždy je 

vhodné dodržať štruktúru rozhovoru.
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Dôležitou súčasťou rozhovoru je aj vzájomné pochopenie sa na komunikačnej úrovni. Ak 

neviete presne, čo chce koučovaný povedať alebo máte pocit, že ste sa nesprávne pochopili, 

dopytujte sa. Opýtajte sa na rovinu, čo tým myslí. Dohady môžu odkloniť rozhovor, ktorý 

potom nemusí byť úspešný. Dobrý a otvorený komunikačný kanál nie je dôležitý len 

v mentoringu a koučingu, ale všeobecne vo všetkých vyrovnaných a dobrých vzťahoch.  

Ak by sme to mali v krátkosti zhrnúť, na začiatku je potrebné si vyjasniť a určiť cieľ 

rozhovoru. Cieľ je veľmi dôležitý, pretože cesta bez cieľa nemusí mať zmysel. Následne 

zistíte aktuálny stav, v čom presne je problém a aké to má na život koučovaného dôsledky. 

Potom sa venujete možnostiam riešenia a hľadaniu toho najvhodnejšieho. Na záver spoločne 

vypracujete plán, teda stratégiu na dosiahnutiu cieľa.  
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Dajte si však pozor na to, či je koučovaný dostatočne motivovaný daný problém riešiť. Ak nie 

je, koučovací rozhovor môže byť zbytočným mrhaním najmä vášho času. Koučovací 

rozhovor je z vašej strany založený na kladení otázok. Vhodné typy otázok a ich ukážky 

nájdete v prílohách. Neznamená to však, že nemôžete vyjadriť svoj názor, pochváliť či 

motivovať.  

Zapamätajte si, že každý z nás má potenciál viesť koučovací rozhovor. Avšak, ak sa s ním 

niekto nestotožnil, nech ho nepoužíva. Je to slobodná voľba každého. Správne prevedený 

koučing otvára mnohé možnosti a perspektívy a naozaj vie v mnohom pomôcť.  Kouč nie je 

odborník na konkrétny obsah, ale mal by byť majster v rozhovore, počúvaní a kladení otázok.  

Vždy dbajte na dôveru, nestrannosť a najmä na dobrovoľnosť. Dobrovoľnosť je veľmi 

významnou črtou. Predstavte si, že by niekto za vami prišiel, najlepšie šéf či riaditeľ, opýtal 

sa vás, aký máte problém a išiel by vás koučovať. Ako by ste sa cítili? Mali by ste chuť mu 

povedať o vašich napríklad pracovných problémoch? Chceli by ste s ním viesť takýto 

rozhovor? Pravdepodobne nie. Ale museli by ste. A boli by ste úprimný? 

Najmä vtedy, ak koučing využíva šéf, manažér či iný nadriadený je veľmi dôležitá aj otázka 

dôvery. Preto ak ste vy v pozícii riaditeľa, či zástupcu a zároveň koučujete, nikdy nezabúdajte 

na tenký ľad v oblasti dôvery a vždy majte na pamäti, že koučing nie je ani forma zadávania 

úloh, nie je to hodnotenie a už vôbec nie kontrola. 

Najlepšiu radu, akú vám na záver môžeme dať je, že upevňujte svoje vedomosti v oblasti 

koučingu, rozmýšľajte, kedy je koučing vhodný a kedy nie, kombinujte to s inými 

vzdelávacími a rozvojovými technikami, koučujte bez vedľajších úmyslov, a tak 

zefektívňujte prácu svojich kolegov. A v prípade sebakoučingu aj svoju prácu. 

 

 


