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Modul 4  (1/3) Koučing v školskom prostredí 

Teória koučingu 

 

Koučing je dnes mimoriadne moderný, a preto je aj mnohokrát zneužívaný. V nasledujúcej 
časti sa budeme venovať tomu, čo koučing je, ale aj čo nie je, aké sú jeho typy a špecifiká 
v školskom prostredí. 

Koučing je vo svojej podstate forma riadeného rozhovoru medzi koučom a koučovaným. 
Kouč rozhovor vedie, a tak pomáha koučovanému vytvárať jeho vlastné cesty k dosiahnutiu 
cieľa. Je akoby sprievodcom rozhovoru, systematicky kladie otázky tak, aby umožnil nazerať 
na problém z iných uhlov. Cieľom takéhoto rozhovoru je nájsť riešenia a postupy alebo ďalšie 
kroky k vyriešeniu stanoveného problému. 

Takto prevedený koučovací rozhovor má silný motivačný charakter, koučovaný si sám 
vytvára a hľadá riešenia, zvažuje svoje možnosti. Vďaka tomu preberá zodpovednosť za svoje 
rozhodnutia. Týmto spôsobom rozvíja svoju samostatnosť. Koučovanie pracuje 
s jedinečnosťou každého človeka, preto je potrebné akceptovať každého ciele, navrhnuté 
postupy a podobne. Jeho základnou črtou je vysoko individuálny charakter.  

Ako sme už naznačili, dnes je koučing veľmi populárny, každý druhý je kouč a koučuje... 
Veľmi obľúbený je life koučing, dokonca sexuálny koučing, stretnúť sa môžeme aj s „dog“ 
koučom. Manažéri sa nazývajú koučmi a koučujú tak, že ľudí „dokoučujú“ tam, kam sami 
chcú, čiže ich svojim spôsobom manipulujú. Nástrah koučingu je nespočetne veľa. Veľakrát 
sa stáva, že v rámci takto prezentovaného koučingu sa využívajú aj iné techniky, vrátane 
hodnotenia, pozorovania a podobne. Takisto často býva koučing „nanucovaný“ a povinný. 
Z tohto dôvodu k nemu majú ľudia často negatívny vzťah. Avšak správne prevedená technika 
koučingu je veľmi efektívna. Kouč a koučovaný sú spravidla v partnerskom vzťahu.  

Koučing možno naozaj využívať v mnohých prostrediach, ale my sa venujeme využívaniu 
techniky koučingu v školskom prostredí. Vždy treba zvážiť, kedy je vhodný a nápomocný. 
Nie je dobré realizovať ho nasilu. Využívanie koučingu preto, lebo je to módne nebýva 
úspešné. Koučing sa využíva v špecifických situáciách. Treba vždy zvážiť či koučovať, 
mentorovať, hodnotiť, radiť, realizovať supervíziu a podobne. Koučing nesmie byť nástrojom 
kontroly, hodnotenia, manipulácie ani trestania.  

Správne realizovaný koučing a jeho funkčné využívanie v praxi má pozitívne účinky. Dokáže 
efektívne riešiť problémy rôznych typov (problémy medziľudské, výchovné, edukačné, 
realizačné, tvorivé, výkonnostné, kariérne a podobne). Taktiež má výrazný motivačný 
charakter a v neposlednom rade učí ľudí preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Medzi 

základné atribúty koučingu patria: 

• dobrovoľnosť, ak niekto nechce byť koučovaný, nekoučujte, využite iné nástroje 
riadenia, 

• cieľ si volí koučovaný, 
• motivácia pracovať s cieľom, nielen posťažovanie sa a neriešenie,  
• nestrannosť,   
• dôvera,  
• empatia,  
• akceptácia názorov a rozhodnutí,  
• nepreberať zodpovednosť za rozhodnutia koučovaného na seba. 
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Medzi základné typy koučingu patrí: 

• krátkodobý – dlhodobý,  
• individuálny – tímový,  
• externý –  interný. 

 
Moderná doba praje aj telefonickému koučingu, prípadne koučingu cez Skype, 

Messenger, Viber a podobne. Dlhodobý koučing je cyklicky sa opakujúci, analyzuje sa 
predchádzajúce dosiahnutie cieľov, určujú sa nasledovné. Sú typické u vrcholových 
manažérov. Existuje aj tzv. prirodzené koučovanie.

1
 To je spontánne koučovanie, ktoré vám 

vie, niekedy úplne nevedome, poskytnúť partner alebo priateľ.  

Ak chceme zavádzať koučing do školského prostredia, mali by sme si predovšetkým položiť 
nasledovné otázky: 

• Môžem niekoho určiť – poveriť byť interným koučom?  
• Mám na to prostriedky?  
• Bude mať učiteľ – kouč príležitosť a čas na štúdium a prípravu? 
• Bude mať učiteľ – kouč čas viesť koučovacie rozhovory? 
• Mám možnosti objednať si externého kouča? 

V školskom prostredí prakticky nie je možné využívať koučing vo svojej pravej forme 
z vlastných zdrojov. Úspešne sa však jeho prvky dajú implemetovať do každodenného chodu 
školy.  To je možné na nasledovných úrovniach: 

• nadriadený – podriadený, 
• kolega – kolega, 
• učiteľ – žiak, 
• učiteľ – rodič. 

V rovine nadriadený – podriadený ide v podstate o „manažéra“ využívajúceho koučing 
v symbióze s inými riadiacimi technikami, napríklad môže na poradách využívať tímový 
koučing alebo v prípade potreby priamo viesť koučovací rozhovor s jednotlivcami. Je to  
veľmi významná rovina.  

Nasleduje rovina kolega – kolega. Túto rovinu možno zohľadniť v rámci adaptačného 
vzdelávania. Môže ísť o rozhovor v kabinete medzi kolegami, hľadanie riešení situácií 
a komplikácií na hodine, riešenie medziľudských vzťahov, ale aj  riešenie vzťahov v rodine. 
Rovnako ho možno využiť počas mentoringu kolegov. Opäť je to veľmi významná rovina 
využívania koučingu a koučingových techník v školskom prostredí.  

Rovina učiteľ – žiak už nie je až tak dobre využiteľná. Jej realizácia je omnoho 
komplikovanejšia. Môže tu však ísť o koučing vo vzťahu k výsledkom a tvorivej práci žiakov 
či študentov. Aplikovať ho možno v oblasti motivácie žiakov alebo študentov, najmä pri 
projektoch, účasti na súťaží a podobne. Vždy však treba zvažovať, či je koučing vhodný. 
Dávať si treba pozor na manipuláciu a podsúvanie riešení a názorov. Toto riešenie je 
vhodnejšie pre stredoškolských študentov viac ako pre žiakov základnej školy, nakoľko sú 
zrelší.  

Poslednou rovinou je učiteľ – rodič. Možno ju čiastočne využiť najmä pri riešení 
problémov, pri ktorých je potrebné, aby rodič zlepšil určitú aktuálnu problémovú situáciu. 
Táto rovina je plne závislá na vôli a ochote konkrétneho rodiča. Je to najťažšie využiteľná 
rovina, ale jej praktické využitie je možné. 
                                                           
1Daňková, M. (2015). Koučování. Kdy, jak a proč. Praha: Grada.  
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Jedným zo základných pravidiel, na ktoré treba dbať je, že každý by mal vedieť, že je 

koučovaný, minimálne podriadený a kolega. Vtedy je možné viesť rozhovor celistvo. Deti aj 
rodičia môžu mať tendenciu klásť neustále protiotázky a čakať rady a riešenia. Vtedy nie je 
vhodné využiť techniku koučovania. 


