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Modul 4  (2/3) Koučing v školskom prostredí 

Rola kouča 

 

Základný a zásadný rozdiel medzi mentorom a koučom je ten, že mentor je odborník v tom, 
čo robí a má bohaté skúsenosti v danom odbore. Kouč nie je odborník na prácu alebo nejakú 
činnosť, ale je odborníkom na vedenie koučovacieho rozhovoru. Čiže kouč nemusí byť, 
a spravidla ani nie je, odborník v téme, ohľadom ktorej koučuje. Kouč prostredníctvom 
rozhovoru a cielene kladených otázok pomáha koučovanému nazrieť na problém z iných 
perspektív, a tak mu pomáha hľadať cesty riešenia. Cesty riešenia si však koučovaný vyberá 
sám.  

Čo sa týka osobnostných čŕt a charakteristík, tie sú podobné ako tie, ktoré sa vyžadujú 
u mentorov. Kompetencie kouča by sme mohli rozdeliť do troch základných oblastí. Prvou 

oblasťou sú vedomosti a zručnosti, kam patrí zvládnutie základnej techniky rozhovoru 
a schopnosť v rozhovore využívať netradičné prvky. Pod pojmom netradičné prvky môžeme 
vnímať napríklad otázky „čarovné“, kedy sa pýtame otázky typu: Keby sa stal zázrak a všetko 
sa napravilo, ako by situácia vyzerala? Keby ste mohli cestovať v čase, kam si ste šli? 
A prečo? Čo tam vidíte? Alebo, predstavte si, že máte neobmedzené zdroje, ako by vyzeralo 
vaše riešenie? 

Nasleduje oblasť kompetencií zameraná na prax vedenia rozhovoru. Je dôležité si 
uvedomiť, že otázka je hlavný nástroj koučingu a celého koučovacieho rozhovoru. Preto sem 
patrí najmä efektívne kladenie otázok, počúvanie s porozumením a silná orientácia na 
výsledok. Cieľom koučovacieho rozhovoru je pomôcť koučovanému nájsť celkové alebo 
čiastočné riešenie problému podľa jeho závažnosti.  

Ak rozhovor nebude mať aspoň uspokojivý výsledok, nebude pre koučovaného motivujúci 
a môže ho pokladať až za stratu času. Ďalej sem spadajú analytické schopnosti, systematické 
a logické uvažovanie, nehodnotenie a neposudzovanie názorov a návrhov koučovaného. 
V tejto role nie ste radca, ani učiteľ, ani nehodnotíte. Len poukazujete na možné varianty. 
Dôležité je neporovnávanie svojich skúseností, vedomostí a názorov s koučovaným. 
V takomto rozhovore musíte byť silne nestranný.  

Poslednou oblasťou v kompetenčnom profile kouča je jeho osobnosť a vzťahy s ľuďmi. Tu 
sa vyžadujú charakteristiky ako priateľskosť, schopnosť vytvárať príjemnú atmosféru, záujem 
o koučovaného, rešpekt voči nemu, úprimné vyjadrovanie emócií, nesebeckosť, pokora aj 
zdravé sebavedomie a dôvera. Významnými charakteristikami, ktorými by mal kouč 
disponovať sú charizma, pozitívne naladenie, schopnosť sebareflexie a schopnosť zvládania 
stresu. 1 

Teraz by sme sa zamerali na to, kedy a koho je vhodné koučovať a koho nie. Ak hovoríme 
o kolegiálnom partnerstve a nie o profesionálnom koučovi, tak objednávka koučingu môže 
znieť napríklad aj tak, že kolega vám povie, že by si niečo potreboval premyslieť alebo by 
s niečím potreboval pomôcť, prípadne, že by s vami niečo rád prediskutoval. Ak mu nie ste 
schopný adekvátne poradiť, môžete s ním začať viesť koučovaní rozhovor, čím mu môžete 
pomôcť vyriešiť jeho situáciu. Koučovací rozhovor môžeme ponúknuť aj sami v situáciách, 
v ktorých vyhodnotíme, že by bol efektívny a prínosný pre kolegu.  

Dôležitou otázkou je aj to, kedy treba prestať koučovať. Priebeh koučovacieho rozhovoru sa 
môže ľahko „zvrtnúť“, závisí to na viacerých faktoroch, ako napríklad schopnosť kouča viesť 
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rozhovor alebo sústredenosť koučovaného, jeho ochota či neochota riešiť problém. Keď nie je 
koučing udržateľný, prestaňte, prejdite radšej na priateľský rozhovor a koučovací zopakujte 
vtedy, keď sa tieto vplyvy a podmienky zmenia.  

Nasleduje otázka, kedy nekoučovať vôbec. Koučing sa naozaj dá použiť na širokú škálu 

problémov, ale nie je všeliekom a nie vždy je vhodný. Koučovať nie je vhodné v situáciách, 
keď prípadný koučovaný nemá záujem o koučing, keď koučovaný nechce situáciu riešiť 
a potrebuje sa len posťažovať. Ďalej, pokiaľ je iná, ľahšia cesta riešenia problému, čiže 
existuje „osvedčený recept“ alebo overená rada. A na záver, pokiaľ kouč nemá dostatočnú 
dôveru. Veľké riziko je hlavne u vedúcich pracovníkov. Ak koučuje nadriadený bez 
dostatočnej dôvery2 a partnerského vzťahu, koučovaný môže skresľovať informácie, bude si 
dávať pozor, nebude otvorene hovoriť o svojich pocitoch a podobne. Koučovací rozhovor tak 
nebude efektívny.  

O tom, či je koučing vhodný alebo nie, rozhoduje aj typológia ľudí, ktorí môžu byť 
koučovaní. Podľa poprednej českej koučky, Michaely Daňkovej (2015), možno typy ľudí 
v procese koučingu kategorizovať nasledovne. Nazvala ich vozík, iskrivé oko, rozbuška, 
chýbajúca odvaha a ťahač.  

Vozík označuje ľudí, ktorí sa dajú opísať spojením nevie a nechce. Respektíve chce len do 
výšky svojho platu. Týchto ľudí nie je veľmi vhodné koučovať, je vhodné využívať iné 

manažérske nástroje. Koučing by mohol byť najmä vašou stratou času. Pomenovanie 
iskrivé oko predstavuje nováčikov a ľudí, ktorí nevedia, ale chcú. Koučovanie je u nich 
vhodné spolu s inými nástrojmi, obzvlášť s mentoringom, kde získavajú aj potrebné 
vedomosti a zručnosti.  

Typ rozbuška je charakteristický tím, že vie, ale nie vždy chce. U týchto ľudí je koučovanie 

možné, ale náročné najmä pre samotného kouča.  

Pod typom chýbajúca odvaha si môžeme predstaviť ľudí, ktorí vedia a aj chcú, ale neveria 
si. U týchto ľudí je koučovanie mimoriadne vhodné, najmä je potrebné sa zamerať na 

motivačný aspekt.  

Poslednou kategóriou je ťahač. Tento typ vie aj chce a dokonca prirodzene prijíma 
zodpovednosť. U týchto ľudí je práve koučing vynikajúci a odporúčaný nástroj rozvoja. 
Táto forma je u nich efektívnejšia ako iné manažérske techniky.  

Túto klasifikáciu možno vhodne prispôsobiť aj na deti. V takom prípade je vozík ten, čo 
nevie, nechce a ani ho nebaví. Napríklad kreslenie, angličtina či doma umývanie riadu. Iskrivé 
oko síce nevie, ale chce. Chce robiť veci sám, zúčastniť sa napríklad súťaží, ale nedosahuje 
dostatočnú úroveň. Rozbuška, tak ako u dospelých, síce vie, ale nie vždy sa mu chce. 
Napríklad dosahuje vynikajúcu úroveň vedomostí, ale súťaží sa zúčastniť nechce, darmo na to 
má, darmo ho presviedčate. Chýbajúca odvaha u detí je takisto charakteristická tým, že vie, aj 
chce, ale neverí si. V prípade súťaží sa môže báť zlyhania alebo sa bojí robiť si úlohy sám. 
Ideálny prípad je teda opäť ťahač. Vie aj chce a ešte je aj zodpovedný. Dokáže vyzdvihnúť 
súrodencov zo školy, úlohy si robí sám a nepotrebuje kontrolu, vie si sám vyhľadávať 
informácie a podobne.3 

U detí je koučing a realizácia koučovacieho rozhovoru omnoho zložitejšia a náročnejšia 

ako u dospelých, ale u typu ťahač je vhodné ho zakomponovať do výchovno-vzdelávacieho 
procesu.  
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Na záver si pripomeňme, čo si treba uvedomiť. Zakaždým, keď sa rozhodnete využiť koučing 
a koučovací rozhovor, je potrebné zvážiť, či je koučing vhodný, alebo by bola vhodnejšia iná 
rozvojová alebo manažérska technika. Ak na problém existuje osvedčené a praktické riešenie, 
koučingový rozhovor môže byť stratou času. Vždy teda zvažujte či koučovať, radiť, riadiť, 
kedy sa vzdelávať, kedy mentorovať a kedy viesť len obyčajný priateľský rozhovor. 
Zakaždým to závisí od konkrétnej situácie, od konkrétneho problému a aktuálnych 
medziľudských vzťahov. 

 


