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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týmového koučinku ve školním prostředí a 

motivací vedoucích pracovníků škol k využívání této metody. V teoretické části jsou 

vyselektovány informace z odborné literatury. V empirické části se výzkum zaměřuje na získání 

nových potřebných informací a jejich analýzu tak, aby docházelo k porovnání s informacemi 

získanými studiem odborných knih. Ke zjištění potřebných informací bylo využito dotazníkového 

šetření, doplněného rozhovorem s vybraným účastníkem kurzu. Cílem práce je zjistit, jak kurz 

týmového koučinku mění přístup vedoucích pracovníků škol k této metodě. Přínos práce spočívá 

v samotném zjištění, jaký vliv může mít kurz v týmovém koučinku na další využití této metody. 

Výstup práce může sloužit ke sdílení zkušeností z tohoto školení a k motivaci dalších ředitelů a 

zástupců, kteří mají zájem rozšířit si znalosti a dovednosti v této oblasti. Závěr této bakalářské 

práce může být užitečný nejen jako zpětná vazba jednotlivým respondentům dotazníku, ale může 

sloužit také k všeobecnému zvýšení zájmu o další vzdělávání v této oblasti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Koučink, Kouč, Tým, Leadership, Motivace, Rozvoj, Změna 
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ABSTRACT (AJ):  

This bachelor thesis deals with the matter of team coaching in a school environment and with the 

matter of motivation of school leaders to use it. Information from the literature is presented in the 

theoretical part. The research in the empirical part focuses on obtaining new necessary information 

and its analysis and compares it with the information obtained from the study of academic books. 

A questionnaire survey, supplemented with an interview with a selected course participant is used 

to find out the necessary information. The core focus of the thesis is to find out how the team 

coaching course changes the approach of school principals to this method. The benefit of this thesis 

lies in the discovery how the course in the team coaching can affect further use of this method. 

The output of this thesis can be used for sharing of experience from this training and to motivate 

other directors and deputies who are interested in expanding their knowledge and skills in this area. 

The conclusion of this bachelor thesis can be useful not only as feedback to individual respondents 

of the questionnaire but can also increase the general interest in the further education in this area.  

KEYS WORDS 

Coaching, Coach, Team, Leadership, Motivation, Development, Change 
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Úvod 

První myšlenka, že se v bakalářské práci budu zabývat právě metodou týmového koučování mne 

napadla po školení na týmový koučink, kterého jsem se zúčastnila ve společnosti, ve které pracuji. 

Práce s externím koučem mě fascinovala a inspirovala natolik, že jsme měla potřebu s tímto 

tématem dále pracovat a zabývat se jím podrobněji. Dalším podnětem k volbě tohoto tématu přišla 

později ještě jednou a to, když už jsem studovala školský management. Po přednáškách, které se 

týkaly témat vedení lidí, jsem se definitivně rozhodla, že budu psát práci na toto téma.  Chtěla jsem 

se dozvědět, jak funguje koučování ve školách, jak moc je rozdílné koučování ve firmách a školách, 

jaký může mít přínos konkrétně pro ředitele škol a pedagogický sbor a v neposlední řadě také, do 

jaké míry se na školách využívá. V této práci jsou shrnuty poznatky čerpané z odborné literatury 

na toto téma. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje informace 

o týmu, týmové práci, synergii týmů a týmových rolí. Z kapitol o týmové práci jsem vycházela k 

popisu týmového vedení, jeho správného fungování i jeho možných nástrah. Kapitoly o týmovém 

vedení vyústily v popsání týmového koučování. V práci tak lze najít popsané formy, principy, fáze 

a techniky týmového koučinku. Dále se v bakalářské práci lze setkat s popisem příležitostí pro 

využití týmového koučinku ve školském prostředí. Týmový koučink jsem popisovala se záměrem 

ukázat, na jakou úroveň se tým může dostat, aby plně fungoval a maximálně prosperoval. Týmová 

souhra je podstatná pro každou organizaci, která chce něčeho dosáhnout, která chce něco změnit. 

Aby tato souhra fungovala, musí být rozvíjena a podporována. Týmovou souhru lze pozorovat 

nejen v profesním ale i osobním životě. Dobrý tým mohou tvořit také dva partneři, nebo i celá 

rodina. Již mnohokrát jsem se přesvědčila, že koučování má příznivý vliv na člověka a působí ve 

všech sférách jeho života – že existuje provázanost mezi osobním a profesním životem a že se 

vzájemně ovlivňují. Pro tuto práci jsem čerpala poznatky z velmi působivé knihy Evy Mohauptové, 

2013, která je inspirativní pro každého, kdo s týmovým koučinkem má úmysl začít, nebo si o něm 

udělat představu. Že se týmový koučink dostává už i do škol a jaký má vliv na ředitele škol zjišťuji 

v empirické části této práce. Prostřednictvím kurzu na týmový koučink je mým cílem zjistit, jak 

absolvování kurzu na týmové koučování mění pohled vedoucích pracovníků škol (tedy ředitelů a 

zástupců) na tuto metodu. S odkazem na začátek úvodního slova vysvětluji, jak se postupně 

utvářela struktura této práce, co mě vedlo ke zvolení této konkrétní podoby empirické části. Cílem 

této bakalářské práce je tedy zjistit, jak kurz týmového koučinku mění přístup vedoucích 
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pracovníků škol k této metodě. V této práci jsem pro získání dat zvolila kvalitativní design 

případové studie. Jako nástroj pro sběr dat jsem vybrala dotazník a polostrukturovaný rozhovor 

pro doplnění výstupů z dotazníků. Mým záměrem je shrnout poznatky z výzkumného šetření tak, 

aby závěr této bakalářské práce mohl být užitečný nejen jako zpětná vazba jednotlivým účastníkům 

kurzu, ale aby posloužil také k všeobecnému zvýšení zájmu o další vzdělávání v této oblasti.   
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1. Tým 

1.1 Tým versus skupina – definice 

Pro začátek je nutné uvědomit si rozdíl mezi definicí týmu a skupiny. Jsou autoři, kteří mezi nimi 

nevidí žádný rozdíl, ale jsou tací, kteří vnímají mezi pojmy rozdíl. Vybrané definice týmu 

z Kolajové, 2006 a Horváthové, 2008: 

„Malá skupina lidí se vzájemně se doplňujícími dovednostmi, kteří jsou oddáni společnému účelu, 

pracovním cílům a přístupu k práci, za něž jsou vzájemně odpovědni.“ (Kolajová, 2006, s. 15) 

„Jedná se o skupinu spolupracujících lidí, kteří mají společné, časově omezené cíle a při 

dosahování těchto cílů jsou na sobě závislí.“ (Horváthová, 2008, s. 12) 

Za vyhovující velikost týmu je považován tým o pěti (optimální) až dvanácti členy, i když je nutné 

vždy přihlédnout k zadanému úkolu skupiny. (Tým, online, 2021). Menší týmy více drží pospolu 

díky intenzivnějšímu kontaktu členů daného týmu. (Hayes, 2002, s. 47) 

1.1.1 Charakteristika skupiny 

Skupiny nemají identitu a soudržnost, žádný pocit sounáležitosti zde nelze najít. Ve skupině 

mohou být sdílené hodnoty, kritéria a přesvědčení rozdílné a za důležité se zde považují skupinové 

role, které jsou individuální a též rozdílné. Jednotlivé členy zajímá pouze dosažení jejich vlastních 

individuálních cílů a společný skupinový cíl je upozaděn. Ve skupině se jednotlivci zajímají pouze 

o to, jakým způsobem a do jaké míry naplňují svoji přidělenou skupinovou roli. V rámci této role 

jednici rozvíjejí své schopnosti a dovednosti. Od každé skupinové role se očekává jisté chování, 

které ovlivňuje dění v celé slupině. Rozdělení rolí může doprovázet zmatek či dokonce konflikty. 

Panují rozdílné pohledy na to, kdo by měl jakou roli zastávat a jaké úkony by měl vykonávat. 

Členové skupiny si mohou tedy při práci překážet. Skupiny lze poměrně snadno vytvářet a nemusí 

být vedeny, stačí je pouze řídit. (Tým, skupina, komunita – základní pojmy, online, 2006) 

1.1.2 Charakteristika týmu 

Tým má velmi silný pocit identity a sounáležitosti (tj. týmový duch). Tým se vyznačuje sdílenými 

názory na to, co je důležité a co ne, proč tomu tak je a uvědomuje si také, co je a není správné. 

Tyto vlastnosti se označují jako sdílené hodnoty, kritéria a přesvědčení. Za sdílenou hodnotu je 

považován cíl, kterého má tým dosáhnout. V týmu je znatelný hluboký pocit sounáležitosti, úcty, 
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respektu a oceňování individuality každého člena týmu. Členové týmu vnímají navzájem své 

pocity, naslouchají si a znají i své sekundární cíle. Primárně sice dosahují stanoveného týmového 

cíle, ale napomáhají si k dosažení i svých sekundárních cílů. Pochopení rozdělených týmových 

rolí je jednotné. V týmu má každý možnost uplatnit plně svůj potenciál, jedinci se vzájemně 

podporují a doplňují. Jsou si vědomi své zodpovědnosti za společný výsledek. Týmy se uplatní 

zejména tam, kde nejsou výstupy předem známé či není zřejmé, jak požadovaného výstupu 

dosáhnout. Vedoucí týmu podporuje součinnost a vývoj týmu a zajímá se o názory všech v týmu. 

Týmy je potřeba vést a motivovat. (Tým, skupina, komunita – základní pojmy, online, 2006) 

Dle Kolajové (2006, s. 18-19) má tým funkce formální mezi něž patří koordinační činnosti, řešení 

složitých úkolů, podněcování a rozvoj nových myšlenek, které směřují k plnění úkolů. Formální 

tým má řadu funkcí a ideální je, pokud jsou v souladu s posláním, strategickými cíli a vizí 

organizace. Jsou to funkce, mezi které lze s jistotou zařadit vyřešení složitého úkolu, na kterém se 

svou činností podílejí všichni členové týmu, podporováni v rozvoji nových kreativních myšlenek. 

Při nalézání nových řešení, lze uplatňovat kritiku různých alternativ, což vede i k rozvoji členů 

týmu po stránce odborné a psychologické. O týmech formálních hovoříme například pokud tým 

utvoří vedoucí organizace. Poté cíle týmu odpovídají cílům organizace a často bývají téměř totožné. 

Rozdělit je můžeme na trvalé a dočasné, které mají sloužit k vyřešení konkrétního úkolu. Tým má 

ale i svou neformální funkci, která má dosahovat k náplni potřeb všech členů. Tyto týmy mohou 

vznikat kdykoliv, jelikož nesouvisí přímo s pracovním naplněním, ale spíše mají volnočasovou 

podobu. Mohou být pro členy zdrojem většího množství informací, včetně podpory, která posiluje 

jejich postavení. Taktéž uspokojuje potřebu přátelství. Může jim do jistě míry poskytnout také 

mechanismy pro řešení osobních mezilidských problémů a pomoci při překonání úzkosti, pocitu 

bezmocnosti a nejistoty. Tyto týmy mohou vznikat i na pracovišti.  

1.2 Tvorba týmu a jeho vývoj  

Čtyři stadia procesu utváření týmu dle Horváthové (2008, s. 136-138) popisují tyto stádia 

podrobně a lze v nich stejně jako ve stádiích vývoje týmu pozorovat postupné dosažení 

optimálního fungování týmu: 

V první fázi – formování jsou vybrání jednotlivý členové týmu, ti se poprvé setkávají, poznávají 

se a testují se navzájem. Mezi členy panuje spíše nejistota a testuje se, jaké chování je v jakých 

situacích přijatelné a role zatím nejsou vymezené. Členové se snaží blýsknout v nejlepší světle a 
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chtějí působit pozitivním dojmem. Postupně vznikají sympatie i antipatie a možná ostražitost či 

nedůvěra v některé členy týmů. Prvotní klima v týmu není otevřené a uvolněné, případné konflikty 

jsou umírněné a nedochází k přílišné výměně názorů. Opěrným bodem je zde vedoucí týmu. 

Definují a ujasňují se cíle týmové práce, také zdroje potřebné k jejich dosažení. V této fázi se 

mohou projevit také vůdcovské rysy. V obdobím, kterému říkáme bouření můžeme pozorovat 

větší počet konfliktů a názorových rozdílů. Mohou se vyskytnout stížností a výhrady, nebo i 

otevřený projev odporu. Mohou se utvářet menší skupinky, které se snaží získat nad týmem 

kontrolu, formuje se rozložení autority a získávání respektu v týmu. Členové týmu už jasné vědí, 

jaké chování je a není přípustné a vzniká tak systém odměn a trestů. Utvářejí se společné procesy, 

které vedou k naplnění cíle a utváří se také struktura týmových rolí. Ve fázi normování jsou 

utvářeny vlastní normy a vnitřní pravidla fungování týmu a uhlazuje se styl práce. Dostavuje se 

také uvolnění a odbourávají se konflikty, dochází k podpoře sdílení názorů, všichni se stávají 

tolerantnějšími a otevřenějšími a mají pochopení pro svůj vzájemný význam. Dochází k vytrácení 

podskupin a utvrzuje se soudružnost týmu. Tým se stává efektivnějším, otázky se věcně diskutují 

a vzniká prostředí pro zpětnou vazbu. O odlišných názorech, které by mohly vyústit v konflikt, se 

v prostředí týmu nehovoří a tým se vyhýbá konfliktům celkově, na to lze nahlížet z časového 

hlediska jako na stav neproduktivní. Posledním fází je růst výkonnosti, kdy v týmu panuje 

harmonická atmosféra, účastníci mají ze spolupráce radost, jsou spokojení a sebevědomí. Týmová 

energie je využívána na řešení úkolů a tým už umí být zdravě kritický. Interpersonální problémy 

jsou vyřešeny a každý z jednotlivců přijímá a osvojuje si svou týmovou roli. Konflikty jsou 

vnímány jako příležitosti k rozvoji a vzniká rovnováha mezi potřebami jednotlivců i týmu. 

Komunikace mezi členy probíhá na neformální úrovni, panuje mezi nimi vzájemná důvěra a 

otevřenost a buduje se velká soudržnost. Úkoly jsou řešeny konstruktivně, prostřednictvím porad 

dochází k získávání zpětné vazby. 

Proces vývoje týmu lze dělit dle Plamínka (2009, s. 16-19) do čtyř stadií. Aby bylo 

dosaženo ideálního fungování týmu, členové týmu musí projít všemi fázemi. První fází je 

soutěžení mezi jednotlivými kolegy, v týmu tedy dochází k narušení synergie a je to proto, že při 

soutěži jde o individuální výhru, nebo prohru spolupracovníků. Výsledkem je kladný zisk pro 

jednotlivce, ale žádný zisk jakéhokoliv týmového úspěchu. Druhou fází je destrukce, která je pro 

tým nejméně efektivní ze všech stádií. Hodnoty získané týmem se odčítají, jelikož všichni 

spolupracovníci ztrácejí a zároveň zde nejsou ani žádné kladné hodnoty a nevzniká žádný úspěch, 
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či hodnota vytvořená týmem. Dalším fází nazýváme přizpůsobení, které se velmi podobá fázi 

soutěžení, zde se ale spolupracovník smiřuje se ztrátou své vytvořené hodnoty na úkor jiného 

spolupracovníka. Jedná se tedy o vědomý ústupek ve prospěch jiného pracovníka s obětováním se 

pro týmový úspěch. Poslední fází je dosažení spolupráce, což je pokládáno za ideální stav v týmu 

a spolupracovníci k němu dozrávají právě skrze tři předchozí stádia. Ideální stav ve formě zisků v 

množině týmového úspěchu získávají rovnoměrně všichni členové týmů a žádné záporné hodnoty 

zde nejsou evidovány, tudíž ho žádný člen týmů nemusí svým úspěchem vyrovnávat.  

Z interpretací obou autorů je zřejmé, že vývoj i vytváření týmu je proces, který se z nepříliš 

ideálního stavu a přes veškeré výzvy, dokáže zformovat do podoby, ve které efektivně funguje a 

prosperuje. Horváthová (2008, s. 136-138) však ve své knize uvádí, že je nutné mít v paměti též 

fáze opojení, pramenící z úspěchu týmu, nebo zklamaní, kdy v této fázi může dojít k rozpadu týmu. 

1.3 Týmové role 

Nepřesnější definice vysvětluje týmové role jako chování jedince v týmu, které mu je vlastní a je 

týmem akceptováno. Jedná se o chování k ostatním členům týmu, také o volbě řešení problémů a 

o typické postoje při plnění úkolů. Přijetí role vychází nejen z hodnot a postojů jedince, ale i z 

momentálních situací, určitým problémem i složením členů týmu. (Kolajová, 2006, s. 33-35) 

Kolajová (2006, s. 33) se také ve své knize odkazuje na neznámější rozdělení rolí dle Belbina 

(1981): 

Konceptor – usměrňovač, formovač (shaper) 

Tvoří pravidla a pracovní rámec, stanovuje a ostatním vysvětluje cíle a efekty, kterých má být 

dosaženo. Bývají to často extroverti, kteří svou motivací dokážou nakazit ostatní, také jsou velice 

soutěživí a motivují ostatní do akce. Překážky je nerozhodí, naopak jsou výzvou v hledání řešení. 

Jdou si za svým cílem, jsou asertivní a někdy mohou reagovat vyhroceně na lenost či neschopnost 

v týmu. Jsou hádaví a postrádají porozumění pro druhé, což je jejich stinnou stránkou ale mohou 

z nich být dobří manažeři, jelikož nemají problém s vytvářením tlaku a motivují k akci. 

Nenechávají tým ustrnout na mrtvém bodě a k tomu se nebojí podniknout i nepopulární kroky.  

Koordinátor (co-ordinator, chairman) 

Pro koordinátora je typické jeho usměrňování ostatních členů týmu k dosažení stanoveného cíle, 

přitom vyzařují jistotu, sebejistotu a nemají problém věřit ostatním. V týmu vzbuzují respekt, ale 
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při řešení konfliktů zachovávají klidnou hlavu. Mají čich na talent a umí plně využít potenciál 

druhých k prospěchu týmu, tím potvrzují svůj přínos při každodenních aktivitách vedení týmu s 

odlišnými znalostmi a vlastnostmi členů. Nebrání se improvizaci a dávají přednost spolupráci 

s kolegy stejné věkové kategorie. 

Inovátor, myslitel (plant) 

Inovátor se vyznačuje hlavně svojí kreativitou a o nové nápady nemá nikdy nouzi, tím jsou v týmu 

nejpřínosnější. Vnášejí do týmu tvořivého ducha, občas jsou díky své představivosti mimo realitu 

ostatních a jejich nápady nejsou vždy realizovatelné. Jsou to často introverti, špatně snášejí kritiku 

a nevědí si rady s udělenou pochvalou. Velkým rizikem může být více inovátorů v jednom týmu, 

jelikož mají sklony k vnucování svých názorů ostatním, to může způsobovat časté konflikty. 

Zdrojař – vyhledávač zdrojů (resource investigator) 

Vnášejí do týmu nadšení, dynamiku, a to díky svému temperamentu. Rádi a dobře komunikují, tím 

otvírají možnosti v hledání nových kontaktů a příležitostí. Jejich předností je přirozený talent 

v navazování vnějších kontaktů a ve vedení souvisejících jednání, tím jsou týmu nejpřínosnější. 

Inovacím příliš neholdují a drží se spíše nohama na zemi v osvědčených tradicích. Umějí rozkrýt, 

zda jsou myšlenky a nápady druhých reálně dosažitelné. Pro svou otevřenost, upřímnost jsou 

v týmu vážení. I když jsou to poměrně zvídaví jednici, potřebují od ostatních neustálé podněty, 

dokáží využít každé příležitosti k získání informací. 

Hodnotitel – vyhodnocovač (monitor evaluator) 

Jsou v týmu těmi nejspolehlivějšími a zároveň nejopatrnějšími osobnostmi, které se nenechají 

strhnout okolním nadšením a vše si potřebují dobře promyslet a rozhodnout, díky tomu umějí 

dobře odhadnout skrytá rizika. To také souvisí s jejich schopností kritického myšlení, jejich 

parketou je analýza problémů – málokdy se v něčem zmýlí a umí odkrýt pozitiva i negativa. Někdy 

mohou být pokládáni za suchary, kteří se nedokáží uvolnit a otevřít. Jejich působení můžeme 

nalézt například tam, kde se nezdar či úspěch může projevit na malém množství kritických 

rozhodnutí. 

Pracant – realizátor (implementer, company worker) 

Jsou velice praktičtí, disciplinovaní a loajální a tím pádem je na ně vždy spolehnutí. Tvrdě pracují 

a k problémům přistupují systematicky, nejsou ale spontánní a mohou působit přísně a striktně. V 
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týmu jsou ceněni především za svou spolehlivost, přizpůsobivost a za velmi dobré organizační 

dovednosti. Nevyhýbají se činnostem, které se prostě udělat musí, proto často obsazují nejvyšší 

manažerské posty. 

Humanizátor – týmový pracovník (team worker) 

Tvoří největší oporu týmu, jsou přátelští a velmi vnímají okolí, zajímají se ostatní – umějí 

naslouchat, proto jsou v týmu velice oblíbení. Nedělá jim sebemenší problém přizpůsobit se 

ostatním lidem či různým podmínkám. Jejich slabinou je však nerozhodnost v krizových situacích, 

proto i omezují vznik konfliktů a upřednostňují účelné jednání. Jelikož přes svou oblíbenost 

nepředstavují ohrožení, jsou to výborní adepti na vedoucí pozice. Jejich největší předností je 

stmelování a udržení týmu pohromadě. 

Dotahovač – kompletovač (completer, fi nisher) 

To oni přicházejí na scénu, když je potřeba dokončit projekt, mají totiž neuvěřitelnou energii a 

smysl pro detail. Přemýšlí o celém konceptu projektu do samého konce a nikdy by je nenapadlo 

nedotáhnout zadaný úkol do konce. Je pravidlem, že jsou tito jedinci introverti, proto špatně snášejí 

delegování a zaměřují se čistě na své vlastní řešení úkolu. V týmu jsou ceněni pro svou 

soustředěnost, nasazení, časovou přesnost. Kladou důraz na plnění zadaných termínů a stejně tak 

od sebe i ostatních očekávají přesně odvedenou práci na úrovni a doladěnou do posledního detailu.  

Kromě výše uvedených rolí dle Belbina, se můžeme setkat také s dalšími vymezenými rolemi, 

které doplňuje Kolajová (2006, s. 35-36): 

Specialista (specialist) 

To jsou osobnosti, které disponují specifickými technickými či jinými odbornými znalostmi, 

zajišťují tak vysokou profesionální úroveň a můžou své znalosti předávat a obohacovat tak širší 

okolí, ve kterém působí. Zaměřují se čistě na svoji působnost a příliš neprojevují zájem o ostatní, 

to má souvislost i s problematickou komunikací. I tak mohou mít v týmu svůj přínos, jsou často 

povoláni k řešením, či rozhodnutím, kde je potřeba širších zkušeností a speciálních znalostí. 

Oponent 

Jejich přirozenou vlastností je zastávat vždy opoziční stanovisko, to znamená, že nešetří s kritikou, 

poukazují na nepříjemná témata a formulují touto cestou zpětnou vazbu. Vidí i nepředvídatelná 

rizika daného řešení a jestliže jejich oponentura přináší přidanou hodnotu, mohou do týmu vnést 
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chybějící pohled, který může vést ke zdokonalování námětů. Všichni členové týmu musí být 

předem připraveni na oponentovi argumenty proto, aby byli schopni konstruktivně reagovat. 

1.4 Vedení týmů 

Obrázek č. 1 Segmenty ovlivňující vedení týmu 

 

          Mezilidské vztahy             Týmová spolupráce         

 

             Řešení konfliktů               Manažerský styl 

 

Zdroj: Plamínek, 2018, s. 105 

„Dnešní přístupy ve vedení týmů vycházejí z předpokladů starších teorií. Dnešní přístup 

předpokládá, že tým se skládá z autonomních jedinců, kteří mohou ale nemusí spolupracovat v 

závislosti na vlastní volbě, kteří však rozhodně nebudou spolupracovat, pokud k tomu nebudou mít 

dobrý důvod.“ (Hayes, 2005, s. 101) 

Stimulace spolupráce 

Dle Plamínka (2009, s. 54) vzniká spolupráce vlivem vnitřních motivů a tlakem vnějších stimulů 

na součinné osoby. Pokud má být spolupráce aktivně ovlivňována, je vhodné zaměřit se na využití 

vnější stimulů, které mohou více či méně korespondovat s motivy spolupracujících jedinců – ti je 

mohou sdílet, nebo se jimi lišit. Důležité je uvědomit si, že spolupráce vzniká právě pod vlivem 

motivů nebo stimulů a že lidé spolu nezačnou spolupracovat jen po absolvování kurzu týmové 

spolupráce. Musejí proto mít vytvořené vhodné podmínky. Kurz pomáhá teprve tam, kde 

spolupráce existuje a může tak podpořit její kvalitu a efektivitu. Plamínek (2009, s. 55-61) ve své 

knize také podrobněji popisuje podmínky, které podporují spolupráci:  
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Obrázek č. 2 – Stimuly spolupráce  

 

zdroj: Plamínek 2009, s. 55 

Při absolutním hodnocení nedochází ke srovnávání členů týmu mezi sebou, manažer se zaměřuje 

a srovnává jejich výkon a požadavky, jenž na ně kladl, přičemž množství úspěšných jedinců není 

předem stanoveno, budou jimi všichni, kteří splní požadovaný výkonnostní limit. Vznik 

spolupráce podporuje také princip, že úspěch jednoho člověka nemá za efekt snížení šance na 

úspěch druhého člověka v týmu – naopak se úspěchu lépe dosahuje vedle úspěšných lidi. Absolutní 

hodnocení také vede k pocitu naplnění upotřebitelných hodnot (které si každý tým může vytvořit 

dle libosti). Při stimulaci spolupráce pomocí systému hodnocení a odměňování lidí platí tři důležité 

podmínky, tj. odměna musí být dosažitelná a musí být jedincem subjektivně považována za 

dostatečně hodnotnou nebo pro něj přínosnou. Pokud manažer nenabídne hodnoty pro jedince 

zajímavé, může to vést k pasivitě, k té ale může docházet i ze zcela jiného důvodu, zejména z 

pocitu nespravedlnosti. Aby nevznikl pocit nespravedlnosti, musí tento systém hodnocení 

považovat za spravedlivý zejména ti jedinci, na které se hodnotící systém vztahuje, proto je 

důležité, aby manažer komunikoval se svým týmem a zajímal se o to, jestli systém hodnocení 

správně chápou, jak na něj nahlížejí a zdali ho přijímají. To je třetí podmínkou účinného sytému 

hodnocení, které je nezbytné k započetí a zachování spolupráce v týmu. 

Vnější tlak může podpořit nebo i nastartovat spolupráci v týmu. Jde o kontrolovatelný vnější tlak 

vynakládán manažerem na členy týmu. Jejich reakcí je pevnější semknutí a zvýšená výkonnost, 

jelikož vnější tlak působí na členy týmu jako společné ohrožení. Pokud tlak na tým nepůsobí, 
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členové směrují automaticky svou energii do soutěžení – v tom lepším případě, v tom horším se 

může objevit například pasivita. Spolupráce pod tlakem je však podmíněna zvládnutelností onoho 

tlaku a je opět potřeba, aby manažer znal postoje členů k vyvíjenému tlaku a objektivně posuzoval 

situaci. Pokud členové týmu reagují na tlak negativně a propadají pocitům marnosti, může to mít 

nežádoucí následky, jako je soupeření mezi členy týmu, pasivita, únikové chování nebo i destrukce. 

Svůj význam má také rozdělení úloh, pokud totiž dělají v týmu dva lidé jednu a tu samou úlohu, 

nevyhnutelně dochází k jejich srovnávání, to také může ponouknout k nežádoucí soutěživosti. 

Ideální nastavení v týmu je, pokud všichni jeho členové chápou a přijímají, že úspěch jednoho 

člověka je závislý na úspěchu člověka druhého. Jak již jednou bylo zmíněno, úspěchu se lépe 

dosahuje vedle úspěšných lidi, pokud v týmu budou rozděleny úlohy a každý bude mít na starost 

jinou činnost, budou se jednotlivci v týmové práci doplňovat a tým tak bude prosperovat. Kromě 

třech výše uvedených hlavních stimulů evidujeme i některé další, které nejsou považovány za 

univerzální, ale odvíjí se od podmínek a patří mezi ně závažnost cílů definující sklony ke 

spolupráci v situacích, kdy jde o něco závažného, například existenci organizace, krizi apod. Za 

běžný stimul ho tedy nelze považovat, jelikož krize je považována za přechodné období.  Plamínek 

(2009, s. 61) sem řadí také individuální cíle, které jsou dle něj „všudypřítomné a stálou 

podmínkou spolupráce je nabídka takových cílů ke sdílení, které mohou obstát v konkurenci s cíli 

individuálními.“ Mezi další patří působení vzoru, které vystihuje inspiraci od někoho 

úspěšnějšího, například sklon k podvědomému napodobování chování toto úspěšnějšího - 

například manažera, ten tak může ovlivnit spolupráci tím, že i on vzorně spolupracuje s týmem a 

ostatní jsou přítomni takovému chování. Mezi další patří také oceňování spolupráce tzn., když 

manažer chválí, věnuje pozornost spolupráci v týmu a následně ji odměňuje. Neochota manažerů 

oceňovat spolupráci může vést k týmové nespokojenosti. Vznik spolupráce a její trvání je 

podmíněno uspokojováním potřeb. Zde stojí za zmínku uspokojování potřeb dle A. Maslowa., 

pokud se jedinci potýkají s odvětvím bezpečí a přežití, které jsou postaveny nejníže v žebříčku 

schématu potřeb, mají také nižší četnost navázaných spoluprací než jedinec, který se v naplňování 

potřeb posunul dále. Je tedy žádoucí podporovat osobní rozvoj všech členů týmu. (Plamínek, 2009, 

s. 61) 
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1.5 Vůdce týmu – leader 

Tato kapitola se podrobně zabývá popisem role vůdce.  Pro začátek je nutné si všeobecně vymezit 

rozdíl mezi vůdcem a manažerem, jelikož se nemusí jednat o tutéž osobu. Kdo je kdo a jakou 

zastává funkci: 

Lídr je vůdce, který vede, motivuje a inspiruje své zaměstnance k následování určité vize. 

Podporuje víru ve smysl práce a vysokou angažovanost svých zaměstnanců, sestavuje správný tým 

lidí a dává jim určitou volnost v rozhodování. Má důvěru ve své zaměstnance.  

Manažer je vedoucí pracovník, který rozhoduje a nese za svá rozhodnutí odpovědnost. Určuje 

směr organizace, vytváří vize, strategie a řídí běžný provoz. Má na starost výběr zaměstnanců a 

sestavení pracovních týmů, tzn., že může řídit nejen jednotlivce, ale i celé týmy a z tohoto důvodu 

by měl disponovat náležitými kompetencemi pro tuto pozici. Pozice manažera plní zásadní funkce, 

mezi ně patří plánování, kontrolování úkolů, zavádění nápravných opatření. „Primární je pro něj 

dosažení stanoveného cíle, v čas a v odpovídající kvalitě. O mezilidské vztahy se nestará buď vůbec 

nebo rozhodně ne v první řadě.“ (Tureckiová, 2007, s. 19) 

Tyto dva profily je možné také aplikovat do týmového fungování. Rozdílem je, že zatímco vůdce 

je součástí týmu a pečuje a dohlíží na ucelené fungování týmu, manažer působí mimo tým a jeho 

funkcí je zajistit týmu přístup ke zdrojům a stanovit mu cíle. Oba však zastávají určité aspekty role 

vůdce. Na tom, aby tým prosperoval se podílí každý jeho člen, proto není objektivní připisovat 

úspěch týmu jenom jeho vůdci. Naproti tomu bez dobrého vůdce by tým mohl ztratit směr, nebo 

odklonit se od dosažení cílů. Stejně tak pokud bude vůdce „apatický a neúspěšný, který neskrývá 

svůj cynismus, nebo je k lidem nepřátelský, nejspíš neudrží pohromadě pozitivní a perspektivní 

tým. Ani vůdce, který je příliš panovačný a dominantní, nebude příliš úspěšný. Podstatou pozitivní 

týmové práce je, že se na ní podílejí všichni a tým tak může těžit z dovedností a schopností všech 

svých členů. Vůdce týmu, který je schopen vytvořit takovou pracovní atmosféru, i když to někdy 

znamená stáhnout se do pozadí a nechat občas odpovědnost na ostatních, má šanci se velkou 

měrou podílet na úspěchu týmu.“  (Hayes, 2002, s. 85-86) 

Obecně, i když jsou týmy které jsou více nezávislé, vždy je potřeba vůdce, který utváří směr a 

vede tým na cestě k cíli. Mezi hlavní principy týmového vůdcovství ředíme definování jasných 

cílů, pěstování důvěry i okolních vztahů, specifické dovednosti, loajalitu, produkci příležitostí a 

výzev pro tým. Uvedené principy dávají prostor sociálnímu začlení jednotlivců, budují jejich 
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soudržnost, jejich profesionální smýšlení o týmu. Cílem je jistá hrdost a nadšení jednotlivců, že do 

týmu patří a mohou se tak podílet na týmové prosperitě. (Hayes, 2005, s. 178) 

Každý manažer či vůdce dnes už dobře ví, že týmová práce je mnohem efektivnější než práce 

jednotlivce, stejně tak dobře ví, že nelze lidem pouze nakazovat a diktovat, jak mají svoji práci 

odvádět. Jistá svoboda v rozhodování o vykonávané práci vyvolává pocit zodpovědnosti, členové 

týmu se podílejí na dosažení cílů jako partneři. V tomto procesu plní vůdce účel v tom rozsahu, ve 

kterém dosahuje schopností inspirovat a stimulovat ostatní k práci a takto je tým s chutí motivován 

k vzájemnému prospěchu. (Carnegie, 2010, s. 56-57) 

1.6 Charakteristika týmové práce  

„Spolupráce má tři základní stavební kameny: Respekt & Důvěra & Kooperace. Bez důvěry a 

vzájemného respektu mezi členy týmu, spolupráce nemůže nikdy fungovat. Kooperace je samotnou 

podstatou spolupráce. Vynaložené společné úsilí k dosažení společných cílů a entuziastický postoj 

musí být sdíleny. Jednotlivci jsou otevření jiným nápadům a potřebám a dochází k výměně 

myšlenek.“ (Carnegie, 2010, s. 56) 

„Potřebujeme mít celek se synergickým potenciálem a toho dosáhneme nejspíše zachováním, 

rozvíjením a využíváním rozmanitosti ve skupině.“ (Plamínek, 2018, s. 118) 

Tým tvoří týmová práce a aby bylo možné dosáhnout daných cílů je zapotřebí kombinace úsilí, 

kreativity a ambice každého z členů týmu. Klady a zápory jednotlivců jsou vyvažovány a dochází 

ke sdílení a inspiraci myšlenkami druhých, díky tomu vzniká nová přidaná hodnota, při níž vzniká 

synergický efekt. (Horváthová, 2008, s. 120) Týmovou práci označujeme za proces, který má své 

fáze, které na sebe navazují – je jím určování cílů, budování týmu a jeho činnost a také zpětná 

vazba. Těmito fázemi musí každý tým projít, a to také proto, aby dosáhl jisté efektivity a kvality. 

Tým žene takový hnací motor, který provází formování, spolupráci až po ten největší výkon. 

Nepostradatelné poslání zde má vůdce týmu, který pracuje na vývoji týmu spolu s ním a plní 

během toho také nespočet úkolů, při řešení úkolů mu mohou pomoci určité techniky – tzv. 

koučovací, které mají usnadnit a maximálně zefektivnit práci v týmu. Tyto techniky je třeba volit 

na základě toho, ve které fázi řešení úkolu či zadání se tým nachází. Některé techniky lze aplikovat 

při rozboru a rozklíčování překážek, nebo při jejich vymezení – jiné pak při určování důvodů, ze 

kterých překážky vyvstaly, nebo při samotném odstraňování překážek. (Horváthová, 2008, s. 118) 
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„Při svém fungování, při společné týmové práci, se tým musí vyrovnat se celou řadou vnitřních a 

vnějších faktorů úspěšnosti týmové práce. Od organizačních podmínek přes faktory strukturální 

až po faktory procesní. Stejně tak musí umět tým reagovat i na negativní a rušivé události – konflikt, 

ztrátu zájmu členů týmu či jejich pasivitu, tedy na tzv. kritické faktory týmové práce.“ (Horváthová, 

2008, s. 118)  

1.7 Faktory efektivity týmu  

1.7.1 Synergický efekt 

Synergie je proces, který v týmu probíhá a charakterizuje vztahové dovednosti a kompetence členů 

týmu, jde o jeho základní, specifickou vlastnost. Synergické působení pomáhá týmu dosáhnout 

více, než kdyby jednotlivci týmu sčítali své samotné úsilí každého z nich. Rovnicí synergie je 1 + 

1 = 3. Tento vzorec platí díky tzv. skládání sil jednotlivců, které může probíhat ve stejném směru, 

tedy když mají jednotlivci stejný cíl, pak dochází k nárůstu účinnosti, nebo může jít i o odčítání, 

kdy jednotlivci mají cíl nejednotný a jejich úsilí se tedy sčítat nemůže, pak vzniká nerovnice 1 + 

1 <2. Úkolem manažera, tedy moderátora týmu, je synergii v týmu vytvořit a udržet. (wikisofia.cz: 

Efektivní vedení týmů, online) 

Vliv na synergii má spojitost znalostí a zkušeností jednotlivců z různých oblastí, což umožňuje 

komplexnější přístup k řešení složitějších úkolů, také rozdílnost v tvůrčích přístupech může mít 

vliv na nacházení dalších řešení úkolů a vyvarování se stagnaci týmu. Tým spojuje jednotlivce a 

vytváří propojení všech odlišných přístupů k práci, které jsou potřebné pro dynamické fungování, 

dochází také k využití silných stránek všech týmových rolí. Pokud dojde k narušení struktury 

rozdělených týmových rolí, může to ovlivnit celkové fungování týmu a jednoznačně má dopad na 

dosažení cílů týmu. (Horváthová, 2008, s. 120) 

Jak je již výše zmíněno, efektivní vedení týmů spočívá také v rozdělení rolí v týmu, ve využívání 

procesů, které v týmech probíhají a samozřejmě zcela také v kompetentním vedení vedoucího 

týmu. 

1.8 Faktory omezující efektivitu týmu 

Výše je popsáno, jak by měl vypadat ideální stav fungování v týmu – pozitivní synergie. Jak to ale 

vypadá, když týmové klima není ideální, či nefunguje. Faktory, které to ovlivňují a možné 

následky jsou shrnuty níže. 
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Negativní synergický efekt vzniká, pokud jsou na pracovišti negativní mezilidské vztahy. To má 

velký vliv na klima v týmu, jelikož místo toho, aby jednotlivci vynakládali úsilí na společné 

dosahování cílů, soustřeďují svoji pozornost na samotné řešení vztahů mezi sebou. Dalším 

negativním faktorem může být snaha jednotlivce o sebeprosazení, čímž je narušen plynulý chod 

v týmové spolupráci, a to může nastat v okamžiku, kdy v týmu spolupracuje více soutěživých 

jednotlivců. Někteří jednotlivci mohou prosazovat spíše vlastní zájmy a soustředí se tak na vlastní 

cíle, místo abys se podíleli na těch společných. Velmi ošemetné jsou také situace, kdy méně 

průbojní jedinci nejsou schopni prosadit svůj nápad či názor, i když je zajímavý, nebo dokonce 

prospěšný. Postupem času tak může dojít k úplné pasivitě jedince, nevyužití jeho potenciálu pro 

přínos týmu, či organizace a z toho také vyplývá špatná komunikace v týmu, kdy průbojní a 

zakřiknutí jedinci spolu nejsou schopni vyrovnaně fungovat a spolupracovat spolu. Pokud se tým 

zabývá delším rozhodovacím procesem, nebo pokud není schopen dojít k rozhodnutí vůbec, má to 

negativní dopad na výkonnost v týmu. Za závažný problém můžeme pokládat také negativní tlak, 

který mohou vynakládat ostatní členové na jednotlivce, který tak podpoří rozhodnutí, které by 

v jiné situaci a v případě, kdyby se jednalo o jeho osobní rozhodnutí, nikdy nepodpořil. V tom 

případě můžeme hovořit o nedostatečném prostoru pro pochyby a názory jednotlivců. 

V neposlední řadě je jako negativní faktor uváděna také týmová lenost. To je taková situace, kdy 

jednotlivci polevují ve svém úsilí, když zjistí, že úspěch závisí i na ostatních. Může se tedy projevit, 

když jednotlivci považují úkol za příliš jednoduchý, nebo jim nepřipadá důležitý, také ji může 

způsobovat fakt, že jednotlivci nevidí v dosaženém výstupu žádný osobní přínos, nebo často také 

proto, že někteří jednotlivci mohou mít pocit, že jiní neplní svoji práci dostatečně a že tak ani na 

jejich přínosu nezáleží a ztrácejí tak zájem o kvalitu výstupu. Nelze však jasně definovat, která 

z příčin či kombinací příčin vede k neefektivnosti konkrétního týmu bez předešlé týmové analýzy 

a zjištění v jaké stavu se tým nachází. (Horváthová, 2008, s 122-124) 
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2. Týmové koučování  

2.1 Co je to týmové koučování 

„Týmový koučink je nástroj k rozvoji týmu a skupin.“ (Mohauptová, 2013, s. 15) 

„Je výsledkové orientovaný proces, který provází skupinu ke konkrétním krokům, které ji vedou 

k definovanému cíli.“ (Mohauptová, 2013, s. 15) 

Týmový koučink je vhodný pro všechny funkční celky, kde je stanoven společný cíl, vize a výstup 

a v němž se jednotlivci potřebují ke spolupráci. Týmový koučink se běžně používá ve firemním 

prostředí, ale lze ho uplatnit i v jiných organizacích, jakými jsou například i školy. Pro pochopení 

týmové vnitřní síly a motivu je zcela zásadní rozlišení na tým či skupinu. Týmové koučování lze 

totiž uplatnit v práci s celky, které nesplňují všechny definice týmu. Pokud spolu lidé nemají nic 

společného a jejich pracovní činnosti nejsou provázané, týmový koučink zde není možné použít. 

Pokud je však používán správně, napomáhá na cestě k vrcholovému výkonu a spokojenosti lidí, 

pomáhá také jednotlivcům s uvědoměním a přijetím jich samých, jejich funkce a přínosu pro tým. 

Stejně tak učí vnímat tým jako živý organismus a vyvodit tak určitě kroky pro změnu a další rozvoj. 

Podstata celého koučování tkví v transformaci týmu do zralé podoby uvažování a fungování. 

(Mohauptová, 2013, s. 17) 

2.1.1 Proč a kdy je dobré koučovat  

Proč: 

Týmový koučink je široce uplatňován jak při plánování, realizaci ale i vyhodnocování činností. 

Jak to vypadá, když všichni koučují:  

Na koučování se dá pohlížet z několika úhlů. K rozhodnutí nechat se koučovat většinou jedinec či 

tým dospěje svou vlastní cestou a není dobré tedy nikoho do koučování nutit. Každý si brzy přijde 

na jednotlivé přínosy, jako například získávání vlastních zkušeností, uvědomění stavu, kterého je 

cílem dosáhnout a konečně i stanovení si vlastních cílů. Zároveň se každý může naučit pracovat 

se svými přednostmi i rezervami a zvládnout tak obtížné situace s nalezením optimálního řešení 

vzniklých problémů. Důvodů proč by měl každý koučovat je několik a pokud se člověk hlouběji 

zamyslí nad přínosy koučování, rozhodně nedojde pouze k jedné přednosti. Mezi atraktivní 

přínosy patří jasnější komunikace v týmu a zamezení vzniku konfliktům je dosaženo souznění v 

názorech i ve směru dosažení cílů, nalezeny jsou i společné řešení. Utváří ideální klima v týmu, 
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kdy se jednotlivci vzájemně respektují a věří si. Výsledkem tedy může být zvýšená loajalita a 

týmová spolupráce. (nuov.cz, online, 2012) 

Kdy: 

Prvním a zásadním bodem je zhodnocení pro koho má koučink smysl. Koučink je vhodný pouze 

pro toho, kdo má vůli a motivaci k růstu, pro toho, kdo si uvědomuje a přijímá odpovědnost za 

řešení situací, v nichž se ocitl a je ochoten přijít na nové možnosti a nová řešení. Změnu též přijímá 

jako příležitost k osobnímu růstu. Dalším logicky navazujícím bodem je uvědomění, zda je daná 

osoba perspektivní pro další spolupráci, pokud se už s pracovníkem nepočítá v budoucnu, není ho 

potom nutné koučovat. Koučování musí být dobrovolné a dotyčná osoba si sama volí, jestli má 

zájem to absolvovat nebo ne. Naopak je potřeba si uvědomit, že koučink není vhodnou metodou 

pro lidi, kteří se léčí s psychickými nemocemi, především je určen pro zdravé lidi jako metoda 

rozvoje a nenahrazuje tedy terapie. „Koučink patří do tzv. pomáhajících profesí. Na rozdíl od 

terapie se však nezaměřuje na odhalování příčin současného stavu v minulosti, ale orientuje se na 

budoucnost.“ (Horská, 2009, s. 18) 

2.2 Formy týmového koučování  

Jednorázový týmový workshop probíhá jako celodenní setkání a tento způsob je vhodný, když 

tým potřebuje zpracovat jeden konkrétní výstup, nebo naladit na společnou práci v rámci nového 

projektu.  Střednědobý cyklus koučování týmů probíhá jako půldenní nebo celodenní opakovaná 

setkání s týmem, ideální jsou například čtyři po sobě jdoucí setkání s 4 až 6-ti týdenním časovým 

odstupem. Je vhodný, pokud tým potřebuje zpracovat jedno nebo více témat a zároveň chce 

podpořit vzájemnou spolupráci, komunikaci a soudržnost. Opakovaná setkání umožňují dále 

pracovat s výstupy, hodnotit celkový přínos a tím podporují rozvoj a zrání týmu.  

Kombinovaný cyklus koučování týmů a jednotlivců se používá, pokud v rámci kontraktování 

dojde ke zjištění, že dané téma není pouze tématem skupiny, ale týká se i některých jednotlivců 

(vedoucího týmu, klíčového pracovníka apod.). V takovém případě je nejlepší nejdříve zahájit 

individuální koučink s klíčovým pracovníkem, nebo jím paralelně týmový koučink doplnit. 

Tým přijímá koučink jako součást svého rozvoje a má možnost neustále pracovat na zlepšování, 

stává se tak součástí týmové kultury a stává se z něj nekonečný kontrakt. Je potvrzeno, že 

prožitek vždy posílí spolupráci a komunikaci mezi lidmi, proto je možné využít formu učení 

zážitkem. Na základě zážitku lze totiž pracovat s konkrétními situacemi, čerpat poznatky z nich a 
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uplatnit je potom v pracovních situacích týmu. Je potřeba předem dobře informovat tým o tom, co 

se bude dít, aby se na tuto formu práce mohl připravit. Pro rozvíjení znalostí je nejlepší opakování 

a vzdělávání formou školení, tréninků. Týmový koučink do týmu přináší sdílení zkušeností a 

znalostí, to znamená že vzdělávání nám přináší doplnění znalostí a týmový koučink zároveň 

pomáhá vytěžit potenciál skupiny. Do týmového koučování tedy mohou být zařazeny vzdělávací 

bloky. (Mohauptová, 2013, s. 30-32) 

2.3 Základní principy týmového koučování 

Dle Mohauptové (2013, s. 35-51) se koučink zaměřuje na naše silné stránky a také na to, co nás 

podporuje a posiluje, abychom dané situace zvládali, vyřešili, nahlíželi na ně jako na možnosti. 

Udržení pozitivního směru neznamená přehlížet nebo potlačit problém, jen nás vede k potřebě 

zaměřit se a správně popsat to, co chceme změnit, pozorovat souvislosti a přemýšlet o celku. To 

může vést k uvědomění, chceme udělat jinak, na čem chceme pracovat, co chceme změnit. Je tedy 

nutné zaměřit pozornost na budoucnost nikoliv na minulost. Koučink se zabývá budoucností, 

zaměřuje se na projektování a plánování toho, co bude cílem, tak je také potřeba udržovat tento 

směr v týmu. Minulost může být analyzována ale jen se záměrem nalézt příčiny neúspěchu nebo 

problémů, také pro změnu v budoucnosti je někdy potřeba změna i v pohledu na minulost, přijetí 

toho, co se stalo. Minulost může v koučování posloužit také jako forma zdroje událostí, v nichž se 

projevily naše silné stránky, pro posílení týmového ducha. Koučovaný by se měl zaměřit pouze 

na to, co může ovlivnit či změnit. V tomto případě se nahlíží na situaci z hlediska jednotlivce v 

týmu, co může udělat, změnit a ovlivnit on. V týmu se totiž může v některých situacích projevit 

pocit bezmoci a místo toho, aby se dotyčný zabýval tím, co má pod svojí kontrolou a může to 

změnit, se často zabývá myšlenkou, co by se dalo změnit na jiných členech týmu a jejich přístupu 

a práci. Tento problém je snadné vyřešit v momentě, kdy je koučovaný připraven přijmout 

odpovědnost za situaci a pracovat na sobě – najít, co může dělat jinak, lépe. Může se stát, že v 

týmu je toto téma provázeno nejasnostmi, že jednotlivý členové jistě neví, jakou má kdo roli a za 

co nese odpovědnost. Nemusí být ale na první pohled zřejmé, jak a kdo ovlivňuje atmosféru a 

vztahy v týmu, úspěšnost týmu, je proto potřeba klást důraz především na to, že každý má 

odpovědnost za sebe, jak se chová, jak vystupuje, komunikuje, jaký je jeho přístup k situacím 

kolem něj. Odpovědnost týmu je tedy tak i přímo závislá na odpovědnosti každého jeho jednotlivce. 

Smyslem koučování je, aby koučovaný docílil konkrétních závěrů, které půjdou uskutečnit a které 
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bude vědět, kdy je bude moct aplikovat. Proto lze použít a pracovat s hodnocení dle meřítek 

modelu SMART (SMARTER) – konkrétní, měřitelný, dosažitelný, reálný, ohraničený v čase, 

hodnotitelný a zaznamenatelný. Provádět ověření můžeme nejen metodou SMART, například 

model UUU – uvidím, uslyším, ucítím a každý z koučovaných si musí přijít na jemu vyhovující 

výstup. To je nezbytné konzultovat s koučem, aby bylo jasné, jaké jsou jeho představy o výsledku 

a jeho hodnocení dosažení. Odnášet by si měl zřejmou vizi, dle které bude vědět, kdy přesně má 

daný výstup uplatnit. Jedním z principů týmového koučování je, že koučovaný má 

odpovědnost za obsah a výsledek, kouč má odpovědnost za proces koučování. Výstup, kterého 

má být dosaženo prostřednictvím koučinku vymezuje ve svých požadavcích koučovaný. Kouč 

nese zodpovědnost za postup, kterým má být výstupu docíleno – za jeho obsah, proces, postup a 

vhodně vybrané techniky, je odpovědný také za nabízený postup a rozvoj. Je nezbytné, aby tyto 

odpovědnosti byly jasně specifikovány. Respektování systému, ve kterém tým funguje je 

principem zabývající se tématy, která mohou zasahovat do širších souvislostí, tzn. že je nutné 

přemýšlet také o dopadech, spojitostí a fázích postupu, který bude použit. Týmové koučování 

vyžaduje celkově uspořádaný obraz o týmu, tzn. jakým stylem pracuje v návaznosti na organizaci, 

jak jsou jednotlivci v týmu propojeni mezi sebou, nebo zdali mají vazby i mimo tým. Důležité je 

pozorovat, jaké je chování mezi vedoucím a ostatních členů týmu. Jestliže tým respektuje vyšší 

systém, předpoklad pro úspěšnou spolupráci v týmu i mimo něj je výrazně vyšší. Úcta 

k organizačnímu uspořádání značí, že jedinci na sebe vzájemně berou ohled a uvažují, jaký jejich 

pracovní výstupy mají dopad na ostatní spolupracovníky, další týmy nebo i na celou organizaci. 

Pokud týmový koučink nebude mít záměr na tým i v jeho vztahu k systému, tým bude mít sklon 

chovat se nezvladatelně. Dalším principem je, že koučovaný může využívat všechny zdroje, 

které potřebuje k dosažení změny. Kouč vede koučovaného k uvědomění možností zdrojů, 

nachází společně cestu, jak je uplatnit. Kouč prostřednictvím vhodně zvolených otázek a 

dotazování na momentální skutečnosti dosahuje nadhledu a úplného poznání situace a cílí tak na 

nalezení řešení a dosažení požadovaného stavu, který koučovaný očekává. To je posláním 

koučinku a není možné očekávat od něj něco jiného. Spoustu zdrojů bývá podvědomě skryto, až 

jejich cílený rozvoj a podpora vede k vnímání a předávání zdrojů mezi členy týmu. Ve výsledku 

si tým uvědomí, kolik má zdrojů, údajů a expertů k vyřešení situace, to ale neznamená, že nejsou 

žádné omezení, překážky, nouze, podstatou ale je zaujmout správný postoj k tomu, co je možné 
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k použití. Tak lze také definovat správně pracující tým, pokud umí dobře zacházet s dostupnými 

zdroji a předávat si je mezi sebou, vede tento stav k synergii. (Mohauptová, 2013, s. 50-51) 

2.4 Fáze týmového koučování 

V první fázi jde o vytváření kontraktu, tedy dohody o společné práci. Na začátku každého 

procesu koučování probíhá konzultace se zadavatelem (tím může být nadřízený vedoucího týmu, 

personalista nebo samotný vedoucí), při které se jasně vyjasňují výchozí podmínky (aktuální 

situace a potřeby v týmu, aktuální způsob práce v týmu, styl vedení a jeho slučitelnost s procesem 

koučování). Dále je nutné upřesnit očekávání od koučování (formulace zadání, směr k dosažení 

požadovaného cíle a očekávaný výstup), v neposlední řadě také role kouče (přínosy nebo případná 

omezení týmového koučování, také např. použití jiných alternativ spolupráce s koučem) a forma 

případné spolupráce. Výstupem z této fáze je organizační, procesní a obsahová dohoda, které 

obsahuje jasnou a srozumitelnou vzájemnou spolupráci i práci s výstupy. (coaching-space: Jak 

probíhá týmový koučink, online)  

Kontrakt – To je smlouva o týmovém koučinku, jehož cílem je domluva stran, které kontrakt 

uzavírají na přesné definici jejího obsahu. Je nezbytné, aby smlouva byla pro obě strany čitelná a 

ošetřena tak před skrytými zakázkami, tak aby jádro problému bylo jasně specifikováno a koučink 

se tak nemohl stát obětí skrytých úmyslů. Na to kouč často přichází až v samotném procesu 

koučování, kdy pracuje s týmem na jiných řešeních, než bylo smluveno v dohodě, to však nemusí 

být nutně jen skrytým záměrem ale jen nejasným ustanovením ze strany zadavatele. Na vině 

mohou být také zkreslené názory na metodu koučování, nebo jen špatně vymezené role ve 

spolupráci s koučem. Kontrakt by měl být termínovaný, protože jako časově neomezený má 

tendenci upadat do jednotvárnosti a může působit zmateně ve vztazích i úmyslech koučování. 

(Mohauptová, 2013, s. 88) 

Kontrakt v týmovém koučinku: Zadavatel → vedoucí týmu → členové týmu → kouč 

Případní varianty: členové týmu → kouč (dvoustranný) / vedoucí týmu → členové týmu → kouč 

(trojstranný) 

Druhou fázi lze pojmenovat jako seznámení týmu s plánovaným koučováním týmu. Před 

samotným zahájením týmového koučování by měl zadavatel svým pracovníkům vysvětlit, co 

koučování týmů znamená a jaký může mít pro tým přínos. Vyjasnit týmu svá očekávání, které ve 
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spolupráci s celým týmem sjednotí a seznámit své pracovníky s cílem týmového koučování. Po 

splnění těchto podmínek, bude týmový koučink pro pracovníky ve skupině více přijatelný i 

úspěšný. Ve třetí fázi probíhá práce na kontraktu, týmové koučování musí mít danou strukturu, 

ta pomáhá týmu uvědomit si, co skutečně chce a potřebuje, jak tým může stanoveného cíle 

dosáhnout a jak k tomu může každý člen týmu přispět. Celý postup a jeho jednotlivé fáze jsou 

strukturovány takovým způsobem, aby každý člen týmu získal jasnou představu a odcházel s 

plánem, co sám udělá pro dosažení společného cíle a za co nese odpovědnost. V poslední čtvrté 

fázi dochází k vyhodnocení spolupráci, to je ohlédnutí se za prací týmu a jeho shrnutí, 

zhodnocení je součástí každého setkání. Přínos a efektivitu spolupráce je možné hodnotit přibližně 

po třech setkáních. (coaching-space: Jak probíhá týmový koučink, online) 

2.5 Podobnosti a rozdíly s jinými metodami 

Týmový koučink a týmová supervize mají hodně společného, ale v mnoha ohledech se tyto dvě 

metody i odlišují. Když odhlédneme od zvláštního zaměření supervize na pomáhající profese, liší 

se tyto metody především různou rolí kouče a supervizora, jejich úhlem pohledu na problém 

klienta a mírou angažovanosti do řešení problému. Týmová supervize je zaměřená více do hloubky, 

zaměřená více na pocity a vnímání jednotlivců, než je tomu u týmového koučinku. Supervize má 

delší tradici, je více specializovaná, má jasně stanovená pravidla a je více zakořeněná v podvědomí 

veřejnosti, oproti supervizi je koučink výrazně mladší obor. (Staňková, 2013, s. 16-17) 

Další podobnost můžeme najít u facilitace či moderace. Facilitace cílí na průběh diskuse – tj. jak 

se účastnící podílejí na diskusi, jaké jsou jejich výstupy, sleduje průběh sdílení a rozhodování 

v týmu. Toto dění je specifické tím, že se odehrává pouze jednou, neopakuje se a nijak na sebe 

nenavazuje.  Moderaci definujeme jako vedení programem, který má jasně daný obsah a necílí 

pouze na tým, může se aplikovat i ve skupině, kde na sebe nejsou lidé navázaní. Také třeba 

Teambuilding má za cíl podpořit spojení mezi členy týmu prostřednictvím zážitku a má tak 

uvolnit jejich vzájemné vztahy. Tyto prožitky nemají nic společného s prací, soustředí se na plnění 

úkolů, na které však nenavazují žádné výstupy ani pracovní činnosti. (Mohauptová, 2013, s. 22) 

Za zmínku stojí zajisté mentoring, dle Horské (2009, s. 14) využívaný zejména v situacích, kdy 

do týmu přichází nový jedinec a je mu potřeba představit aktuální dění v organizaci i v týmu, jeho 

úkoly a postupy při jejich řešení, je nutné ho seznámit s jeho pracovními povinnostmi a začlenit 

do kultury dané organizace. Ve školství považujeme za mentory též zkušenější kolegy, nebo i 
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ředitele z jiných škol, kteří vzájemně mohou sdílet znalosti a dovednosti. „Při mentoringu jde 

především o zaškolování pracovníka do firemní kultury, předávání zkušeností a poskytování zpětné 

vazby.“ (Horská, 2009, s. 14). U týmové koučování si lze všimnout například také i některých 

podobností, které se vyznačují při trenérství ve sportu.  

2.6 Profil kouče 

Pro svůj výkon práce kouč potřebuje získat kompetence či způsobilosti, které jsou součástí jeho 

profese. Pro práci kouče lze tedy říct, že mít klíčové kompetence znamená mít určité, specifické 

předpoklady a dovednosti a také mít schopnost je správně a cíleně používat. Nestačí je jen 

teoreticky znát, ale je naprosto nutné s nimi umět zacházet prakticky, přenést je do praxe a práce 

s koučovanými (v tomto případě s týmem). To je poměrně složité, jelikož každý tým je jinak zralý 

a má specifické požadavky a potřeby, jednoduše řečeno, vyžaduje specifický přístup. Zkušený 

kouč umí evidovat projevy chování a jednání v týmu, vnímá způsob, jakým i koučovaný tým 

vnímá prostředí okolo sebe. Jeho uměním je „zrcadlit“ vyjadřování jedince či skupiny a dojít tak 

k lepšímu vzájemnému porozumění, to znamená pečlivé vnímaní verbálních i neverbálních signálů 

a projevů koučovaných. Identifikuje jejich komunikační styl a vzorce chování, rozpoznává též 

hlavní styl vnímaní u koučovaných (zrakový, sluchový, pohybový). Klíčové kompetence kouče 

rozdělujeme do skupin od základního rámce, přes vytváření vztahu, efektivní komunikace až po 

podporu učení a dosažení výsledku. Obecně mají několik zásad, mezi než spadá dodržování 

etických norem a profesionálních standardů, nastavení optimálního procesu koučování, úsilí 

vynakládané do budování vztahu, kde panuje bezpečí, důvěra a vzájemný respekt. Řadí se sem 

také efektivně vedená komunikace, při které kouč aktivně naslouchá a komunikuje s týmem za 

použití správně formulovaných konstruktivních otázek. Kouč pomáhá zralému týmu ve formulaci 

zpětné vazby, podporuje je při tvorbě akčních kroků, které tým dovedou k dosažení stanovených 

cílů. Poslední obecnou zásadou pro kouče je udržet tým u toho, co je pro něj důležité a zároveň na 

něm ponechat zodpovědnost za současné i budoucí změny. Určitým kompasem pro práci kouče 

může být model GROW, ten může mít uplatnění pro kohokoliv i v každodenním životě. Při 

aplikaci v koučovacím procesu dovede podnítit, podtrhnout a zvýšit vnitřní potenciál u každého 

koučovaného, poskytuje strukturovaný a efektivní návod, jak dosáhnout stanovených cílů a jak se 

postavit problémům. Ovlivňuje osobní úspěchy a zvýšení produktivity. (Klíčové kompetence 

kouče, online, 2021) 
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Obrázek č. 3 – Model GROW 

 

Zdroj: Model GROW, elearning.everesta, online 

2.7 Proces týmové koučování – krok za krokem 

Každý člen týmu ovlivňuje to, jestli dojde k realizaci určených cílů, nebo zda zůstane jen u 

odhodlání. K tomu mají vést a pomáhat jednotlivé fáze a opakování týmového koučinku. 

„Lidé si potřebují na metodu týmového koučování zvyknout a potřebují se naučit, jak definovat 

realizovatelné akční plány. V procesu koučování se lidé také učí dělat funkční dohody a vnímat 

sílu energie, která se objeví, když splní, co slíbili.“ (Mohauptová, 2013, s. 115)  

Celý proces je vhodné začít uchystáním kouče před shledáním s týmem. Nejprve dochází ke 

shrnutí obsahu smluveného kontraktu, poté se kouč musí sladit s atmosférou v týmu. Pokračuje v 

uvědomění přítomného okamžiku a spojitostí při shledávání s daným týmem a shrnuje, na čem 

tým pracoval minule a jaké z toho vznikly výstupy. Kouč by měl být připraven na každou situaci, 

která může v týmu nastat. Následujícím krokem je potom seznámení s týmem, tj. pozdravení se s 

koučem a představení členů týmu, sem může zasahovat i proslov manažera či vůdce týmu, jehož 

záměrem je objasnit cíle sezení. Kouč stále analyzuje rozpoložení týmu či jeho jednotlivců, také 

se zaměřuje na jejich energii a dynamiku v týmu. Kouč se zajímá o období, které uběhlo od 

posledního setkání, jaké mělo na členy týmu vliv a co se během něho nastalo. Opakuje záměry 

akčního plánu a zmiňuje též posun týmu, nebo jeho jednotlivců. Postupně dochází ke smlouvě 

s týmem, ta projednává, co jednotliví členové od koučování očekávají, mohou uvádět i konkrétní 

oblasti, témata, kterými se chtějí zabývat, kam by se mělo týmové koučování ubírat a co by mělo 

být jeho cílem. V tom by mělo být dosaženo dohody mezi členy týmu, aby měli chuť na daných 

tématech pracovat, stejně tak by měla být stanovena pravidla a organizace setkání. Dalším 

zásadním krokem je určení pořadí v řešených tématech, posouzení jejich výhod. Volba 

prvního předmětu k řešení. V první řadě členové týmu musejí popsat a diskutovat o vybraných 

tématech, jaký je jejich význam, jaké mají hlubší souvislosti, jaký je jejich vliv. Určuje se kdo, za 

http://elearning.everesta.cz/
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dané témata ponese zodpovědnost, jaký bude druh výstupu a co bude výstupem u jednotlivých 

předmětů koučování. Členové určují a shodují se na pořadí témat, dochází k určování priorit. 

Předchozí krok ústí v úsilí týmu na prvním tématu, v této fázi tým vynakládá úsilí na daném 

tématu, vytváří soupis eventualit, východisek, obměn v řešení, plánů či myšlenek. Posuzuje je 

z různých stánek a dává prostor novým pohledům. Nakonec musí jít o vzájemnou shodu, že bylo 

vynaložené úsilí dostatečné a že bylo dosaženo těch nejlepších výsledků v předkládání nápadů a 

myšlenek a v nalézání způsobů řešení. Teprve potom může dojít na posouzení shromážděného 

materiálu, v této fázi členové pracují na způsobu posuzování východisek, myšlenek či nápadů a 

domlouvají se na měřítkách k jejich výběru. Dalím krokem je rozbor a zhodnocení možností, 

vyřazování těch nevhodných z širšího kontextu působení na organizaci. Z tohoto procesu vychází 

několik zásadních možností a konečnou fází výběru je selekce jednoho nejvíce vyhovujícího řešení. 

Na týmu je potom rozhodnutí, zda se implementuje do života organizace, pokud tým souhlasí, že 

ano, v další fázi přistupuje k tvorbě akčních plánů. V této fázi se projednávají posty, tj. kdo bude 

mít co na starosti, kdo s kým na zadání bude spolupracovat, jak se bude implementovat do praxe 

a určení termínu, do kdy bude zadaní splněno (metoda SMART). Tento postup musí mít přesnou 

posloupnost a postup musí být sladěný, pokud se tedy setkání neúčastní všichni je vhodné se v této 

fázi zabývat začleněním i těchto jedinců do akčních plánů. V následujícím kroku tým musí dojít 

ke shrnutí vynaloženého úsilí týmu, v něm ovšem lze zacílit také na osobitý pohled – co si myslí 

konkrétní člen týmu a kouč ho může požádat o vyjádření svého názoru na odvedou práci týmu v 

rámci setkání. V této fázi se hodnotí také proces práce – spolupráce s ostatními, čeho bylo 

v procesu dosaženo a co se jevilo jako nejpodstatnější. Následně se tým s koučem dohodne, jak 

budou dále pokračovat a pokud se týmový koučink opakuje a nejde o jednorázové setkání, je zde 

prostor k diskusi v rámci vývoje týmu do budoucna, nebo jak se připravit na příští setkání. 

Posledním krokem v této fázi je určení termínu, do kdy má tým čas na splnění akčního plánu. Na 

závěr setkání si členové v rámci týmu poděkují a pochválí se za dosažený progres, chválí zde i 

kouč a pokud je manažer či vůdce týmu přítomen a vedl již úvodní slovo, je určitě možné a snad i 

vhodné vést slovo i v závěru. Ocenit a podpořit své zaměstnance by měl i on. Celý proces je 

zakončen zpětnou vazbou kouče, ta probíhá po setkání a kouč hodnotí nejen svou roli ale také i 

organizaci celého procesu, hodnotí, jak využil působení skupinové dynamiky a jak celá práce 

působila na jeho osobu. Zapisuje si významné okamžiky, které se při setkání odehrály. 

(Mohauptová, 2013, s. 110-114) 
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2.8 Tým dělá pokroky jen když na sobě pracuje i její šéf 

Je potřeba si uvědomit, že zralý vedoucí utváří i zralý tým a smyslem je vidět potenciál týmu a 

podporovat jeho vývoj. Jestliže je tým již vyzrálý, zásadní rolí vedoucího je sledovat, zachovat a 

opatrovat tým na jeho cestě. Aby tým mohl být považován za vyzrálý, musí se tak chovat jeho 

členové, ti jsou všímaví k týmovým požadavkům, vedoucím k cíli. Tyto požadavky definují a 

předávají ostatním členům týmu, rozlišují individuální a týmové motivy a podle toho s nimi jednají. 

Vyzrálý tým i zralého šéfa může vést jak jinak než taktéž zralý kouč. Rozlišujeme několik typů 

vedoucích a jejich vzorců chování ve vedení týmů, kouč pak v týmovém koučování simuluje tyto 

vzorce chování. Rozdělení dle Mohauptové (2013, s. 144-150) je uvedeno níže: 

„Naivní stmelovač“  

Jestliže vedoucí týmu dává přednost jednání „naivního stmelovače“, vede tým ke zdvořilosti a 

laskavosti. Nadšení pak bývá zřejmé jen ze začátku odváděné práce, nesouhlas se neventiluje a 

kritice se spíš vyhýbá. To vše proto, aby nebyla narušena atmosféra ani motivace. To, že tým 

nemůže nikdy vyjádřit svůj nesouhlas způsobí uvěznění týmu do korektních vztahů. Kouč v roli 

„naivního stmelovače“ uplatňuje též tento typ jednání a vede tým k počátečnímu nadšení z práce 

a tíhne k ignorování problémů. Vyjádření nesouhlasu nepřipadá v úvahu a dělá tak ze společných 

problémů, problém každého jednotlivce. Kouč má sklon jednice, kteří nesouhlasí vyřadit 

z projednávání a týmové práce. 

„Rebel Rozstřelovač“  

je člověk, který má přirozený cit rozeznat nesoulad v týmu a jeho práci, vypozorovat 

nespokojenost a vyhledat a pojmenovat oblasti, ve kterým je potřeba učinit změny. Má ale sklon 

ke stálé nespokojenosti, vytváření tlaku, nevydrží chvíli v klidu a své zaměstnance podporuje 

v inovacích, v kritičnosti a živém konverzování. Vytváří tento tlak nepřetržitě, to může být po čase 

pro některé jedince frustrující. Jeho jednání žene tým ke změnám, které jsou potřeba a které cílí 

na efektivnost práce. Tento postoj často zaujímá i ke svým nadřízeným, kteří ho vnímají jak 

průkopníka a inovátora, někteří ho však mohou vnímat i opačně jak věčného kritika, nebo dokonce 

buřiče. Kouč, jenž přebírá roli „rozstřelovače“ pak kopíruje vedoucího v jeho rutině a praxi, 

pomáhá v upřímné komunikaci a tím pádem snadno přichází na kloub překážkám, slabinám či lžím 

v týmu. Otázkou však zůstává, zda kouč zvládne situaci správně pojmout pro docílení nápravy, 
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jelikož daná témata mohou být příliš choulostivá na to je bezprostředně rozvinout. Může totiž dojít 

na to, že to stav týmu oslabí ještě víc. 

„Praktik“  

Dalším typem vedoucího může být tzv. „Praktik“, který se jeví jako velmi konkrétní a vyžaduje 

po svých zaměstnancích stejně konkrétní postupy směřující k výstupům. Toleruje občasné emoční 

vypjetí, ale spíš pro něj nemá pochopení a nedokáže se do něj vcítit, podporuje spolupráci, jelikož 

ví, že každý s plněním úkolů potřebuje pomoci. Dává přednost účelu před vizí a konflikty řeší 

věcně a nezaujatě.  

„Systematik“  

„Systematik“ má sklon mít ve všem pořádek, umí přesně koordinovat rozčlenění rolí, potrpí si na 

přesném popisu dění v týmu, přesnou definici postupů práce a jejich fází. Cizí mu není ani 

analytické myšlení, avšak má sklon také hájit ověřené a rozběhnuté postupy. Není otevřený 

změnám a pokud k nim dochází, má tendenci vracet se do původního stavu. Řešení konfliktů není 

jeho silnou stránkou, jsou pro něho příliš spletité, jeho jednání však vnáší do týmové práce jistotu 

a bezpečí, prozíravost a jistá očekávání. Zaměřuje se a zajímá se o organizační chod a řád a dějový 

průběh, upozaďuje přitom záměr na zaměstnance a jejich potřeby. Kouč, který přejímá 

systematické jednání poskytuje týmu určitá pravidla o jeho složení, může mít sklony ke striktnímu 

dodržování naplánovaného postupu, přitom se neohlíží na týmový děj a rozpoložení. O změnu 

příliš zájem nejeví a soustředí se hlavně na proces, který spíše moderuje. 

„Vizionář“  

V poslední řadě je zde role „vizionáře“, ten se nesoustředí na dílčí vývojové etapy, ale podporuje 

tým v práci na představách a dlouhodobém cíli. Přesto ale do jednotlivých etap vnáší náhledy, 

názory, trendy – upevňuje představu (vizi) o kterou tým usiluje.  

Prošková a spol. (2014, s. 101) ve své knize uvádějí příklad z praxe, kde popisují různorodou 

atmosféru na školení a co ji ovlivnilo: …,,Někde byla nálada uvolněná, vtip, udělalo se hodně 

práce, diskutovalo se, jinde to byla mlčící jednotka, která si jen zapisovala, z centrály byla skupina, 

která neustále odbíhala, doplňovala se, lidé mluvili mezi sebou atd. Přemýšlela jsem, čím to bylo. 

A pak jsem došla k závěru, že záleželo na chování šéfa. Byl šéf, který ke mně přišel, pozdravil, 

podal ruku, představil se, prohodil pár slov, omluvil se, že bude muset na třicet minut odejít, ale 
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že se vrátí (a skutečně to tak udělal). Stejně tak přišli i jeho podřízení, představili se, líbilo se jim, 

že jsou chlebíčky, kvitovali s povděkem kávu. Kurz byl konstruktivní, s vtipem, ale bylo jasné, že to 

berou vážně. Kurz skončil, hlavní šéf mi před všemi poděkoval a dal jim jasné pokyny, jak se věci 

přenesou do praxe.“…,,U jiných týmu jsem nepoznala, kdo je ten šéf, lidi se moc neznali ani mezi 

sebou, atmosféra byla divná, jediné, co je zajímalo, bylo, kdy že to skončí, aby stihli 

oběd.“….,,Můžete si svůj tým posílat na kurzy týmové práce, pozitivního myšlením apod., ale jestli 

„doma“ lidé nevidí „vzor“, jak se chová šéf, je to zbytečné. Stejně jako se děti učí od dospělých – 

rodičů, prarodičů, vzorů – později napodobují své vzor i v práci.“  (Prošková, 2014, s. 101) 

2.9 Techniky týmového koučování 

Má-li být týmový koučink prováděn kvalitně, je zapotřebí zvolit ty správné techniky, stejně tak 

vybrat dobrého kouče. Princip netkví v jednotlivých krocích koučinku ale především v navození 

správné atmosféry a postoji kouče. Níže interpretované techniky pomáhají v práci s týmem při 

týmovém koučinku a pomáhají k dosažení kladného výsledku. Jsou přeformulovány z odborné 

literatury a pocházejí i z praxe. Popis jednotlivých technik navazuje na dalších stránkách: 

2.9.1 Techniky uplatňované na rozvoj nápadů 

Tak označujeme techniky, které pomáhají k tvorbě nevšedních nápadů prostřednictvím 

originálních a hravých přístupů. 

Při technice Brainstorming mohou všichni z týmu přicházet se svými nápady. Ty se doslovně a 

bez poznámek zaznamenávají. Cílem je vyprodukovat více nápadů. (Mohauptová, 2013, s. 202) 

Při aplikování kolujícího papíru každý člen týmu obdrží list papíru a má za úkol sepsat tři nápady 

v čase pěti minut. Předává ho spolupracovníkovi vedle sebe a sám přebírá také další od někoho 

jiného. Prochází si nápady na papíře, který dostal a připíše na něj zase i svoje nápady. Opět předá 

papír dalšímu. Výsledkem je větší počet nápadů v jednom okamžiku. (Plamínek, 2000, s. 174) 

Pokud je zvolena technika „kartičkového brainwritingu“, každý člen týmu napíše svůj návrh na 

jeden lístek a tým pak s těmito nápady pracuje. Přínos techniky tkví ve sbližování a sjednocování 

při práci s nápady. (Mohauptová, 2013, s. 203) 
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2.9.2 Techniky týmového koučinku uplatňované k rozvoji vyhodnocení nápadů a 

rozhodování 

Aktivita týmu má časový plán a jasně daný rámec, ten má upevnit logické uvažování a nastavit 

limity. Využívají se zejména tehdy, pokud se cílí na praktické a věcné řešení a na výstup ze 

soustředivého myšlení. Specifikace Blýskavice dle Kolajové (2006, s. 68): „Je to metoda rychlé 

kritiky nápadu nebo jevu. Každý z účastníků musí velice pohotově, jasně, stručně a co nejotevřeněji 

i nejkritičtěji sdělit svůj názor – nejdříve co se mu líbí, poté eventuální možné nevýhody, rizika či 

nedostatky konkrétních nápadů nebo návrhů.“ Blýskavici lze využít, když je zapotřebí rychlé 

reakce na nějaký problém, či krizi. Tým musí být pro tuto techniku vyzrálý, jelikož se zde využívá 

upřímnost a posuzování. Při blýskavici existuje riziko, že kritika nebude přijata, může být 

nesprávně interpretována, a tudíž nesprávně pochopena ať některým z jednotlivců, či celým 

týmem.  

Jako další metodou používanou při rozvoji vyhodnocování nápadů a rozhodování je pojmenovaná 

metoda Šest klobouků, ty mají představovat šest jiných úhlů pohledu, díky nímž lze na stav 

nahlížet souhrnně. Různé barvy klobouků představují konkrétní stanoviska, může se jednat i o 

fyzické klobouky. Tuto techniku je vhodné použít tehdy, pokud je potřeba se na nějaký problém 

dívat komplexně, hledat v něm širší souvislosti, vnímat různé pohledy a na základě toho dojít 

k rozhodnutí. Uplatnit lze i pokud se týmu nedaří problém vnímat z širší perspektivy a je tedy 

nutné podívat se na problém z konkrétního hlediska. Technika je časově náročnější a je vhodné ji 

využívat v omezeném počtu, ideálně v týmu maximálně o 12 členech, kteří by měli být více 

kreativní. Všechny klobouky mají symbolizovat nějaký stav emocí, způsob vnímání a zhodnocení 

případu. Členové si klobouky mezi sebou postupně vyměňují a promlouvají o situaci, může se stát 

i to, že se tým přikloní ke stanovisku, který představuje jeden konkrétní klobouk, nebo se někdo 

z týmu na chvíli přikloní k jinému stanovisku (jinému klobouku). Bílý klobouk představuje 

skutečnosti, čísla, informace, žádné emoce se neprojevují, nahlíží na věci fakticky, nepřetváří je, 

neformuluje a nevytváří žádné domněnky. Červený klobouk je naopak zaměřen na emoce, dojmy, 

které se vztahují k danému stavu a jeho překážkám a jedinec prezentuje upřímně, jak na něj situace 

působí. Žlutý klobouk reprezentuje pozitivní a tvořivý přístup, z tohoto úhlu pohledu jedinec na 

situaci nahlíží, vyzdvihuje, co dobrého přinese a předkládá racionální pozitivní vliv a dopady. 

Černý klobouk představuje negace a kritiku, z tohoto úhlu pohledu jedinec na situaci nahlíží, 

předkládá samé negativní dopady a rizika, které situace přináší, je skeptický a chová se ohroženě. 
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Zelený klobouk představuje nová východiska, rozvoj a růst, inovace a kreativitu, to vše přenesené 

do přístupu k dané situaci. Modrý klobouk zastupuje průběžný pohled na danou situaci, usnadňuje 

dění a pohled na problém, prezentuje též organizaci a obsah debaty, cílí na nalezení řešení, výběr 

závěrů a výstupů. Každý z klobouků má dostatek času na formulaci a projev a cílem je přijít na 

společné řešení konkrétní situace. Zásadou techniky je, že se všichni zástupci drží pouze tématu, 

vyjadřují se pouze k předmětům diskuse, nenapadají ani nekritizují ostatní členy týmu, a naopak 

se mezi sebou podporují a naslouchají si, i když nemusí být projev všem zcela příjemný. Pocit 

bezpečí k výroku dojmů či emocí zabezpečuje v týmu kouč. (Mohauptová, 2013, s. 211-212) 

2.9.3 Techniky týmového koučinku slučující divergentní a konvergentní způsob myšlení 

Dle Mohauptové (2013, s. 213-215) se mezi tyto metody řadí například Brainstorming s 

vyhodnocovací fází. Této metodě se také jinak říká „bouře mozků“ a patří mezi nejvíce používané 

techniky pracující na tvorbě a na navazujícím vyhodnocením. Důležitý je záměr na obě její části, 

jak na tu tvořivou, tak i na vyhodnocovací a používá se, když je potřeba produkovat nové nápady, 

návrhy řešení, také pokud je potřeba v týmu rozvinout kreativní uvažování, nebo pokud je potřeba 

zapracovat na systému uvažování týmu, jeho postupech a hodnocení návrhů. Ideálně se používá 

ve skupině menší než 12 členů a je časově velmi náročná. Skládá se ze čtyř fází a začíná 

vyjasněním pravidel a vymezením tématu, pokračuje tvorbou nápadů / návrhů řešení, poté 

hodnocením vymyšleného, a nakonec volbou nejvíce vyhovujícího řešení a v návaznosti na to 

tvorbou akčního plánu. Jako každá technika má i tato svá rizika, v podvědomí týmu může být 

ukotvené již převládající řešení a nedaří se ho nahradit jiným. Můžou se projevovat výrazné sklony 

ke kritice, to většinou vede ke strachu jednotlivců projevit svůj názor. Tým může přijít i na to, že 

nejvíce vyhovující návrh řešení není splnitelný a tým nemá vůli uvažovat o řešením náhradním. 

Metodu, kterou po sobě zanechal velice známý a úspěšný americký podnikatel, producent a režisér 

Walter Elias Disney je známá jako Disneyho metoda a cílí na rozvoj kreativity, tvořivosti a 

nalézání inovativních a originálních řešení. Disney přišel s myšlenkou, že každá bytost má ve svém 

nitru osobnost snílka, realisty a kritika – všichni tři nějak uvažují a v důsledku svého chování i 

jednají. Technika umožňuje všechny tři role postupně střídat a vnímat přitom vždy z konkrétní 

pozice daný problém a zabývat se jeho řešením. Uvádí se jako technika nejvíce praktická, která 

má doladit řešení do detailu a stejně tak cílí na odkrytí a minimalizaci slabin a rizik. Role snílka 

se zaměřuje na kreativní myšlení, tvorbu vizí a řešení, jakou cestou vizí dosáhnout. Role realisty 
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postupuje konstruktivní způsobem a hledá způsoby, jak dosáhnout cíle, klade důraz na realizaci 

nápadů a postupuje k dosažení svého plánu (snu). Na roli kritika pak zbývá rozklíčovat v plánu 

slabiny, odhalit potenciální rizika a předložit svou zpětnou vazbu. Nehodnotí původní myšlenku 

ale plán, jak ji uplatnit. Technika se využívá v praxi tak, že celý tým je v určitém momentu vždy 

v jedné konkrétní roli, a tak uvedenou situaci posuzuje. Tým všechny role postupně vystřídá, je 

proto pro každou roli stanoven časový limit. Metoda se používá zejména ve chvílích, kdy tým má 

představu o tom, čeho chce docílit a jen hledá postup. Aby byla technika efektivní, je zásadní držet 

se přesného rozdělení rolí, nesmí do sebe vzájemně zasahovat, musí se dodržovat správný postup, 

například kritik může komentovat práci realisty, práci snílka nikoliv. Kritika k vizi nezapadá, to 

také může být rizikem techniky, pokud se týmu nedaří vystřídat role, často setrvávání pouze v roli 

kritika. (Kreativní Disney metoda v koučování, online, 2016) 

„Disneyho metoda umožňuje odívat se na věci ze tří odlišných úhlů pohledu, poukazuje na to, jak 

si plnit sny, vytvářet vize a jak je plánovat. Walt Disney dokázal, že lze vytvářet zcela bláznivé, 

pohádkové vize, i když se zprvu zdá, že to z jakéhokoli důvodu nepůjde.“ (Kreativní Disney metoda 

v koučování, online, 2016) 

2.10 Speciální techniky týmového koučinku 

Jsou zaměřeny na pochopení klíčových jevů, jestliže ale tyto jevy chybí, činnosti týmu se stávají 

obtížnějšími. Některé přináší faktické výstupy a některé nemají přinést žádné závěry ani akční 

plány, cílí pouze na přijetí a přetváření postojů, které mají přispět k týmovému rozvoji. Pro týmový 

koučink je nezbytné, aby tým dospěl k akceptování natavených pravidel a měl v úmyslu pracovat 

se systémem. Techniky, které jsou zaměřeny na systém práce mají pomoci s pochopením a 

vnímáním celistvého systému ale i jeho dílčích částí. Dvě tyto techniky, které jsou zaměřené na 

posílení respektu a emoční inteligence jsou níže pospány dle Mohauptové (2013, s. 223-228) 

2.10.1 Techniky posilující respekt a emoční inteligenci 

Protihypotéza je snadná a časově nenáročná technika. Hypotézy se dají identifikovat jako 

představy o běhu a důvodů událostí, které ve skutečnosti nejsou známy. Člověk je poměrně zdatný 

ve vytváření fantazií, které nemají s realitou nic společného a má též tendenci propadat 

katastrofálním scénářům, to může ovlivňovat chování či jednáni dané osoby. Technika má posílit 

uvědomění reality a odlišit ji od představ. Odhaluje, že bez skutečností se v mysli vytvářejí 

katastrofální domněnky a je tedy nutné zjistit, jaký je faktický stav situace, proto také odlehčuje 
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situace v týmu a vede k nadhledu. Lze ji použít při posouzení situace z jiného úhlu, z odstupu, 

nebo pokud jsou v týmu dva jedinci, kteří mají vůči sobě odmítavý postoj a kdy je tyto postoje 

ovlivňují a nedokáží se od nich oprostit. Část týmu se staví do opačné pozice než část druhá a 

členové týmu musí být schopni sebereflexe a zachovat si na věci nadhled. Při technice je postup 

vedený ve čtyřech fázích, přičemž v té první se daná osoba snaží vcítit do role druhé strany. V 

druhé vnímá pozorovatelovu představu jako ucelenou a z větší dálky a ve třetí fázi se obrací 

pozorovatel na řešitele a navrhuje mu řešení z jiné perspektivy. Ve čtvrté fázi se vrací do role 

řešitele a navrhuje možnosti reálného řešení. Pohoda, prostor, vcítění, přívětivá a vlídná týmová 

komunikace je zcela zásadní pro maximální efekt techniky, naopak kritiku, nátlak, odůvodňování 

zde není vhodné používat.  

Technika Emočních map je poměrně jednoduchá a časově tedy nenáročná a aplikovat ji lze 

v menších skupinách maximálně do osmi lidí. Emoční mapy podporují rozvoj při vnímaní 

ostatních lidí, tzv. emoční inteligenci. Pokud jedinec /tým nerozumí sám sobě, nebude rozumět ani 

ostatním, proto právě emoční mapy pomáhají v lepší orientaci mezi pocity, nejdříve odkrývají ty 

povrchové a postupně i ty hlubší. Své uplatnění technika nachází zejména pokud je potřeba vcítit 

se do role druhého a nahlížet do dané situace hlouběji. Každý dojem se pečlivě zaznamenává, 

záznam ale není veřejně přístupný a jeho záměr je použit pro jedno konkrétní setkání, takže tým 

se k němu v budoucnu znovu nevrací. Zaznamenané dojmy slouží jako předloha do diskuze 

s druhým týmem. 

Obrázek č. 4 – Schéma emoční mapy 

 
zdroj: Emoční mapa, online  
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3. Příležitost k využití týmového koučinku ve škole 
 

„V životě školy lze využit všechny formy koučování. Nejlepší využití však mají zejména skupinové 

či týmové koučování. Skupinové či týmové koučování se může stát pravidelnou součástí práce při 

zavádění změn do ŠVP, při práci se žákovskými týmy, nebo při řešení důležitých otázek či problémů 

(materiální, technické a jiné zajištění výuky, nastavení nového režimu školy apod.).“ (Horská, 2009, 

s. 124). Koučovat týmově můžeme jakékoliv téma, může ho vést sám ředitel školy, či pověřený 

pracovník tzv interní kouč, na větší a závažnější témata je možné zvolit externího kouče a pracovat 

s týmem. Nejčastější příležitostí je vedení pedagogické rady, cíl může stanovit vedoucí a otázkami 

doplňují ostatní a je ponechána volnost k diskuzi pedagogickému sboru. Týmově koučovat lze i 

určité téma, které školy zatěžuje, příkladem běžné praxe je rozpor či nesoulad mezi asistenty 

pedagogů a pedagogy. (Manuál koučování pro ředitele škol, online, 2019, s. 28) 

3.1 Externí koučink pro ředitele škol – jaké jsou možnosti na trhu, jak je 

financováno a jaký je zájem o tuto formu vzdělávání 

3.1.1 Zájem ředitelů o koučink  

 

„Vést jakýkoliv tým lidí je jedna z nejnáročnějších činností. Řídit školu z pozice ředitele či zástupce 

je navíc zatíženo specifickou činností škol a tím, že jejich cílem je vytvořit podmínky pro vzdělávání 

dětí a dospívajících. A to za měnících se podmínek.“ (Význam koučinku pro ředitele škol, online, 

2018) 

Aby koučink správně fungoval a byl nakonec úspěšný, je zcela zásadní zájem jedince (v tomto 

případě ředitele či zástupce) se situací zabývat, chtít dojít k hlubšímu sebepoznání, nacházet nová 

řešení a uvážit své stávající postupy, postoje a řešení. Pokud se jedinec vyhýbá sebehodnocení, 

koučování nemá význam. Umění sebehodnocení může přinášet uspokojující pocit, jelikož se 

člověk nezabývá pouze rozborem toho, na čem je potřeba zapracovat, ale hodnotí také to, co se již 

povedlo, pro co má daný člověk nadání a jaké jsou jeho silné stránky. Často člověk dojde k tomu, 

že některé činnosti může dělat efektivněji a za polovinu času. Z toho také vyplývá, že koučovaný 

ředitel musí chtít nejen reflektovat své jednání a výstupy z něho plynoucí, ale také musí být 

nakloněn k přijímaní změn. Tyto změny nemusí být masivní, často stačí poupravit směr, pohled 

na daný problém či překážku, poté se již snadno otevře prostor k vytváření změn a celý proces se 

dá do pohybu. V současné době příliš ředitelů koučink nevyužívá, na vině je pravděpodobně strach 
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z příliš velké časového zatížení ředitele. Metoda je přitom velmi efektivní v podpoře řídících 

schopností a dovedností, a naopak tak může spoustu času ředitelům ušetřit. Často se před 

samotným koučováním objevuje obava, zda je vztah kouče a koučovaného diskrétní, ze strany 

kouče je zachování diskrétnosti absolutní nutností, protože tento vztah staví na důvěře. Jestliže 

kontrakt zadává vedoucí koučovaného, je oprávněný se zajímat pouze o předměty či oblasti 

diskuse a pokud koučovaný chce své výstupy sdílet s vedoucím, je tato volba ponechána na něm. 

Vedoucí je potom oprávněn posoudit výsledek a progres. Z dřívějších průzkumů vyplynulo zjištění, 

že koučink je řediteli a jejich zástupci využíván více v předškolním vzdělávání, hlavním důvodem 

bývá zvýšení efektivnosti manažerských dovedností používaných při jejich řízení a také pro hladší 

průběh při zavádění změn. Dnešní doba přináší rychlý a zvyšující se tlak na ředitele v tom, aby se 

na svých vedoucích pozicích dál vyvíjeli hlavně v oblasti řídících schopností. Často znalosti a 

dovednosti, které daný ředitel uplatňoval před pěti lety přestávají stačit, proto se nejvhodnější 

investicí do změn ve způsobu uvažování a nalézání řešení stává právě koučink. To je hlavním 

důvodem proč vysoce postavení firemní manažeři do spolupráce s kouči investují svůj čas i 

finanční prostředky, chtějí pro sebe i své zaměstnance maximální efektivnost a pracovní výkon, 

který je dovede na vrchol. Přesně tento význam by měl mít koučink také ve školském prostředí a 

měl by ho využívat každý ředitel školy. Na základě individuálních možností a podmínek spolu 

s podporou kouče může hledat reálná řešení každý ředitel a každá škola. (Význam koučinku pro 

ředitele škol, online, 2018) 

3.1.2 Možnosti na trhu  

Více nabídek na trhu cílí na firemní prostředí a je to proto, že týmový koučink je využívám hlavně 

pro vedení týmů ve větších a rozmanitějších organizacích, kde je takových týmů široké spektrum. 

Také zde většinou nebývá překážkou uvolnění prostředků na toto vzdělávání a rozvoj pracovníků. 

Nicméně každý po menším průzkumu na internetu zjistí, že nabídek je opravdu velká spousta, 

každý kouč či koučovací společnost má detailní výčet svých aktivit a působností, uvádí také své 

reference, vedou online webináře a někteří se snaží zájemce nalákat na zkušební lekci zdarma. Při 

výběru pak všeobecně platí, čím užší záběr, tím větší kvalita. (Koučování ve škole, online, 2019)  

3.1.3 Financování 

Mít svého kouče už není jen výhradním právem firemních manažerů na vysokých postech, koučink 

se dostává jistě i do škol. Nejlepší možností, jak se vyhnout riziku vzniku konfliktu mezi rolemi 
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v týmu je obrátit se na pomoc externího kouče, tzn. člověka z vnějšku mimo vnitřní prostředí 

organizace. Po této stránce mohou školám pomoct Šablony II, určená sekce pro profesní rozvoj 

pedagogů prostřednictvím supervize, mentoringu a koučinku, kdy tato sekce poskytuje možnost 

výběru a začlenění externího kouče. Škola tak nemusí řešit žádné další vzniklé náklady na rozvoj 

pedagogů a může si tento požadavek financovat z dotací. (Koučování ve škole, online, 2019) 

Kdo může o dotaci zažádat: 

Mateřské a základní školy* 

Základní umělecké školy* 

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)* 

Subjekty mohou být z celé republiky, včetně hl. m. Prahy 

*Nezřizované organizačními složkami státu nebo zřizované MŠMT. 

Dotaci poskytuje: 

MŠMT – sekce operačních programů (Šablony II, online, 2019)  
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4. Metodologie 

4.1 Stanovení a popis výzkumného problému 

Teoretická část je podložena pečlivě vybranou rešerší odborné literatury, která se zaměřuje na 

popsání problematiky týmu, vedení týmů, týmových rolí a týmové práce tak, aby bylo zřejmé z 

čeho vlastně týmový koučink vychází. Dále je v teoretické části rozebírán a podrobněji popsán 

týmový koučink a co od něj lze očekávat. Jednotlivé kapitoly o týmových rolí a jak tyto role 

podporovat a rozvíjet, doplňují kapitoly o profilu ideálního kouče a nejvíce používaných technik 

týmového koučinku. Teoretická část je zakončena poznáním, zda je týmový koučink aplikovatelný 

i ve školském prostředí, jestli je o něj zájem, jaká je nabídka na trhu a jaká jsou jeho případná 

úskalí. Vše z jmenovaného slouží jako podklad pro praktickou část práce, v té je zkoumán předem 

určený jev ve sféře svého reálného kontextu, v tomto případě je to kurz na týmový koučink a jeho 

vliv, který má na přístup k této metodě a jejího využití. Při tvorbě podoby empirické části této 

práce jsem se opírala o metodickou příručku od Hendla, 2005. 

4.2 Výzkumný cíl a výzkumné otázky  

Cílem práce je analyzovat poznatky z kurzu na týmové koučování a zjistit, jak mění přístup 

ředitelů škol k této metodě.  

Výzkumné otázky:  

Pro dosažení cíle jsem zvolila tři výzkumné otázky, které mi sloužily jako opěrný bod při 

zjišťování a zpracování výsledků.  

1. Jaký je pohled účastníků na metodu týmového koučinku před absolvování kurzu na týmové 

koučování?  

2. Jak své počáteční mínění o metodě týmového koučinku účastníci kurzu vnímají po absolvování 

kurzu na týmové koučování? 

3.  Má účast na kurzu týmové koučování vliv na další využití v ředitelské praxi? 

4.3 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvoří devět vedoucích pracovníků škol (ředitelé škol a zástupci ředitele), kteří 

se osobně účastní jednodenního kurzu na týmový koučink, který vede certifikovaný kouč. 
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Hodnověrnost výzkumu je zajištěna výběrem respondentů, kteří zastávají řídící pozici a mají již 

zkušenosti s vedením lidí ať jednotlivců nebo týmů. Předpokladem také je, že pracují se širokým 

spektrem různých pracovníků a setkali se již s nějakými metodami pro rozvoj pracovníků. 

Hodnověrnost výzkumu je též zajištěna vhodnou kombinací otázek v dotazníkovém šetření i v 

polostrukturovaném rozhovoru, které vzájemně potvrzují nebo vyvrací předchozí tvrzení 

respondenta. Anonymizovaná jsou všechna jména respondentů, věk a délka praxe je uvedena. Při 

tvorbě rozhovorů jsem čerpala z metodické příručky od Vojtíška, 2012 a Švaříčka, 2014 s 

přihlédnutím ke konkrétním výzkumným otázkám. Při přípravě struktury rozhovoru jsem čerpala 

z metodiky od Hendla, 2005, tak aby tvořila podklad pro doplnění a prohloubení získaných 

poznatků z dotazníkového šetření, během rozhovoru jsem však aktivně reagovala na odpovědi 

respondenta a snažila se z rozhovoru vytěžit maximum. Rozhovor probíhal 20 min a byl nahráván 

prostřednictvím diktafonu, samozřejmě se svolením dotazovaného a výhradně pro mé osobní 

využití při zpracování výstupu. Tento záznam mi pak sloužil k selektování nejpřínosnějších 

poznatků. Výstup z rozhovoru je též anonymní. 

4.4 Metody výzkumu 

V této práci jsem pro získání dat zvolila kvalitativní design případové studie. Níže je tento design 

výzkumu definován podrobněji. Jako nástroj pro sběr dat jsem vybrala dotazník složen 

z uzavřených otázek i několika otevřených otázek a polostrukturovaný rozhovor pro doplnění 

výstupů z dotazníků. Data jsou sesbírána ze dvou dotazníků, které byly členům kurzu na týmový 

koučink dány k vyplnění před a po absolvováním uvedeného kurzu. První dotazník měl prošetřit 

přístup respondentů k metodě týmového koučinku před absolvování kurzu na týmový koučink a 

druhý dotazník měl zhodnotit přístup respondentů po absolvování téhož kurzu. Rozhovor zde má 

úlohu doplnit či rozvinout data získaná z dotazníků. Pro potřebu svého průzkumu jsem tedy zvolila 

jako nejvhodnější právě techniku dotazování, do níž je zařazen rozhovor i dotazník. Specifika obou 

technik rozvádím níže a použití v terénu popisuji v následující kapitole.  



43 

 

Případová studie 

„Případová studie se snaží co nejkomplexněji prozkoumat jeden případ z hlediska vztahů a 

vnějších souvislostí. Cílem případové studie je odhalení faktorů, které ovlivňují dynamiku 

případu.“ (Vojtíšek, 2012, s. 36). Případová studie se zaměřuje na podrobné studium jednoho 

případu nebo několika málo případů. Zatímco ve statickém šetření je shromažďováno poměrně 

omezené množství dat od mnoha jedinců (nebo případů), v případové studii naopak dochází ke 

sběru velkého množství dat o od jednoho nebo několika málo jedinců. V případové studii jde o 

popsání složitostí případu, vztahů a jejich celistvosti. Na konci studie se zkoumaný případ 

vřazuje do širších souvislostí. Prostřednictvím případové studie dochází k zjištění skutečností o 

dosud neznámé speciální situaci a díky ní se o této situaci můžeme něco naučit. Většinou 

využívá kvalitativní metody sběru dat, ale výjimkou není ani použití metod kvantitativních. 

(Hendl, 2005, s. 104-113). Kombinace kvalitativní a kvantitativní metody sběru dat je použita 

právě v této bakalářské práci. Správně pojatá případová studie musí uznávat jistá pravidla a 

postupy, proto jsem během výzkumného šetření postupovala podle jednotlivých kroků, které 

vychází z metodiky od Hendla, 2005. Jednotlivé kroky shrnuji do fází: přípravy, utvoření návrhu 

a plánu výzkumu, uskutečnění samotné studie a vypracování závěru, ve které jsou shrnuty 

poznatky získané z výzkumu.  

Dotazník „v jeho základní podobě nahrazuje strukturovaný rozhovor a je předložený v písemné 

podobě. Velkou výhodou dotazníků je pokrytí relativně velkého vzorku. Nevýhodou dotazníkového 

šetření je anonymita respondenta. Dotazník dává často obrázek o tom, co respondent říká a jaký 

chce být než o tom, jak myslí a jaký je doopravdy. Dotazník se může skládat z několika typů otázek. 

Lze vybírat z uzavřených, které nabízejí předem stanovené odpovědi Ano/Ne, nebo mohou nabízet 

položky o více tvrzení, která má respondent vybrat. Někdy obsahují i položku „jiné“ a následné 

místo pro specifikaci. Déle mohou být použity otázky otevřené, které umožňují specifikovat 

respondentův názor. Hodí se do kvalitativních výzkumů. V poslední řadě jsou na výběr otázky 

škálové, kdy respondent vybírá sílu odpovědi na pevně stanované škále (viz Lickertova 

škála).“ (Vojtíšek, 2012, s. 28). V dotaznících v této práci jsou kombinovány všechny typy otázek. 

Polostrukturovaný rozhovor „je nejčastěji využívanou metodou sběru dat v kvalitativním 

výzkumu. Používá se pro něj označení hloubkový rozhovor, jenž můžeme definovat jako 

nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí 

několik otevřených otázek.“ (Švaříček, 2014, s. 159-160) Důvodem použití kvalitativního 
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hloubkového polostrukturovaného rozhovor je fakt, že se zabývá nejen tím, co respondent říká, ale 

dostává se mnohem více do hloubky tím, že analyzuje, co se za jeho odpovědí skrývá. Tento typ 

rozhovoru tak umožňuje zkoumat důvody a stimuly určitého vystupování a jednání. Dalším 

důvodem je, že se pokládá za nejvhodnější ze všech variant používaných rozhovorů. Je v něm 

vyšší aktivita tazatele. Tazatel má předem nachystané pořadí otázek, které bude pokládat, ale 

zároveň tazatel očekává, že mu na ně respondent bude volně a ve svých odpovědích se rozpovídá. 

Tazatel má vytvořené schéma tzv. jádro rozhovoru, které je pro něj závazné a je nutné se jím 

zabývat. Má možnost měnit pořadí otázek, ale je nutné držet se navazujících částí. Je velice 

důležité, aby tazatel byl na rozhovor dobře připraven. (Švaříček, 2014, s. 159-160). V této práci je 

použit polostrukturovaný rozhovor, který je vhodný pro případovou studii. 
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5. Zjištění a zpracování výsledků 

5.1 Zpracované výsledky z dotazníku č. 1 

Tato kapitola provází zjištěnými se zpracovanými výsledky výzkumného šetření.  

Prostřednictvím dotazníků byla získána data pro empirickou část této bakalářské práce. Data jsou 

sesbírána ze dvou dotazníků, které byly účastníkům kurzu na týmový koučink dány k vyplnění 

před a po absolvováním uvedeného kurzu. Cílem šetření bylo získání dat k analýze poznatků 

z kurzu na týmové koučování a zjištění, jak mění přístup ředitelů škol k této metodě. 

Předpoklady opírající se o poznatky z odborné literatury, které mají zpracované výsledky 

z výzkumu potvrdit či vyvrátit. 

- účastníci kurzu mají před jeho absolvováním povědomí o koučinku, nebo ho využívají 

v praxi, 

- týmový koučink v praxi nevyužívají, 

- kurz má ovlivnit jejich názor na tuto metodu, 

- kurz má přispět k dalšímu využití metody v ředitelské praxi, 

- týmový koučink není ve školském prostředí rozšířen. 

Vyhodnocením dat z prvního dotazníku, který má posoudit přístup k metodě týmového koučinku 

před absolvování kurzu na týmový koučink se podrobněji zabývám níže. 

1. Vyberte prosím vaši věkovou kategorii. 

Z grafu na obrázku můžeme vyčíst, že se kurzu účastnilo nejvíce osob, konkrétně šest osob ve 

věkové kategorii 40-49 let. Na tu navazuje další kategorie ve věkovém rozmezí 50-59 let, přičemž 

tuto kategorii zastupují dva zúčastnění. V rozmezí 30-39 let se zúčastnil pouze jeden člověk a 

kategorie 20-29 let a 60 a více let nemá žádného zástupce. V tomto věkovém rozmezí se tohoto 

konkrétního kurzu nikdo nezúčastnil.  
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Obrázek č. 5: Graf vymezení věku 

 
zdroj: autorka práce 

2. Vyberte prosím pohlaví. 

Z odpovědí na tuto otázku, kde byly na výběr pouze dvě možnosti, a to žena a muž, konstatuji, že 

kurzu se zúčastnilo více žen než mužů, přičemž stav je téměř vyrovnaný v poměru 5:4. 

3. Jak dlouho zastáváte řídící funkci? 

Z grafu o délce řídící praxe můžeme pozorovat, že nejvíce účastníků v tomto kurzu má za sebou 

praxi v rozmezí 6-10 let (to ostatně koresponduje z grafem na obrázku č. 1). Tři z účastníků potom 

nepřesáhli délku praxe pěti let. Zcela zřejmý je fakt, že do kategorie 10 a více let praxe se neřadí 

žádný z účastníků kurzu.  

Obrázek č. 6: Graf působnosti v řídící funkci 

 

zdroj: autorka práce 
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4. Setkal/a jste se již s pojmem koučinku? 

Všech devět respondentů na otázku, zdali se již setkali s pojmem koučinku odpovědělo ano. 

5. Uplatnil/a jste již v minulosti metodu koučování při vedení lidí?  

Všech devět respondentů vybralo odpověď ano, tedy že již někdy využili metodu koučování ve 

své praxi. Jedná se tedy o kurz s pokročilými jedinci v této oblasti. 

6. Ohodnoťte, jak u vás ve škole funguje týmová práce? 

Respondenti ohodnotili týmovou práci v jejich škole dle jejich vlastního mínění. Jejich odpovědi 

shrnuje graf na obrázku č. 9. Pět z devíti respondentů hodnotí týmovou spolupráci v jejich škole 

jako převážně fungující. Jeden respondent si se stavem týmové spolupráce v jeho škole není jistý 

a tři respondenti týmovou spolupráci na jejich školách označili za příliš nefungující, přičemž jeden 

respondent si myslí, že v jeho škole týmová spolupráce nefunguje vůbec.  

Obrázek č. 7: Graf hodnocení týmové práce 

 

zdroj: autorka práce 

7. Vytváříte u vás ve škole týmy se zaměřením na určitý úkol/projekt?  

Do jaké míry účastníci kurzu tvoří projektové týmy se můžeme dozvědět právě z obrázku č. 10. 

Sedm účastníků odpovědělo že ano, tvoří týmy pro práci na určitém projektu, či zadaném úkolu. 

Naopak dva účastníci odpověděli, že týmy zaměřené na úkol či projekt nevytváří.  
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Obrázek č. 8: Graf tvorby projektových týmů 

 
zdroj: autorka práce 

8. Setkal/a jste se někdy s týmovým koučinkem?  

Co se týče povědomí o týmovém koučinku, jen dva z devíti respondentů se s týmovým koučinkem 

setkali. Zbylých sedm účastníků kurzu se s ním nesetkalo. 

9. Využíváte ho při vedení lidí ve vaší škole? 

U otázky č. 9 se všichni účastnící kurzu shodují, že týmový koučink ve své škole nevyužili při 

vedení lidí. 

10.  Má podle vás ve škole týmový koučink uplatnění? 

Jak je možné vyčíst z obrázku č. 12 téměř všichni respondenti (vyjma dvou) se shodli, že týmový 

koučink má potenciál využití ve škole. Konkrétními názory blíže zkoumá následují otázka č. 11. 

Obrázek č. 9: Graf znázorňující názor respondentů na využití týmového koučinku ve škole 

 

zdroj: autorka práce 
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11. Co si v tuto chvíli myslíte o týmovém koučování? 

Na tuto otázku odpovědělo pouze šest účastníků kurzu. Níže uvádím jejich postřehy či názory před 

kurzem na týmové koučování:  

Žena 1: „Týmový koučink je vhodným prostředkem k celkovému zefektivnění chodu školy.“  

Žena 2: „Týmový koučink je podpůrným prostředkem k budování týmové spolupráce a k rozvoji 

vedoucích pracovníků pod vedením zkušeného kouče.“  

Žena 3: „Může pomoct při začlenění ředitele školy do spolupráce s pedagogickým sborem.“ 

Žena 4: „Týmový koučink může být úspěšný, ale jen pokud je koučovací proces ve skupině veden 

správně.“  

Muž 1: „Koučováním by měl projít v současné době každý vedoucí pracovník. Myslím, že pokud 

je cílem stmelit kolektiv pracovníků a podpořit jejich spolupráci, je vhodnější zvolit týmový 

koučink.“  

Muž 2: „Podporuje efektivnější spolupráci mezi lidmi napříč všemi obory.“  

12. Jaká z níže uvedených možností se nejvíce blíží vašemu důvodu, proč jste vyhledali 

kurz týmového koučování? 

• Chci se naučit efektivní práci se svým týmem a chci následně týmový koučink uplatňovat 

při vedení lidí. 

• Chci se zlepšit již v uplatňovaném týmovém koučování. 

• Chci se pouze dozvědět o co jde v týmovém koučování, ale neočekávám uplatnění v praxi. 

• Jinou uveďte……………………………………………………………………………... 

Na poslední otázku, kde se respondenti měli rozhodnout k jaké navrhované možnosti z výběru se 

nejvíce přiklání a jaký byl tedy jejich motiv k vyhledání kurzu na týmový koučink, se osm 

respondentů přiklání k možnosti, ve které se chtějí naučit efektivní práci se svým týmem a chtějí 

následně týmový koučink uplatňovat při vedení lidí. Naopak nikdo z nich definitivně neočekává, 

že by poznatky z kurzu na týmové koučování neuplatnil v praxi vůbec. Možnost zlepšení již 

v uplatňovaném týmovém koučování nevybral žádný z respondentů, což logicky vychází 

z odpovědí na otázku č. 9, kde je jasné, že nikdo z respondentů nevyužívá přímo týmový koučink 

při vedení lidí ve své škole. Respondenti měli možnost uvést vlastní odpověď, pokud by se jejich 
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motiv neshodoval s možnostmi z výběru. Jeden respondent využil možnosti uvést svou vlastní 

odpověď, která byla modifikací jedné z navrhovaných možností. Respondent by se chtěl nejprve 

dozvědět, o co jde v týmovém koučování a až poté se rozhodnout, zda ho uplatní ve své praxi.  

5.2 Zpracované výsledky z dotazníku č. 2 

Vyhodnocením dat z druhé dotazníku, který má posoudit přístup k metodě týmového koučinku po 

absolvování kurzu na týmový koučink se podrobněji zabývám níže. 

1. Vyberte prosím pohlaví. 

U této otázky shledávám odpovědi stejné jako v dotazníku č. 1, to znamená, že kurzu se zúčastnilo 

pět žen a čtyři muži. Všichni na kurzu setrvali do jeho konce. Tato otázka měla z dotazníku získat 

data, zdali měl kurz vliv spíše na muže nebo na ženy.  

2. Byl pro vás kurz přínosný? 

V první otázce šlo o zjištění, jak byl kurz pro jeho účastníky přínosný. Na otázku se mi dostalo 

jednoznačných odpovědí, všichni na tuto otázku odpověděli ano. Kurz měl přínos pro všechny 

zúčastněné. Každému z nich tedy kurz přinesl něco, co mohou uplatnit do své ředitelské praxe 

nebo i do svého soukromého života. Kurz byl tedy úspěšný. 

3. Byl obsah kurzu dostačující k získání informací a utvoření představy o čem je 

metoda týmového koučování? 

Z odpovědí je zřejmé, že kurz obsahoval dostatek informací pro utvoření představy, o čem je 

týmové koučování. Shodli se na tom všichni účastníci kurzu. Z jednodenního kurzu si tedy lze 

udělat představu, co od týmového koučinku lze očekávat. 

4. Věnovali jste se na kurzu konkrétním problémům, situacím, se kterými se setkáváte 

při své praxi? 

Tato otázka měla zjistit, jestli měl obsah kurzu také dosah do praktického využití. Všichni 

účastníci kurzu se shodli, že v průběhu kurzu měli možnost diskutovat o vlastních problémech, 

situacích, se kterými mají zkušenosti ve své praxi.  
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5. Myslíte si, že uplatníte poznatky získané z kurzu na týmové koučování ve své praxi?  

Odpovědi na tuto otázku slouží k utvoření představy o tom, zdali účastníci využijí získané 

poznatky z kurzu ve své praxi. I u této otázky se všichni účastníci kurzu shodli na využití poznatků 

získaných prostřednictvím kurzu. Toto zjištění hodnotím jako velmi pozitivní. 

6. Myslíte si, že se změnil váš pohled na metodu týmovému koučinku po absolvování 

kurzu? 

Obrázek č. 10 – Graf vyznačují změnu pohledu na metodu týmového koučinku  

 

zdroj: autorka práce 

Z odpovědí vyšlo najevo, že pohled na metodu týmového koučinku prošel změnou u sedmi 

zúčastněných. Dva z respondentů zhodnotili, že u sebe nepozorují žádnou změnu a kurz tedy nijak 

neovlivnil jejich předchozí smýšlení o metodě.   

7. Popište prosím vlastními slovy, jak vnímáte týmové koučování nyní? 

Otázku č. 7 vyplnili všichni účastníci. Díky kurzu mají nyní už všichni zúčastnění nějaký názor na 

metodu týmového koučování. Níže uvádím jejich postřehy či názory po kurzu na týmové 

koučování.  

Žena 1: „Týmový koučink pomáhá nastavit pravidla pro komunikaci a fungování lidí v jakékoliv 

skupině, zvlášť pokud ty pravidla nejsou dlouhodobě nastavena, pomáhá zažít si je. Pro mě 

představuje novou cestu v komunikaci, než na kterou jsme byli doposud zvyklí.“ Našla jsem na 

kurzu důvod, proč bych ho měla používat.“ 

Žena 2: „Při týmovém koučinku jsem si uvědomila, jak mám rozlišovat, kde mám dát prostor a 

kde naopak musím rozhodnout, kde nastavit hranice. V kterých situacích to mám mít pevně v ruce 

a ve kterých to můžu pustit.“ 
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Žena 3: „Týmový koučink má výhodu, že je jako šitý na míru, každý si může určit, co potřebuje 

řešit, je to o mě, ne o tématu, který ten lektor pro mě předem připravil.“ 

Žena 4: „Teď už myslím vnímám, že budu schopna lépe pochopit a vnímat lidi, a to i ty, pro které 

jsem pochopení neměla, nemohla jsem s nimi najít nic společného, nebo mi dokonce neseděli. Teď 

už vím, že přesto, že jsme třeba rozdílní, budu vědět, jak se zaměřit a najít cokoliv i malý náznak 

společného a s tím člověkem táhnout za jeden provaz.“ 

Žena 5: Pokud se týmové koučování podaří, má za výsledek nejen to, že lidé v tom týmu lépe 

pracují, ale jsou spokojenější, jsou naladěnější na sebe navzájem. Víc si rozumí a dokáží pochopit, 

že ten druhý člověk je úplně jiný, protože má úplně jiný život, úplně jiné starosti ale hlavně, že je 

to tak v pořádku.“ 

Muž 1: „U týmového koučinku máte jistotu, že to nebude promarněná hodina, den, nebo více dnů, 

protože jeho účinky jsou už jen ze samotného principu koučinku zaručené.“   

Muž 2: „Týmový koučink má smysl i pro sebemenší projekty.“ 

Muž 3: „Účinná metoda na stmelování týmu na zlepšování vztahů na pracovišti i mimo něj.“ 

Muž 4: „Týmový koučink je zdlouhavá práce speciálně na těch vztazích, motivaci, stmelení toho 

týmu – to není otázka jednoho sezení, ale na rozdíl od významu jiných školení, které často nemají 

žádný přínos do praxe, bylo tohle užitečné.“ 

8. Máte do budoucna v plánu aktivně využívat metodu týmového koučinku při vedení 

lidí ve vaší škole? 

Sedm z devíti účastníků uvedlo, že plánuje aktivně využívat metodu ve své praxi. Jeden z nich 

neví, jestli ano nebo ne a je tedy nerozhodný. Pouze jeden ze zúčastněných je rozhodnutý, že 

nebude aktivně využívat metodu koučinku ve své praxi.  
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Obrázek č. 11 – Graf znázorňující využití metody v praxi po kurzu 

 

zdroj: autorka práce 

9. Budete pokračovat ve vzdělávání a rozvoji v týmovém koučinku? 

Sedm z devíti účastníků uvedlo, že se plánuje dále rozvíjet a vzdělávat v týmovém koučinku. Jeden 

z nich neví, jestli ano nebo ne a je tedy nerozhodný. Pouze jeden ze zúčastněných je rozhodnutý, 

že se dále nebude rozvíjet v týmovém koučinku.  

Obrázek č. 12 – Graf znázorňující navazující rozvoj v metodě týmového koučování 

 

zdroj: autorka práce 

5.3 Zpracovaný výstup z rozhovoru 

Následující kapitola provází zjištěnými a zpracovanými výsledky z polostrukturovaného 

rozhovoru, který jsem vedla s Marií (reálné jméno je nahrazeno jménem smyšleným), ředitelkou 

základní školy. Ředitelskou funkci zastává 8 let a je jí 49 let. Rozhovor měl předem danou 

strukturu otázek, kterých jsem se při rozhoru držela proto, abych se dozvěděla odpovědi na své 

výzkumné otázky. Zároveň jsem zbytečně rozhovor nenarušovala a nechala ho přirozeně plynout, 

abych se dozvěděla hlubší podstatu sdělených informací a porozuměla tak významu jejích motivů. 
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Rozhovor je rozčleněn do čtyřech okruhů. Tyto okruhy jsou podrobněji zkoumány prostřednictvím 

dílčích otázek. Jelikož se jednalo o popsání vlivu kurzu na týmové koučování na konkrétní osobu, 

rozhovor byl zaměřen a zpracován tak, aby splňoval design případové studie. 

V prvním části rozhovoru jsem se zajímala o dosavadní zkušenosti ředitelky školy 

s koučinkem, jaký je její postoj k němu.  

Marie se v minulosti již zúčastnila série seminářů na koučování, hned v prvních letech její 

ředitelské funkce. Z rozhovoru vyplynulo, že tehdy cítila potřebu zaměřit se na oblasti vedení lidí, 

ve kterých si uvědomovala své rezervy. Uvádí, že to byli takové nepříjemné záležitosti – strachy, 

nejistoty, které jí brzdili ve výkonu práce a uvědomovala si, že jestli na to má jít tou správnou 

cestou a vyvarovat se ještě větším zádrhelům, je potřeba s tím něco udělat. 

„Zaměřila jsem se právě na ty věci, které třeba nejsou dvakrát příjemné, ale cítila jsem, že právě 

na těch je potřeba pracovat a posunovat se v nich.“ 

„Pro mě koučovací přístup bylo něco, co mi změnilo život, i v té ředitelské roli. Docela dlouho 

jsem se odhodlávala poznat koučování a když jsem ho poznala, tak mě to hodně nadchlo.“ 

Na koučování má svůj pohled: 

„Pro mě koučování přestavuje spoustu různých vychytávek, které se dobře hodí do praxe. Okolí se 

to snažím přiblížit tím, že jsou to stejné vychytávky, které dobře slouží při řízení manažerů firem a 

že stejně tak dobře mohou posloužit ředitelům škol i když je jejich práce mnohem specifičtější.“ 

Jak jsem se dozvěděla z rozhovoru s Marií, v praxi využívá nejčastěji koučovací rozhovory a 

naslouchání.  

V druhé oblasti jsem zkoumala, jaké bylo Mariino smýšlení o týmovém koučinku před 

absolvovaným kurzem. 

O týmovém koučinku Marie věděla hlavně to, že dobře funguje ve firemním prostředí a že se hodí 

pro projektové řízení a motivaci při uskutečnění projektů například v korporátních společnostech. 

Nebyla si ale jistá, jak týmový koučink uchopit při uskutečnění projektů v jejich škole. Nevěděla, 

jak si přesně představit zapojení externího kouče do práce s týmem v její škole. Tušila však, že by 

se jí mohl hodit při zapojení učitelů do plánování společných činností, ve společném podílení se 

na rozhodování a tvorbě strategických plánů, nebo při hodnocení společně dosažených úspěchů 

(neúspěchů). 
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„Mluvím za sebe jako ředitelka školy, která ráda o věcech přemýšlí a pak ty své myšlenky potřebuje 

s někým sdílet a promluvit si o nich. Do jisté míry se můžete poradit se svými kolegy, ale mnohem 

lepší je poradit se s někým, kdo buď zastává tu samou funkci, nebo ještě lepší je jednat s lidmi, 

kteří vás umí nasměrovat správným směrem uvažování a sdílení“. Z jejího projevu vnímám, že 

jsou to pro ni právě kouči. 

Zároveň si uvědomuje, že k tomu potřebuje to správné prostředí, které hledá v semináři nebo kurzu. 

Na školení šla proto, abych se dozvěděla o týmovém koučování, projednala a sdílela nějaké své 

vlastní zkušenosti. Za jeden den ale neočekávala, že se naučí plně týmovému koučování. Chtěla 

na setkání zjistit, jestli a do jaké míry pro ni bude týmové koučování přínosné a jestli se jím bude 

chtít v budoucnu zabývat. Marie uvedla, že o tom přesně to školení bylo. Jeho obsahem bylo 

vysvětlení, co týmový koučování vlastně je, z čeho vychází, pro koho je vhodný, kdy je vhodné 

ho použít a kdy ne, s následnou ukázkou vybraných technik. 

Podle jejího mínění je týmový koučink ve školách málo uplatňován. Myslí si ale, že je to škoda, 

protože díky němu by výsledky dané organizace mohly být kvalitnější. 

V třetí oblasti jsem se hlouběji zajímala o hodnocení kurzu na týmový koučink. Zajímalo mě 

především, co bylo obsahem kurzu, co se tam Marie dozvěděla a jaký to pro ni mělo přínos. 

V této oblasti jsem se chtěla zaměřit především na to, jak kurz probíhal. Marie mi hned na začátku 

rozhovoru vysvětlila, že se dle jejího názoru jednalo spíš o školení, či seminář než přímo o kurz 

na týmové koučování, jelikož aby se jednalo přímo o kurz, hodinová dotace by pro ni musela být 

obsáhlejší. Kurz byl zaměřen na koučovací přístupy, které se jí hodí pro využití v roli ředitele 

s návazností na zpětnou podporu, vyváření bezpečného prostředí ve škole. Byl také veden se 

zaměřením na ředitele škol, tak aby byl obsah smysluplný přímo proto, co oni jako ředitelé 

potřebují. 

Mariiny dojmy z kurzu působí pozitivně, nejvíce jí překvapilo netradiční pojetí kurzu. 

„Nešlo o to přijít a něco si jen poslechnout, jen si to zapamatovat a pak z toho možná něco využít. 

Bylo to právě v tom, to hlavně zažít, nechat se vtáhnout do dění, do diskuze. Zažít i ty koučovací 

techniky přímo na sobě. Myslím si že to, že to člověk zažije na vlastní kůži, pomůže k tomu uvěřit 

tomu, že to doopravdy funguje. Hlavně člověk pochopí, jak to funguje a pak se tomu spíš otevře a 

uvěří i tomu, že přesně tak jednoduše to jde uplatnit a bude to fungovat i na ty kolegy ve škole.“ 
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Největší nadšení jsem u ní vnímala z toho, že na témata nahlíželi z pohledu kouče i koučovaného. 

„Myslím si, že může být i dobré vyzkoušet si obě ty role, být v roli kouče a koučovaného, to také 

může poskytnou a změnit pohled na komunikaci mezi kolegy.“ 

Ocenila také, že měla prostor na to přijít i s vlastním tématem. Tím tématem se pak s ostatními 

zabývali, diskutovali o něm, sdíleli svoje nápady, postřehy. 

 „To mi hodně pomohlo získat zase jiné úhly pohledu, částečně i odkrýt nějaké odpovědi na ty své 

problémy. Hodně jsme se zaměřovali na to, jak podpořit komunikaci a vztahy v týmu, uvědomit si, 

na co si dát pozor při jeho vedení, jak efektivně motivovat lidi ke spolupráci, jak ocenit jejich 

přínos pro tým, jak já jako ředitelka jim mohu vytvořit vhodné podmínky pro fungující spolupráci.“ 

Marie se mi svěřila, že proběhla i menší ukázka technik týmového koučinku, aby měli zúčastnění 

představu, ve kterých situacích jsou vhodné a jaká mohou být jejich úskalí. K tomu se průběžně 

vraceli v průběhu diskutovaných témat, se kterými jednotlivci přicházeli a kouč dle toho volil 

použitelnou techniku k nalezení řešení. Vnímali a učili se tedy formou zážitku. Z rozhovoru 

s Marií jsem vnímala, že naučit se opravdu koučovat tým, je dlouhým procesem. I Marie si od 

kurzu slibovala prozatím pouze získání informací o týmovým koučinku, aby mohla posoudit, zda 

se mu chce více věnovat. 

„Na setkání jsem si spíš chtěla utřídit myšlenky, sdílet je a odreagovat se, seznámit se s tím, jak by 

mohl třeba právě ten dlouhodobější kurz vypadat. Utvořit si obrázek a případně se rozhodnout, 

jestli v tom chci pokračovat, jestli ten týmový koučink pro mě je.“ 

Na závěr jednodenního kurzu bylo za úkol zhodnotit, co se všichni dozvěděli, měli reflektovat, co 

jim to přineslo a sdílet tyto dojmy se všemi ostatními. Jelikož mě zaujalo, že si účastníci mohli 

přinést i vlastní téma do kurzu, navedla jsem v rozhovoru Marii tak, aby mi pověděla, jaké 

konkrétní téma diskutovala v kurzu ona. 

„Šla jsem do toho s otevřenou myslí a chtěla se dozvědět něco nového. Ač to možná není správný 

důvod k vyhledání týmového koučinku, tak mě ale zajímalo, jestli a jak by mi pomohl při řešení 

problémů a konfliktů mezi učiteli v týmu, když je ta vnitřní dynamika u každého jiná a může se 

měnit. Zajímalo mě, jakým způsobem bych mohla podpořit týmovou spolupráci a harmonii u nás 

ve škole.“ 
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I přesto, že jsou učitelská místa v jejich škole převážně stabilně obsazena, Marie nevětší problém 

spatřuje právě při začleňování nově příchozího člena do týmu učitelů. I když uvádí, že v adaptační 

fázi uplatňuje mentoring, schází jí metoda, kterou by mohla použít při začleňování do kolektivu, 

upevňování kolektivu, která by pomohla při posílení týmové spolupráce, či přijetí změny v týmu. 

V tom spatřuje možnost využití týmového koučinku. Taktéž si uvědomila, že týmový koučink 

postrádá při realizaci společných projektů školy. 

„Kurz mi pomohl urovnat si myšlenky ohledně projektů, ve kterých se jako škola angažujeme. 

Myslím, že může být užitečným nástrojem právě při vedení dvou a více učitelů, kteří společně 

spolupracují na projektu. Právě na kurzu jsem si uvědomila, že asi dělám chybu, když ne vždy 

příliš dobře rozlišuji, co je moje práce a co už je jejich, kde je ta moje sféra vlivu a kde je už ta 

sféra vlivu těch učitelů. Kde je jich zodpovědnost a kde je moje zodpovědnost. Stávalo se mi také 

občas, že jsem dost věcí řešila za ostatní, místo toho, abych je vedla k tomu, aby si na to přišli 

sami.“ 

Marie by si přála prostřednictvím týmového koučování dosáhnout kompletního ztotožnění všech 

učitelů s vizí školy a podpořit jejich spolupráci tak, aby fungovali jako tým a nejen jako skupina. 

Ve čtvrté oblasti jsem zjišťovala, jestli měl kurz na týmové koučování vliv na Mariin pohled 

na metodu týmového koučinku a jestli měl kurz vliv i na její postoj k dalšímu vzdělávání 

v týmovém koučinku.  

Zajímala jsem se, jestli kurz ovlivnil Mariin počáteční názor na týmové koučování. Marie si na 

kurzu udělala představu, jaký je v pojetí koučovacích přístupů rozdíl a jak by měla ke koučování 

týmů přistupovat. 

„Velkým přínosem bylo dozvědět se, jaký je rozdíl právě v tom individuálním a skupinovém neboli 

týmovém koučovacím přístupu. Jak se správně přeorientovat od toho koučinku jednotlivce a 

zaměřit se na tým. Předtím jsem si nebyla vůbec jistá, jak přesně bych to týmové koučování měla 

uchopit, jak bych měla koučování více lidí dohromady pojmout.“ 

Díky kurzu má Marie představu o uplatnění této metody ve škole, v praxi. Také se jí od ostatních 

z kurzu potvrdilo, že týmový koučink není ve školách tolik rozšířený. Vnímám, že se její smýšlení 

o týmovém koučinku až tak nezměnilo, ale spíš ucelilo. Stále se myslí, že ovlivňuje všechny na 

které působí, vede je k vyšší výkonnosti a usiluje o dosažení maximální kvality a efektivity a je 
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tedy škoda ho nevyužít právě při dosahování společných cílů školy. Myslí, že tedy má využití ve 

školském prostředí. 

Marie se o kurzu rozvyprávěla a vyzařovalo z ní nadšení a zápal pro využití této metody v praxi. 

Vysvětlila mi, že pokud se někdo o koučování zajímá, tak se většinou chce dál v tomto ohledu 

rozvíjet a najde si k tomu tu cestu. Kurz by doporučila všem bez rozdílu. 

„Řekla bych že je to pro ředitele, kteří jsou jak na začátku, tak třeba i pro ty, co to dělají dlouho 

a je úplně jedno, jestli to budou ředitelé škol základních, středních, mateřinek, je to prostě pro 

každého. To je na tom právě to obohacující, oprostí se od toho obsahu, který musí řídit a podívají 

se na to více ze široka.“ 

„Určitě bych to doporučila někomu, kdo chce předcházet vyhoření z té práce. Tím, že na sobě 

člověk pracuje, si vlastně i usnadňuje tu práci, protože mnoha věcem přitom přijde na kloub a taky 

se už pak nikdy nebojí postavit se nepříjemným otázkám a spíš hledá řešení. Jestli se třeba 

zaseknete na nějakém tématu, tak tam najde cesty kudy z toho ven.“ 

Z Mariiných slov mám pocit, že si cení i toho, že se na kurzu potkala s novými lidmi, navázala 

kontakty a získala podporu od ostatních ředitelů, kteří se kurzu zúčastnili. Spatřuji na ní, že jí to 

setkání velmi obohatilo. Marie si díky koučovacím rozhovorům, který vede s jednotlivými učiteli 

dokáže udělat obrázek i o tom, jak fungují vztahy a spolupráce mezi jednotlivými učiteli, na čem 

by bylo potřeba zapracovat a to chce také ve své praxi změnit. Čerpá z individuálních rozhovorů 

zpětnou vazbu, ale nikdy své výstupy a pohled na jejich spolupráci neprezentovala učitelům jako 

celku. Ve škole spatřuje jisté mezery a rezervy v spolupráci učitelů, z rozhovoru jsem vnímala, že 

si Marie uvědomuje, že nejlepší cestou bude zapracovat nejdřív na vztazích v jejich škole a až 

potom na dalším cíli. Uplatnit týmový koučink plánuje také v náročných situacích, ve kterých se 

učitelé občas ocitnout, ve škole by učitelům pomohl lépe zvládat změny nebo případné konflikty. 

Prostřednictvím týmového koučinku uvažuje o zapracování na výkonu učitelů, kteří se podílí na 

projektech školy. Jejím úmyslem je ale jednotlivé role v týmu obsazovat smysluplně.    

Marie ale stále nezískala jistotu v týmovém koučování a cítí, že volba externího kouče by byla 

vhodnější alespoň, než se v týmovém koučování sama více upevní. Pomocí koučovacích přístupů, 

může spolupracovat na rozvoji týmu společně s koučem. Měla jsem pocit, že k tomuto mínění 

dospěla až po kurzu, kdy si teprve představila, jak by se k týmovému koučinku mohli stavět 

jednotliví učitelé. Uvažovala o tom, že koučova neutralita a zkušenost by se učitelům mohla ze 
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začátku zamlouvat více a získali by tak spíš v týmový koučink důvěru. Z jejích slov mám pocit, 

že i ona chce být součástí celého procesu, protože vnímá, že potřebuje začlenit více do kolektivu. 

Marie tedy uvažuje o uplatnění týmového koučinku v praxi, ale bude jí ještě trvat osvojit si 

koučovací přístupy vhodné pro použití v týmu. Vnímám, že koučování bere vážně a nechce nic 

podcenit. Během rozhovoru jsme se s Marií několikrát vraceli k tomu, v čem spatřuje pozitiva 

týmového koučování a v jakých situacích si ho ona představuje a má v plánu využívat. Měla jsem 

pocit, že i jí samotné tento rozhovor přinesl utvrzení v tom, že by ji mohla být tato metoda opravdu 

prospěšná. Nejen z toho, co mi řekla vnímám, že přístupy týmového koučování chce dále rozvíjet 

a že jedno školení, nebo jednodenní kurz ji pouze nabudil k tomu se týmovým koučinkem dále 

zabývat.  

„Po tom setkání se mi hlavou honila obrovská masa myšlenek. Určila  jsem si čas na zvážení, jestli 

budu chtít v poznávání týmového koučinku pokračovat, nechtěla jsem rozhodnutí uspěchat a 

nechtěla jsem se rozhodovat na základě prvotního nadšení, které jsem si odnášela ze semináře. 

Nakonec jsem si hodila na papír pro a proti. Kolik času a energie mě to bude stát, jestli je na to 

vhodná doba a podmínky, jestli se na to momentálně cítím a porovnala jsem si to s potřebou té 

změny a všech těch očekávaných výsledků. Až to upevnilo mé odhodlání a konečné rozhodnutí jít 

do dlouhodobějšího vzdělávání.“ 

Marie se o kurzu na týmové koučování dozvěděla už dříve od její kamarádky, taktéž ředitelky 

školy a vyhledala si ho poté na internetu. Kladné reference jí přesvědčili, chtěla se otevřít dalším 

možnostem a v koučinku zase postoupit o krůček dál. Nyní má zájem vložit svou důvěru 

v dlouhodobější vzdělávání. Z jejího nadšení pozoruji, že rozhodnutí nelituje. 
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6. Diskuse 

6.1 Diskuse k dotazníku č.1  

První dotazník měl zodpovědět otázku, jaký byl přístup k metodě týmového koučinku před 

absolvování kurzu na týmový koučink. Ze zjištěných dat je zřejmé, že kurzu se zúčastnilo celkem 

devět osob, jednalo o genderově smíšenou skupinu ředitelů či zástupců ředitelů převážně ve 

věkové kategorii 40-49 let, kteří za sebou mají praxi v rozmezí 6-10 let. Výjimku tvoří tři 

z účastníků, kteří nepřesáhli délku praxe pěti let. To může být následkem osvojování si nové role 

ředitele školy, přesycení povinnostmi a odpovědností ve funkci ředitele v prvních letech působení. 

Vedoucí pracovníci, kteří jsou ve funkci 10 a více let praxe v této konkrétní skupině chybí. Na to 

mohou mít vliv různé faktory, například neochota po desetileté ředitelské praxi cokoliv měnit, 

nacházet nové směry, nebo se dále rozvíjet (s čímž může souviset i vyšší věkový průměr ředitelů). 

Toto tvrzení opírám o názor koučky v článku o významu koučinku pro ředitele škol (online, 2018). 

Důvod může být i zcela opačný, a to je určitá pravděpodobnost, že ředitelé s dlouholetou praxí za 

sebou již mají nějaký ze vzdělávacích kurzů na koučování a již využívají koučování v běžné praxi 

a nemají tudíž potřebu účastnit se žádného dalšího kurzu. Nyní již mohu zhodnotit některé ze svých 

předpokladů, nad kterými jsem se zamýšlela při tvorbě dotazníků. Pozitivním zjištěním shledávám, 

že nejenže všichni účastníci kurzu vědí, co si představit pod pojmem koučování a mají tedy 

základní informace již před účastí v kurzu, ale také že již mají s koučováním osobní zkušenost a 

využívají koučovacích nástrojů při vedení lidí. Jednalo se tedy o kurz s pokročilými jedinci v této 

oblasti. Co se týče hodnocení týmové spolupráce převažují účastníci, kteří jsou se stavem v jejich 

školách spokojeni a hodnotili ji tedy kladně. V této skupině dotazovaných se našli i tací, co s 

týmovou spoluprací v jejich školách nejsou příliš spokojeni a je podle nich v nevyhovujícím stavu. 

Je možné, že to pro ně mohl být právě ten impuls k vyhledání kurzu na týmové koučování. To 

ostatně koresponduje s názorem Plamínka (2009, s. 54), že kurz pomáhá tam, kde spolupráce 

existuje a může tak podpořit její kvalitu a efektivitu. Dalším motivem k vyhledání kurzu může být 

také doplnění informací o týmovém koučinku a ucelení představ o metodě, jelikož z odpovědí o 

povědomí o týmovém koučinku vyplývá, že zde základní informace převážně chybí. Zcela zásadní, 

i když ne tak překvapivé je potom vyjádření účastníků, že se s týmovým koučinkem nepotkali 

v praxi a sami ho nevyužívají při vedení lidí ve svých školách. To je také výrazným protikladem 

na otázku č. 5, kde všichni dotazovaní naopak uvedli, že již mají s metodou koučinku zkušenost, 
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a tedy využili či využívají koučovacích nástrojů. To vypovídá o tom, že jsou nakloněni se dále 

v koučování rozvíjet. Tento výsledek jen potvrzuje můj předpoklad, že týmový koučink není ve 

školském prostředí ještě tak rozšířený. Nicméně uspokojivé je smýšlení této konkrétní skupiny 

ředitelů o využití této metody ve školách, kdy se téměř všichni shodli, že týmový koučink má tento 

potenciál. Je tedy možné, že tito ředitelé již přemýšleli o jeho implementaci do vlastní praxe. 

Nejpřínosnější závěry však přinesla otázka č. 11. na niž ale odpovědělo pouze šest účastníků kurzu 

a zbylí tři účastníci svůj názor nesdíleli. Z uvedených odpovědí ale vyplývá, že i když účastnicí 

nemají před kurzem hlubší přehled o této metodě, z všeobecného mínění, který mají o koučinku si 

dokáží utvořit téměř přesný pohled na to, co by od týmového koučinku mohli očekávat a zrcadlí 

to tak ve svých názorech na tuto metodu. Nicméně ve svých odpovědí se nerozepisují a odpovědi 

mají spíše obecnější ráz. Povzbudivé zjištění je, že většina účastníků kurzu očekává, že to, co se 

dozvědí na kurzu budou moci aplikovat do své praxe.  

6.2 Diskuze k dotazníku č. 2 

Druhý dotazník měl zodpovědět otázku, jaký je přístup k metodě týmového koučinku po 

absolvování kurzu na týmový koučink. Dotazník vyplnilo všech devět zúčastněných hned po 

ukončení kurzu. Prostřednictvím první otázky druhého dotazníku jsem měla v úmyslu zhodnotit, 

zdali měl kurz vliv spíš na muže nebo na ženy. Bohužel nebylo možné přesněji identifikovat na 

které muže a ženy měl kurz vliv konkrétně, jelikož byl dotazník anonymní. V první části dotazníku 

jsem se zaměřila na vliv kurzu na smýšlení o týmovém koučinku, chtěla jsem v této části zjistit, 

jestli prošel nějakou změnou. Kurz byl pro všechny účastníky přínosný a obsahově dostačují ke 

zjištění, o co se v týmovém koučinku jedná. Stejně tak mohl mít vliv na úspěšnost kurzu fakt, že 

jeho účastníci sdíleli a diskutovali o tématech, které se jich dotýkají a v praxi se s nimi setkávají. 

Pokud totiž účastnici kurzu měli prostor ke sílení svých vlastních problémů a řešených situací, 

kurz jim spíš mohl poskytnou konstruktivní zpětnou vazbu na jejich řešený problém či požadavek. 

V tom případě pro ně kurz mohl být opravdu přínosný. To navíc potvrzuje i výsledek otázky č. 5, 

kde se účastníci shodli, že poznatky z kurzu využijí ve své praxi. Z odpovědí na otázku č. 6 tohoto 

(druhého) dotazníku vyšlo najevo, že pohled na metodu týmového koučinku prošel změnou u 

sedmi zúčastněných. Dva z respondentů zhodnotili, že u sebe nepozorují žádnou změnu a kurz 

tedy nijak neovlivnil jejich předchozí smýšlení. Při porovnání s otázkou č. 8 v prvním dotazníku 

ale můžeme vidět, že dva účastnicí se již setkali s týmovým koučování před kurzem a je tedy 
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možné, že je to důvod, proč jejich pohled na tuto metodu zůstal beze změny. Otázku č. 7 hodnotím 

jako nejpřínosnější, stejně jako v předchozím dotazníku. To je způsobeno zejména tím, že se jedná 

o otevřenou otázku, tudíž přináší přesnější představu o konkrétních dojmech a představách 

jednotlivých účastníků. Zcela evidentní je, že se účastníkům po kurzu snáze hledají slova k popsání 

metody a jejich názory jsou mnohem procítěnější. Kurz je tedy dovedl k určitému poznání. 

Z některých lze vycítit také nadšení z metody, přičemž toto nadšení lze pozorovat zejména u žen. 

Všechny ženy sdílí nadšení z metody, oproti tomu muži jsou ve svém hodnocení metody 

racionálnější a ve svých odpovědí se tolik nerozepisují. Oproti dotazníku č. 1 je evidentní, že kurz 

účastníkům poskytnul přesnější a ucelenější pohled na tuto metodu. Po kurzu tedy u převážné 

většiny z nich došlo ke kladnému hodnocení této metody. Tento výstup potvrzuje předpoklad, že 

kurz má ovlivnit pohled na tuto metodu. V druhé části dotazníku jsem se zaměřila na předpoklad, 

že kurz by měl přispět k dalšímu využití metody v ředitelské praxi. Po zhodnocení druhého 

dotazníku je jasné, že kurz měl vliv na všechny zúčastněné ve smýšlení o metodě týmového 

koučinku, nicméně ve vlivu na uplatnění metody v praxi můžeme pozorovat lehké snížení zájmu 

konkrétních ředitelů. Stejně tomu je taky u dalšího rozvoje a vzdělávání v týmovém koučování. 

Po vyhodnocení otázky č. 8 u druhého dotazníku jsem se dozvěděla, že pouze sedm z devíti 

účastníků uvedlo, že plánuje aktivně využívat metodu ve své praxi. Tento výsledek jsem porovnala 

s odpověďmi z prvního dotazníku, kde jsem se u otázky č. 7 ptala, zdali ředitelé vytváří ve své 

škole týmy zaměřené na určitý úkol, či projekt. Jestliže odpovědělo sedm ředitelů, že ano a dva že 

ne, je možné, že ti, co projektové týmy nevytváří, nepokládají týmový koučink za až tak 

perspektivní ve využití u nich na školách. V tomto případě bych také mohla zmínit, že na vině 

může být strach z příliš velkého časového zatížení ředitele. V tomto postoji se opírám opět o názor 

koučky z článku o významu koučinku pro ředitele škol (online, 2018). U týmového koučinku platí 

časová zátěž dvojnásobně, jak již bylo popsáno v kapitole o formách týmového koučování dle 

Mohauptové (2013, s. 30-32). Nicméně i tento výsledek hodnotím za kladný, jelikož účastníci, 

kteří mají jasno a chtějí metodu uplatňovat při vedení lidí převažují v součtu pouze nad jedním 

účastníkem, který dále metodu aktivně neplánuje využívat ve škole. Také jeden účastník kurzu, co 

je nerozhodný, si to může v budoucnu rozmyslet. Výsledné odpovědi z otázky na další rozvoj 

v metodě je totožný, jako u otázky předchozí. Ředitel, který nemá v plánu metodu využívat nadále 

v praxi, se v ní logicky nebude chtít ani rozvíjet. Naproti tomu nerozhodný ředitel stále může 
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zvažovat své další možnosti. Převažující většina účastníků kurzu však mají v plánu se v metodě 

týmového koučinku dále rozvíjet.  

6.3 Diskuse k rozhovoru 

Jak potvrzuje výstup z rozhovoru za vůbec nejdůležitější zjištění pokládám, že samotný jednodenní 

kurz či seminář přímí vliv na využívání metody nemá, spíš jen zintenzivnil přesvědčení se metodou 

více zabývat a dále se jí věnovat. Přesvědčení a rozhodnutí tkví v samotném jedinci a jeho vnitřní 

motivaci. Jak vyplývá z dotazníku č.1 v tomto případě byli ředitelé již před kurzem přesvědčeni o 

využití této metody ve své praxi a šli do kurzu, protože chtějí metodu využívat. Metoda týmové 

koučinku je poměrně specifická záležitost a pokud ředitelka cítila potřebu se v této oblasti více 

vzdělávat a na tuto oblast se více zaměřit, je to protože danou metodu považuje jako vhodnou cestu 

k nalezení řešení na svůj problém, nebo považuje metodu jako cestu k pokroku. Největší problém 

v organizacích, taktéž i ve školách jsou především vztahy a v týmové spolupráci jde především o 

vztahy, ty jsou základ a ty dělají i ten výsledek. Naopak potenciál pro podání vyšší výkonosti je v 

lidech k nalezení vždy a jeho naplnění lze dosáhnout. Souhlasím tedy s tvrzením Plamínka (2009, 

s. 54), že kurz pomáhá teprve tam, kde vztahy fungují a spolupráce existuje a může tak podpořit 

její kvalitu a efektivitu. Souhlasím také s tvrzením Mohauptové, že týmový koučink má přínos 

zejména v komunikaci mezi členy v týmu, kde napomáhá při řešení problému či konfliktů. 

Týmové koučování není záležitost na jedno sezení, pokud se jedinec rozhodne tímto směrem vydat, 

tuší, že se bude jednat o vytrvalou a konstantní práci na sobě samém a na práci s ostatními. Za 

nejvhodnější cykly týmového koučování, které mohou mít pro školské prostředí přínos pokládám 

střednědobé cykly koučování týmů, nebo kombinované cykly koučování týmů a jednotlivců. 

Pokud se metoda ředitelům v praxi osvědčí, věřím, že od jeho aplikace jen tak neopustí. Použitím 

koučovacích přístupů totiž získávají nejen nový pohled na svou práci, ale mohou v ní spatřovat 

nový směr a poté opravdový smysl. 

Nicméně v širším záběru získaným dotazníkovým šetřením výsledky zkoumaného vlivu kurzu na 

další uplatnění metody v praxi ukázali pokles zájmu konkrétních ředitelů, kteří se kurzu účastnili. 

Do kurzu šlo osm z devíti ředitelů s tím, že se chtějí naučit efektivní práci se svým týmem a chtějí 

následně týmový koučink uplatňovat při vedení lidí. Po kurzu má však jen sedm stejných ředitelů 

v plánu aktivně metodu využívat ve své praxi. Jak jsem již uvedla při hodnocení výstupu 

z dotazníku č. 2, může mít na tento pokles vliv právě časová zátěž vzdělávání v týmové koučinku 
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(i Marie v rozhovoru zvažovala časovou zátěž, která figurovala v rozhodnutí pro další vzdělávání), 

nebo také zjištění konkrétních ředitelů, že pro tuto metodu ve své škole uplatnění naleznou malé, 

nebo také žádné. Nicméně i tak výsledek hodnotím za povzbudivý, jelikož převážná většina 

účastníku metoda oslovila a chtějí metodu uplatňovat při vedení lidí.  

Přesto však tato bakalářská práce poukazuje na ne až tak překvapivé zjištění, že týmový koučink 

je ve školském prostředí málo využíván. V tomto tvrzení shledávám shodu také v odborné 

literatuře. Ve školách pozoruji jeho největší využití při realizaci kolektivních akcí a projektů. 

Přesto však můžu potvrdit tvrzení z knihy Mohauptové (2013, s 17), že týmový koučink je vhodný 

pro všechny funkční celky, kde je stanoven společný cíl, vize a výstup a v němž se jednotlivci 

potřebují ke spolupráci. Týmové koučování lze ale uplatnit v práci s celky, které nesplňují všechny 

definice týmu, a to může být právě pedagogický sbor. Mohu potvrdit, že jsem se v tomto kurzu 

setkala s řediteli, kteří aktivně koučují jedince a mají již ke koučování svůj vztah. Proto věřím, že 

někteří z nich i když třeba ne zcela vědomě motivují také své týmy prostřednictvím koučovacích 

přístupů.  
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7. Závěr 

Tato práce měla za cíl zjistit, jak kurz na týmové koučování mění přístup ředitelů škol k této 

metodě. K získání odpovědí na výzkumné otázky jsem využila smíšené (kvantitativní a kvalitativní) 

výzkumné metody sběru dat, které jsou vhodné pro případové studie. Konkrétně jsem zvolila 

kombinaci rozhovoru a dvou dotazníků. Pomocí dotazníků jsem chtěla zhodnotit vliv konkrétního 

kurzu na účastníky z širšího záběru. Prostřednictvím nich jsem získala představu, jaký měl kurz 

vliv na celou skupinu jeho účastníků. Výstupy z obou dotazníků jsem potom měla možnost 

porovnat. Doplňující úlohu měl mít v této práci rozhovor s vybraným účastníkem konkrétního 

kurzu, kterým jsem se chtěla do problematiky podívat hlouběji. Nyní hodnotím rozhovor jako 

mnohem přínosnější metodu sběru dat, díky níž jsem získala ucelenější pohled na zkoumaný jev, 

v tomto případě vliv kurzu týmového koučinku na zúčastněné. Díky němu jsem získala větší jistotu, 

že stanoveného cíle dosáhnu. Pokud bych tedy něco zpětně změnila, raději bych zvolila šetření 

pouze prostřednictvím rozhovorů. Zrealizovat, a především zpracovat rozhovory s každým 

účastníkem kurzu by ale bylo velice obtížné a časově velmi náročné, nicméně další rozhovory 

navíc by mohly přinést mnohem rozmanitější představu a hlubší vhled na vliv kurzu, který měl i 

na další zúčastněné. Nakonec ale hodnotím zvolený výběr za uspokojující, dobře se mi 

s vybranými metody pracovalo. Na zadané téma, které je zasazené konkrétně do školského 

prostředí mnoho prací napsáno nebylo, tudíž je práce jednou z prvních vlaštovek do náhledu této 

problematiky ve školství. Chtěla bych zde také zmínit, že bych zpětně zvolila přesnější definici a 

formulaci pro zkoumaný jev - čili kurz, kdy prostřednictvím rozhovoru vyplynulo, že se jednalo 

spíše o seminář nežli o kurz, jehož definice je spojována s dlouhodobějším a intenzivnějším 

vzděláváním. Za jedno z nejdůležitějších zjištění v této práci považuji fakt, že i když účastnicí 

neměli před kurzem téměř žádný hlubší přehled o metodě týmového koučinku, z všeobecného 

mínění, který mají o koučinku si dokázali utvořit téměř přesný pohled na to, co by od týmového 

koučinku měli očekávat a zrcadlili to tak ve svých názorech na tuto metodu. Uměli si tedy již před 

kurzem představit, do čeho jdou a co by si mohli z kurzu odnést. Určitý vliv na tuto skutečnost 

měli i zkušenosti účastníků kurzu s koučinkem jednotlivců, které ve své praxi již používají. 

Především díky druhému dotazníku a rozhovoru jsem zjistila, jak kurz ovlivnil předchozí mínění 

o metodě zúčastněných ředitelů. Kurz měl vliv na všechny zúčastněné ve smýšlení o metodě 

týmového koučinku a mohu konstatovat, že výsledky šetření prokázali, že je kurz dovedl 
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k určitému poznání a poskytnul účastníkům přesnější a ucelenější pohled na tuto metodu. Po kurzu 

u převážné většiny z nich došlo ke kladnému hodnocení této metody.  

Dnešní doba přináší rychlý a zvyšující se tlak na ředitele škol v tom, aby se na svých vedoucích 

pozicích dál vyvíjeli hlavně v oblasti řídících schopností. Předpokládám, že právě tento tlak vede 

ředitele k dalšímu vzdělávání. I oni nesou zodpovědnost za kvalitu vzdělávacího procesu, tím spíš 

by měli jít příkladem a dokazovat, že mají vůli a motivaci k růstu a rozvoji. To také navazuje na 

mé doporučení, které z této práce vychází. Doporučila bych ředitelům škol otevřít se koučovacím 

přístupům a nabídla jim možnost vyzkoušet si prostřednictvím kurzu, jak fungují. Potom už je na 

každém, aby se rozhodl, zda to pro něj je to pravé, nebo ne. Pokud však ředitel chce jen podpořit 

nebo dokonce zvýšit výkonnost svého týmu ať například projektového, nebo realizačního, kvalitní 

týmové koučování tuto výkonnost přímo ovlivňuje. Pomůže mu při stmelování členů týmu, při 

jejich komunikaci, v odstraňování překážek nebo i původců v napětí způsobeným vzájemným 

působením mezi jednotlivými členy týmu. Nelze však očekávat výsledek hned, ale je potřeba 

soustavně pracovat a postupovat jednotlivými fázemi. Tyto jednotlivé postupy je možné osvojit si 

na kurzu týmového koučinku a bez kvalitního vedení a proškolení koučem si ředitel sám neporadí 

a ani zdaleka takové efektivnosti sám nedosáhne. A to je na tom možná to zcela nejpodstatnější, 

že na to nemusí být sám a ani se nemusí osamoceně cítit. Pokud jsou ředitelé, kteří si k týmovému 

koučování teprve hledají cestu, například jako respondenti v této práci, doporučuji jim setrvat a 

vydržet u něj, investovat do něj energii a čas, protože jim to právě ten čas a energii v budoucnu 

ušetří a bude vracet ve formě pozitivních výsledků. Doufám, že práce přinesla aktuální pohled na 

možnosti využití této metody ve školách. Může být návodem k tomu, jak si k týmovému koučinku 

najít cestu pro ty, co stále váhají začít. Doufám, že i když momentálně tato metoda není ve školách 

příliš využívaná, do budoucna by se tento trend mohl změnit. Věřím, že výstupy z práce budou 

sloužit především účastníkům kurzu a třeba i k motivaci dalších ředitelů k rozvoji v týmovém 

koučování.  
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9. Seznam příloh 

9.1 Dotazník č. 1 

Prostřednictvím dotazníků budou získána data pro bakalářkou práci na téma Týmový koučink ve 

školském prostředí. Cílem tohoto šetření je získání dat k analýze poznatků z kurzu na týmové 

koučování a zjištění, jak mění přístup ředitelů škol k této metodě.  

Toto šetření bude rozděleno na dvě části, přičemž v prvním (tomto) dotazníku půjde o zjištění dat 

pro hodnocení přístupu k metodě týmového koučinku před absolvování kurzu na týmový koučink.  

Prosím, postupujte při vyplňování dotazníku takto: 

- Odpovídejte vždy pravdivě, upřímně a konkrétně. 

- Některé otázky jsou otevřené, odpovídejte na základě vašich dojmů a pocitů. 

Dotazník je anonymní. 

1. Vyberte prosím vaši věkovou kategorii. 

- 20-29 let 

- 30-39 let 

- 40-49 let 

- 50-59 let 

- 60 let a více 

2. Vyberte prosím pohlaví. 

- Muž 

- Žena 

3. Jak dlouho zastáváte řídící funkci? 

- 0-5let 

- 6-10let 

- více než 10 let 

4. Setkal/a jste se již s pojmem koučinku? 
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- Ano 

- Ne 

5. Uplatnil/a jste již v minulosti metodu koučování při vedení lidí?  

- Ano 

- Ne 

6. Ohodnoťte, jak u vás ve škole funguje týmová práce? 

- Funguje výborně 

- Spíše funguje 

- Nevím 

- Spíše nefunguje 

- Vůbec nefunguje 

7. Vytváříte u vás ve škole týmy se zaměřením na určitý úkol/projekt?  

- Ano 

- Ne 

8. Setkal/a jste se někdy s týmovým koučinkem?  

- Ano 

- Ne 

9. Využíváte ho při vedení lidí ve vaší škole? 

- Ano 

- Ne 

10. Má podle vás ve škole týmový koučink uplatnění? 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 
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11. Co si v tuto chvíli myslíte o týmovém koučování?  

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

12. Jaká z níže uvedených možností se nejvíce blíží vašemu důvodu, proč jste vyhledali kurz 

týmového koučování? 

- Chci se naučit efektivní práci se svým týmem a chci následně týmový koučink uplatňovat při 

vedení lidí. 

- Chci se zlepšit již v uplatňovaném týmovém koučování. 

- Chci se pouze dozvědět o co jde v týmovém koučování, ale neočekávám uplatnění v praxi. 

- Jiné, uveďte………………………………………………………………………….. 

9.2 Struktura rozhovoru 

- Představení se mezi sebou, úvodní slovo - uvedení do problematiky, vysvětlení čím se budeme 

v rozhovoru zabývat. 

První oblast – názor a postoj ke koučinku obecně:  

- Jaké má dotazovaný povědomí a zkušenosti s koučinkem 

- Postoj dotazovaného ke koučinku, využití metod 

Druhá oblast – smýšlení o týmovém koučinku před absolvováním kurzu: 

- Názor a postoj na týmový koučink a jeho využití 

- Proč si dotazovaný vybral kurz na týmové koučování – jeho motivy, myšlenky 

Třetí oblast - hodnocení kurzu na týmový koučink: 

- Jak dotazovaný hodnotí kurz na týmový koučink – co se tam odehrávalo, co se tam dozvěděl, 

jaký to pro něj mělo přínos 
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Čtvrtá oblast – postoj k metodě týmového koučinku po kurzu, zájem o využití v ředitelské praxi, 

zájem dalšího rozvoje: 

- Momentální pohled na tuto metodu (po kurzu) – jaký má konkrétní význam pro dotazovaného, 

pozoruje změnu po kurzu (jak a proč) 

- Jaké jsou konkrétní možnosti využití ve škole dotazovaného – jeho představy, myšlenky 

- Motivace pro další rozvoj v týmovém koučinku. 

9.3 Přepis části rozhovoru 

Já: Vy jste tedy absolvovala zmiňovaný jednodenní kurz na týmové koučování, je to tak? 

Marie: Ano, přesně tak. Jednalo se z mého pohledu spíš o školení nebo seminář, než přímo kurz 

na týmové koučování. Myslím si, že aby šlo přímo o kurz, tak by hodinová dotace musela být 

obsáhlejší.  

Já: Co vás vedlo k vyhledání kurzu na týmový koučink? 

Já jsem se přihlásila třeba proto, abych se dozvěděla o týmovém koučování, projednala a sdílela 

nějaké své vlastní zkušenosti. Mluvím za sebe jako ředitelka školy, která ráda o věcech přemýšlí 

a pak ty své myšlenky potřebuje s někým sdílet a promluvit si o nich. Do jisté míry se můžete 

poradit se svými kolegy, ale mnohem lepší je poradit se s někým, kdo buď zastává tu samou funkci, 

nebo dokonce s lidmi, kteří vás umí nasměrovat správným směrem uvažování a sdílení, a to jsou 

právě ti kouči. K tomu tedy potřebujete to správné prostředí, nejlépe v semináři, kurzu. Za jeden 

den jsem neočekávala, že se naučím plně týmovému koučování, jen jsem chtěla zjistit, jestli pro 

mě bude týmové koučování přínosné, a jestli se jím budou chtít v budoucnu zabývat. A o tom 

přesně ten kurz byl. Obsahem toho kurzu bylo vysvětlení, co týmový koučování vlastně je, z čeho 

vychází, pro koho je vhodný, kdy je vhodné ho použít a kdy ne, s následnou ukázkou vybraných 

technik. To bych tak řekla k tomu obsahu toho kurzu.  

Já: Vy s koučováním máte zkušenost. Jak jste se k němu dostala, co si o něm myslíte? 

Marie: Ano, já jsem už v minulosti zúčastnila série seminářů na koučování, hned po prvních letech 

v ředitelské funkci. To jsem cítila potřebu zaměřit se na oblasti vedení lidí, ve kterých jsem si 

uvědomovala své rezervy. Byli to vlastně docela takové nepříjemné záležitosti – strachy, nejistoty, 

které mě brzdili ve tom výkonu práce a uvědomovala jsem si, že jestli chci jít to správnou cestou 
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a vyvarovat se ještě větším zádrhelům, je potřeba s tím něco udělat a zaměřit se na ty věci, které 

třeba nejsou dvakrát příjemné, ale právě na těch je potřeba pracovat a posunovat se v nich. Pro mě 

koučovací přístup bylo něco, co mi změnilo život, i v té ředitelské roli. Docela dlouho jsem se 

odhodlávala poznat koučování, a když jsem ho poznala, tak mě to hodně nadchlo. Pro mě 

koučování přestavuje spoustu různých vychytávek, které se dobře hodí do praxe. Okolí se to 

snažím přiblížit tím, že jsou to stejné vychytávky, které dobře slouží při řízení manažerů firem a 

že stejně tak dobře mohou posloužit ředitelům škol, i když je jejich práce mnohem specifičtější. 

Já: Jak hodnotíte absolvovaný kurz na týmové koučování? 

Marie: Na kurzu bylo myslím fakt přínosné to, že právě to týmové koučování opravdu můžeme 

využívat v roli ředitele školy, tak aby nás to podporovalo, tak aby nám to vytvářelo bezpečné 

prostředí v té škole, a tak aby to bylo jakoby smysluplné přímo proto, co ředitel školy potřebuje, 

protože koučink ať individuální nebo týmový využívají také manažeři firem, ale ta ředitelská 

funkce na školách je mnohem specifičtější. A v tomto kurzu je to přesně o tom, jak v této roli ty 

přístupy využívat, aby nám to bylo k užitku, aby nás to podpořilo. Na mě kurz působil tak, že nešlo 

jen o tom přijít si něco jen poslechnout, jen si to zapamatovat a pak z toho možná něco využít. 

Bylo to právě v tom, to hlavně zažít, nechat se vtáhnout do dění, do diskuze. Zažít i ty koučovací 

techniky přímo na sobě. Myslím si že to, že to člověk zažije na vlastní kůži, pomůže k tomu uvěřit 

tomu, že to doopravdy funguje. Hlavně člověk pochopí, jak to funguje a pak se tomu spíš otevře a 

uvěří i tomu, že přesně tak jednoduše to jde uplatnit a bude to fungovat i na ty kolegy ve škole… 

 


