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RESUMÉ 
 

Závěrečná práce se zabývá možností využití prvků koučování při vedení zaměstnanců 

ve školství. 

Zkoumá předpoklady vedoucích pracovníků pro koučování a jejich potřebu rozvíjet 

potenciál svých pracovníků. Hodnotí, zda se jeví metoda koučování vedoucím 

pracovníkům, kteří ji používají, jako přínosná a zjišťuje, zda ji používají systémově nebo 

intuitivně. 

Vychází z dotazníkového šetření pro vedoucí pracovníky různých typů škol v České 

republice a interview s profesionálními kouči. 

Přináší metodiku možného postupu a praktického využití koučovacích technik při 

vedení lidí ve školství. 

 

SUMMARY:  

 

 

The final thesis is concerned with the possibility of utilization of coaching elements 

while a leading staff members in education. 

It analyzes the premises of executives for coaching as well as their need of 

evolvement of employees´s potential. It also evaluates if the method of coaching appears to 

the executives, who use it, as beneficial instrument and at the same time it finds out 

whether they use it systemically or intuitively. 

It is based on questionaire survey of executives in different types of schools in the 

Czech Republic and on the interview with the professional coaches. 

It gives the methodology of the possible process and the practical usage of 

coaching technics while leading the people in educational system. 
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TÉMA:   Využití prvk ů koučinku při vedení zaměstnanců 

 
CÍL PRÁCE:  
Seznámit manažery s modely, postupy a možnostmi praktické aplikace 
koučinku ve školství. 

 
VÝSTUP PRÁCE:     
Návrh metodiky pro uplatnění koučinku ve školství. 
 

  

 

VÝZKUMNÉ METODY:  
Dotazník 

Interview 

 

 

 

 

„Koučovat neznamená radit, manipulovat nebo někoho do něčeho násilím nutit. 

Lidé podávají výkon, protože chtějí, ne proto, že musí.“ (John Whitmore) 
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1. KLÍ ČOVÁ SLOVA 

• Koučování 

• Koučing  

• Koučink 

• Kaučování 

• Kouč 

• Partner 

• Vedení lidí 

• Komunikace 

• Řízený rozhovor 

• Mentorování 

• Plán osobního rozvoje 

POJMY A ZKRATKY 
 

• MŠ mateřská škola 

• ZŠ základní škola 

• SŠ střední škola 

• ŠVP     školní vzdělávací program 

 

 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA K  BAKALÁ ŘSKÉ 

PRÁCI 

 

Na internetu nebo v odborných časopisech a knihách se objevuje stále více článků na téma 

koučink. Veškeré studium článků bylo provedeno v rámci přípravné fáze na výzkum. 

Teoretická východiska jsou uvedena formou citace článků s uvedením zdroje v závorce za 

textem. 
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3. ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU 

 

Dosáhnout mistrovství ve vedení lidí,  je velmi dlouhodobou, zajímavou, obtížnou, ale i 

efektivní oblastí managementu. Již několik let se této problematice aktivně věnuji. Mám 

možnost porovnávat rozdíly ve školství a v ziskové organizaci, protože jsem ředitelkou 

mateřské školy a na částečný úvazek pracuji i jako asistentka ředitele v soukromé firmě, 

kde mám personalistiku v náplni práce. Vyhledávám možnosti dalšího vzdělávání v oblasti 

vedení lidí i příbuzných oborech. Při studiu pro ředitele škol a školských zařízení jsem se 

rozhodla, že bych se chtěla dovědět více informací o efektivních způsobech vedení lidí. To 

byl hlavní důvod, proč jsem se přihlásila na studium školského managementu na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po celou dobu studia jsem byla 

přesvědčena, že téma mé bakalářské práce bude z oblasti leadershipu. Na podzim 2009 

jsem se účastnila semináře na téma hospitace ředitele, kde jsem se setkala s Mgr. 

Miroslavem Jiřičkou, a kde jsem se poprvé aktivně seznámila s principy koučování. Tato 

problematika mne začala velmi zajímat. Přečetla jsem si několik knih o koučovacích 

technikách, absolvovala jsem semináře na toto téma a koučování nyní začínám používat 

jak při práci ředitelky mateřské školy, tak při práci asistentky ředitele. Koučovací techniky 

se mi velmi osvědčují i v rodinném prostředí.  

Velmi mne zaujala základní filozofie koučinku: 

Říká, že „všichni lidé jsou OK, jsou v něčem dobří a pokud jsou motivováni, mohou 

dosáhnout všech svých vytčených cílů. Za asistence kouče jich mohou dosáhnout rychleji a 

snáze.“(26) 

Na koučinku se mi nejvíce líbí, že lidem kolem mohu pomáhat, což velmi oceňují a mně 

osobně to vnitřně naplňuje a uspokojuje. Při koučování děláme pro lidi to, co oni chtějí a 

ne to, co my si myslíme, že by měli chtít, jak tomu obvykle bývá. Líbí se mi také, že při 

koučování vůbec nemusím používat kritiku, je dokonce nežádoucí. Nedochází tak ke 

zranění druhých nebo k jejich protiútoku. Dále oceňuji, že od počátku používání 

koučovacích technik mám pocit, že lidé kolem mě jsou otevřenější a uvolněnější, než byli 

dříve a kolem panuje lepší atmosféra. V neposlední řadě jsou patrné i vyšší výkony 

zaměstnanců.  
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Ne – problém (cíl) 

Problém 

Obr.č. 1   Princip koučinku 

Již podle hierarchického uspořádání potřeb Abrahama Maslowova je na nejvyšším 

stupni potřeba sebeúcty. Právě ta mě přivedla na myšlenku hledat smysl a cíl života 

v pomoci druhým lidem. 

Za další kladný znak koučování považuji, že se naprosto distancuje od obviňování, obav 

a strachu z minulosti a zaměřuje se na budoucnost. Koučované tedy nebrzdí  žádné obavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Znázornění zaměření koučování. Nezaměřuje se na problémy, ale na budoucnost. Z 

problémů si vytváří cíle. 

 

 

V následujících citátech, které jsem vyčetla z literatury, vztahující se ke koučování, jsem 

nalezla mnoho myšlenek, které mě přesvědčily, proč začít s koučováním. 

ZAJÍMAVÉ CITÁTY 
 

� „Člověka nemůžeme nic naučit, můžeme mu pouze pomoci, aby na to přišel sám“ 

(5) 

� „Dokonalost není nikdy náhodná“ (5) 

� „Pokud zvýšíte výkonnost a produktivitu svých lidí, dojde automaticky i ke 

zlepšení všeho ostatního v organizaci“(5) 

� „Abychom něco udělali, nepotřebujeme vědět, jak to máme udělat.“ (22) 
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� „Pouhá slova mohou člověka dovést k blaženosti nebo naopak k utrpení.“ Sikmund 

Freud 

� „To, co je skryto uvnitř každého člověka, vyplave napovrch až tehdy, pokud vím, 

na co se zaměřit a jak to provést. Lidé jsou různí, přesto základ ve své přirozenosti 

mají všichni stejný. Jen najít cestu, jak se k základu dostat a jak jej využít pro 

trvalou změnu hodnot a každodenních návyků. Pojďme tedy upřímně diskutovat a 

hledat podstatu toho, jak z tmy udělat světlo a z ticha krásnou melodii…" Milan 

Studnička 

� „Je to srdce, čím vidíme správně, to nejpodstatnější zůstává našemu oku skryto.“ 

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ 

� „Vysvětlování inteligenci druhého popírá nebo neguje. Dotazování ji ctí.“ Sir  John  

Whitmore  

 

4. ÚVOD DO PROBLEMATIKY KOU ČINKU 

 

4.1     Co je to koučink? 

„Koučování je způsob vedení, zacházení s lidmi, způsob myšlení, způsob života.“ 

(22 s.28) 

 „Je to pohádka. Je pohádkové podílet se na tom, jak druzí rostou a rozvíjejí 

kompetentnost, nepotřebují drába ani bič, směřují tam, kam je potřeba a cítí se v tom 

pohodově a naplněně.“ (9 s.51) 

 „Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou.“ (22 

s.17) 

Pro první skupinu lidí je to stejný způsob vedení lidí, který doposud používali, 

pouze jej moderně a atraktivně nazývá. Koučink může pro jiné znamenat speciální metody 

a techniky rozhovoru. Správné pojetí koučinku je však zcela nový přístup zacházení 

s lidmi, nový myšlenkový model. Vychází z toho, co dobře funguje a co se daří, to je třeba 

posilovat a naopak co není v pořádku a co nefunguje, nenapravuje, ale ignoruje. 

(9 s.24) 

Při koučování kouč navazuje na minulost a hledá nové pohledy na to, jak s tím zacházet. 
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Koučování, neboli kaučování nebo koučink je:  

• Soubor metod, které napomáhají osobnímu rozvoji zaměstnanců. 

• Vzájemně dohodnutý vývojový proces mezi koučem a podřízeným vedoucí k 

poskytování náhledu, znalostí, dovedností a příležitostí, které zaměstnanci 

potřebují pro svůj lepší rozvoj a lepší práci. 

• Předpoklad úspěšného manažera. 

• „Rozvíjení potenciálu všech pracovníků, aby mohli rozvíjet a optimalizovat své 

výkony.“ (7 s.31) 

Koučování má v současné době velkou popularitu po celém světě.  Koučink je možné 

využívat jak v pracovní, tak osobní sféře. 

Koučování lze provádět profesionálně i nesystémově. 

Profesionální kouč je na rozdíl od neprofesionálního zaregistrován v České asociaci 

koučů a splňuje alespoň jeden akreditační stupeň. Nejnižší je akreditovaný kouč, druhý 

stupeň je akreditovaný profesionální kouč a nejvyšším je akreditovaný kouč supervizor. 

Česká asociace koučů je organizace, která eviduje profesionální kouče nebo lidi, kteří se 

o koučink zajímají. Propaguje koučování a zabezpečuje profesionální vzdělávání koučů. 

Na evropské úrovni posuzuje standardy kvality koučů The European Mentoring and 

Coaching Council a na světové úrovni pak organizace nazvaná The International Coach 

Federation. 

Koučovat je vhodné k posílení strategie rozvoje výkonnosti jedince a to: 

• ve sportu  

• v podnikání 

• ve výuce 

• v organizacích 

• v rodinách 

• sebe sama 

 

4.2     Proč se rozhodnout právě pro koučink? 

Koučování je náročnější  než řešení problémů direktivami, vede ale k lepším úspěchům 

a výsledkům. 

Nacházíme se v době plné změn a rychlého vývoje společnosti. Lidé se potřebují častěji 

zorientovat v novinkách a naučit se pracovat se změnou. Ovlivňuje nás globalizace, rychle 
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se mění kultura lidstva, roste životní tempo, na lidi jsou kladeny stále vyšší nároky. Pokud 

chceme „přežít“, musíme se s novou životní kulturou vyrovnat a zvýšit naši výkonnost. 

Koučink  nám může dát více sebevědomí a učí nás vidět změny v pozitivním světle. 

Pro dosažení optimálního výkonu je nevyhnutelné použít koučování zaměřené na 

zvyšování výkonnosti. „Tento nástroj vyžaduje změnu postojů lidí, chování manažerů a 

změnu organizační struktury.“ (22 s.38) 

Školy 21. století potřebují být flexibilní a maximálně využívat svůj potenciál pedagogů. 

Stále více záleží na každém jednotlivci a jeho aktivním zapojení do fungování školy. 

Lidem se také velmi často mění popis a metody jejich práce – je potřeba, aby se s tím 

dokázali bez problémů vyrovnávat. 

„Nedávný výzkum v Minneapolisu odhalil, že naprostá příčina „vyhoření“ je 

z nemožnosti řídit sám sebe při práci. To signalizuje, že je třeba změnit pracovní postupy 

tak, aby byla výsledkem vyšší odpovědnost zaměstnanců.“(22 s.41) 

Pokud se v naší organizaci rozhodneme zavést koučování, jako novou metodu vedení 

lidí, pak jsme na nejlepší cestě, aby došlo v organizaci k těmto zásadním změnám:  

(22 s.39) 

• Vedoucí již nepřikazuje, ale poskytuje podporu 

• Vedoucí již neobviňuje, ale jedná férově 

• Vedoucí již nemusí motivovat, ale nastává sebemotivace zaměstnanců 

• Vytváří se funkční týmy 

• Inovace jsou vítány a nevyvolávají obavy 

• Šéf se stává přítelem, kterému každý rád vyhoví 

• Pracovní úkoly se stávají výzvou, ne nepříjemným tlakem 

• Pracovníci si sami zadávají úkoly a jsou za ně odpovědní 

• Roste sebevědomí zaměstnanců 

• Zaměstnanci jsou schopni samostatného rozhodování 

 

Organizace, kde se koučuje, dokáže ocenit své lidi- jejich nápady a dovednosti a 

zároveň podporuje jednotlivce. Aby bylo koučování efektivní, musí být realizováno na 

všech úrovních organizace. Vznikne tak otevřená a vstřícná organizace. 
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4.3      Význam a podstata koučinku 

Koučování slouží k podávání kvalitního výkonu jedince a maximálnímu využití jeho 

potenciálu. Výsledkem práce kouče je změna chování člověka, a to působením na jeho 

myšlení.  Je založeno na myšlence, že naše chování je ovlivňováno tím, jak o věcech 

přemýšlíme. Ovlivňování myšlení lidí pak má vliv na jejich znalosti i dovednosti. 

Lidé jsou zvyklí hodnotit vše podle dosavadních zkušeností. Stejnou událost hodnotí 

různí lidé jinak, vnímají ji různě. Dokonce i stejnou událost může vnímat tentýž člověk 

jinak, v jiném čase nebo místě apod. Při koučování můžeme například měnit záporný vztah 

k nějaké osobě. Zamýšlíme se při tom nejen nad tím, jaká je daná osoba, ale zejména, proč 

a jak přemýšlíme nad tím, jaká je daná osoba. Koučováním pak můžeme změnit naše 

myšlení i záporný vztah k dané osobě. (22 s.106) 

 „Podstata spočívá v lepším vnímání reality.“(22 s.43) 

Úroveň tohoto vnímání záleží na schopnosti pozorovat a naslouchat. 

Vnímat realitu znamená také vědět, co se kolem nás děje a vědět, co prožíváme. Až se 

naučíme vnímat lépe věci kolem nás, naučíme se i lépe vnímat realitu. Pro získání lepší 

schopnosti vnímat realitu je vhodná vnitřní zpětná vazba. To jsou naše pocity, informace o 

našem těle, našich aktivitách a prožitcích. Koučování umožňuje trvale zvýšit vnímání 

reality tam, kde to potřebujeme.  

Praktické používání koučinku probíhá jako otevřený dialog. Vůči pracovníkům se 

snažíme o postoj respektu, zájmu a ocenění dosavadních pracovních a životních výsledků. 

Je založen na spolupráci kouče a zaměstnance. 

 

„Koučink  je partnerství, jehož posláním je definování konkrétního cíle a vytvoření 

struktury, podpory a optimálního motivačního prostředí za účelem dosažení tohoto 

vytčeného cíle.“ (23) 

 

4.4     Využití koučinku 

„Koučink je v celém světě dynamicky se rozvíjející obor, stal se součástí leadershipu. 

Jako nástroj ke zvyšování výkonnosti je např. ve Velké Británii využíván u 79% 

nadnárodních korporací!“ (zdroj CIPD Great Britain, 2004). 

Koučování je možné využít ve všech oblastech práce s lidmi – managementu, obchodu, 

marketingu, poradenství, sportu  aj.. Koučink dosahuje vynikajících výsledků v oblasti 
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stanovení supervizí, rozvoji organizací, změn v organizacích a doškolování.  Je vhodný jak 

pro jedince, páry, ale i skupiny. 

 

Příležitosti ke koučování 
• rozvoj a posilování výkonnosti jedince 

• motivace znuděných zaměstnanců 

• zvyšování důvěry zaměstnanců v možnosti splnit zadané úkoly 

• udržení vynikajících zaměstnanců 

• rozvoj snahy pracovníků 

• zapracování nových pracovníků 

• lepší rozhodnost pracovníků 

• posílení sebedůvěry 

• odhalení nových možností 

• stimulace k hledání nejlepších vlastních cest  a  způsobů řešení problémů 

 

4.5     Výhody koučování 

  

Využívání koučinku vnáší mnoho pozitiv pro organizaci, pro zaměstnance a v 

neposlední řadě i pro vedoucího pracovníka. Je náročnější než řešení problémů 

direktivami, vede ale k lepšímu úspěchu a lepším výsledkům. Zaměstnanci již nedochází 

tak často k vedoucímu pracovníkovi pro upřesnění  a  vysvětlení úkolu, chovají se 

samostatně  a  mají radost z plnění stanovených cílů. V organizaci panuje příjemná 

atmosféra, založená na spolupráci, pracovníci se nebojí výsměchu, využívají tvůrčí 

myšlení a mají zájem na rozvoji organizace. V následujících bodech jsou uvedeny další 

výhody koučování. 

• vybudování silného týmu 

• lepší atmosféra na pracovišti 

• zvyšování výkonnosti a produktivity zaměstnanců zásadním způsobem 

• zvyšování motivace pracovníků 

• dopracování se k úspěchu, lepší výsledky 

• lepší adaptibilita zaměstnanců ke změnám 
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• dosahování lepších výsledků zaměstnanců 

• vysoké nadšení a produktivita zaměstnanců 

• posilování samostatnosti a individuality jedinců 

• pomáhá pracovníkovi učit se sám 

• rozvoj lidí 

• pomáhá udržet se na vrcholu 

• pomáhá při osvojení dovedností a řešení problémů  

• lepší využití skrytého potenciálu lidí 

• efektivnější zpětná vazba 

• zvyšuje radost z učení a umožňuje lepší zapamatování si 

• koučování napomáhá úspěšnosti v podnikání, rozvoji dovedností a zlepšení vztahů 

s druhými lidmi (doma i v rodině) 

 

Obr.č. 2  Výhody koučinku 

Obr. č. 2  (22 s.179) znázorňuje, jaká pozitiva přináší organizaci management založený 
na koučování, který vyvolává větší odpovědnost zaměstnanců a lepší vnímání reality. 
Schéma ilustruje, jaké další výhody přináší koučovaní přístupy v organizaci. 
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4.6     Průběh koučování 

"Kaučování není metoda, která se dá naučit ze dne na den, ale je to životní přístup, který 

"kouč" musí pochopit, musí jej zažít, a teprve pak jej může efektivně aplikovat ve své 

každodenní praxi.“ ( 24) 

 „Partner nedostává od kouče fakta, ale pomocí kouče je sám nalézá.“(22 s.17) 

Koučování probíhá jako dialog nebo komunikace mezi koučem a skupinou. Kladením 

otázek nutí kouč partnera pozorovat, uvažovat, pociťovat, zajímat se, zjišťovat. Často 

může vypadat, jako že si někdo obzvlášť všímá druhého, že mu naslouchá a pomáhá mu. 

Při správném kladení otázek může dojít k výraznému zlepšení výkonu bez vědomé snahy o 

zlepšení. 

 Zlepšování výkonu probíhá pomocí nalezeného cíle a způsobu, jak tohoto cíle, co 

nejlépe dosáhnout. „Kouč pomůže partnerovi odstranit vnitřní překážky, které mu brání 

podat dobrý výkon.“ „Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak 

maximalizovat jeho výkon. Koučování pomáhá učit se.“ Timothy Gallwey (tenisový 

odborník, učitel z Harvardu, průkopník moderního koučinku). 

Při koučování se snažíme dostat z člověka to nejlepší. Nedíváme se na jejich výkony, 

ale na jejich potenciál, který je mnohem vyšší než ten, který běžně v životě používají.  

 

4.7     Principy koučování 

• Koučovanému nic nevnucujeme 
• Koučovanému nic nenařizujeme 
• Koučovanému umožňujeme sledovat jeho vlastní zájmy a cíle 

 
 
 

5. HISTORIE KOU ČINKU 

 

Profesionální koučování je nový moderní obor, který se v posledních 20 (v ČR 15) 

letech začíná používat pro efektivní vedení lidí. Počátky koučování v České republice patří 

do poloviny devadesátých let, kdy jej začalo používat prvních pár odborníků z oblasti 

vedení lidí.  
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První myšlenky koučinku jsou starší než dva tisíce let a pochází od řeckého filozofa, 

Sokrata. V posledních letech byly tyto myšlenky potlačeny a převládalo materialistické 

vidění světa. Lidé byli zvyklí poslouchat, co přesně a jak mají udělat. Dnes, jak se zdá, se 

opět vracíme ke starým myšlenkám. Lidé od nás již nechtějí přijímat příkazy a přesné 

instrukce. Chtějí sami rozhodovat a volit si svou cestu a cíl. Při koučování jim s tím pouze 

pomůžeme a naplníme tak jejich sen.  

„Jedněmi ze zakladatelů koučování, ke kterým se hlásí, či z nich čerpá celá řada 

českých koučů, jsou Američan Timothy Gallwey a Angličan Sir John Whitmore. Oba se 

léta zabývali metodami zvyšování osobní i profesní výkonnosti lidí. Nová metoda se jejím 

tvůrcům osvědčila nejprve ve sportu.“ (23) Princip koučování ve sportu probíhal mezi 

vrcholovým sportovcem a trenérem. Sportovci byl přidělen nový trenér, který nebyl 

odborníkem na daný druh sportu, ale pro pochopení daných 

potřeb sportovce se začal vyptávat a tím se zároveň výrazně 

začala zvyšovat sportovcova výkonnost. „Američan Timothy 

Gallwey a Angličan Sir John Whitmore pak s úspěchem uplatnili 

tuto metodu i u manažerů, při zvyšování jejich výkonnosti. Tímto 

stylem se jim pak dařilo i měnit firemní kultury společností          

z různých oborů směrem k vyššímu výkonu, ale také zvyšovat 

spokojenost zaměstnanců a celé firmy.“ (23)                                   Sir John Whitmore 

 

 

6. NÁSTROJE KOUČINKU 

 

Koučujeme pomocí dvou nejdůležitějších koučovacích nástrojů - aktivní naslouchání a 

specifické kladení otázek. 

Při koučování se osvědčuje i používání dalších hodnotících nástrojů, kterými jsou 

barometry nálady, škálování, nebo SWOT-analýza. 

 

6.1     Aktivní naslouchání 

- cílevědomé, řízené a aktivní. 
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Cílem je získat co nejvíce informací od koučovaného. Nejprve kouč vytvoří vlídné a 

klidné prostředí, kde partnera přijme, pak navodí atmosféru bezpečí a důvěry a poté 

aktivně, cílevědomě naslouchá. Nechá v klidu partnera vyjadřovat tvé pocity, myšlenky, 

nápady, názory a postoje. Sleduje nejen, co partner říká, ale i jak to říká, jak se u toho 

chová. Informace, které kouč získá nasloucháním, si následně ověřuje zpětnou vazbou. 

 

6.2     Koučovací otázky (specifické otázky) 

Většinou používáme otevřené otázky  - doplňovací, které vedou k zamyšlení nad 

problémem a vyžadují širší odpověď. 

Vhodné jsou otázky začínající na: kdo, kdy, co, kde, dokdy, kolik, jak, jaký, který, do 

jaké míry, nakolik, podle čeho? 

 

6.3     Grafické prvky koučování  

Škálování 

- je měření na ose, kde se partner nachází nyní a kam by se měl dostat. Partner si pak 

uvědomí, kde se nachází nyní, co již dokázal a kam dojde, až splní cíl. 

� Kde se právě nacházíte? 

� Kam byste se chtěl dostat? 

� Co všechno jste musel udělat, abyste se dostal až sem? 

 

 

 

Obr.č. 3 Proces koučování (9 s.95) 
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Používají se i jiné názorné pomůcky, které pomáhají k sebeuvědomování  a  

k poskytování zpětné vazby. 

 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10 

 

Obr.č. 4 Osa škálování  (9 s.74) 

 

 

Škálování slouží ke zhodnocení své motivace, uskutečnění cílů, posouzení míry 

spokojenosti, úrovně důvěry v realizaci cíle apod. (8 ) 

 

 

Obr.č. 5  Ukázka škálování podle Koučink centra 
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Obr.č. 6  Výsečový diagram 
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7. ČASOVÁ NÁROČNOST KOUČINKU  

 

Mnozí vedoucí pracovníci si jistě položí otázku. „Možná by to mohlo být zajímavé, 

určitě i přínosné, ale kde na to mám vzít další čas? Již nyní nestíhám mnohé důležitější 

úkoly.“ Věřte, že rozhodnutí pro koučování vám čas naopak vrátí. Zaměstnanci vás již 

nebudou obtěžovat vyptáváním se na jednoduché až triviální věci, naopak budou 

samostatní a odpovědní. I vy můžete koučováním sebe sama zlepšit své výkony a mít tak 

více času na osobní život a své zájmy. 

 

 

8. JAKÉ JSOU PŘEDPOKLADY PRO SPRÁVNÉHO 

KOUČE? 

 

Kouč je osoba, která je ve vztahu s koučovaným, společně s ním komunikuje  a pečuje  

o jeho rozvoj. Společně pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a nejvhodnější způsoby, jak 

je splnit a dosáhnout. Chce od svých klientů vždy něco navíc, než čeho by dosáhli bez jeho 

podpory. Podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji. Kouč dbá na 

to, aby klientovi nechyběla motivace a  usměrňuje jeho energii tak, aby byla co nejlépe 

využita. Za dosažení výsledků zodpovídá stejným dílem jak kouč tak koučovaný. 

Hlavním cílem kouče je usnadnit klientovi práci, pomoci mu s řešením problémů            

a podpořit jeho úspěch. Klientovi by měl koučink  přinést větší uspokojení a radost. 

 

8.1     Konkrétní předpoklady správného kouče: 

• má skvělé komunikační schopnosti 

• umí vést řízený rozhovor 

• má vysokou empatii 

• velmi dobře zvládá svoji sebereflexi 

• je trpělivý a soustředěný 

• upřímný a objektivní 
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• vytváří atmosféru důvěry 

• zásadně neradí koučovaným, ale sleduje jeho cíle 

• umí motivovat koučovaného k dosahování jeho cílů a motivaci dokáže udržet 

• má přirozený respekt 

• pomáhá překonávat a odbourávat vnitřní překážky 

• ovládá techniku kladení otázek a tvorby cílů 

• pomáhá pracovníkům poznat jejich možnosti  

• rozvíjí dovednosti a kompetence 

• podporuje osobní i profesní růst zaměstnanců 

• umí rozpoznat, co se partnerům daří 

• vede lidi k řešení problémů 

• musí umět jemně a citlivě zjišťovat potřeby jedinců 

• z potřeb musí vytvořit jasné srozumitelné cíle 

• kontrolovaného dovede k jeho cílům 

• upřímně se zajímá o to, co koučovaný skutečně potřebuje 

• nabízí podporu, nevyhrožuje 

• povzbuzuje ostatní k překonání svých možností 

• nestaví se do nadřazené role 

• nelpí na stereotypech 

 

Úkol kouče: pomáhat zaměstnancům při rozvoji jejich potenciálu. 

 

8.2     Externí kouč 

V podnikání, ve školství, ale i v rodině nebo soukromě lze využít také tzv. externího 

kouče. Externí kouč obvykle není odborníkem na danou oblast, ale přesto mívá velmi 

dobré výsledky v oblasti zvyšování lidského potenciálu. Je oporou klientům, aby 

dosahovali svých výsledků dynamicky a efektivně. 

Často lidé nemají chuť hovořit o svých problémech a svěřovat se vedoucím 

pracovníkům, chybí jim důvěra, nebo mají strach. V takovém případě je využití externího 

kouče ideálním řešením. „Takový kouč se svým klientem pracuje v pravidelných 

intervalech na jeho rozvoji formou individuálního koučinku a jeho hlavní úlohou je klást 

otázky, aby klient sám dokázal identifikovat cíle svého osobnostního rozvoje nebo rozvoje 
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společnosti a pomáhá mu přicházet s plánováním změn, aktivit a řešení pro další růst 

osobnosti nebo společnosti.“ (25) K externímu kouči se objednáváme na 1 – 1,5 hodinové 

schůzky a platíme si jeho služby. 

Kouč pomáhá klientovi přirozeně přemýšlet, uvolňuje lidský a firemní potenciál. 

 

9.  STYLY VEDENÍ  

 

Přikazování 
- vede k demotivaci svých podřízených, vytváří atmosféru strachu. Přikazování se 

nám jeví snadné a rychlé, ale vede ke špatným výkonům zaměstnanců, ke snahám 

vyhnout se úkolům, sabotovat je.  

- Přikazování neumožňuje možnost volby, demotivuje a oslabuje potenciál. 

Přesvědčování 
- Působí demokratičtěji než přikazování. Ve skutečnosti jde však také o přesné plnění 

instrukcí vedoucího, které jsou však podány příjemnější formou. 

Diskuse 
- Při diskusi je vedoucí pracovník ochoten přijímat i názory druhých. Někdy může 

být časově náročná.  

Delegování 
- Manažer nechává rozhodovat podřízené pracovníky. Deleguje na ně  i odpovědnost. 

Má více času na vlastní práci, ale za konečné výsledky odpovídá on sám. Jedinou 

nevýhodou je, že zaměstnancům může chybět sebemotivace pro plnění úkolů, 

nemají k nim vnitřní vztah. 

Koučování 
- Podřízený si sám uvědomuje, co a  jak musí učinit ke splnění daného úkolu. Přebírá 

tak odpovědnost za své chování a plnou samostatnost při plnění úkolů. Je aktivní a 

spokojený a reálně sebevědomý. 
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V posledních letech byl trend delegování zodpovědnosti a pravomocí a nyní se k němu 

přidává i trend zodpovědnosti za vlastní rozvoj. Zaměstnanec by měl na sobě neustále 

pracovat a zvyšovat svou hodnotu. Koučink rozvíjí v lidech to nejlepší – je tedy vhodnou 

metodou, jak naučit lidi zodpovědnosti vůči zaměstnavateli, nadřízenému a především – 

vůči sobě samému. 

Styl vedení nikdo nikomu neporoučí, nepřikazuje, záleží pouze na nás samých, který si 

zvolíme. Možností máme několik, od přikazování až po koučování. Často se obáváme 

nedostatku času, a proto se přikláníme k přikazování a kontrole. Pokud nám ale skutečně 

záleží na dlouhodobém rozvoji naší organizace a zaměstnanců, měli bychom se vydat 

cestou koučování.  

 

 

9.1    Úkol manažera 

Základním úkolem manažera je dlouhodobé plánování, vytváření vizí, sledování 

konkurence a nových produktů ve svém oboru. Často se však setkáváme s názorem, že 

manažeři nemají na tyto činnosti dostatek času, protože jim mnoho času zabere zadávání 

úkolů a zjišťování splnění stanovených úkolů. Málo času mu také zbývá na podporování 

osobního růstu zaměstnanců. Z toho plyne, že v převážné většině případů je vhodné volit 

koučování, jako nejefektivnější způsob vedení lidí. Jen v krizových situacích a časové tísni 

lze zvolit přikazování, jako časově nenáročnou dočasnou formu vedení zaměstnanců.  

 

9.2  V čem se liší koučink a konzultantství? Terapie? Trenérství? 

Přátelství? 

 

Konzultantství  

Koučink lze nazvat určitou formou konzultantství. Na rozdíl od něj, ale koučink 

zajišťuje, že klient má možnost nové poznatky, nástroje, cesty nebo způsoby sám ihned 

implementovat úspěšně do praxe. A to způsobem, který mu nejvíc vyhovuje. 

 

Terapie  

Koučink není terapií. Nepracuje s „případy“, aby odhalil příčiny chování v minulosti 

nebo do hloubky porozuměl lidskému chování. Nechává na klientovi, jak se v problematice 
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bude orientovat a jakou formu postupu si sám zvolí. Pomáhá mu postoupit kupředu a 

stanovit si cíle. Tyto cíle mohou být profesní nebo osobní a jsou vždy v souladu s tím, čeho 

klient chce ve svém životě dosáhnout. 

 

Trenérství  

Koučink má v sobě obsaženy některé aspekty sportovního trenérství, například týmovou 

práci, tah na branku nebo chuť vítězit. Rozdíl je v tom, že koučink staví na principu „win-

win“ (výhra-výhra) a podporuje rozvoj klientových silných stránek. 

 

Přátelství 

Je jistě skvělé mít dobrého přítele. Ale může být nejlepší přítel nezávislým 

profesionálem, který je schopen vás provést důležitými situacemi v pracovním a/nebo 

osobním životě? Mějte svého nejlepšího přítele a mějte i svého kouče. (26) 

 

 

10. KOMUNIKACE P ŘI KOUČOVÁNÍ 

 

Koučování je jednou z metod vedení lidí, tedy součást práce s lidmi. Výborná 

komunikace je základem dobré práce s lidmi ve všech oborech.  

Základem koučování je komunikace a prvním úkolem dobrého kouče je prvotřídní 

zvládnutí rozhovoru a to ne náhodného povídání, ale žádoucího a kontrolovaného. 

„Neposlouchejte moc, co vám lidé říkají. Přemýšlejte, co Vám chtějí říct.“(9 s.144)  

Kouč musí pořád vést a vnímat partnera a vést rozhovor žádoucím směrem. Zodpovídá 

také za to, aby se při rozhovoru všichni cítili spokojeně. Kdo přirozeně „umí mluvit“, je ve 

velké výhodě. Řečové schopnosti jsou mnohým lidem vrozené, ale ten, komu nebyly 

naděleny, je může trénovat a zvyšovat jejich úroveň. 

„ Řeč je naší zbraní a otázky jsou naše náboje.“ (9 s.79) 
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11. NESYSTÉMOVÉ INTUITIVNÍ KOU ČOVÁNÍ 

  

Mnozí vedoucí pracovníci využívají metody koučinku nesystémově, intuitivně. Toto 

nesystémové koučování spočívá v podvědomém využívání prvků koučinku. Někdo ho 

používá více, jiný méně, někdo z nás jej ovládá lépe, někdo hůře. Záleží na naší výchově, 

zkušenostech a hlavně je nám více či méně vrozené. 

Nesystémové koučování má společné s profesionálním koučováním to, že místo 

kritizování radši sdělujeme skutečnou realitu, kterou zaměstnanci mnohem lépe přijímají. 

Nepřikazujeme. Podněcujeme k vytváření vlastních cílů. Necháváme zaměstnancům volbu, 

jak vykonají úkol a nejlépe jim dáme vybrat si úkol samostatně. Pokud zaměstnanec dělá 

úkol kvůli někomu a není s ním ztotožněn, nikdy nebude mít takový výkon, jako kdyby se 

s ním ztotožnil sám. Při intuitivním koučování respektujeme zájmy a potřeby jedinců. 

Pokud se nerozhodneme proškolit se v oblasti koučování, ale budeme znaky koučinku 

používat alespoň nesystémově, budeme na dobré cestě, jak zvýšit kulturu naší organizace a 

spokojenost zaměstnanců. 

 

 

12. KOUČINK  A  MANIPULACE 

 

Někdo může namítnout, že koučink je manipulace lidmi. Kouč se rozhodne, co od 

partnerů očekává a nějakým způsobem je zmanipuluje tak, aby toho docílil. 

OPAK JE PRAVDOU!!! 

Při koučování je manipulace přísně zakázána. Manipulovaní lidé se cítí špatně, zatímco 

koučovaní se mají cítit dobře.  

Lidé jsou v dnešní době obklopeni manipulací od narození.  Je na ní založena reklama, 

politika, lobbing a často i bohužel výchova. 

Přece jen mají manipulace a koučink něco společného. Při obojím se využívá dobře 

promyšlených otázek. Hlavním rozdílem ale je, že při manipulaci nabízíme partnerovi (je 

to vlastně ještě partner?) dvě možnosti. Buď udělá, co si přejeme, nebo se bude cítit špatně, 

zažívat negativní emoce. 
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Při koučinku, který je také založen na dobře postavených otázkách, se naopak partner 

cítí dobře a pohodlně. Klient je vždy ten, kdo si určuje a vybírá řešení, jenž mu nejvíce 

vyhovuje. 

Právě z důvodu neustálé manipulace vyhledávají lidé často pomoc nejen u psychologů, 

psychoterapeutů, ale v poslední době i u odborných koučů. 

 

13. VÝZKUM ZAM ĚŘENÝ NA  ANALÝZU 

SOUČASNÉHO  STAVU POUŽÍVÁNÍ KOU ČINKU 

Výzkumné nástroje: 
 dotazník, interview 

13.1      Výzkumné předpoklady 

1. Vedoucí pracovníci vnímají potřebu rozvíjet potenciál svých pracovníků, zejména 

v oblasti samostatnosti a odpovědnosti. 

2. Vedoucí pracovníci používají některé prvky koučinku nesystémově, intuitivně. 

3. Metodu koučinku většina vedoucích pracovníků škol nepoužívá, protože ji nezná. 

4. Vedoucí pracovníci ve školství mají osobnostní předpoklady pro uplatňování 

koučinku. 

5. Vedoucí pracovníci, kteří mají s koučováním zaměstnanců zkušenosti, hodnotí tuto 

metodu jako přínosnou. 

 

13.2      Výzkumné okruhy: 

1. Zhodnocení zaměstnanců, jejich potenciál (samostatnost, odpovědnost – zdali by 

bylo vhodné koučováním posílit jejich žádoucí chování) 

2. Zhodnocení vkladů vedoucích pracovníků (zda mají ty správné předpoklady pro 

koučování) 

3. Používané styly vedení ve školství (jaké styly používají vedoucí pracovníci 

v současnosti) 

4. Nesystémové intuitivní používání koučinku 
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5. Používání koučinku v současnosti (zkušenosti  s používáním koučinku, vzdělání 

pro koučink) 

 

13.3      Respondenti 

Všichni respondenti jsou vedoucí pracovníci různých typů škol z celé České republiky. 

Mezi respondenty jsou muži i ženy, kteří vedou malé jednotřídní školy  i velké právní 

subjekty. Zastoupeny jsou mateřské školy, základní školy, sloučené mateřské školy se 

základními školami i střední školy.  

Zdroje pro výběr respondentů:  

1) Internetové stránky www.zakladniskoly.cz, www.stredniskoly.cz, www. 

materskeskolky. cz. Na těchto stránkách jsou školská zařízení členěna podle krajů a 

okresů. Způsob vyhledávání: Vyhledávání probíhalo podle krajů – z jednoho kraje 

9-20 školských zařízení v přibližném  poměru 30% střední školy, 40% základní 

školy, 30% mateřské školy + spojené základní a mateřské školy. V jednotlivých 

krajích byly vybírány subjekty z různých okresů, byl zohledněn poměr města x 

městečka a vesnice  60 %  x 40%.   (401  respondentů). 

2) internetové adresy školských zařízení kraje Vysočina, které jsou součástí e-mailů 

rozesílaných z krajského úřadu.   (119   respondentů). 

3) Adresy respondentů – spolužáků z Pf-UK.    (25 respondentů). 

Respondenti:  vedoucí pracovníci škol 

Celkový počet odeslaných dotazníků :   545 

Rozdělení respondentů: 

Základní školy           180       (33 %) 

Střední školy             178 (32,7 %) 

Základní+mateřské školy  83 (15,2 %) 

Mateřské školy  104 (19,1 %) 

 

Celkový počet vrácených dotazníků:  109 
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13.4      Postup šetření  

Nejprve jsem podrobně studovala odbornou literaturu vztahující se k tématu, zaměřila 

jsem se na oblast vedení lidí, management, řízení lidských zdrojů, motivaci zaměstnanců a 

zejména koučink. Poté jsem si určila cíl a téma bakalářské práce. Zvolila jsem výzkumné 

metody - dotazníkové šetření a interview a výzkumné předpoklady. Dále jsem sestavovala 

otázky do dotazníků a pro interview. Oslovila jsem 5 respondentů pro pilotáž dotazníků a 

následovala finální úprava otázek a zkouška zpracování údajů. Po vyhledání vhodných 370 

respondentů z celé republiky, jsem elektronicky zaslala dotazníky s prosbou o jeho 

vyplnění. Oslovila jsem 2 odborné kouče pro interview, která probíhala formou řízeného 

rozhovoru o jejich zkušenostech s koučováním. Jelikož jsem nebyla spokojena 

s návratností dotazníků (pouze 60), pokračovala jsem ve vyhledávání respondentů, některé 

jsem oslovila i telefonicky. Po návratu 109 dotazníků jsem začala zpracovávat zjištěné 

údaje. Data jsem zpracovávala v programu EXCEL, pomocí kontingenční tabulky, která 

umožnila vyhodnocovat výsledky podle různých kritérií. Poté jsem vyhodnotila výzkumné 

předpoklady a vyvodila závěry výzkumného šetření. 

 

 Obsah od do  
1 Studium odborné literatury  Červen 

2009 
 Březen 
2010 

10 
měsíců 

2 Stanovení cíle bak. práce  Říjen 2009  Říjen 2009 1 
týden 

3 Stanovení cíle výzkumu  Listopad 
2009 

 Listopad 
2009 

1 
týden 

4 Stanovení výzkumných předpokladů  Listopad 
2009 

 Listopad 
2009 

1 
týden 

5 Příprava dotazníků a interview  Listopad 
2009 

 Prosinec 
2010 

6 
týdnů 

6 Pilotáž dotazníků  Prosinec 
2009 

 Prosinec 
2009 

2 
týdny 

7 Vyhledávání respondentů  Prosinec 
2009 

 Leden 2010 2 
týdny 

8 Vlastní provedení výzkumu  Leden 2010  Únor 2010 3 
týdny 

9 Interview  Únor 2010  Únor 2010 2 
týdny 

10 Vyhodnocení dotazníků  Únor 2010  Březen 
2010 

3 
týdny 

11 Vyhodnocení výzkumných předpokladů  Březen 
2010 

 Březen 
2010 

1 
týden 

Obr.č. 7  Časový plán výzkumu 
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Graf č. 1 Časový graf výzkumu 

 

 

13.5      Tvorba otázek do dotazníku 

Při přípravě dotazníků jsem nejprve zvolila 5 okruhů, které vycházely z daných 

výzkumných problémů a které bych chtěla ověřit. První okruh se zabývá zhodnocením 

potenciálu zaměstnanců daných škol z pohledu vedoucího pracovníka a to zejména 

v oblasti samostatnosti a odpovědnosti zaměstnanců. Druhý okruh zjišťuje předpoklady 

vedoucích pracovníků pro to, aby se mohli stát dobrými kouči a používat koučink, jako 

efektivní metodu vedení lidí. Další okruh otázek v dotazníku mapuje současné styly 

vedení, které školy využívají a poslední se zabývá koučinkem a zkušenostmi vedoucích 

pracovníků s jeho používáním.  

Do daných okruhů jsem volila otázky tak, abych získala co nejvíce informací pro daný 

výzkum. 

V závěru jsem upravila pořadí otázek, aby nenavazovaly logicky a to z psychologických 

důvodů. Nejprve jsem zařadila otázky snadnější na lepší namotivování respondentů, 

doprostřed jsem zařadila otázky náročnější a na závěr jsem řadila otázky se specifickým 

zaměřením na koučování, které však již vyplňovali pouze ti respondenti, kteří se 

s koučinkem setkali. 

Reliabilitu dotazníku jsem zvýšila tím, že jsem zařadila nějaké otázky, ve kterých 

zjišťuji stejnou informaci vícekrát. 
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13.6      Předvýzkum (pilotáž) 

Před odesláním dotazníků všem respondentům jsem si zvolila 6, které jsem oslovila pro 

pilotáž a poslední úpravy dotazníků. Tito vybraní respondenti byli ředitelé různých typů 

škol (1x jednotřídní mateřská škola, 1x vícetřídní mateřská škola, 1x malotřídní základní 

škola, 2x základní škola spojená  s mateřskou školou, 1x velká základní škola samostatná)  

a zástupci byli také různého stupně vzdělání v oblasti vedení lidí (1x studium pro ředitele 

1, 3x studium pro ředitele 2, 1x bakalář v oboru školský management). Vybraní zástupci 

byli i odlišného věku (od 26 let do 53 let). Výběr těchto respondentů jsem pečlivě volila, 

protože otázky v dotazníku vyžadují alespoň částečné znalosti a zkušenosti z vedení lidí a 

managementu, proto mě zajímaly názory odlišných vedoucích pracovníků, kteří zastupují 

převážnou většinu mnou zvolených respondentů. Předvýzkum probíhal při osobním setkání 

formou rozhovoru. Sledovala jsem, zda-li vybraní respondenti pochopili dané otázky a 

zda-li jsou pro ně srozumitelné a dokáží na ně odpovědět a není jim nepříjemné jejich 

vyplňování. Tito respondenti mi nejprve sdělili, jak rozumí dané otázce, ptala jsem se jich, 

jak je chápou. Sledovala jsem také čas, který strávili vyplňováním dotazníku. Zajímaly mě 

jejich názory na danou problematiku. Po vyhodnocení pilotních dotazníků jsem upravila 

znění asi 5% otázek. 

Další etapou bylo vyzkoušení vyhodnocení vyplněných dotazníků a zpracování 

zjištěných dat.  

Úpravy dotazníku po provedení předvýzkumu 
 

• U otázky 2. a 4. jsem doplnila, že mohou respondenti zaškrtnout více možností 

zároveň. 

• V úvodní části jsem doplnila, že výzkum se týká všech pracovníků (tedy 

pedagogických i nepedagogických) 

• Doplnila jsem otázku č. 31,ve které zjišťuji, zda-li si vedoucí pracovníci myslí, že 

uplatňují metodu koučinku cíleně. Dále jsem doplnila otázku č. 34, kde se dotazuji 

na to, zda vedoucí pracovníci delegují koučováni i na podřízené pracovníky. 
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13.7      Analýza zjištěných skutečností 

 

Otázka č.1 

Jste vedoucím pracovníkem:  

 

 

 

 

 

Tab.č. 1 

 

 

 

 

Otázka číslo 1. rozdělila respondenty do 4 skupin podle toho, v jaké organizaci působí. 

Nejvíce vyplněných dotazníků (39,4%) je od vedoucích pracovníků z mateřských škol, na 

druhém místě jsou střední školy (30,3%), vedoucí pracovníci základních škol odeslali   

16,9% a základní školy sloučené s mateřskými školami odeslali 13,8% vyplněných 

dotazníků.  

 

Pro vyhodnocování následujících otázek bylo převážně využíváno rozdělení 

respondentů z otázky č. 1. Odpovědi na dotazy byly v některých otázkách odlišné 

v různých typech škol. 

V některých otázkách bylo použito rozdělení respondentů na ty, co používají koučink 

při vedení lidí a na ty, co nepoužívají  (viz otázka č. 31). 

 

 

 

Analýza následujících otázek je prováděna po výzkumných okruzích, podle zaměření 

dotazů, pořadí otázek proto není posloupné. 

Typ školy Počet 
ZŠ 18 
SŠ 33 

ZŠ+MŠ 15 
MŠ 43 

Celkem : 109 

Graf č. 2    Rozdělení respondentů. 
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Výzkumný okruh č. 1: Zhodnocení zaměstnanců, jejich potenciál 
(samostatnost, odpovědnost – zdali by bylo vhodné koučováním posílit 
jejich žádoucí chování). 
 

 

Otázka č.4 

Daří se vašim podřízeným vždy plnit stanovené úkoly a cíle? 

 

 

 

 

 

Tab.č. 2 

 

Vedoucí pracovníci se domnívají, že se jejich zaměstnancům spíše daří splnit stanovené 

úkoly a cíle. Žádný z nich neuvedl, že by se zaměstnancům nedařilo úkoly plnit. Výsledky 

se pro různé typy škol téměř nelišily.  

 

Otázka č.11 

Vykonávají vaši zaměstnanci úkoly odpovědně? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 2 16 0 0 

SŠ 3 30 0 0 

ZŠ+MŠ 2 13 0 0 

MŠ 15 28 0 0 

Součet 22 87 0 0 

Tab.č. 3 

 

Všichni vedoucí pracovníci se domnívají, že jejich zaměstnanci vykonávají úkoly 

odpovědně.  

  ano spíše ano spíše ne ne 

ZŠ 2 16 0 0 
SŠ 1 32 0 0 

ZŠ+MŠ 1 14 0 0 
MŠ 6 37 0 0 

Součet 10 99 0 0 
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Otázka č.15 

Co mohou vaši zaměstnanci organizaci nabídnout? 

% schopnosti postoje vlastnosti 

ZŠ 78,89 71,11 68,33 

SŠ 76,36 62,42 55,15 

ZŠ+MŠ 76,67 65,33 58,00 

MŠ 76,28 70,12 66,28 

Tab.č. 4 

 

Celkově hodnotí vedoucí pracovníci lidské zdroje (vlastnosti, schopnosti, postoje) svých 

zaměstnanců vysokým počtem procent. Lidské zdroje je třeba sledovat, protože jsou 

potenciálem, který se projevuje ve výkonech člověka. Při výzkumu bylo zjištěno, že 

zaměstnanci mohou nabídnout organizaci největší podíl schopností, v menší míře pak 

vlastnosti a postoje.  

Vlastnosti nejsme schopni změnit, můžeme je pouze poznávat, využívat nebo vzít 

v úvahu. Z manažerské pozice je ale ovlivňovat nemůžeme. Schopnostmi označujeme to, 

co lidé vědí (znalosti) a co umí (dovednosti). ČÍM VÍCE SCHOPNOSTI POUŽÍVÁME, 

tím vice je rozvíjíme. Dají se rozvíjet vzděláváním, tréninkem i koučováním. Mezi postoje 

patří to, co lidé chtějí (motivy) a to, čemu věří (názory). Koučováním může dojít 

k výraznému zlepšení a zvýšení úrovně postojů. 

 

 

 
Graf č. 3    Vlastnosti, postoje a schopnosti zaměstnanců 
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Otázka č.16 

Uveďte v %, kolik máte zaměstnanců, kteří: 

% chtějí a umí chtějí a neumí nechtějí a umí nechtějí a neumí 

ZŠ 63,89 17,78 10,56 6,11 

SŠ 62,58 19,55 16,97 7,27 

ZŠ+MŠ 65,33 15,33 17,33 4,00 

MŠ 73,26 18,02 12,56 3,49 

celkem 67,39 18,07 14,22 5,14 

Tab.č. 5  

 

Vedoucí pracovníci uvedli, že 60-70%  z jejich zaměstnanců jsou ti, co „chtějí a umí“, 

necelých 20% je těch, co „nechce a umí“ a podobný počet je těch, kteří „chtějí a neumí“. 

Těch, kteří „nechtějí a neumí“ je méně než 10%.  

Střední školy hodnotily své zaměstnance mnohem kritičtěji než nižší stupně škol, 

naopak mateřské školy jsou se svými zaměstnanci nejspokojenější, nejvíc se přibližují 

ideálu, kdy zaměstnanci „chtějí a umí“. 

Koučováním můžeme pomoci zaměstnancům, kteří „nechtějí a umí“ se přemístit do 

skupiny „chtějí a umí“ a tím povýšit tuto žádoucí skupinu zaměstnanců.  

 
Graf č. 4  Složení zaměstnanců 

 

Porovnání odpovědí pracovníků, kteří koučují s těmi, kteří nekoučují, podle rozdělení z 

otázky č. 31: 

Vyšší počet těch zaměstnanců, kteří „chtějí“, se jeví ve školách, kde se koučuje než 

v těch nekoučujících. Naopak ve školách nekoučujících se jeví více zaměstnanců, kteří 

„nechtějí“ než ve školách koučujících (viz. tab.č.6). 
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% chtějí a umí chtějí a neumí nechtějí a umí nechtějí a neumí 

Koučující 70,00    17,08    13,33    4,17    

Nekoučující 65,67    18,39    14,67    5,07    

Tab.č. 6 

 

 
Graf č. 5 Složení zaměstnanců II 

 

Otázka č.17 

Kolik vašich zaměstnanců  (v %) vykonává zadaný úkol plně samostatně? 

ZŠ 72,78 
SŠ 65,15 

ZŠ+MŠ 70,00 
MŠ 73,49 

Tab.č. 7 

 

Dle odpovědí respondentů vykonává přibližně 70% zaměstnanců úkol zcela samostatně. 

Zaměstnanci v mateřských školách jsou hodnoceni jako nejsamostatnější, zatímco jako 

nejméně samostatné hodnotí vedoucí pracovníci zaměstnance středních škol.  

 
Graf č. 6 Samostatnost zaměstnanců 
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Otázka č.19 

Máte pocit, že musíte neustále vysvětlovat a opakovat zadání požadovaných úkolů? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 0 2 14 2 

SŠ 2 6 25 0 

ZŠ+MŠ 1 5 9 0 

MŠ 1 6 26 10 

Součet 4 19 74 12 

Tab.č. 8 

 

79% vedoucích pracovníků nemá pocit, že musí neustále vysvětlovat a opakovat zadání 

požadovaných úkolů, 17% však uvedlo, že spíše ano a 4% že dokonce ano. 

 

 

  
Graf č. 7 Zadávání úkolů 

 

Porovnání odpovědí podle respondentů rozdělených v otázce č. 31.  

Zajímavé bylo zjištění, že všichni  respondenti, kteří odpověděli „ano“, jsou ze škol, ve 

kterých se nekoučuje, zatímco v koučujících školách se neobjevil ani jeden, který by měl 

pocit, že musí neustále opakovat zadání požadovaných úkolů (viz. tab.č.9, graf č.9). 

 

 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

Koučující 0 4 19 1 

Nekoučující 4 15 55 11 

Tab.č. 9 
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Graf č. 8 Zadávání úkolů II 

 

 

Otázka č.20 

Myslíte si, že zaměstnanci plní odpovědně vámi zadané úkoly? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 2 16 0 0 

SŠ 1 32 0 0 

ZŠ+MŠ 3 12 0 0 

MŠ 8 35 0 0 

Součet 14 95 0 0 

Tab.č. 10 

 

Všichni vedoucí pracovníci uvedli, že jejich zaměstnanci plní odpovědně nebo spíše 

odpovědně zadané úkoly. Tato otázka byla relevantní s otázkou č. 11 a řešila, zda-li 

respondenti odpovídají odpovědně a pravdivě. Zjistila jsem, že odpovědi jsou přibližně 

stejné. Ukázalo se, že respondenti odpovídali zodpovědně a pravdivě. 

 

 

Otázka č.24 

Přicházejí za vámi zaměstnanci často zbytečně pro další upřesňování zadaných 

úkolů? 

 

 

 

 

 

Tab.č. 11 

 ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 1 0 13 4 
SŠ 0 2 29 2 

ZŠ+MŠ 1 1 9 4 
MŠ 2 6 26 9 

Součet 4 9 77 19 
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Zaměstnanci, podle vedoucích pracovníků, nechodí příliš často pro další upřesnění 

zadaných úkolů. 12% ale uvedlo, že „ano“ a „spíše ano“. Tito vedoucí pracovníci by jistě 

uvítali, aby byli jejich zaměstnanci samostatnější. V tom by jim koučováni mohlo pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumný okruh č. 2: Zhodnocení vkladů vedoucích pracovníků (zda 
mají ty správné předpoklady pro koučování). 
 

 

Otázka č.5 

Jste spokojeni s vaší schopností naslouchat lidem? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 8 8 2 0 

SŠ 12 17 4 0 

ZŠ+MŠ 6 7 2 0 

MŠ 13 28 2 0 

Součet 39 60 10 0 

Tab.č. 12 

 

Nenašel se ani jeden respondent, který by odpověděl, že není spokojen se schopností 

naslouchat lidem. Spíše nespokojeno je pouze 9% respondentů, převážná většina je spíše 

spokojena, velký podíl je i spokojených vedoucích pracovníků se svou schopností 

naslouchat lidem. 

Graf č. 9 Upřesnění zadání úkolů 
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Graf č. 10  Schopnost naslouchat 

 

 

Otázka č.6 

Znáte své slabé a silné stránky? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 11 7 0 0 

SŠ 17 14 1 1 

ZŠ+MŠ 10 4 1 0 

MŠ 22 20 0 1 

Součet 60 45 2 2 

Tab.č. 13 

 

Převážná většina (96%) zná nebo spíše zná své slabé a silné stránky.  

 

Graf č. 11 Slabé a silné stránky 

 

Porovnání odpovědí koučujících respondentů, podle rozdělení z otázky č. 31: 

Koučující vedoucí pracovníci uvedli, že znají své slabé i silné stránky zcela všichni.  

 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

Koučující 13 11 0 0 
Tab.č. 14 
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Otázka č.9 

Navazujete lehce kontakty s lidmi? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 8 6 4 0 

SŠ 17 11 4 1 

ZŠ+MŠ 10 2 3 0 

MŠ 14 24 5 0 

Součet 49 43 16 1 

Tab.č. 15 

 

Většina vedoucích pracovníků nemá potíže s navazováním kontaktů. Hůře navazuje 

kontakty s lidmi 16% respondentů. Pro tyto respondenty by mohl být problém začít 

používat koučovací techniky.  

 
Graf č. 12  Navazování kontaktu s lidmi 

 

Otázka č.10 

Věříte si, že o důležitých věcech dokážete přesvědčit ostatní? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 5 12 1 0 

SŠ 13 18 2 0 

ZŠ+MŠ 8 7 0 0 

MŠ 12 31 0 0 

Součet 38 68 3 0 

Tab.č. 16 

 

Vyhodnocením této otázky jsem zjistila, že vedoucí pracovníci si, až na malé výjimky, 

věří, že dokáží v důležitých věcech přesvědčit ostatní. 
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Graf č. 13   Přesvědčovací schopnost 

 

Porovnání odpovědí koučujících a nekoučujících respondentů, podle rozdělení z otázky č. 

31: 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

Koučující 9 15 0 0 

Nekoučující 29 53 3 0 
Tab.č. 17 

 

Pro respondenty, kteří odpověděli „spíše ne“, může být neschopnost přesvědčování lidí 

velkým problémem při vedení lidí. Zaměřila jsem se na styl vedení, který požívají tito 

respondenti. Z otázky č.18 jsem zjistila používané styly vedení těchto respondentů 

(viz.tab.č.18), kterými jsou: delegování, přesvědčování, dokonce i přikazování. 

Jelikož jsem zjistila, že ani jeden z nich nekoučuje (viz. tab.č.17), doporučila bych jim 

vyzkoušet koučování, jako efektivní metodu vedení lidí. 

 

  Odp. „spíše ne“ 
 Delegování 1 
Podporování 0 
Přikazování 2 
Přesvědčování 2 
Koučink 0 
Jiný 0 

Tab.č. 18 

 



47 

 

Otázka č.13 

Myslíte si, že vám zaměstnanci důvěřují? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 7 11 0 0 

SŠ 6 25 2 0 

ZŠ+MŠ 4 11 0 0 

MŠ 18 24 1 0 

Součet 35 71 3 0 

Tab.č. 19 

 

Vedoucí pracovníci si myslí, že jim zaměstnanci důvěřují. Nejvíc jich odpovědělo, že 

spíše ano (65%), další část je o důvěře přesvědčena, pouze 3% si myslí, že jim zaměstnanci 

spíše nedůvěřují. 

Navození důvěry je zásadním předpokladem pro používání metod koučinku. 

 
Graf č. 14  Důvěra zaměstnanců 

 

 

Otázka č.21 

Je vztah mezi vámi a vašimi zaměstnanci založen na  důvěře a respektu? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 12 6 0 0 

SŠ 7 26 0 0 

ZŠ+MŠ 6 8 1 0 

MŠ 23 20 0 0 

Součet 48 60 1 0 

Tab.č. 20 
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Převážná většina vedoucích pracovníků uvedla, že je vztah mezi nimi a zaměstnanci 

založen nebo spíše založen na důvěře a respektu. Pouze 1 dotazovaný uvedl, že ne, což je 

zanedbatelná část oproti ostatním respondentům. 

Pokud toto zjištění porovnám s otázkou č. 13, kde jsem zjišťovala, zda mají vedoucí 

pracovníci pocit, že jim zaměstnanci důvěřují, zjistila jsem, že 3% dotazovaných 

odpovědělo „ne“. 

To znamená, že vedoucí pracovníci lépe hodnotí důvěru vzájemného vztahu a hůře 

důvěru zaměstnanců v sebe sama. Vedoucí pracovníci tedy více důvěřují zaměstnancům 

než naopak. 

 
Graf č. 15  Vztah vedoucích a zaměstnanců 

 

 

Otázka č.22 

Jste spokojeni s vaší schopností ovlivňovat zaměstnance? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 7 10 1 0 
SŠ 3 25 4 1 

ZŠ+MŠ 3 11 1 0 
MŠ 15 24 3 1 

Součet 28 70 9 2 

Tab.č. 21 

 

64% vedoucích pracovníků je spíše spokojeno se svou schopností ovlivňovat 

zaměstnance, 26% je úplně spokojeno, 8% spíše není a 2% dokonce vůbec není spokojeno 

se svou schopností ovlivňovat zaměstnance.  
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Graf č. 16   Schopnost ovlivňovat zaměstnance 

 

Pokud při vyhodnocení této otázky rozdělíme respondenty na ty, kteří absolvovali 

školení nebo seminář zaměřený na koučování ( viz. otázka č 33), dojdeme k následujícímu 

zjištění: 

Pouze jeden z respondentů,  kteří absolvovali školení nebo seminář zaměřený na 

koučování, odpověděl, že je částečně nespokojen se svojí schopností ovlivňovat 

zaměstnance. U neproškolených respondentů se negativních odpovědí vyskytlo 10 (viz. 

tab.č.22, graf č.20). 

 

  ano spíše ano spíše ne  ne 
Proškolení 8 28 1 0 

Neproškolení 20 42 8 2 
Tab.č. 22 

 

 
Graf č. 17  Schopnost ovlivňovat zaměstnance II 
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Otázka č.25 

Máte pocit, že znáte své zaměstnance (jejich prožívání)? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 
ZŠ 6 11 1 0 
SŠ 2 28 3 0 

ZŠ+MŠ 2 11 2 0 
MŠ 10 29 3 1 

Součet 20 79 9 1 
Tab.č. 23 

 

Většina vedoucích pracovníků má pocit, že zná své zaměstnance i jejich prožívání, pouze 

9%  se domnívá, že nezná.  

 
Graf č. 18   Vedoucí a zaměstnanci 

Výzkumný okruh č. 3: Používané styly vedení ve školství (jaké styly 
používají vedoucí pracovníci v současnosti) 
 

 

Otázka č.2 

Máte pocit, že jste pro zaměstnance: 

  ZŠ SŠ ZŠ+MŠ MŠ Součet 

Průvodce 6 14 9 13 42 
Opatrovník 2 2 4 1 9 
Poradce 14 22 13 32 81 
Dráb 1 1 0 1 3 
Příkazce 2 5 5 4 16 
Přítel 10 10 9 19 48 
Šéf 12 24 11 18 65 

Tab.č. 24 
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V otázce č. 2 jsem zjistila, že se většina vedoucích pracovníků všech dotazovaných 

organizací nepovažuje za drába (pouze 3 z 109) a téměř se nepovažují ani za opatrovníky. 

(Drába jsem zařadila do dotazníku spíše pro pobavení a odlehčení. Nepředpokládala jsem, 

že by se některý z respondentů za drába mohl považovat.) V mateřských školách si 

vedoucí pracovníci připadají jako přátelé a poradci, zatímco na základních školách je více 

šéfů než přátel. Čím má škola vyšší stupeň, tím více se odchyluje vedení od přítele směrem 

k šéfovi. Na středních školách výrazně vzrostl počet označených odpovědí „šéf“ u  řídících 

pracovníků. Ve všech organizacích se nejvíce vyskytují poradci. 

 
Graf č. 19 Osobnost vedoucího 

 

Při rozdělení respondentů na koučující a nekoučující (viz. otázka č. 31) lze zjistit, že ti 

vedoucí pracovníci, kteří koučují, v žádném případě nejsou opatrovníky ani příkazci a 

téměř ani průvodci. Koučující jsou ze všeho nejvíce šéf, poradce nebo přítel. U 

nekoučujících se ve značné míře objevuje poradce, ale oproti nekoučujícím se zde objevuje 

ve vyšší míře i průvodce a příkazce (viz. tab.č.25, graf č.23). 

 

 

 

 

 

 

Tab.č. 25 

 

 

  Koučující Nekoučující 

Průvodce 8 21 

Opatrovník 2 5 

Poradce 17 44 

Dráb 1 2 

Příkazce 1 12 

Přítel 9 23 

Šéf 19 28 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č.3 

Osvědčil se vám při předávání úkolů způsob: 

 ZŠ SŠ ZŠ+MŠ MŠ Součet 

Prosbami 10 11 7 13 41 
Sdělením 11 25 12 21 69 
Pomocí příkazů 4 7 5 8 24 
Vysvětlováním 13 30 8 28 79 

Otevřenými otázkami 6 7 4 18 35 

Tab.č. 26 

 

Vedoucím pracovníkům ve školství se nejvíce osvědčil způsob předávání úkolů 

vysvětlováním, často i sdělením. Otevřené otázky pro předávání úkolů jsou častěji 

používány u mateřských škol než v jiných subjektech. Prosby  a příkazy se používají ve 

školství málo. 

 
Graf č. 21  Způsob předávání úkolů. 

Graf č. 20 Osobnost vedoucího II 



53 

 

 

Otázka č.18 

Jaký si myslíte, že máte styl vedení lidí? 

  ZŠ SŠ ZŠ+MŠ MŠ Součet 

 Delegování 7 21 7 27 62 

Podporování 11 13 8 23 55 

Přikazování 1 4 1 2 8 

Přesvědčování 7 11 5 10 33 

Koučink 3 11 5 8 27 

Jiný 0 3 2 4 9 

Tab.č. 27 

 

Vedoucí pracovníci si myslí, že nejčastěji používají styl vedení delegování a 

podporování. Na dalším místě je přesvědčování a poté koučování (a to zejména u středních 

škol). Vedoucí pracovníci mají pocit, že ze všeho nejméně přikazují.  

Někteří respondenti uvedli v otevřené otázce i jiné styly, které používají: 

• Jdu příkladem. 

• Dáme hlavy dohromady. 

• Ve výsledku v maximální míře spolupracovat. 

• Odborné vedení, mentoring, konzultace. 

Jeden respondent uvedl, že nepoužívá jeden styl, ale z každého kousek – podle potřeby, 

protože na každého se musí trochu jinak.  

Podle odpovědí vyplývá, že mnoho respondentů používá různé styly vedení podle 

aktuálních potřeb pracovníka i organizace. K zaměstnancům přistupují individuálně. 

Mnoho respondentů vyplnilo 2-3 styly vedení. Odpovědi v otevřené otázce tuto domněnku 

potvrzují.  

 
Graf č. 22   Styly vedení 
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Porovnání odpovědí podle respondentů rozdělených v otázce č. 31 na koučující a 

nekoučující:  

Z 24 respondentů, kteří v otázce 31 uvedli, že uplatňují koučink při vedení lidí, 

odpovědělo v této otázce pouze 18 respondentů, že používá koučink jako styl vedení lidí.  

6 respondentů, kteří uvedli, že koučují v ot. č. 31, tuto skutečnost ale neuvedlo v otázce 

č.18. 

U nekoučujících silně převyšuje styl přesvědčování, delegování a zejména podporování, 

někteří však uvedli, že i koučují. 

Koučující uvedli, že nejvíce koučují a delegují, méně pak podporují a přesvědčují 

(viz.tab.č.28, graf č.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.č. 28 

  Koučující nekoučující 

 Delegování 15 47 

Podporování 7 48 

Přikazování 4 4 

Přesvědčování 5 28 

Koučink 18 9 

Jiný 2 7 

Graf č. 23   Styly vedení   II 
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Výzkumný okruh č. 4: Nesystémové, intuitivní používání koučinku. 

 

Otázka č.7 

Používáte při rozhovoru se zaměstnanci otevřené otázky? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 9 8 1 0 

SŠ 9 18 6 0 

ZŠ+MŠ 7 7 1 0 

MŠ 16 24 2 1 

Součet 41 57 10 1 
Tab.č. 29 

 

Pouze 1/10 vedoucích pracovníků nepoužívá při rozhovoru otevřené otázky, ostatní 

uvedli, že je používají. Nejvíce vedoucích pracovníků, co nepoužívá otevřené otázky, je ze 

středních škol. 

 
Graf č. 24    Používání otevřených otázek 

 

 

 

Otázka č.8 

Pokud chcete přesvědčit, spoléháte se víc na fakta než na pocity? 

 
  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 4 13 1 0 

SŠ 11 20 2 0 

ZŠ+MŠ 3 11 1 0 

MŠ 12 25 6 0 

Součet 30 69 10 0 
Tab.č. 30 

 



56 

 

Přibližně  1/4  respondentů odpověděla „ano“ – spoléhá tedy při rozhodování pouze na 

fakta, přibližně 2/3 respondentů odpověděly „spíše ano“spoléhají při rozhodování spíš na 

fakta. 

Pouze 9% respondentů spoléhá při rozhodování víc na pocity. 

 
Graf č. 25    Přesvědčování vedoucími pracovníky 

 

 

Otázka č.12 

Provádíte každoroční pohovor se svými zaměstnanci? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 
ZŠ 6 3 7 2 
SŠ 10 4 12 7 

ZŠ+MŠ 7 2 3 3 
MŠ 25 8 5 5 

Součet 48 17 27 17 
Tab.č. 31 

 

Každoroční pohovor se svými zaměstnanci provádí 43% respondentů, „spíše ano“ 16% 

respondentů, „spíše neprovádí“ uvedlo 25% vedoucích pracovníků a vůbec neprovádí 16%. 

 

 
Graf č. 26  Každoroční pohovory 
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Zajímavé je porovnání mezi těmi školami, kde se koučuje a těmi, kde se nekoučuje. Při 

rozdělení respondentů na koučující a nekoučující (viz. otázka č. 31) lze zjistit, že více než 

¾ vedoucích pracovníků, kteří koučují, provádí každoroční pohovor se svými zaměstnanci, 

zatímco z těch, kteří nekoučují, provádí pohovor pouze asi ½ (viz. tab.č.32 a graf č.30). 

 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

Koučující 14 4 4 2 

Nekoučující 34 13 23 15 

Tab.č. 32 

 

 
Graf č. 27   Každoroční pohovory   II 

 

 

Otázka č.14 

Tvoříte společně se svými zaměstnanci plán osobního rozvoje pracovníka? 

 

 

 

 

 

Tab.č. 33 

 

Většina vedoucích pracovníků tvoří  se svými zaměstnanci jejich plán osobního rozvoje. 

Při porovnání různých typů škol jsem došla ke zjištění, že nejčastěji se tvoří tento plán 

v mateřských školách.  

  ano spíše ano spíše ne  ne 
ZŠ 5 4 3 6 
SŠ 11 6 9 7 

ZŠ+MŠ 3 3 3 5 
MŠ 20 8 6 9 

Součet 39 21 21 27 



58 

 

 
Graf č. 28   Plán osobního rozvoje 

 

Mnohem častěji se tvoří plán osobního rozvoje ve školách, kde se koučuje (rozdělení 

dle otázky č. 31). Z toho vyplývá, že ke koučování neodmyslitelně patří tvoření plánu 

osobního rozvoje. (viz. tab.č.34 a graf č.32). 

 

  ano spíše ano spíše ne  ne 
Koučující 13 6 3 2 

Nekoučující 26 15 18 25 
Tab.č. 34 

 

 
Graf č. 29   Plán osobního rozvoje   II 
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Otázka č.23 

Povzbuzujete pracovníky, aby vyslovili své nápady a myšlenky? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 13 5 0 0 
SŠ 24 8 1 0 

ZŠ+MŠ 11 4 0 0 
MŠ 31 12 0 0 

Součet 79 29 1 0 
Tab.č. 35 

 

Téměř všichni respondenti  uvedli, že povzbuzují své pracovníky, aby vyslovili své 

nápady a myšlenky. 

Výzkumný okruh č. 5: Používání koučinku v současnosti (zkušenosti  
s používáním koučinku, vzdělání pro koučink). 
 

 

Otázka č.26 

Slyšeli jste někdy o používání koučinku při vedení lidí? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 16 0 1 1 
SŠ 29 2 1 1 

ZŠ+MŠ 11 0 2 2 
MŠ 33 4 3 3 

Součet 89 6 7 7 
Tab.č. 36 

 

O používání koučinku slyšelo 82% respondentů, spíše ano 6%, spíše ne 6% a nikdy 

neslyšelo také 6%. Mezi respondenty je poměrně značný počet těch, kteří mají povědomost 

o koučinku. Metoda koučinku při vedení lidí začíná být známá mezi vedoucími pracovníky 

ve školství. 
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Graf č. 30   Povědomost o koučinku 

 

 

 

Otázka č.27 

Znáte metodu koučinku při vedení lidí? 

  ano  ne 
ZŠ 12 6 
SŠ 25 8 

ZŠ+MŠ 9 6 
MŠ 28 15 

Součet 74 35 
Tab.č. 37 

 

Metodu koučinku zná 74 dotázaných, to je  68 % ze všech  respondentů. Lze 

konstatovat, že mezi vedoucími pracovníky ve školství je rozšířena znalost metody 

koučování pro vedení lidí.  

 

 
Graf č. 31   Znalost koučinku 
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Na  následující otázky odpovídali pouze ti respondenti, kteří v otázce č.27 odpověděli 

„ano“. 

 

 

Otázka č.28 

Myslíte si, že by používání koučinku ve vaší organizaci mohlo napomoci k větší 

samostatnosti pracovníků? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 4 7 1 0 
SŠ 6 15 4 0 

ZŠ+MŠ 3 5 1 0 
MŠ 8 16 4 0 

Součet 21 43 10 0 

Tab.č. 38 

 

Zavedení metody koučinku do škol, by podle vedoucích pracovníků, kteří znají 

koučink, mohlo napomoci větší samostatnosti pracovníků,  jak uvedlo 86% dotazovaných. 

14% si myslí, že spíše nepomůže. Žádný z dotazovaných není přesvědčen, že by 

nepomohlo zavedení koučinku větší samostatnosti zaměstnanců. 

 
Graf č. 32   Použitelnost koučinku 

 
 

Pokud při vyhodnocení této otázky rozdělíme respondenty na ty, kteří koučují 

(rozdělení viz. otázka č 31), dojdeme ke  zjištění, že žádný z koučujících respondentů  

neuvedl „spíše ne“ (viz.tab.č.38).  Nápadně více koučujících vedoucích pracovníků plně 

souhlasí s tím, že koučování zvyšuje samostatnost pracovníků. Odmítavé postoje ke 

koučování, jako nástroji ke zvyšování samostatnosti zaměstnanců, se objevily u škol, kde 

se nekoučuje (viz.tab.č.39, graf č.37). 
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v % ano spíše ano spíše ne  ne 

Koučující 41,7 58,3 0,0 0 
Nekoučující 22,0 58,0 20,0 0 

Tab.č. 39 

 

 
Graf č. 33   Použitelnost koučinku  II 

 

 

Otázka č.29 

Absolvoval jste školení nebo seminář zaměřený na koučování? 

  ano  ne 
ZŠ 5 7 
SŠ 11 14 

ZŠ+MŠ 7 2 
MŠ 14 14 

Součet 37 37 
Tab.č. 40 

                                                                                

Z respondentů, kteří znají koučink, 37 absolvovalo školení nebo seminář zaměřený na 

koučink, to je 50 % ze všech respondentů, kteří znají metodu koučinku. 

 

Pokud při vyhodnocení této otázky rozdělíme respondenty na ty, kteří koučují 

(rozdělení viz. otázka č 31) zjistíme, že z koučujících respondentů 18 absolvovalo školení 

nebo seminář zaměřený na koučink.  6 z koučujících respondentů neabsolvovalo žádný 

seminář. 

Z nekoučujících respondentů  jich absolvovalo školení nebo seminář 19. To znamená, 

že ne všichni respondenti, kteří byli vyškolení, koučink v praxi používají (viz.Tab.č.41).  
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  ano ne 

Koučující 18 6 
Nekoučující 19 31 

Tab.č. 41 

 

 

                                                                                        

Graf č. 34   Proškolenost vedoucích pracovníků II 

 

 

Otázka č.30 

Myslíte si, že používáte alespoň intuitivn ě, nesystémově prvky koučinku? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 7 5 0 0 
SŠ 8 17 0 0 

ZŠ+MŠ 4 5 0 0 
MŠ 10 15 3 0 

Součet 29 42 3 0 
Tab.č. 42 

 

Z respondentů, kteří znají metodu koučinku, si 96% myslí, že koučování používá 

alespoň nesystémově, intuitivně. Intuitivně však tuto metodu může používat mnohem více 

vedoucích pracovníků a to i z těch, kteří metodu koučinku neznají. Tuto otázku jsem 

položila pouze těm, kteří koučování znají, neboť ti, co koučování neznají, nemohou 

intuitivní používání této metody potvrdit. 

 
Graf č. 35   Nesystémové používání koučinku 
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Otázka č.31 

Uplatňujete při vedení lidí cíleně metodu koučinku? 

 

 

 

 

 

 

Tab.č. 43 

 

2/3 respondentů, kteří znají metodu koučinku, ji cíleně uplatňují při vedení lidí. Toto 

rozdělení bylo použito pro porovnávání informací ve vybraných otázkách, kde jsem chtěla 

zjistit rozdíl v odpovědích mezi koučujícími  a nekoučujícími vedoucími pracovníky. 

 
Graf č. 37   Cílené použití koučinku 

 

        

 

Na  následující otázky odpovídali pouze ti respondenti, kteří v otázce č.31 odpověděli 

„ano“. 

 

Otázka č.32 

Doporučili byste koučování i jiným školám? 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 2 3 0 0 
SŠ 4 7 0 0 

ZŠ+MŠ 2 1 0 0 
MŠ 3 2 0 0 

Součet 11 13 0 0 
Tab.č. 44 

  ano  ne 

ZŠ 5 7 
SŠ 11 14 

ZŠ+MŠ 3 6 
MŠ 5 23 

Součet 24 50 

Graf č. 36   Koučování dle druhu škol 
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Při vyhodnocení této otázky zjistíme, že  žádný z koučujících respondentů neoznačil 

možnost „ne“ nebo „spíše ne“. Z toho lze vyvodit závěr, že ti vedoucí pracovníci, kteří 

koučují, mají s touto metodou dobré zkušenosti a doporučili by ji ostatním školám.  

 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

Koučující 11 13 0 0 
Tab.č. 45 

 

 

Otázka č.33 

Koučujete vy osobně?     

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 2 3 0 0 
SŠ 3 8 0 0 

ZŠ+MŠ 3 0 0 0 
MŠ 3 2 0 0 

Součet 11 13 0 0 

Tab.č. 46 

 

Osobně koučují všichni dotazovaní z těch škol, ve kterých se koučuje. Jelikož na 

dotazník odpovídali pouze vedoucí pracovníci škol, došla jsem ke zjištění, že koučování je 

ve všech organizacích přímo propojeno s vedením.  

Všichni však nejsou plně přesvědčeni o přímém používání koučinku osobně. Jejich 

částečná nejistota v přesvědčení je zřejmá z vybrané odpovědi „spíše ano“ (54% 

respondentů). 

 

 

Otázka č.34 

Delegujete koučování na jiné vedoucí pracovníky? (zástupci, vedoucí  

předmětových týmů apod.)  

  ano spíše ano spíše ne  ne 
ZŠ 2 2 0 1 
SŠ 3 5 3 0 

ZŠ+MŠ 0 0 2 1 
MŠ 1 1 2 1 

Součet 6 8 7 3 
Tab.č. 47 
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Z těch, kteří koučují, delegují na jiné vedoucí pracovníky koučování 1/4 respondentů, 

1/3 spíše ano. 42% respondentů nedeleguje koučování na ostatní vedoucí pracovníky. 

Z výsledků této otázky je patrné, že koučování lze delegovat na jiné vedoucí pracovníky.  

 

 
Graf č. 38   Koučink a delegování 

 

 

Otázka č.35 

Považujete metodu koučinku za vhodnou pro vedení lidí ve školství?  

  ano spíše ano spíše ne  ne 

ZŠ 2 2 1 0 
SŠ 1 10 0 0 

ZŠ+MŠ 3 0 0 0 
MŠ 3 2 0 0 

Součet 9 14 1 0 

Tab.č. 48 

 

Z 24 koučujících vedoucích pracovníků je 23 přesvědčeno a vhodnosti metody 

koučinku pro uplatnění ve školství. Jeden respondent uvedl, že by spíše nedoporučil toto 

metodu pro vedení lidí ve školství. 

 
Graf č. 39   Vhodnost metody koučinku 
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Pokud vyhodnotím tuto otázku podle odpovědí na otázku č. 33, tak zjistím, že 

respondent, který odpověděl „spíše ne“, je mezi respondenty, kteří v otázce č.33 

odpověděli na otázku „Koučujete vy osobně?“  - spíše ano. Mezi respondenty, kteří 

v otázce č.33 odpověděli „ano“ je větší míra jistoty, že metoda koučinku je vhodnou 

metodou pro vedení lidí ve školství ( viz. tab.49 a graf.č.45). 

 

  ano spíše ano spíše ne  ne 

Ano v ot.33 8 3 0 0 

Spíše ano v ot.33 1 11 1 0 
Tab.č. 49 

 

 
Graf č. 40  Vhodnost metody koučinku  II 

 

 

 

Otázka č.36 

V čem spatřujete největší přínos koučování ve vaší organizaci? 

 

Odpovědi respondentů: 

• Na cestě osobního růstu zaměstnanců pomáhá nalézt souvislosti a  utřídit myšlenky, 

zbavuje strachu a zvyšuje osobní potenciál.    

• Větší samostatnost a odpovědnost pracovníků, lepší vztahy-upřímnost na pracovišti. 

• Efektivita naplňování poslání a vize školy. 

• Osobní rozvoj jednotlivce. 

• Vedení k samostatnosti zaměstnanců. 

• Samostatnost zaměstnanců, větší efektivita práce, radost z vykonané práce. 
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• Pro pracovníka: vlastní odpovědnost, samostatnost rozhodování, sebedůvěra, 

seberealizace, atd.  Pro vedoucího pracovníka: přirozená autorita, uznání jako 

moderní lídři, více času na své úkoly atd. 

• V přístupu. 

• Odpovědnost, samostatnost, cílevědomé řešení problémů, systém při vedení lidí. 

• Týmová práce. 

• Optimalizovat zdroje, které jsou třeba k profesnímu a osobnímu rozvoji. 

• Odpovědnost za vlastní práci. 

• Zvýšení sebevědomí při realizaci úkolů, prezentace dovedností a posílení know- how 

školy. 

• Základní vytvoření přístupu a následné řešení při vzniku šikany. 

• V přímosti. 

• Autoevaluace. 

• Zvyšuje to aktivitu a samostatnost aktivních, ale je problém u těch, kteří „neumí“, 

tam jsou efektivnější příkazy nebo alespoň rady. 

• Větší samostatnost zaměstnanců při plnění úkolů. 

• Rozvoj osobního potenciálu členů pedagogického sboru, rozšíření spektra 

uplatňovaných přístupů ve výuce (učitel může ve vhodných okamžicích koučovat své 

žáky, pokud mají před sebou nějaký cíl, např. společný výlet), obohacení metodiky 

výchovného poradce či školního psychologa apod. 

• Pro pocit vyššího sebevědomí zaměstnanců, větší odpovědnosti za výsledky práce. 

• Usnadnění komunikace. 

Záporné odpovědi respondentů: 

• Pro školství není vhodnou ( nosnou) metodou. 

• Jde o manipulaci s lidmi a proto se mi to osobně  nelíbí. Na kouče si dávám pozor a 

prchám. 

 



69 

 

Otázka č.37 

Využili jste někdy pro efektivní vedení lidí externího kouče? 

  ano 
ZŠ 1 
SŠ 2 

ZŠ+MŠ 0 
MŠ 0 

Tab.č. 50 

 

Pomoc externího kouče využili tři vedoucí pracovníci, to je 2,75% ze všech respondentů.  

Služby externího kouče jsou nákladné, školy si je většinou nemohou dovolit. Podle 

rozhovoru s externím koučem, se však jeví efektivnější a intenzivnější, protože jeho využití 

je náš vnitřní cíl. Externí koučové - znalci v oblasti školství, doporučují externího kouče 

zejména v případech plánovaných velkých změn nebo náhlých velkých problémů. 

 

 

Otázka č.38 

Za jakým účelem jste oslovili externího kouče? 

 

Následující odpovědi vypovídají o možném použití koučinku ve školství. Jsou přímo 

z praxe a byly použity k těmto důvodům: 

SŠ: Autoevaluace. 

SŠ: Definování konkrétního cíle a vytvoření podpory a optimálního motivačního prostředí 

za účelem dosažení tohoto vytčeného cíle.  

ZŠ: Základní vytvoření přístupu a následné řešení při vzniku šikany.  

 

Jmenované důvody potvrzují doporučení externích koučů: využití externího kouče pro 

inovaci nebo řešení náhlého problému ve škole. 
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13.8       Interview č. 1     

Řízený rozhovor na téma koučink  

Interview s Violou Horskou, autorkou knihy Koučování ve školní praxi, Grada 

2007. 

Autorka má 3 roky praxi profesionálního kouče, je evidována v Registru koučů ČR.  20 

let pracovala ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, pravidelně publikuje v 

nakladatelství Raabe. Ve své knize zužitkovala 20 let praxe ve školství společně se 

zkušenostmi s koučováním.  

S paní Horskou jsme se sešly v příjemné čajovně v Praze. Upoutala mě hned první 

nečekanou větou: „Vyberte si místo, kam si chcete sednout, abyste se dobře cítila.“ 

Nejprve mě paní Horská upozornila, že se budeme bavit o jejích zkušenostech 

s koučováním, které uplatňuje ve své praxi a o přístupu, který získala při studiu 

v Koučink Centru, s.r.o. a kterému věří. Rozhodně nechce své zkušenosti zobecňovat. 

 Koučování podle Horské není o řešení problémů, ale o dosahování cílů. Není o 

minulosti, ale zaměřuje se na budoucnost. Při koučování pomáhá p. Horská udělat 

z problému cíl. Klíčem k úspěchu je nabídnout pozitivní perspektivu a to reálnou, nový 

úhel pohledu, podívat se na svět jinak. 

 Koučování má svůj systém, p. Horská používá model GROW uplatňovaný Sirem 

Johnem Whitmorem, průkopníkem koučování v Evropě.  

 

1. Uplatňovala jste někdy ve školství metodu koučinku? 

Ve škole přímo ne, ale při práci ve VÚP v Praze jsem koučovala některé své kolegyně. 

 

2. Doporučujete tuto metodu uplatňovat ve školství? 

Určitě ano, může být velmi přínosná. Doporučuji tuto metodu aplikovat při tvorbě ŠVP 

nebo jeho aktualizacích, při vymezování cílů a jejich dosahování nebo při vytváření 

evaluačních nástrojů. Koučovat nelze hotový ŠVP, ale člověka. Pomoci mu, aby se mu 

lépe vyučovalo. K tomu mohou pomoci otázky typu: 

Které metody (přístupy) se ti osvědčily? 

Co by ti pomohlo, abys lépe naplňoval ŠVP? 

Co ještě by ti mohlo pomoci ve tvé práci? 



71 

 

A co ještě? 

Doporučuji uplatňovat koučování skupinové i individuální. Zejména skupinové 

koučování vede k upevňování týmů a dosahování skupinových cílů. 

Koučink ve školství se výborně může použít pro zavádění nových zaměstnanců do 

praxe, a to společně s mentoringem. Koučování je také vhodné pro rozvíjení schopností 

zaměstnanců. 

 

3. Doporučujete koučování delegovat (např. na zástupce ředitelů, předsedy 

předmětových komisí, apod.)? 

Určitě by bylo vhodné, aby ostatní vedoucí pracovníci také koučovali. Pokud chtějí 

plnit společný cíl v organizaci, je delegování na další vedoucí pracovníky nutností.  

 

4. Dala by se metoda uplatňovat i ve školství na dítěti? 

Myslím si, že ano. Žák si ale musí umět stanovit cíl. Koučink se dá dobře aplikovat 

např. ve školním parlamentu, nebo při volbě povolání. Dítě tak může např. samostatně 

dospět k názoru, že pro přijetí na jím zvolenou školu se potřebuje zdokonalit v cizím 

jazyce. Jeho snaha učit se cizímu jazyku je pak efektivnější. 

Další využití u dětí je při zadávání samostatných úkolů. 

Jaké máš zadání? 

Kde ho najdeš? 

Kde si najdeš vzoreček…? 

 

5. V čem vidíte největší přínos koučování? 

Vzniká pozitivní náhled na život. Pracovník je schopen dostat se ze šedi každodennosti 

a získat naději na změnu nebo na prožití něčeho krásného. Pokud člověk padá do 

problému a neví si rady, jak z něho ven, pak mu může koučování pomoci vidět širší 

souvislosti, hledat řešení. 

 

6. Jaké máte zkušenosti s pokládáním koučovacích otázek? 

Mě osobně velmi baví takové otázky vymýšlet. Koučovací otázky by měly člověka 

inspirovat k myšlení. Měl by mít chuť na ně odpovídat. Musí se pokládat citlivě, aby 

byly koučovanému příjemné. 
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Při koučování v žádném případě nemohu říci řešení i přesto, že jej vidím. Mohu stále 

jen pokládat otázky, kterými koučovaného přivedu na to, aby si řešení našel sám. 

Někdy si koučovaný skutečně neví rady, bývá to velmi náročná situace. V takovém 

případě mu můžeme pomoci otázkou: Vidím, že si nevíte rady, mohu vám nabídnout 

několik možností? Těch možností ale musí být více než tři, aby se mohl člověk pro 

jednu z nich samostatně rozhodnout a promyslet si její možné důsledky. 

 

7. Nebudou se zaměstnanci bránit, že koučování může být manipulace? 

Kouč by sice mohl manipulovat, je ale naopak povinen dodržovat etické standardy a ty 

respektovat. Kouč nesmí pokládat sugestivní a manipulativní otázky ani nijak jinak 

cíleně ovlivňovat svého klienta při volbě cíle nebo výběru možnosti jeho dosažení.  

 

8. Doporučíte spíše externího kouče, nebo přeškolení vedoucích pracovníků na 

koučink? 

Externí kouč je pro školy drahý, školy si jej většinou nemohou dovolit, ale považuji jej 

za vhodnější. Externího kouče si musíme zaplatit a to obvykle za nemalé finanční 

prostředky. Pokud si jej zaplatíme, je to pro nás efektivnější, intenzivnější, chceme 

využít jeho služeb, je to náš vnitřní cíl. Je nezávislý a není zatížený našimi interními 

problémy. Ředitel školy v roli kouče má takový problém, že nemůže být úplně 

nezávislým koučem. S pracovníky se zná, často zná i jejich soukromý život a 

pracovníci proto nemusejí být plně otevřeni. Někdy se mohou zaměstnanci bát při 

zavádění nového prvku koučování, že se od nich bude požadovat více práce za méně 

peněz nebo že důvěrné informace mohou být někdy použity proti nim. 

 

9. V čem vidíte největší přínos koučování ve školství? 

Lidé se naučí stanovovat si cíle, hledat řešení a dělat si reflexi sebe sama, více 

přemýšlí. Koučování je vlastně takový závazek a reflexe. Závazkem rozumíme 

stanovení cíle, co udělám, do kdy? A reflexe je zhodnocení, co se mi daří a co bych 

mohl/a zlepšit. Při koučování plníme ty úkoly, které si sami stanovíme a k jejichž 

plnění se zavážeme sami sobě. 

Koučování ve školství předchází problémům. Osobně považuji koučování za jeden 

z možných přístupů ve školství. Nelze jej aplikovat na všechny a ve všem. Mám takový 

pocit, že učitelé ve školství jsou již samostatní, ví si rady a tolik koučování nepotřebují. 
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10. Kolik času měsíčně ztrácí kouč-manažer s 1 pracovníkem při koučování? 

Koučovací rozhovor trvá asi 60 minut. Vhodné je koučovat asi 1x týdně. Týmový 

koučink je vhodné aplikovat okolo 90 minut. Koučování je časově náročnější, ale není 

třeba neustále koučovat všechny pracovníky. Můžeme si zvolit ty, kteří to nutně 

potřebují, nebo kteří mají stanoven cíl, případně chtějí něco společně vyřešit. 

 

11. Co si myslíte o intuitivním koučování? 

Koučování může probíhat i intuitivně. Někdo má k němu větší předpoklady, někdo 

menší. I intuitivní koučování může být pro lidi nejen přínosné, ale i příjemné. 

 

12. Co byste doporučila ostatním vedoucím pracovníkům na závěr? 

Doporučuji, aby se nebáli do koučování pustit, aby navštívili kurzy Koučink Centra 

zaměřené na koučování, které jsou velmi přínosné. Kromě osvojení si dovedností pro 

koučování zde poznáte i mnoho zajímavých lidí. 

Doporučuji v případě potřeby se obrátit na externího kouče. Přínosné je i koučování 

přes telefon nebo Skype. 

 

Za poskytnuté interview, velmi příjemný rozhovor a drahocenný čas velmi děkuji Viole 

Horské, která mě obohatila o mnoho zkušeností s koučováním.  

 

13.9         Interview  č. 2 

Řízený rozhovor na téma koučink 
Interview s Mgr. Miroslavem Jiřičkou, samostatným koučem. Má praxi ředitele pilotní 

školy v Mělníku.  

 

1. Uplatňoval jste někdy ve školství metodu koučinku? 

Ve škole, kterou jsem téměř dvanáct let řídil, bohužel ne. Důvod je prostý - koučink 

jsem tehdy neznal. Uplatňoval jsem jiné (klasické) metody vedení lidí, založené 

zejména na principu "delegování vysvětlováním". Když se jednou ukázalo, že  klasické 

metody již na některé problémy nestačí, začal jsem hledat jiné, účinnější. A tak jsem se 

dostal ke koučování. V letech 2008 - 2009 jsem absolvoval intenzivní trénink koučů u 
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mezinárodní společnosti Results Coaching Systems. Hlubší poznání koučinku mne 

nakonec  přivedlo    k zásadnímu životnímu rozhodnutí - věnovat se koučování 

profesionálně. Dnes jako lektor  a kouč v jedné osobě pomáhám jiným ředitelům škol 

řešit jejich problémy spojené s vedením lidí a učím je efektivně používat koučink v 

praxi. 

 

2. Doporučujete tuto metodu uplatňovat? 

Stoprocentně ano. Koučink přirozeným způsobem uvolňuje a rozvíjí potenciál člověka. 

Vedení lidí koučinkem výrazně (a přitom velmi jednoduše) zvyšuje výkonnost 

pracovníků, přičemž manažer nemusí vůbec přemýšlet o tom, jak k vyššímu výkonu 

pracovníky motivovat. On prostě pouze použije vhodné koučovací přístupy a techniky, 

které vedou k tomu, že pracovníci se nakonec vlastně motivují sami. Sami i analyzují 

problémy, sami hledají a nalézají řešení. Už žádné "delegování vysvětlováním", už 

žádné "dobře míněné rady zkušeného manažera". Ze zaměstnanců se stávají 

plnohodnotní manažeři své vlastní práce. A to je motivuje víc než nejrůznější složitě 

vymýšlené, drahé, náročné a někdy násilně uplatňované tradiční motivační nástroje. 

 

3. Doporučujete koučování delegovat (např. na zástupce ředitelů, předsedy 

předmětových komisí, apod.)? 

Samozřejmě preferuji a doporučuji ve škole koučovat na všech úrovních vedení lidí. 

Nedovedete si představit, jak obrovský pozitivní dopad to má např. na vnitřní klima ve 

škole a na celou její kulturu. K tomu ale nestačí jen používat naučené vybrané 

koučovací techniky, ale je nezbytné přijmout filosofii koučinku a osvojit si alespoň 

základní koučovací přístupy a postoje. To nenastane ze dne na den a nelze to získat na 

jednom jednodenním semináři.  

 

4. Dala by se metoda uplatňovat i ve školství na dítěti? 

Dílčím způsobem ano, ale ne u všech věkových kategorií žáků, a už vůbec ne jako 

samostatná vyučovací metoda ve třídě s 25 žáky. Vynikajícími nástroji okamžitě 

aplikovatelnými do výuky jsou např. "model zaměření pozornosti", "princip volby" 

nebo "práce s emocemi". Učitel může využívat prakticky všechny koučovací přístupy a 

drtivou většinu koučovacích nástrojů.  Je však potřeba vždy rozlišovat, kdy je co 

vhodné. Ale s tím by učitelé určitě problém neměli. 
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5. V čem vidíte největší přínos koučování? 

Především v nesrovnatelně vyšších výkonech při relativně nízkých nárocích na čas a 

energii zaměstnanců i manažerů. Druhý největší přínos koučování je v emoční rovině, 

kdy zaměstnanci (i manažeři) mají příležitost prožívat (v neobvyklé intenzitě) důležité 

pozitivní emoce, jakými jsou radost, nadšení, hrdost, sebedůvěra, pocit užitečnosti, aj. 

Práce s emocemi a emoční inteligence vůbec, jsou pro některé manažery dosud 

neznámými pojmy, a tak se bohužel často stává, že důležité, velmi účinné a při tom 

velmi jednoduché (a velmi levné) motivační faktory nejsou manažery využívány prostě 

jen proto, protože je neznají. 

 

6. Nebudou se zaměstnanci bránit, aby koučování nebyla manipulace? 

Máte pravdu, manipulace se všichni občas bojíme. Ale s manipulací je to ve 

skutečnosti tak, že manipulujeme a jsme manipulováni všichni, a to již od narození 

(rodiči, sourozenci, kamarády, učiteli, politiky, reklamou ...). Koučování není 

manipulace, naopak pomáhá tomu, jak nebýt manipulován. Koučovaný si s pomocí 

kouče sám určuje svoji cestu, která vede k jeho cíli. 

 

7. Doporučíte spíše externího kouče, nebo přeškolení vedoucích pracovníků na 

koučink? 

Myslím, že v tuto chvíli je asi vhodnější proškolit vedoucí zaměstnance - ředitele. Ve 

školách obvykle nebývá tolik financí, aby bylo možné dlouhodobě platit externího 

kouče. V odůvodněných případech (např. náhlý velký problém, chystaná velká změna, 

apod.) bych ale určitě upřednostnil externího kouče profesionála. To si dnešní školy již 

dovolit mohou. 

 

8. Kolik času měsíčně ztrácí kouč-manažer s 1 pracovníkem při koučování? 

Čas, který manažer věnuje koučování je různý - podle příležitostí, které se naskytnou. 

Ve škole lze koučovat při každém setkání s pracovníkem, při rozhovorech na začátku 

školního roku, při hospitační činnosti (při předhospitačním pohovoru i při 

pohospitačním pohovoru), při řešení jakéhokoliv problému, atd. Koučování lze úspěšně 

použít i při řešení konfliktů na pracovišti. Doporučuji tedy použít koučování, kdykoliv 

nastane vhodná příležitost - a těch je ve škole hodně. Koučováním pracovníka ale 

manažer rozhodně čas neztrácí (možná jen krátkodobě), ale získává. Výsledkem 
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koučování je přece větší samostatnost zaměstnance a větší využívání jeho potenciálu. 

To manažerům v dlouhodobém horizontu čas nebere, ale přináší.  

 

9. Co byste doporučil ostatním vedoucím pracovníkům na závěr? 

V prostředí českých škol je koučování bohužel zatím velmi málo používané, ba 

dokonce ještě stále velmi málo známé. Doporučil bych tedy každému školskému 

manažerovi, aby se nejprve s tím, co skutečně koučink obnáší a co všechno může všem 

přinášet, osobně podrobněji seznámil, a pak ať už se rozhodne sám, zda je i pro něj 

koučink tou správnou cestou. Koučovat se nemusí jen směrem k podřízeným nebo k 

žákům. Koučovat se dá i třeba směrem k sobě samému, koučovací dovednosti se dají 

využívat při komunikaci s nadřízenými, s rodiči žáků apod. Koučink můžeme i vhodně 

kombinovat s jinými komunikačními dovednostmi (mně osobně se např. několikrát v 

praxi osvědčila kombinace koučovacích a asertivních dovedností). Možností je opravdu 

mnoho, a je jen na každém z nás, jak dobře je dokážeme využít. 

 

Za poskytnuté interview  a cenné zkušenosti s koučinkem ve školství velmi děkuji panu 

Jiřičkovi. 

 

13.10       Potvrzení výzkumných předpokladů 

 

1. Vedoucí pracovníci vnímají potřebu rozvíjet potenciál svých pracovníků, zejména 

v oblasti samostatnosti a odpovědnosti. 

� Všichni vedoucí pracovníci jsou spokojeni se samostatností a odpovědností jejich 

zaměstnanců, mají pocit, že zadané úkoly a cíle se jim daří plnit. Lidské zdroje 

(vlastnosti, schopnosti a postoje zaměstnanců) hodnotili vedoucí pracovníci na velmi 

vysoké úrovni, z toho vlastnosti pak oceňovali nejvíce. Vedoucí dále odhadují, že mají 

vysoký podíl zaměstnanců, kteří „chtějí a umí“. Ve školství se ale podle výsledků 

objevují i zaměstnanci, kteří „chtějí a neumí“ nebo ti, co „nechtějí a umí“. Problém 

pak mohou vytvořit zaměstnanci, kteří „nechtějí a neumí“. Ti se ve školství také 

nachází a to v 5%, dle vedoucích pracovníků. 
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� V některých případech mají vedoucí pocit, že musí neustále zaměstnancům 

vysvětlovat  a opakovat zadání požadovaných úkolů a zaměstnanci chodí za nimi často 

zbytečně pro další upřesnění a vysvětlení požadovaného úkolu. 

� Z výše uvedených důvodů nebyl tento výzkumný předpoklad potvrzen. 

 

2. Vedoucí pracovníci používají některé prvky koučinku nesystémově, intuitivn ě. 

� Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen, 55% respondentů je přesvědčeno, že 

používá prvky koučinku a dalších 41% si myslí, že spíše používá prvky koučinku. 96% 

je tedy přesvědčeno, že používá prvky koučinku alespoň nesystémově, intuitivně. 

Nesystémové, intuitivní používání koučinku je zřejmé i z ot. č.30, kde 9/10 

respondentů uvedlo, že jsou spokojeni s tím, jak umí naslouchat lidem. 

99% všech vedoucích pracovníků si myslí, že podporuje pracovníky, aby vyslovili své 

nápady a myšlenky. 

Další nesystémové prvky koučinku jsou patrné z předávání úkolů vysvětlováním, což 

uvedlo  ¾ vedoucích pracovníků. 

� Koučování je založeno na pokládání efektivních otázek a 90% respondentů 

dokonce uvedlo, že používá přímo otevřené otázky jako formu vedení lidí. Tato zjištění 

jsou prvky koučinku, dokazují tedy intuitivní používání koučinku.  

 

 

3.  Metodu koučinku většina vedoucích pracovníků škol nepoužívá, protože ji nezná. 

� Výzkumný předpoklad č. 3 nebyl potvrzen, protože 88% respondentů uvedlo, že 

někdy slyšeli o používání koučinku při vedení lidí, 64% uvedlo, že tuto metodu zná.  

Aktivně však používá metodu koučinku pouze 22% všech dotázaných, což je pouze  1/3 

z těch, co ji zná. Proškoleno bylo 33% všech dotázaných. 

Podle výzkumu jsem došla k tomuto zjištění:  Pravda je, že většina vedoucích 

pracovníků ve školství nepoužívá metodu koučinku při vedení lidí. Není ale pravda, že 

by tuto metodu nepoužívali z důvodu, že ji neznají. Důvod nepoužívání koučinku by 

mohl být v neproškolení vedoucích pracovníků, protože zatímco zná koučink 88% 

respondentů, školení absolvovalo již pouze 33% respondentů. Začít koučovat bez 

proškolení je ale velice obtížné. 

Potvrdila bych spíše předpoklad, že většina vedoucích pracovníků nebyla proškolena 

na koučování, a proto koučovat ani nemohou. 
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4. Vedoucí pracovníci ve školství mají osobnostní předpoklady pro uplatňování 

koučinku 

� Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen následujícími zjištěními. Vedoucí 

pracovníci jsou ve většině případů spokojeni se svými schopnostmi naslouchat lidem, 

mají dokonce pocit, že znají své zaměstnance i jejich prožívání, znají své silné a slabé 

stránky, mají pocit, že jim zaměstnanci důvěřují a jsou spokojeni se svými schopnostmi 

navozovat kontakty s lidmi. Další předpoklady se objevují v provádění každoročních 

pohovorů se zaměstnanci a většina tvoří plán osobního rozvoje pracovníka. Vedoucím 

pracovníkům ve školství nejsou vlastní způsoby vedení přikazováním a nikdo se 

nepovažuje za drába. Pro bezproblémový start k aktivaci koučování, jako efektivního 

stylu vedení ve škole, je vynikající zjištění, že vztah mezi vedoucími a pracovníky 

považují respondenti, za založený na důvěře a respektu. Vztah mezi zaměstnanci a 

vedoucími pracovníky je založen na důvěře a respektu. 

9/10 vedoucích pracovníků je spokojeno se svou schopností naslouchat lidem. 

Převážná většina (96%) zná nebo většinou zná své slabé a silné stránky. 

Pouze v přesvědčování by se měli vedoucí pracovníci přeorientovat, při koučování by 

neměli tolik spoléhat na fakta, ale více na pocity. 

Většina vedoucích pracovníků nemá potíže s navozováním kontaktů. 

59% provádí každoroční pohovor se svými zaměstnanci. 

97% má pocit, že jim zaměstnanci důvěřují. 

60% tvoří se svými zaměstnanci plán osobního rozvoje pracovníka. 

Bylo zjištěno, že vedoucí pracovníci mají osobnostní předpoklady pro uplatňování 

koučinku. 

 

 

5. Vedoucí pracovníci, kteří mají s koučováním zaměstnanců zkušenosti, hodnotí tuto 

metodu jako přínosnou. 

� Dotazníkovým šetřením i pomocí interview jsem zjistila, že všichni vedoucí 

pracovníci, kteří koučují, hodnotí tuto metodu jako přínosnou a doporučují ji i dalším 

školám. 96% koučujících vedoucích pracovníků si myslí, že koučování napomáhá větší 

samostatnosti pracovníků a 96% z koučujících vedoucích pracovníků považuje metodu 

koučinku za vhodnou pro vedení lidí ve školství. 
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Největší přínos koučování uvedli vedoucí pracovníci ve větší samostatnosti a 

odpovědnosti pracovníků a při osobním i profesním rozvoji a zvýšení potenciálu 

zaměstnanců. Přínosně hodnotí i vylepšení komunikace a vztahů na pracovišti, 

týmovou práci a efektivitu naplňování poslání a vize školy. Pozitivní je, dle vedoucích 

pracovníků, i větší efektivita práce a radost z ní. Roste sebevědomí zaměstnanců, 

dochází k lepší prezentaci dovedností pracovníků a posiluje se Know How školy. 

Velkým přínosem je dle vedoucích pracovníků, využití koučinku i při autoevaluaci. 

Vedoucí pracovníci navíc spatřují přínos v posílení přirozené autority, uznání jejich 

osobnosti moderních lídrů a navíc mají více času na své úkoly. Vedoucí pracovníci, 

kteří koučink používají, se shodli, že používání koučinku je přínosná metoda pro 

vedení lidí ve školství. 

 Koučování ve školství hodnotí jako velmi přínosnou metodu i oba externí koučové. 

(dále viz. interview) 

 

13.11      Interpretace výsledků 

Výzkumem bylo zjištěno, že ne všechny výzkumné předpoklady se potvrdily. Metoda 

koučinku je v současnosti mezi vedoucími pracovníky ve školství známa, převážná většina 

o něm již slyšela, mnozí byli dokonce již proškoleni na toto téma. V současné době ji ale 

používá pouze 22%. Mnozí používají nevědomě, intuitivně znaky koučinku, to se 

projevuje v podpoře pracovníků, aby vyslovili své nápady a myšlenky, v používání 

otevřených otázek při vedení lidí a hlavně v tvorbě plánu osobního rozvoje pracovníka. 

Vedoucí nemají potřebu, aby se potenciál jejich zaměstnanců v oblasti samostatnosti a 

odpovědnosti zvýšil. Pracovníci ve školství jsou podle výzkumu samostatní a odpovědní. 

Vedoucí pracovníci ale přiznali, že v některých případech za nimi často chodí zaměstnanci 

pro další vysvětlení a upřesnění zadaných úkolů. Dokonce uvedli, že úkol nevykonávají 

zcela samostatně. Koučování podporuje samostatné plnění úkolů. 

Vedoucí zaměstnanci mají dobré předpoklady, aby se mohli stát koučem, většinou znají 

své slabé a silné stránky, při vedení lidí jen výjimečně přikazují, spíše podporují a delegují 

a mají vztah se zaměstnanci založen na vzájemné důvěře a respektu. Před začátkem 

koučování bych jim doporučila zaměřit se více za pocity než na fakta.  

Z výše uvedených důvodů bych doporučila zavést koučování, jako efektivní metodu při 

vedení lidí. Vycházím při tom ze zjištění, že všichni koučové, jak ze škol, tak externí, by 
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koučování ve školách také doporučovali. Tento názor je podložen dobrými zkušenostmi 

s koučinkem, které se projevují ve zvyšování potenciálu zaměstnanců, zvýšení 

samostatnosti a odpovědnosti, ale i vylepšení vztahů na pracovišti a týmové práci. 

Koučování bych doporučila i těm vedoucím, kteří jsou se samostatností a odpovědností 

svých zaměstnanců naprosto spokojeni, protože mohou zvýšit efektivitu práce, radost z ní a 

předcházet tak syndromu vyhoření nebo únavy z práce. 

Do dotazníku bych příště zařadila otázku: Kolik má organizace zaměstnanců, kolik 

máte přímých podřízených. Mohla bych pak porovnávat styl vedení lidí ve větším 

kolektivu a menším a následně, zda se koučování dá využívat i v organizaci s velkým 

počtem pracovníků. Zajímalo by mě, zda ti vedoucí pracovníci, kteří již koučují, jsou 

převážně z větších nebo menších organizací. 

 

 

13.12      Shrnutí 

Koučování by mohla být ve školství výborná metoda pro efektivní vedení lidí. Je však 

na vedoucím pracovníkovi, aby se podle podmínek rozhodl, zda ji bude aplikovat 

samostatně nebo v kombinaci s jinými metodami. Dá se použít jak pro zvyšování 

potenciálu zaměstnanců, tak při zavádění inovací do škol nebo řešení velkých problémů. 

Pro koučink v organizaci můžeme proškolit nějakého pracovníka, koučovat můžeme sami 

nebo použít externího kouče. 

Ve školství je možné aplikovat kromě individuálního koučování i koučování skupinové. 

Při skupinovém koučování dochází k posilování týmu a vylepšení vztahů na pracovišti. 

Koučink můžeme aplikovat nejen vůči zaměstnancům, ale i při rozhovorech s rodiči, 

zřizovatelem nebo i při výuce vůči dětem a žákům. Při koučováním se posiluje i tzv. 

„Know-how“ školy a roste přirozená autorita vedoucích pracovníků. Velké přínosy může 

mít i koučink vůči sobě samému. Na závěr použiji slova Mgr. Jiřičky, externího kouče: 

„Možností je opravdu mnoho, a je jen na každém z nás, jak dobře je dokážeme využít.“ 
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14.  ZÁKLADNÍ METODICKÁ DOPORU ČENÍ PRO 

KOUČINK VE ŠKOLSTVÍ. 

 „Když nevíš, kam pluješ, není ti žádný vítr dobrý“ (9 s.34) 

14.1  Než začneme koučovat 

Nejprve si odpovězme na otázku, zda se chceme v naší škole do koučování skutečně a 

zodpovědně pustit.  Pokud  ano, čeká nás zpočátku náročnější příprava, ale později velký a 

dlouhodobý efekt námi vynaloženého času, který se jistě zúročí a vyplatí. Musíme 

skutečně věřit v skrytý potenciál zaměstnanců. Předstírat důvěru, by se určitě projevilo 

v našem chování navenek.  

Na úvod je třeba vytvořit vztah založený na důvěře, pocitu jistoty a bezpečí. My, v roli 

kouče, budeme věřit, že jsou pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci schopni nacházet 

svá vlastní řešení. To, jak budeme úspěšní a dobří ovlivňují i naše dosavadní zkušenosti, 

jaký máme názor na svět a naše životní filozofie. Dobrou cestou pro zvýšení osobního 

potenciálu zaměstnanců je ukázat jim, že jsou lepší než my sami. Zvyšovat tak jejich 

sebevědomí a sebedůvěru. To lze dobře při dosahování výsledků a úspěchů. A následně 

pak uvědoměním si, že dosáhli úspěchu vlastní snahou. Důležité je, aby zaměstnanci měli 

možnost rozhodování a uvědomovali si odpovědnost za své jednání. 

ŽÁDOUCÍ  KOLOB ĚH  DŮVĚRY

VEDOUCÍ

Haberleitner, E., Deistler, E., Ungvari, R.: Vedení  lidí a kou čování v každodenní praxi, Grada Publishing,  Praha 2009.

snaží se všem d ůvěřovat

přejímá odpov ědnost,

využívá sv ůj potenciál pro 
pln ění úkol ů,

je samostatn ější

PRACOVNÍK

 
Obr.č. 8   Žádoucí koloběh důvěry 
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„Dokážeme-li optimálně využít své jedinečné vlastnosti, realizujeme svůj osobnostní 

potenciál. Pokud jejich využití podřídíme představě někoho jiného o tom, co je nejlepší, 

svůj potenciál nevyužíváme“ (22 s.54) 

Ztotožníme se s myšlenkou, že od základu změníme styl vedení lidí a kulturu školy. 

Před počátkem koučinku je třeba mít ve škole vytvořenou strategii a to rozpracovanou do 

cílů a podcílů, popřípadě kroků. Konkrétnímu pracovníkovi (pedagogickému i 

nepedagogickému) přidělíme vyšší cíl, který dobře zná a může si z něho vytvářet své 

vlastní cíle a podcíle. Dále pak je důležité změnit směr. 

Nejprve se zbavíme zažitých postupů a osvojíme si nové. Rozmyslíme si, co náš 

zaměstnanec skutečně potřebuje, aby mohl dělat dobře svoji práci a zeptáme se ho, co mu 

pomůže, aby podávat očekávané a ještě lepší výkony. U pedagogů zjistíme, zda je 

ztotožněn se školním vzdělávacím programem, zda mu vyhovují současné trendy 

v metodice vzdělávání a zda nemá problémy ve vztazích s dětmi nebo žáky. 

Pokud se rozhodneme, že s koučováním skutečně začneme, musíme mít rádi práci 

s lidmi a věřit, že můžeme ovlivnit výkony zaměstnanců. Uvědomíme si, že koučování je 

náročnější než řešit problémy direktivami. Ztotožníme se s myšlenkou, že některé věci teď 

budeme dělat jinak. Už nebudeme zaměstnance jen usměrňovat pomocí příkazů a říkat jim, 

co mají dělat.  

Na obr. č. 9 je znázorněno nežádoucí chování vedoucího pracovníka, které vede 

k demotivaci zaměstnance. 

CYKLUS  DEMOTIVACE

vedoucí hodnotí schopnosti
pracovníka jako nižžžžší, nežžžž jsou

(předsudky, jednostranné
informace, málo mu věří, osobní

antipatie)

Haberleitner, E., Deistler, E., Ungvari, R.: Vedenílidí a kouččččování v kažžžždodenní praxi, Grada Publishing,  Praha 2009.

vedoucí se podle toho chová
(verbální a neverbální signály; 
vnímá jen to, co odpovídá jeho
hodnocení = selektivní vnímání, 
dává destruktivní zpětnou vazbu)

pracovník se začčččíná stále více
chovat tak, žžžže hodnocení

vedoucího potvrzuje

(dělá chyby, váhá, neustále se na
něco ptá)

demotivovaná nálada pracovníka
(sám si málo věří, rezignuje, 

soustřeďuje se na své nedostatky
místo na své silné stránky)

 
Obr.č. 9    Cyklus demotivace 
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CYKLUS  MOTIVACE

vedoucí vysoce hodnotí
schopnosti pracovníka

(oceňuje jeho jedinečnost, 
soustřeďuje se na jeho silné

stránky a pozitivní příspěvky, 
hodněmu věří)

Haberleitner, E., Deistler, E., Ungvari, R.: Vedenílidí a kouččččování v kažžžždodenní praxi, Grada Publishing,  Praha 2009.

vedoucí se podle toho chová

(verbální a neverbální signály; 
vnímá to, co odpovídá jeho

změněnému hodnocení, 
vyjadřuje uznání a konstruktivní

zpětnou vazbu)

pracovník se začčččíná stále více
chovat tak, žžžže hodnocení

vedoucího potvrzuje

(kreativnířešení, samostatnost, 
iniciativa)

motivovaná nálada pracovníka

(stále více si sám věří, soustřeďuje
se na své silné stránky)

 
Obr.č. 10   Cyklus motivace 

 

Na obrázku č. 10  je znázorněn cyklus motivace pracovníka a jeho následné žádoucí 

chování. Dobře motivovaný učitel, vychovatel, ale i kuchařka nebo školník je samostatný, 

kreativní a  iniciativní. 

 

Koučink a delegování 

Pokud chceme skutečně změnit kulturu školy a zavést koučování do praxe, měli 

bychom si vyhledat v našich podřízených lidi vhodné ke koučování, proškolit je a připravit 

na koučink. Ve velké organizaci není možné, aby koučoval pouze ředitel, ale je třeba 

přenést metody koučování i na další vedoucí zaměstnance (zástupci ředitelů, vedoucí 

učitelky, vedoucí předmětových komisí apod.), kteří budou taktéž sdílet inovace 

v organizaci a budou s nimi ztotožněni.  

 

„ Odpovědnost vyžaduje možnost volby. Možnost volby znamená svobodu.“ (22 s.40) 
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14.2  Jak a proč koučovat? 

V českém školství probíhá v posledních 20 letech velké množství změn. Pro 

zaměstnance, ale i pro vedoucí pracovníky není snadné se všem změnám přizpůsobit. Není 

jasné, jaká nás a naše děti čeká budoucnost. Proto to jediné a nejlepší, jak se můžeme 

připravit na budoucí život je být dostatečně flexibilní a přizpůsobiví. Koučování může být 

dobrý způsob, jak patřičných změn co nejlépe a nejefektivněji dosáhnout. 

Práce kouče spočívá ve správném pokládání vhodných otázek partnerovi. 

Může vycházet z koučovacího návodu, zásad nebo podle vlastní intuice. Pro kouče 

začátečníka doporučuji vytvořenou typologii otázek, tzv. „OTÁZKOLOGII“- soubor 

otázek vhodných pro koučování (viz.příloha č. 6). Po získání vlastních koučovacích 

zkušeností již nebude třeba. 

Vedoucí pracovník v roli kouče pracuje buď s jednotlivcem, nebo malou skupinkou lidí 

(nejvhodnější je asi do 5 osob). Úkolem kouče je uvědomit si, co daný pracovník potřebuje 

a proč. Využívá při tom všech možných a osvědčených způsobů rozvoje lidí, ale 

nejdůležitějším úkolem je speciálními postupy vést zaměstnance k tomu, aby si na co 

možná nejvíce věcí přišli sami. 

Koučovat může téměř každý. Ke koučování není třeba vystudovat vysokou školu, 

protože ta v České republice ani neexistuje. Mnoho lidí principy koučinku používá 

nevědomě, intuitivně a to od pradávných časů. Princip koučování spočívá v tom, že jedinec 

již neposlouchá, co má dělat, jak to bývalo v minulých letech běžné, ale sám hledá a 

přemýšlí, co vlastně on chce a jak toho má dosáhnout. 

Koučování je zpočátku velmi příznivě oceňováno v rodině, a to hlavně u dětí, které 

velmi ocení omezení dávání příkazů, úkolů a vyžadování jejich plnění za dávání otázek a 

zjišťování, co by děti rády a co asi chtějí. Jinak je tomu u pracovníků, kteří tvrdě vyžadují 

zadávání úkolů a iniciování a místo toho se jim dostávají pro ně zmatené otázky, na které 

zpočátku ani neznají odpověď. V tomto případě bych doporučila kombinaci koučování 

s nějakým jiným způsobem vedení lidí, např. delegování nebo zadávání úkolů. Jiný způsob 

vedení bude nutné využít častěji při vedení nepedagogických pracovníků. 

 

Koho koučovat 

- nové zaměstnance, objasnění základních dovedností potřebných pro jejich práci 

(seznámení začínajících učitelů s jejich kompetencemi a  náplněmi práce apod.) 
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- současné zaměstnance, kteří potřebují zvýšit výkonnost (ti, kteří nevyužívají svůj 

potenciál, nejsou aktivní) 

- současné zaměstnance, kteří potřebují povzbudit (znudění učitelé nebo počátky 

syndromu vyhoření pedagogů) 

- pracovníky, které chceme rozvíjet (budoucí zástupci, projektoví manažeři, vedoucí 

týmů). 

  

14.3  Komunikativní kompetence při koučinku 

Při koučování využíváme komunikaci, rozhovor a dialog s partnery. Rozhovor musí 

kouč perfektně zvládnout, vést, koordinovat a mít ho pod kontrolou. Zodpovídá za to, že se 

v něm partner cítí příjemně.  

Komunikace probíhá formou rozhovoru, který si musíme dobře promyslet. Nejdříve si 

promyslíme postup a potom jeho obsah. Při rozhovoru je třeba se co nejvíce soustředit, aby 

byl co nejproduktivnější.  

 

 
Obr.č. 11  Komunikace při koučování 
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14.3.1       Dobrá příprava rozhovoru 

� Oba víte, jaké jsou vaše úlohy v rozhovoru. 

� Oba víte, jak dlouho máte v úmyslu mluvit. 

� Oba víte, k jakému výsledku se rozhovorem snažíte dobrat, a souhlasíte s ním. 

� Oba víte, jak tento rozhovor souvisí s jinými otázkami, jako jsou celkové cíle. 

� Oba jasně chápete, z čeho při rozhovoru vycházíte. 

� Vybíráte konkrétní druh procesu myšlení, který bude v tomto okamžiku s největší 

pravděpodobností fungovat. Například brainstorming, když chcete vymýšlet 

nápady. 

� Stále vyjasňujete hlavní body rozhovoru, abyste si vzájemně pomohli udržet svou 

pozornost zaměřenou na podstatné otázky.  (27) 

Pro přípravu na koučovací rozhovor lze použít formulář ( viz. příloha č.3) 

14.3.2       Koučovací  rozhovor 

Komunikační cyklus je základním nástrojem porozumění. 

Při rozhovoru buďte disciplinovaní a soustřeďte se na to, aby byl rozhovor na každém 

kroku cesty co nejproduktivnější.  

Při koučování se nepoužívá běžný jazyk, je specifický. Dbáme na navození dobrého 

vztahu. Důležité je dbát na první dojem při setkání. Koučovanému dáváme najevo, že ho 

posloucháme a vnímáme. Nesnažíme se uměle zapůsobit, to obvykle působí negativně. 

Pocit důvěry navozujeme i častým používáním jména zaměstnance.  

Dalším znakem koučovacího rozhovoru je aktivní naslouchání. Sledujeme nejen, co 

nám partner říká, ale hlavně, co nám chce říci.  Pozorně nasloucháme s empatií, bez filtrů, 

bez domněnek, snažíme se pochopit, co mají zaměstnanci na mysli. Nasloucháme bez 

hodnocení. Dáváme najevo, že koučovaného sledujeme, nevyrušujeme ho. My hovoříme 

stručně, konkrétně a velkoryse. Partnera respektujeme. Při koučování sledujeme, 

přitakáváme, vyjadřujeme jednoduché uznání. Používáme zrcadlení – opakujeme po 

koučovaném celé věty, můžeme i napodobovat hlas, intonaci a pohyby těla. Používáme i 

parafrázování, tzn., vybereme podstatu a tu koučovanému opakujeme (Pokud tomu dobře 

rozumím, říkáte, že ….) 

Sladíme komunikační styl i komunikační jazyk s komunikačním stylem koučovaného.  
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Po celou dobu rozhovoru používáme efektivní otázky. Tyto otázky nesmí být zaměřeny 

na problémy. Vyhýbáme se otázkám začínajícím na „Proč?“, protože vyvolávají pocit 

vyčítání. 

Při koučování vytváříme u zaměstnance nové myšlení. Špatné návyky zaměňujeme 

dobrými návyky. Pokud partner splní cíl, je to příležitost pro pochvalu, pokud jej nesplní, 

je to také dobře, protože jsme se dostali k něčemu, na čem je třeba pracovat a co je třeba 

změnit. 

Nezapomínáme, na důležitost neverbálních projevů, které hrají často důležitější roli, než 

ty verbální. Mezi neverbální prostředky patří kontakt očima, mimika, gestikulace i držení 

těla. 

  

14.3.3       Aktivní naslouchání 

- Naslouchejte velkoryse 

� (soustředěně, s empatií, bez přerušování) 

- Naslouchejte, co mají lidé na mysli 

� (bez domněnek) 

- Naslouchejte na všech úrovních 

� (slovům, emocím, řeči těla) 

- Naslouchejte bez hodnocení 

� (bez “osobního filtru”) 

(27) 

 

14.4 Příprava na koučování 

1. Vytvoříme si novou vizi školy, založenou na uspokojování potřeb zaměstnanců. 

2. Musíme se ke změně odhodlat, věnovat jí pozornost. 

3. Ředitel školy seznámí na poradě zaměstnance se změnou způsobu vedení, která 

nastane a umožní zaměstnancům zeptat se na vše, co by je ohledně této změny 

zajímalo (nejvhodnější je naplánovat změnu od nového školního roku) 

4. Změny nelze provádět příliš rychle a bez seznámení zaměstnanců s novým 

způsobem vedení lidí, popřípadě i se změnou kultury školy. 

5. Zaměstnance nemůžeme do ničeho nutit, musíme jim dát možnost volby. 
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6. Začneme rozvíjet pedagogické i nepedagogické zaměstnance. 

7. Vedoucí pracovníci a ředitel školy jdou zaměstnancům příkladem. 

 

Nejlepší je nejprve začít koučovat sebe sama, později můžeme koučovat nějakého člena 

rodiny, následně přejdeme na koučování těch pracovníků, se kterými se nám snadno 

komunikuje a pracuje (např. svoje zástupce) a postupně začneme navyšovat okruh 

koučovaných. Při koučinku dodržujeme tato pravidla: 

 

14.5 Etapy koučování 

Koučování může probíhat podle několika modelů. Tyto modely se částečně liší podle 

různých autorů, kteří je vymysleli. Pro následnou ukázku jsem zvolila model GROW.  

 

Model GROW 

Je dnes nejrozšířenější model pro koučování. Podobá se strategickému plánování. 

Otázky, které při koučování klademe, by se měly postupně zaměřit na čtyři odlišné oblasti: 

 

OBLASTI MODELU GROW  

1. G (Goal Setting) – CÍLE 

Definujeme kam chceme dospět, kam směřujeme, čeho chceme dosáhnout. 

Stanovíme cíl daného setkání i dlouhodobější. 

2. R (Reality) – REALITA 

Zjišťujeme, kde se právě nacházíme, jaká  je současná realita, co se nám líbí, co 

nelíbí. Zjišťujeme také v čem jsme úspěšní, co se dám daří apod. 

3. O (Options) – MOŽNOSTI 

Vymezíme, jaké máme možnosti, co mohu změnit, jak mám k tomu přistupovat. 

Jak mohu dosáhnout stanoveného cíle. 

4. W (What, When, Who, Will?) – CO?, KDY?, KDO?,VŮLE 

Co pro to konkrétně uděláme? Co uděláme, abychom dosáhli změny? 

 Co se má udělat, kdy se to má udělat, kdo to udělá? 
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Jiný model koučování 

1. etapa    Zjištění současné úrovně 

2. etapa    Stanovení výsledků (kam má koučování dojít) 

3. etapa    Stanovení aktivit (taktika) 

4. etapa    Kontrola (myšleno zpětná vazba) 

 

1.etapa  Zjištění současné úrovně – přijít na to, co lidé dělají a co se snaží dělat. 

Podle toho zjistíme, jak budeme postupovat, jaké použijeme metody a kde  

s koučováním začneme. 

� „Ukažte mi, co jste již udělali v projektu (naše školka)“ 

� „ Řekněte mi, co jste zkusili“ 

 

2.etapa   Výsledky 

Již známe, co může zaměstnanec udělat, nyní se dohodneme na výsledcích (nebo 

cílech), kterých se bude snažit dosáhnout. 

� „ Čeho chcete v naší škole dosáhnout? 

� „Jak bude váš úspěch vypadat?“ 

� „Co se bude dít?“ 

� „Jakou hodnotu pro vás tento úspěch má?“ 

 

3.etapa   Aktivity 

Lidé se dostávají k tomu, aby něco udělali - praktický trénink. 

Obr.č. 12  Metoda GROW  (8 s.81) 
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V praxi probíhá jako dohoda mezi koučem a koučovaným nad tím, co je potřeba 

udělat a jakou odpovědnost má daný člověk. 

� „Jaké máme možnosti (pro přestavbu naší školy)?“ 

� „Co bychom mohli udělat (pro zlepšení docházky dětí do školy)?“ 

� „Jak bychom mohli postupovat?“ 

 

4.etapa   Kontrola 

Při kontrole mají partneři možnost posoudit, co sami zvládli, zda se jim podařilo 

splnit cíle, pochopit, co se naučili. Mohou také porovnat postup s očekávanými 

výsledky. Kouč se snaží, aby partneři přemýšleli. 

� „Jak se vám vede?“ 

� „Jak se cítíte?“ 

� „Co se vám podařilo (ve vylepšení jednání s rodiči)?“ 

� „Pro č si myslíte, že tomu tak je?“ 

� „Kde se právě nacházíme?“ 

� „Co jsme se už naučili?“ 

� „Jakou pomoc byste potřeboval (k vylepšení dovedností v ICT ?“ 

� „Co bude naším dalším krokem?“ 

14.6 Návod na postup při koučování 

Při koučování vycházíme z toho, že zaměstnanec na sobě chce pracovat, chce zlepšit 

svůj osobní potenciál a je ochoten pro to něco udělat. Zaměstnanci pokládáme různé 

otázky. 

Každá otázka, kterou položíme, se odvíjí od předešlé odpovědi, kterou jsme dostali. 

Vychází se ze stanoveného cíle. Dobře kladenými otázkami nutíme koučované přemýšlet, 

uvažovat, pociťovat, zajímat se, zjišťovat. Po celou dobu setkání je třeba pozorně sledovat 

koučovaného. Při odbíhání od tématu se ho pokusíme vrátit zpět: Jak to souvisí s naším 

problémem?  

Stále myslíme na to, že respektujeme zájmy koučovaného, proto neprosazujeme příliš 

své názory. Při procesu koučování si můžeme stanovit 7 kroků. Budou následovat v přesně 

stanoveném pořadí. 
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Obr.č. 13    Koučovací proces  
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2. Vytváření partnerského vztahu 

3. Definování cíle 

4. Zjištění současného stavu 

5. Hledání možností 

6. Konkrétní plán 

7. Vytvoření a odsouhlasení plánu 
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1. Určování příležitosti ke koučování 

� Vyhledání konkrétní potřeby pro zlepšení zaměstnancova rozvoje, 

zvýšení samostatnosti a odpovědnosti nebo posílení jeho předností. 

Mezi příležitosti může patřit syndrom vyhoření pedagogických 

pracovníků, nepřizpůsobivost inovacím ve škole (změny   v ŠVP, nové 

metody a trendy ve vzdělávání apod.), stanovení nové vize školy, 

zavádění projektů do škol. 

2. Vytváření partnerského vztahu 

� Pro koučování musíme mít vzájemnou důvěru, abychom mohli mluvit 

otevřeně. V úvodu setkání požádáme partnera o souhlas s navrženým 

tématem. Kromě toho, že je tato otázka etická, si získáme budoucí 

partnerovu spolupráci a neodbíhání od tématu. Jasně si odsouhlasíme, že 

jedna osoba chce být v roli kouče a druhá chce být v roli koučovaného. 

� Souhlasíte s tím, abychom se dnes bavili o (vašich vyučovacích 

metodách)? 

3. Definování cíle 

� Následují otázky na definování cíle, kam chceme dospět. Podle modelu 

GROW 1.etapa. 

Cíl musíme stanovit vždy a měl by to učinit partner. 

Pokud je cíl konečný, je velkou inspirací pro koučovaného. Výkonnostní cíl 

je snazší, ale je to odpovědnost pro koučovaného. Úkolem kouče je pomoci 

partnerovi vytvořit si přiměřené, realistické, konkrétní, jasně stanovené cíle.  

� Co očekáváte od dnešního setkání? 

� V čem vám může dnešní setkání pomoci? 

� Co byste chtěl dosáhnout? 

4. Zjištění současného stavu 

� Poté se zaměříme na zjištění současného stavu, kde se partner nachází. 

Podle modelu GROW 2.etapa. 

Zaměřujeme se na poznání současné situace, schopností, možností a 

očekávání, obav. Vhodné může být využití SWOT analýzy, tedy uvědomění 

si svých slabých a silných stránek, rizik a hrozeb. 

� Co se vám daří nejvíc? 

� Co je pozitivní na současném stavu? 
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� Co pro nás může znamenat (využití interaktivní tabule při výuce)? 

� Co si o tom myslíte? 

� Co je pozitivní na současném stavu (na vaší profesi uklízečky)? 

 

5.  Hledání možností.  

� V další etapě, podle modelu GROW 3.etapa, budeme hledat různé 

možnosti a cesty pro řešení. Zaměříme se na hledání strategií k dosažení 

stanoveného cíle. Kouč se zaměří na hledání zaměstnancových 

možností, objevení případných překážek pro splnění daného cíle. Je 

třeba hledat co nejvíce možností a zaznamenávat všechny nápady, 

protože mohou být dobré. Zaměstnanec hledá různá řešení pro splnění 

cíle, pokouší se objevit výhody, rizika a důsledky jednotlivých řešení. 

Tato etapa je pro vedoucího pracovníka náročná a může svádět 

k pokažení koučování tím, že by přímo sdělil řešení, radu nebo směr 

řešení. Vyžaduje od kouče trpělivost. 

� Jaké máte možnosti? 

 

6.  Konkrétní plán 

� V poslední etapě, podle modelu GROW 4.etapa, učiníme rozhodnutí, 

upřesnění. V této etapě musí být kouč tvrdý a neústupný. Je klíčová, 

zaměstnanec převezme odpovědnost na konkrétní čin. Partner si stanoví, co 

konkrétně udělá a do kdy, co zajistí.  

V této etapě klade vedoucí pracovník otázky pro vyjasnění motivace 

pedagogického i nepedagogického pracovníka k dosažení cíle, odhaluje 

překážky a obavy z případného partnerova selhání. 

� Co uděláte? 

� Kdy to uděláte? 

� Kterou z možností budete realizovat? 

 

7.  Vytvoření a odsouhlasení plánu 

� Na závěr dostane zaměstnanec přehledný seznam, který obsahuje přesné 

kroky, které učiní do příštího setkání. Tento seznam odsouhlasí. Po 
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závazném odsouhlasení závazků může být teprve koučování ukončeno. (Viz 

příloha č. 4, formulář plánu osobního rozvoje) 

Pro zajištění úspěšnosti koučování je velmi důležitá zpětná vazba. Uskutečníme další 

setkání, kde zhodnotíme dosažené výsledky. Zpětná vazba vede k motivaci partnera a 

k udržení efektivity koučování. 

Při koučování můžeme využít formulář (viz. příloha č. 5, vzorový plán koučování). 

 

14.7       Příležitosti ke koučování ve školství 

14.7.1          Pro zaměstnance 

• Pomoc zaměstnanci v nové funkci (např. Předseda předmětové komise) 

• Rozvoj snahy o překračování očekávání u zaměstnance 

• Malá výkonnost zaměstnance 

• Motivace znuděného pracovníka 

• Zvyšování důvěry v možnosti splnit úkoly u zaměstnance 

• Udržování zaměstnanců s vysokým potenciálem 

• Zvládání  a vypořádání se s inovacemi v organizaci 

• Hodnocení sebe sama 

• Motivace zaměstnanců 

• Osobní rozvoj zaměstnanců 

• Povzbuzení zaměstnance pro zvýšení jeho výkonu 

• Zaučování nového zaměstnance 

• Posílení odpovědnosti pracovníků 

• Sestavování plánu osobního rozvoje 

• Řešení problémů 

• Hodnocení zaměstnanců 

• Hodnotící pohovor se zaměstnanci 

• Syndrom vyhoření zaměstnance 

14.7.2          Pro rozvoj školy 

• Plánování úkolů 

• Plnění úkolů 
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• Kontrola plnění úkolů 

• Vytváření týmu 

• Zavádění změn (např. inovace školního vzdělávacího programu) 

• Evaluace školy 

• Pracování v týmu na vývoji nových metod práce 

• Potíže ve vztazích mezi zaměstnanci 

14.7.3          Pro děti a žáky 

• Pro úkoly zadávané dětem: koučování umožní nejen osvojit si nový poznatek, ale 

také si to lépe zapamatovat 

• Povzbuzení dětí, aby si nový poznatek mohly využít v co nejvíc situacích 

 

14.8 Konkrétní aplikace koučinku ve škole: 

Kouč v roli vedoucího pracovníka školy může napomáhat k rozvoji celé organizace i 

pracovníků a to pedagogických i nepedagogických.  Individuální koučink využívá při 

hodnocení pracovníků školy, motivaci pracovníků, předhodpitačním i pohospitaačním 

pohovoru, stanovování plánu osobního rozvoje pracovníků a předcházení syndromů 

vyhoření (zejména u učitelů). Ve školách doporučuji i využití  koučinku skupinového při 

evaluaci školy, tvorbě projektů, inovacích v ŠVP nebo jiných zásadních změnách. 

Skupinový koučink je dobré použít při poradách celé školy. Pokud má škola více než 10 

zaměstnanců, je lepší kombinovat koučování všech účastníků s koučinkem v menších 

skupinkách asi 6 zaměstnanců. K tomu je třeba mít vyškoleny pro koučink své zástupce, 

popř. další vhodné pracovníky. 

 

Návrh pro využití koučinku v konkrétních situacích ve školství  

1. Při hodnocení pracovníků školy.  

Při pravidelném hodnocení je vhodné aplikovat koučování pro zvyšování výkonů i 

výsledků zaměstnanců. Používáním koučovacích principů efektivně využíváme zpětné 

vazby  a tím dochází ke stálému  vylepšování výsledků zaměstnance. Hodnotíme jak 

vstupy – předpoklady a potenciál zaměstnance, tak průběh – uplatňované metody ve 
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vzdělávání, pracovní postupy, prováděné činnosti, ale zejména výsledky – pozorované 

chování, kvalitu výsledků, množství a výkony. 

Pokud chceme sdělit nedostatky, využijeme konstruktivní kritiku a zaměříme se na 

budoucnost tak, aby bylo hodnocení povzbuzující a podporující. Hodnocení zaměstnanců 

by měl vedoucí pracovník provádět nejméně 2x ročně. 

VHODNÉ OTÁZKY P ŘI HODNOCENÍ PRACOVNÍK Ů: 

� Co se vám daří ve vaší profesi učitelky? 

� Co můžete zlepšit nyní? 

� Co můžete vylepšit do příští schůzky? 

� Jak můžete předcházet tomuto problému  v budoucnu? 

� Co byste mohl udělat, abyste (v oblasti zavádění pokusů do výuky) dosahoval 

lepších výsledků? 

� Čím byste chtěla prospět k rozvoji naší školy? 

� Jak můžete posílit dobré vztahy k dětem, žákům? 

 

2. Hospitace učitele  

Hospitace patří mezi nedílnou součást vedení lidí ve školství. Pomáhá k cílenému 

vedení pedagogů od negativního k pozitivnímu. Slouží ke kontrole  a hodnocení průběhu 

pedagogického procesu. Hospitace je vynikají příležitost pro začátek koučování.Využijeme 

jej jak při rozhovoru před hospitací, tak při pohospitačním pohovoru. Zejména při 

pohospitačním pohovoru necháme maximální prostor pro myšlení zaměstnance, aby sami 

došli k závěru. Necháme hovořit učitele, zamyslet se nad sebou samým, objevit hodnocení. 

Nejprve ho požádáme, aby zhodnotil současný stav, pak se ho zeptáme, kam by chtěl dojít, 

poté kde byly nejhorší a nejlepší okamžiky hodiny a na závěr zařadíme otázky typu: Kde 

byste se mohl vylepšit? 

VHODNÉ OTÁZKY: 

� Kde byly nejlepší okamžiky hodiny? 

� Co můžete vylepšit do příští hospitace? 

� Co mohlo být lepší? 

� Jak jste se připravoval na tuto hodinu? 

� Jak by se mohla příprava ještě vylepšit? 

� Co můžete udělat pro to, aby byli vaše děti/ žáci spokojenější s vaší výukou? 

� Co oceňovali děti/ žáci na vaší činnosti nejvíce? 
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� Všimla jsem si, že ve výuce používáte metodu….Jaký to má dopad na děti, žáky? 

 

3. Koučování  vedoucí k motivaci pedagogů 

Zejména pedagogům se stává, že jim chybí motivace  a nadšení pro svoji práci, pro další 

uplatnění  a pro zvyšování výkonů. V takové situaci je přínosné naplánovat motivační 

pohovor se zaměstnancem dle koučovacích technik. Při motivačním pohovoru vždy 

oceníme výkon pedagoga nebo konkrétní výsledek (např. za uspořádání zdařilé akce pro 

děti i rodiče). Využíváme otázky na zlepšování vnímání reality a dosahování výsledků. 

(podle metody GROW 2. a 3. etapa). 

VHODNÉ OTÁZKY: 

� Co se vám ve výuce daří nejvíc? 

� Jak jste ve vzdělávání poznal, že se vám to povedlo? 

� Jaké metody práce se vám nejlépe daří? 

� Jaký váš přístup ke vzdělávání považujete za nejefektivnější? 

� Co můžete udělat, abyste se při výuce cítil spokojenější? 

� Jaké další zdroje můžete využít pro vylepšení přípravy na hodinu? 

� Kdo vám může pomoci s problémem? (např. nezvládání kázně dětí) 

 

4. Využití při stanovení plánu osobního rozvoje 

Vedoucí pracovník ve škole v roli kouče by měl společně se svým zaměstnancem 

stanovit jeho plán osobního rozvoje. Společně si stanoví cíle a postupy, jak jich dosáhnout. 

Zároveň motivuje zaměstnance k dosahování stanovených cílů. Při stanovení plánu 

osobního rozvoje vycházíme z cíle, kterého chceme dosáhnout, vytvoříme akční plán, 

zjistíme, zda můžeme zapojit i jiné zdroje, jak budeme úspěchy měřit a poskytovat zpětnou 

vazbu. Nesmíme zapomenout na uvedení konkrétních termínů. Viz příloha č. 4, vzor plánu 

osobního rozvoje. 

Příklad plánu osobního rozvoje: 

CÍL:   lépe zvládat komunikaci v anglickém jazyce 

AKČNÍ PLÁN:   účast na semináři v anglickém jazyce, pravidelné poskytování zpětné 

vazby (Co jsem řekl dobře, jak se zlepšuje úroveň mé angličtiny apod.) 

JINÉ ZDROJE:   samostudium  pracovníka, poslech CD v angličtině 

MĚŘENÍ ÚSPĚCHŮ:  anglické testy na semináři 

ZPĚTNÁ VAZBA:   další koučovací schůzky 1x měsíčně 
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KONKRÉTNÍ TERMÍN:   do konce roku 2010 zvládnout učebnici Cambridge 2. 

VHODNÉ OTÁZKY: 

� Jaký je váš plán na dosažení tohoto cíle? (zvládnout komunikaci v anglickém 

jazyce) 

� Jak jasný je vám plán pro dosažení tohoto cíle? 

� Jaká bude  úroveň vaší angličtiny, abyste byl spokojen? 

� Co jste připraven udělat pro to, aby se vám tento cíl (např. naučit se anglicky) 

splnil? 

� Jakou akci byste mohl podniknout? (abyste se naučil anglicky?) 

� Kolik pracovního času tomu věnujete?(výuce angličtiny) 

� Jaký krok zvládnete do konce měsíce? (abyste se naučil anglicky?) 

 

5. Odstranění bariér při práci  

Bariéry, které omezují vysoké pracovní nasazení zaměstnance nebo aktivitu při práci ve 

škole mohou být různé.  Je třeba je identifikovat a co nejdříve odstraňovat. Bariéry mohou 

nastat jak u pedagogických tak i u nepedagogických pracovníků a mohou být velmi 

rozlišné. Vždy k nim přistupujeme individuálně, podle povahy a hloubky problému.  

Příkladem uvádím problém při jednání s lidmi. Pedagogický pracovník se často 

zúčastňuje  jednání (nebo obecně kontaktů s lidmi), která mu mohou být nepříjemná, 

kterých se podvědomě obává, a která může mít snahu obcházet. Může se jednat o řešení 

kázeňských prohřešků se žáky, pohovory s rodiči problémových žáků, řešení problémů 

mezi kolegy atd. 

Koučováním lze docílit toho, že koučovaný získá větší kontrolu nad řešením těchto 

situací, získá větší připravenost tato jednání vést, odstraní své vnitřní obavy 

z nepříjemných situací. 

VHODNÉ OTÁZKY: 

� Jak to vypadalo, když jste jednat s rodiči a pociťoval jste úspěch? 

� Co můžete udělat proto, aby se příští jednání vydařilo? 

� Jak moc věříte tomu, že se vám příští jednání vydaří? 

� Co děláte jinak při vydařeném jednání než při nezdařilém? 

� Co mohlo být na jednání lepší? 

� Podle čeho poznáte, že se jednání vydařilo? 
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6. Syndrom vyhoření zaměstnance 

Koučování je také  preventivním nástrojem před vyčerpáním a vyhořením pedagogů. Ve 

školství se stále opakuje problém s odchody učitelů z důvodu nedocenění nebo               

tzv. vyhoření. Koučování je jednou z možností, jak se dá u těchto pracovníků zmírnit 

riziko vyhoření. Při koučinku mohou zjistit, co dělají dobře, aby získali pocit ocenění za 

svoji činnost. Kouč z počátku pomáhá dodat zaměstnanci více energie, odhaluje, kde má 

zaměstnanec využitelné zdroje. Rozhovor směřuje k tomu, co zaměstnance těšilo 

v minulosti. Pomáhá také vést zaměstnance k relaxaci, času pro sebe sama, nebo vytvoření 

koníčků a vlastních zájmů. Při koučinku se snažíme reálně zmapovat situaci zaměstnance a 

hledat možnosti řešení. Dobré je pomoci koučovanému nalézt nové zdroje radosti, smyslu 

práce a životní perspektivy.  

VHODNÉ OTÁZKY: 

� Co se vám podařilo v uplynulém období? 

� Jaké to bylo, když jste pociťoval největší pracovní úspěch? 

� Jak vás oceňují děti/žáci při vašem úspěchu? 

� Jak to vypadá, když se cítíte spokojeně? 

� Kdy jste začal přemýšlet nad tím, že se cítíte ve škole nespokojeně? 

� Jak to vypadalo před tím? 

� Co by vám mohlo pomoci, abyste se při práci učitele cítil příjemněji? 

� Jak důležité je pro vás, abyste našel novou radost ze života? 

� Jak byste mohl naplánovat den, aby vám kromě práce a přípravy na vyučování zbyl 

i čas na sebe sama? 

� Jaké máte možnosti, abyste našel opět radost z práce? 

� Kdo první pozná, až se nám podaří splnit váš cíl (odstranění únavy a nechuti do 

práce)? 

 

 

SKUPINOVÉ KOUČOVÁNÍ 

 

Skupinové koučování vede k upevňování týmu ve škole. Může se používat 

pravidelně, na všech poradách nebo podle potřeb školy. Jeho cílem je vyjasnit pozice všech 

zúčastněných a zjistit jejich názory a podněty. Při skupinovém koučinku podává kouč 
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(může to být např. koordinátor ŠVP) různé otázky a podněcuje členy týmu k diskusi a 

hledání řešení. 

 

7. Řízení změn ve škole  

Současné školství si klade vysoké nároky na pedagogy. Probíhá mnoho změn, se 

kterými se musí vyrovnat  a přizpůsobit se jim. Ne vždy s nimi zaměstnanci vnitřně 

souhlasí, zejména v počátku změny může dojít k nejistotě pracovníků až chaosu. Úkolem 

vedoucího pracovníka je namotivovat zaměstnance pro dané změny a usnadnit jim 

ztotožnit se s nimi. V dnešní době jsou ve školství aktuální například inovace ve ŠVP, 

zavádění změn do ŠVP nebo jeho úpravy, ale také projekty a žádosti o granty. V těchto 

náročných úkolech může koučování pedagogům usnadnit ztotožnění se s inovací a 

předcházet negaci a odmítání změn. Pomáhá k urychlování fází změn a to tak, že ukazuje 

zaměstnancům, čeho již dosáhli a tím zkracuje fázi nejistoty.  

Úspěšné zvládnutí změny závisí na vhodném stanovení průběžných cílů a 

vyhodnocování jejich dosažení. Proto, aby změna byla realizována bez potíží, je nutné, aby 

byla akceptována všemi pracovníky. 

Při koučování týmu k inovaci ŠVP si podle modelu GROW nejdříve stanovíme 

nový cíl a popíšeme stav současného ŠVP. 

VHODNÉ OTÁZKY: 

� Co se nám dařilo v plnění ŠVP nejlépe? 

� Jak chceme, aby vypadala naše škola po změně? 

� Jaký přínos bude pro nás mít  inovace ŠVP? 

� Kam se snažíme dostat? 

� Podle čeho poznáme, že jsme žádané změny dosáhli? (např. zvýšení úrovně 

klíčových kompetencí dětí/žáků) 

� Co vás při realizaci ŠVP překvapilo? 

� Co by se dalo v novém ŠVP zlepšit? 

� Co nám bránilo k dosažení lepších výsledků ve vzdělávání? 

� Jaké překážky v ŠVP navrhujete odstranit, aby se vám lépe pracovalo? 

 

8. Evaluace školy 

Autoevaluace školy je základem pro vnitřní hodnocení školy. Jelikož má být 

systematicky prováděna všemi pracovníky školy, je vhodné při ní využít skupinového 
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koučování. Pokud škola má zájem na zvyšování kvality a splňování sobě zadaných cílů, 

vychází z hodnocení jednotlivých faktorů a pokroku v dosahování cílů. Poskytuje zpětnou 

vazbu o kvalitě a úrovni dosažených výsledků směrem k zadaným cílům. Výsledkem by 

mělo být zvyšování kvality školy i pedagogů, zjištěním slabých míst a jejím následným 

odstraněním. Při autoevaluaci je důležitá spolupráce všech pedagogů, jejich komunikace 

navzájem. Základem je stanovení vize a  cílů školy a posuzování, zda k nim směřujeme 

nebo zda jsme jich dosáhli. 

VHODNÉ OTÁZKY: 

� Které cíle se nám podařily úspěšně realizovat? 

� Ukažme si na stupnici od 1 do 10, jak jsme dokázali uskutečnit stanovené cíle. 

� Do jaké míry dosahují naše děti/žáci klíčových kompetencí? 

� Co jsme udělali proto, aby naše děti/ žáci dosahovali klíčových kompetencí? 

� Co nás na současném stavu nejvíce těší? 

� Co můžeme udělat pro další rozvoj školy? 

� Jaké jsou příčiny, že se nám nepodařilo dosáhnout ……? 

 

  9.  Hodnocení sebe sama v koučovacím procesu 

Další možností, jak využít koučování v naší organizaci, je hodnocení sebe sama. 

Mohlo by probíhat např. na pedagogické radě, kdy si budeme společně se všemi 

zaměstnanci tvořit seznam vlastností, které nejvíce potřebujeme pro vytvoření co možná 

nejlepší kultury organizace. Nápady zaměstnanců zapisujeme např. na FLIPCHARD. Už 

samo sestavování seznamu vlastností vede zaměstnance k hledání, co by mohli zlepšit. 

Vybrané a odsouhlasené vlastnosti zpracujeme do elektronické podoby a předložíme 

zaměstnancům ze zhodnocení. Vytvoříme tabulku s celkem 3-mi sloupci. V pravém 

sloupci budou vepsané vlastnosti, v prostředním se zaměstnanci ohodnotí dle současného 

stavu (např. stupnice 1-10) a v posledním sloupci se ohodnotí, kam by chtěli dojít (opět 

stupnice 1-10). 

Prostřední sloupec tak tvoří realitu a pravý představuje cíl. 

Na závěr by se měl zaměstnanec rozhodnout, jakou vlastnost začne nejprve rozvíjet. 
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14.9 Názorné pomůcky při koučinku 

Při koučování je dobré využívat grafické prvky. Každý pokrok koučovaného je dobré 

mít zanesen na stupnici. Můžeme zvolit lineární nebo svislou, kruhový spojnicový graf 

nebo jiné varianty (grafy, diagramy, schémata apod.) . Na stupnici zaznamenáváme, kde se 

koučovaný nachází nyní, kde se nacházel, když to bylo nejhorší a kam by se chtěl dostat. 

Záleží na nás i na zaměstnanci, zda zvolíme stupně 1-7 nebo 1-10 nebo jiné. Nula se 

nedoporučuje, vyvolává stav ničeho. Toto škálování napomáhá zaměstnanci 

k sebehodnocení  a sebeuvědomění, vidí pokroky a motivuje ho to k plnění cíle. Často si 

koučovaný něco myslí, ale když to vidí napsáno, teprve si uvědomí skutečnost. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Obr.č. 14  Různé typy grafických prvků. 
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14.10   Rady pro úspěšný koučink 

a) Rady obecné 

1. Dívejte se na svět očima partnera – poslouchejte intuici, ale ověřujte ji otázkami. 

2. Používejte jednoduchý slovník – vyhýbejte se cizím slovům. 

3. Dbejte na první dojem – buďte přátelští a příjemní. 

4. Napodobujte partnerova slova a výrazy. 

5. Přijměte partnerovy způsoby jednání. 

6. Nehádejte se, nebojujte – radši požádejte o další vysvětlení a ptejte se. 

7. Nediagnostikujte, ale pomáhejte. - Snažte se, aby na problém přišel partner sám. 

8. Neshrnujte – požádejte partnera, aby udělal shrnutí on sám. Vy se ptejte. 

9. Přijměte partnerův způsob uvažování. 

10.  Chvalte a oceňujte – hledejte, co je možné pochválit, ale jen, pokud máte důvod.  

11.  Ve skupině neoceňujte nejslabšího, ale podporujte to, co se dá ocenit. 

(9 s.114) 

 

b)  Rady dekorační 

1. Být v pohodě – dobře se tvářit, mít dobrou náladu, zájem o partnera, příjemně 

vypadat včetně výrazu, dobrá nonverbální komunikace. 

2. Úprava prostředí – příjemné, přátelské, pracovní. 

3. Úprava zevnějšku – oblečení. 

4. Přijetí - včasné přijetí, úvodní řeč. Řídíme se pravidlem „úvod dobrý, všechno 

dobré.“ 

 

   c)  Rady uvědomovací 

1. Věřit, že se koučovaný setkal s mnoha problémy a spoustu jich již vyřešil. 

     Stačí mu pomoci najít správnou cestu. 

2. Věřit v náhodu – člověk má v sobě schopnost řešit problémy a to neočekávajícím 

způsobem. 

3. Nepřipravovat zaměstnanci předem řešení – musí si je najít sám! 

4. Podporovat zaměstnancovu odpovědnost – odpovědnost za nalezení vhodného řešení 

nese zaměstnanec. 

5. Věřit tomu, že problém vyřeší koučovaný – kouč pouze pomáhá. 
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14.11   Otázky při koučování 

14.11.1 Typy otázek 

Existují různé typy otázek, při koučování volíme ty nejvhodnější.  

 

a) Instruktivní – v českých zemích využívané nejvíce. Používáme je, když na ně známe 

odpověď a předpokládáme, že partner ne. Jsou to vlastně převlečené instrukce. 

Podsouváme partnerovi řešení. 

Typy instruktivních otázek: 

� Kdy už mi konečně přineseš ten výkaz? 

� Zavolal jsi už rodičům? 

Mezi instruktivní otázky patří i otázky manipulativní, které jsou však při koučování zcela 

nepřípustné. 

 

b) Konstruktivní - Používáme je, když na ně neznáme odpověď a myslíme si, že ji nezná 

ani náš partner. Vyžadují alespoň částečnou samostatnost partnera, proto se musí 

používat opatrně. Jsou ale nejmocnější a nejúčinnější. V běžné komunikaci se téměř 

nepoužívají. 

Typy konstruktivních otázek: 

� Co ode mě dnes očekáváte? 

� Jak bys to mohl zvládnout? 

� Co k tomu potřebuješ? 

 

c) Zjišťovací – Používáme je, když chceme vědět něco, na co neznáme odpověď, ale 

myslíme si, že partner ano. 

Typy zjišťovacích otázek: 

� Jak jsi splnil úkol? 

� Co je ti ještě nejasné? 

Zjišťovací otázky se dělí ještě na: 

- Neutrální 

- Pozitivní 

- Negativní 

 Převzato z (9 S. 90 – 94) 
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14.11.2  Vhodné a nevhodné otázky 

a) Nevhodné otázky 

     Snažíme se nepoužívat uzavřené otázky, na které se odpoví buď ano nebo ne. 

Vyhýbáme se i otázkám vylučovacím, na které se odpovídá jednou ze zvolených variant. 

Tyto otázky neumožňují rozvinout myšlenku. 

     Opatrně na otázku proč, která může být  koučovanému nepříjemná. Příkladem je 

otázka: „Pro č jsi to udělal?“  , „Proč jsi přišel pozdě?“ 

b) Vhodné otázky 

   Při koučování používáme otevřené otázky a to doplňovací. Vhodné je začínat věty těmito 

slovy: kdo, kdy, co, kde, dokdy, kolik, jak, jaký, který, do jaké míry, nakolik, podle čeho? 

c) Magické otázky 

   Jsou takové otázky, které zaměstnance přivedou do ideálního stavu, až snění, do 

růžového a příjemného pocitu. 

    Představte si, že se splní váš sen. Jak to bude vypadat? 

     Představte si, že vám s tímto problémem může poradit nejzkušenější člověk světa? Co 

by vám asi řekl? 

14.12   Možná rizika úspěšného koučování 

Přestože koučování přináší nespočet výhod, v některých lidech může vyvolávat i obavy. 

Mohou se bát změny nebo nemají v lásce otázky. Takovým lidem musíme neustále 

vysvětlovat nebo ukazovat na příkladech jak lépe by mohli vnímat realitu a získat si jejich 

důvěru. 

Dalším problémem mohou být lidé, kteří nechtějí spolupracovat, protože mají silný 

negativní vztah ke společnosti nebo práci. Takoví lidé nejsou schopni udělat nic víc, než 

musí. 

 

14.12.1 Možné chyby při koučování, 

Těchto chyb se samozřejmě musíme vyvarovat. 

• Vztah mezi koučem a koučovaným, který není navozen na důvěře.  

� Pokud jsou v neshodě nebo v konfliktu, budou místo koučování 

pátrat ve svých neshodách konfliktech. Budou se vyhýbat 
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nepříjemným pocitům a nebudou upřímní. Takové koučování 

nepřinese efektivní výsledek. 

• Nevyžádáme si souhlas s tématem, o kterém se chceme bavit. 

� Zaměstnanec pak nemusí spolupracovat, nebo mu nemůžeme 

zabránit v odbíhání od tématu. 

• Příliš rychle přecházíme k cíli nebo řešení 

� Pracovník potřebuje hluboké podrobné přemýšlení nad sebou. 

Povrchní analýza  nepřinese toužený výsledek a nedopátrá se ke 

správnému cíli. 

• Myslíme si, že víme, jak to je 

� Pokud se bráníme sami sebe v ptaní, pokud si myslíme, že víme, co 

pracovník odpoví, pokud nemáme skutečný zájem o partnerovu 

odpověď. 

• Pokud se cítíme dotčeni 

� Nelze pokračovat v koučování, dokud si nevyjasníme vztah, protože 

bychom se zabývali sami sebou, ne partnerem. 

• Rušivé vlivy 

� Mezi rušivé vlivy mohou patřit nejen hluky, ale nedostatek času a 

pokukování po hodinkách i např. emoce. Pokud nelze tyto rušivé 

vlivy překonat, opět je lepší setkání přesunout. 

• Máme pocit, že musíme být velmi výkonní 

� Koučovaný potřebuje čas na rozmyšlenou a také pauzy. Pokládání 

otázek jedné za druhou nepřináší potřebný efekt. 

• Točíme se v kruhu 

� Pracovník podává stále podobné odpovědi. (většinou odbíhá od 

tématu). Kouč musí začarovaný kruh rozseknout a lépe naslouchat 

nebo přiznat. 

� Mám pocit, že se točíme v kruhu, přeslechl jsem něco důležité? 

• Kouč se bojí jít do hloubky 

� Koučování je prospěšné pouze, pokud se řeší problémy do hloubky, 

nebojíme se emocí ani konfliktů. 

• Společné fňukání 

� Kouč, který obviňuje okolní svět je koučovanému málo nápomocen. 
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• Kouč nemá jasno 

� Kouč musí mít vždy rozhovor dobře rozmyšlen, přesně vědět cíl 

rozhovoru a otevřeně mluvit o všech tématech. 

• Stanovujeme diagnózu 

� Kouč své hypotézy nesmí prezentovat jako skutečnost, ale pouze 

jako svoji subjektivní interpretaci a tu probrat  s pracovníkem. 

� (Snažíte se jen udělat dojem!, To tvrdíte proto, že jste naštvaný! – 

špatně!) 

• Výčitky 

� K pracovníkovi přistupujeme s potřebným uznáním, bez výčitek 

nebo bez útoku. 

� (To přece nemyslíte vážně!, Tak, a copak jste si myslel? – špatně!) 

• Nebereme problém vážně 

� Koučovaného neutěšujeme, jeho problémy jsou vždy pro nás i jeho 

důležité. 

� (Neberte to tak vážně, zase bude dobře., Tak hrozné to vůbec není. – 

špatně!) 

• Přesvědčování místo koučování 

� Nikdy koučované nepřesvědčujeme o svém názoru, i když si 

myslíme, že je nejlepší. (Uvidíte, že si na nový ŠVP zvyknete, takové 

obavy bývají vždy, když zavádíme něco nového.- špatně!) 

� Jaké výhody a nevýhody vidíte v zavedení nového ŠVP vy osobně? - 

správně 

• Odvádění pozornosti, vyhýbání 

� Nikdy se nevytáčíme, neodvádíme pozornost, nevyhýbáme. 

(Pojďme se najíst a zapomenout na to. Nejdříve se uklidněte a pak 

pokračujte. Vaše starosti bych chtěl mít. – tyto a podobné věty nikdy 

nesmíme použít) 

• Vyslýchání 

� Z koučovacího rozhovoru se nesmí stát výslech! (Proč jste to 

udělal? – nikdy nepoužíváme) 
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• Pracovník nepřestává mluvit 

� Někdy má pracovník potřebu si vylít srdce a my mu to musíme 

umožnit. Pokud však odvádí záměrně pozornost nebo jeho výlevy 

nevedou k žádnému konci, přerušíme jej otázkou: 

� „Mám pocit, že tyto věci již nesouvisí s naším tématem. Naše téma 

jste zpočátku odsouhlasil, co vám tedy brání, abychom v něm 

pokračovali?“  

• Pracovník odpovídá velmi stroze 

� To bývá známkou nedůvěry a opatrnosti zejména v počátcích 

koučování. Někdy pomůže otázka.  

� „Proč je pro vás tak těžké odpovídat?“ 

• Bezmocnost 

� V roli kouče se nesmíme nechat pracovníky přesvědčit, že jsou 

bezmocní. Pomocí koučování z nich děláme pracovníky 

kompetentní a odpovědné. 

• Odborník 

� Úlohou kouče není být největším expertem v oboru, nemusíme tedy 

o tom přesvědčovat ani své podřízené. Naším úkolem je být 

odborníkem na vedení lidí, tedy koučování. 

• Nekompetentnost 

� Nikdy nedáváme pracovníkovi najevo, že je nekompetentní, naopak 

vždy uznáváme jeho odbornost v dané oblasti. 

• Hovory o ostatních 

� Ke koučování nepatří kritika kolegů nebo dávání jim za vinu určité 

situace. Pracovník si má sám uvědomit svoji schopnost řešit 

problémy. 

• Na koučování není čas 

� Není zapotřebí více času na pracovníky, ale je třeba jiná forma, jak 

čas s nimi využívat. 

• Více mluvíme než se ptáme 

� Je třeba se odpoutat od tradičního způsobu vedení, přejít od kontroly 

a sdělování, co mají pracovníci udělat, ke koučování, (tedy 

k pokládání  specifických otázek). 
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• Nerozlišování individuality pracovníků 

� Pro koučování má velký význam uvědomit si, že každý pracovník je   

jedinečná osobnost a přistupovat k pracovníkům diferencovaně. 

Musíme brát v úvahu pracovní zařazení pracovníka i stupeň rozvoje, 

délku praxe apod. 

 

Co když nás nenapadne žádná další otázka? 

Tomu předejdeme pozorným posloucháním, sledováním jeho chování a soustředění se na 

to, co ho zajímá. Někdy ovšem mohou nastat situace, kdy je třeba se koučování skutečně 

vzdát. 

14.12.2 Konkrétní p říklady, kdy odstoupíme od koučování: 

1. Vedoucího se něco osobně dotýká 

� Pokud pracovník při popisování problému oživí nepříjemnou událost 

z minulosti kouče, vedoucího se to osobně týká a nemůže se dál 

soustředit na pracovníkův problém. 

2. Vedoucí nemůže přistupovat k pracovníkovi s potřebnými základními 

postoji ke koučování. 

� Pokud existuje velká antipatie kouče k pracovníkovi, nelze navodit 

vztah    důvěry a respektovat pracovníka. 

3. Vedoucí má vlastní problémy nebo starosti 

� V takovém případě není možno pracovníkovi naplno věnovat svoji 

pozornost a je lepší schůzku odložit na jiný termín. 

4. Chorobné návyky (alkohol, drogy) 

� Chorobné návyky jsou nemocí a musí se léčit. Pracovník musí vyhledat 

pomoc u jiných odborníků. 

5. Vedoucí je s pracovníkem v konfliktu 

� Zde je lepší odstoupit a přenechat partnera jinému kouči. 

6. Vedoucí je přesvědčen, že je v určité situaci lepší nekoučovat 

� V některých případech vedoucí usoudí, že je lepší za pracovníka 

rozhodovat, nebo předkládat řešení. 

 



110 

 

7. Soukromé problémy pracovníka 

� Úkolem vedoucího není řešit soukromé problémy pracovníka. Může 

pomoci např. nabídnutím výjimečných úlevových podmínek v práci. 

(7 s.229–230) 

 

 

15. ZHODNOCENÍ PRÁCE 

 

Koučování, které jsem si zvolila pro svoji bakalářskou práci, je moderním a efektivním 

přístupem ve vedení lidí. Je to aktuální téma z managementu, které by mohlo být přínosem 

pro současné školství. Přináší mnoho obohacujících poznatků a pozitiv při rozvoji 

osobního potenciálu pracovníků, radosti ze života i z práce. O koučinku, přestože je znám 

v České republice pouze asi 20 let, je již napsán dostatek literatury. Osobně mě velmi 

zaujal anglický kouč Sir John Whitmore, který se koučováním zabýval nejprve ve sportu a 

později přenesl tuto metodu do managementu. V knize „Koučování“ má mnoho 

zajímavých myšlenek nejen o koučování, ale i o motivaci pracovníků.  

V závěrečné práci jsem potvrzovala 5 výzkumných předpokladů, 3 z nich byly 

potvrzeny a 2 vyvráceny. Pravdivost výzkumných předpokladů jsem zjišťovala 

výzkumnými metodami dotazník a interwiev. Bylo potvrzeno, že vedoucí pracovníci mají 

osobnostní předpoklady proto, aby mohli koučovat, koučovací prvky používají 

nesystémově, intuitivně. Vedoucí pracovníci, kteří koučují, doporučují toto metodu i 

ostatním školám. Nebylo potvrzeno, že vedoucí pracovníci vnímají potřebu rozvíjet 

potenciál svých zaměstnanců zejména v oblasti samostatnosti a odpovědnosti. Nebylo ani 

potvrzeno, že  vedoucí pracovníci ve školství metodu koučinku nepoužívají, protože  ji 

neznají. 

Vytvořila jsem metodiku koučinku s konkrétními postupy a možnostmi praktické 

aplikace ve školství. Tuto metodiku bych doporučila všem vedoucím pracovníkům, kteří 

chtějí zavést moderní a efektivní styl vedení lidí ve své organizaci. Výzkumným šetřením 

bylo zjištěno, že koučování je dobré použít v průběhu práce na úkolech, pro rozvoj 

potenciálu zaměstnanců i při jejich motivaci. Mimořádně vhodné je koučování pro 

odstranění vnitřních bariér, při řešení velkých problémů a při zavádění inovací a proti 

syndromu vyhoření zaměstnanců ve školství. 
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Efektivní vedoucí pracovník ve školství v roli kouče pomáhá stanovat zaměstnancům 

cíle, hledá způsoby, jak jich dosáhnout, podporuje je k dosahování stanovených cílů, 

motivuje učitele k inovacím, podporuje angažovanost pracovníků ve prospěch plnění 

společných cílů. Principy koučování by měl manažer – kouč používat při všech kontaktech 

s lidmi během dne. 

Splnila jsem cíl práce, který byl:  Seznámit manažery s modely, postupy a možnostmi 

praktické aplikace koučingu ve školství. Při požádání respondentů o vyplnění dotazníku 

jsem nabídla těmto vedoucím pracovníkům možnost seznámit je s výsledky bakalářské 

práce. Více než polovina respondentů mě požádala o zaslání výsledků. Vysvětlovali, že 

téma koučování je pro ně opravdu velmi populární a rádi by o něm věděli mnohem více. 

Proto jsem zaslala celou práci, včetně výzkumu, metodiky a konkrétních postupů 61 

vedoucím pracovníkům do různých typů škol celé České republiky. Budu velmi potěšena 

pokud z ní budou čerpat a pokud je obohatí o nové informace z oblasti koučinku. Po 

prostudování vypracované metodiky budou moci vedoucí pracovníci postupně aplikovat 

principy koučování nejen při vedení lidí, ale i při komunikaci s nadřízenými, zřizovatelem, 

rodiči, dětmi a žáky. Pevně věřím, že okolí ocení nové přístupy těchto pracovníků. Velmi 

mne potěší, přispěji-li k využívání koučinku v českém školství. 

Mě osobně práce velmi obohatila o mnoho nových poznatků z oblasti vedení lidí. Po 

studiu literatury jsem se účastnila dvou seminářů zaměřených na koučink. Koučování 

aplikuji do řízení lidských zdrojů v mateřské škole, kde působím jako ředitelka, využívám 

této techniky v osobním i rodinném životě a také koučuji sebe sama, což mi napomáhá 

v lepším řízení pracovního u osobního času a v neposlední řadě k větší radosti z úspěchů, 

z práce i ze života. Koučování mě natolik zaujalo, že bych se mu chtěla nadále více 

věnovat a chtěla bych se stát profesionálním koučem. 

 

 

16. ZÁVĚR 

 

„Dokážeme-li optimálně využít své jedinečné vlastnosti, realizujeme svůj osobnostní 

potenciál. Pokud jejich využití podřídíme představě někoho jiného o tom, co je nejlepší, 

svůj potenciál nevyužíváme“ (22 s.54) 



112 

 

„Pokud lidem říkáme, co mají dělat, nebo jim dáváme uzavřené otázky, nemusejí příliš 

uvažovat. Otevřené otázky je nutí přemýšlet.“ (22 s.55) 

Na závěr bych se chtěla zmínit o učitelském povolání v kombinaci s vedoucí funkcí. 

Učitelské povolání i management jsou na předních místech v žebříčku psychicky 

zátěžových povoláních. Kombinace obou povolání vede k silnému přetěžování organismu, 

zátěži a stresu. Často dochází k podřizování osobního a rodinného života, místo toho, aby 

tomu bylo naopak. To zákonitě vede k rozvodům, rozchodům, k tomu, že není čas na děti a 

v neposlední řadě k různým nemocem a podlomenému zdraví. Právě manažerům – 

učitelům doporučuji využívat kouče ke sladění životní rovnováhy. Dokáže zvýšit výkon, 

zlepšit výsledky i zlepšit vztahy v rodině. 

 

Koučování je vynikající metoda pro všechny, kteří řídí nebo někoho učí. Kde se tedy 

nejlépe může uplatnit? Ředitel školy ji úspěšně může aplikovat jak při vedení svých 

zaměstnanců, tak i při výuce svých dětí a žáků. Lze využít pro plánování, delegování, 

řešení problémů, zavádění změn, ale hlavně je to jiný přístup k lidem. 

Jsem přesvědčena, že koučování bude základem budoucnosti a získá si čím dál větší 

oblibu. Co může být lepší než rozvíjet ty nejlepší lidské vlastnosti a pomáhat růstu 

lidského potenciálu přátelským způsobem? 
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Příloha č.1 

Dotazník vedoucím pracovníkům škol 

ZAM ĚŘENÍ: Různé metody vedení lidí ve školství 
 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vedoucí pracovníku, 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož účelem je získání 
informací o uplatňování různých metod při vedení lidí ve školství. Výsledky dotazníku 
budou anonymně zpracovány a použity pro výzkum na téma využití nové metody 
koučování při vedení lidí ve školství. Vyplnění dotazníku Vám bude trvat nejvíc 15 minut. 
Pokud budete mít zájem, ráda Vás seznámím s výsledky šetření. 
Vyplněný dotazník prosím zašlete zpět na adresu: evelinka.kulhankova@seznam.cz 
Děkuji za spolupráci a za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku, 
 
Eva Kulhánková, studentka 3. ročníku bakalářského studia „Školský management“ na 
Pedagogické fakultě UK v Praze 
 

*************************************************** ********************** 
Způsob vyplňování:  
1.Označte prosím buňky označující zvolenou hodnotu (změna barvy pozadí nebo znakem X) 
Příklad:    v řádku a) označeno 40% 
                  v řádku b) označeno 70%          
      

     nebo 
 
 
       
 2. Označte prosím  hodící se 
odpověď. 

 
 
 

nebo 
 
 
 

 
 
Dotazníkem zjišťuji pouze Váš názor na danou problematiku. 
Všechny dotazníky budou zpracovávány anonymní formou. 
Otázky se týkají všech pracovníků (pedagogických i nepedagogických) 
 

 

 

 

 

a           
b           

 0 20  40  60  80  100
% 

a X X X X       
b X X X X X X X    

 0 20  40  60  80  100
% 

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 

    X        
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1. Jste vedoucím pracovníkem: 
 

 
2. Máte pocit, že jste pro zaměstnance: (můžete uvést více odpovědí) 

a) Průvodce 
b) Opatrovník 
c) Poradce 
d) Dráb 
e) Příkazce 
f) Přítel 
g) Šéf 

 
 

3.   Osvědčil se vám při předávání úkolů způsob: (můžete uvést více odpovědí) 
a) prosbami 
b) sdělení                       
c) pomocí příkazů 
d) vysvětlování 
e) otevřenými otázkami 

 
 

4. Daří se vašim podřízeným vždy plnit 
stanovené úkoly a cíle? 

 
5. Jste spokojeni s vaší schopností naslouchat 

lidem? 
 

6. Znáte své slabé a silné stránky? 
 

7. Používáte při rozhovoru se zaměstnanci 
otevřené otázky? 

 
8. Pokud chcete přesvědčit, spoléháte se víc 

na fakta než na pocity? 
 
9. Navazujete lehce kontakty s lidmi? 

 
10. Věříte si, že o důležitých věcech dokážete 

přesvědčit ostatní? 
 

11. Vykonávají vaši zaměstnanci úkoly 
odpovědně? 

 
12. Provádíte každoroční pohovor se svými 

zaměstnanci? 
 

13.  Myslíte si, že vám zaměstnanci důvěřují? 
 

ZŠ SŠ ZŠ a MŠ MŠ 

            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 
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14.  Tvoříte společně se svými zaměstnanci plán  
osobního rozvoje pracovníka? 

 
15. Co mohou vaši zaměstnanci organizaci nabídnout? 

 
a) schopnosti (co člověk zná a umí)            
b) postoje (snaha, ochota, loajalita) 
c) vlastnosti (jaký člověk je)                                
 

 
16. Uveďte v %, kolik máte zaměstnanců, kteří: 

 
a) chtějí a umí       
b) chtějí a neumí 
c) nechtějí a umí 
d) nechtějí a neumí 

 
 

17. Kolik vašich zaměstnanců vykonává zadaný úkol plně samostatně? 
 
 
 

18. Jaký si myslíte, že máte styl vedení lidí? 
a) Delegování (předávání úkolů a pravomocí)             
b) Podporování 
c) Přikazování 
d) Přesvědčování; 
e) Koučink 
f) Jiný…………………………………………… 

 
19. Máte pocit, že musíte neustále vysvětlovat a 

opakovat zadání požadovaných úkolů? 
 

20. Myslíte si, že zaměstnanci plní odpovědně 
vámi zadané úkoly? 
 

21. Je vztah mezi vámi a vašimi zaměstnanci 
založen na důvěře a respektu? 

 
22. Jste spokojeni s vaší schopností ovlivňovat 

zaměstnance? 
 
23. Povzbuzujete pracovníky, aby vyslovili své 

nápady a myšlenky? 
 
24. Přicházejí za vámi zaměstnanci často 

zbytečně pro další upřesňování zadaných 
úkolů? 

 
25. Máte pocit, že znáte své zaměstnance (jejich 

prožívání)? 

ano spíše ano spíše ne ne 
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ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano spíše ano spíše ne ne 
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26. Slyšeli jste někdy o používání KOUČINKU  
při vedení lidí? 
 

27. Znáte metodu KOUČINKU p ři vedení lidí? 
 

Následující otázky vyplňte prosím jen, pokud jste odpověděl –a  v otázce č.27     ANO. 
 

28. Myslíte si, že by používání koučinku ve vaší 
organizaci mohlo napomoci k větší 
samostatnosti pracovníků? 

 
29. Absolvoval jste školení nebo seminář zaměřený na 

koučování? 
 

30. Myslíte si, že používáte alespoň  
intuitivn ě, nesystémově prvky koučinku? 

 
31. Uplatňujete při vedení lidí cíleně metodu  

koučinku? 
 

Následující otázky vyplňte prosím jen, pokud jste odpověděl –a  v otázce č.31 ANO. 
 

32. Doporučili byste koučování i jiným 
školám? 

 
33. Koučujete vy osobně? 

 
34. Delegujete koučování na jiné vedoucí 

pracovníky? (zástupci, vedoucí  
předmětových týmů apod.) 
 

35. Považujete metodu koučinku za vhodnou 
          pro vedení lidí ve školství? 
 

36. V čem spatřujete největší přínos 
koučování ve vaší organizaci? 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
37. Využili jste někdy pro efektivní vedení lidí externího 

kouče? 
 

 POKUD ANO: 
 

38.  Za jakým účelem? 
      
…………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..…………………………
…… 
 

 
Děkuji Vám za vyplnění dotazníku, 
Eva Kulhánková 

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano        ne 

      

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano        ne 

      

ano spíše ano spíše ne ne 

            

ano        ne 
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ano        ne 
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Příloha č.2 

 

OTÁZKY PRO INTERVIEW  NA TÉMA KOU ČINK 

 
• Uplatňoval(a)  jste někdy ve školství metodu koučinku? 

• Doporučujete tuto metodu uplatňovat? 

• Doporučujete koučování a delegovat (např. na zástupce ředitelů, předsedy 

předmětových komisí, apod.)? 

 

• Dal(a)  by se metoda uplatňovat i ve školství na dítěti? 

• V čem vidíte největší přínos koučování? 

• Nebudou se zaměstnanci bránit, aby koučování nebyla manipulace? 

• Doporučíte spíše externího kouče, nebo přeškolení vedoucích pracovníků 

na koučink? 

 

• V čem vidíte největší přínos koučinku ve školství? 

• Kolik času měsíčně ztrácí kouč-manažer s 1 pracovníkem při koučování? 
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Příloha č.3 

Příprava kou čovacího pohovoru 
Poznámky k o čekávané diskuzi 

 

 

KDO:  Zaměstnanec nebo kolega 

 

KDY:  Datum, čas a místo 

 

PROČ: Příležitost ke koučování 

♦ Pomozte v nové funkci, roli nebo 
projektu 

♦ Přejděte od plnění k překračování 
očekávání 

♦ Určete problémy výkonnosti 
způsobené nedostatečnou kvalifikací 

♦ Motivujte tohoto vysoce 
kompetentního avšak znuděného 
zaměstnance 

♦ Zvyšte důvěru v možnost splnit úkoly 
♦ Udržujte tento vysoký potenciál 

zaměstnance 
♦ Vybudujte nové dovednosti kvůli 

změnám v organizaci školy 
♦ Zaveďte koučování jako vzájemnou 

odpovědnost za růst 
 

CO: Konkrétní zájmové oblasti 

♦ Udržování/zvyšování kvalifikace  
♦ Stanovení vize 
♦ Stanovení náročných cílů 
♦ Výcvik v nových dovednostech 
♦ Rozvoj potenciálu 

 

 

 

Podpis kouče       Podpis koučovaného 

……………………..       ………………………. 

USTANOVENÍ PARTNERSTVÍ 

 

Účel 

 

 

 

Postup 

 

 

 

Přínosy 

 

 

 

Úkoly a povinnosti 
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Příloha č.4 

Vzor plánu osobního rozvoje 
 

Cíle rozvoje: 

 

Termín kontrolní sch ůzky za účelem získání zp ětné vazby. 

 

Podpis kouče       Podpis koučovaného 

……………………..       ………………………. 

Akční plán 

Zapojení jiných zdroj ů 

Měřítka úsp ěchu 

Poskytovatelé zp ětné vazby 

Kone čné termíny 
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Příloha č.5 

Vzorový plán kou čování:  

Dotažte se na schopnosti a cíle. 

Cíle 

Co chce daná osoba dělat (dle jejího 

pohledu)? 

 

Možnosti (Schopnosti)  

Co daná osoba může dělat (dle jejího 

názoru)? 

  

 

Sdělte vnímání (post řehy) a požadavky.  

Současný stav 

Jak na ni ohlíží ostatní? Jak vnímáte její 

chování vy? 

Akce 

Co od ní očekáváte? V čem potřebuje 

organizace pomoci? 

  

 

Shrňte zjišt ění a aktuální cíle rozvoje. 

 

 

Podpis kouče       Podpis koučovaného 

……………………..       ………………………. 
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Příloha č.6 

Otázkologie 

Příklady různých otázek vhodných pro koučování: 

Otázky se nelze naučit zpaměti, ale mohou nám posloužit v začátku koučování, pro 

inspiraci. 

� Co očekáváte od dnešního setkání? 

� Jakou pomoc potřebujete? 

� Co se vám nejvíce daří? 

� Čemu se lze do budoucna vyhnout? 

� Čeho byste chtěl dosáhnout? 

� Jaké možnosti byste si dovedl představit, aby..? 

� Jaký význam má pro vás…? 

� S jakým výsledkem byste byl spokojen? 

� Kam se snažíte dostat? 

� Jak to bude vypadat, až toho dosáhnete? 

� Podle čeho poznáte, že jste toho dosáhl? 

� Jak to pozná vaše okolí? 

� Co jste konkrétně v minulosti udělal, když se dostavil úspěch? 

� Když si vzpomenete na úspěšně zvládnuté úkoly, čím jste jich dosáhl? 

� Co z toho byste mohl použít pro stávající úkol? 

� Co byste chtěl dokázat? 

� Jak by musela situace vypadat, abyste byl spokojen? 

� Co je pro vás momentálně nejdůležitější? 

� Co všechno stojí v cestě k dosažení cíle? 

� Co vám brání v překonání prvního kroku? 

� Co z toho lze překonat? 

� Co ještě? 

� Jak byste mohl tyto překážky překonat? 

� Napadají vás nějaké způsoby řešení? 

� Jaký nápad se vám začíná v hlavě rýsovat? 

� Kolik pracovního času tomu věnujete? 

� Jak vypadá váš způsob práce od způsobu práce ostatních? 
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� Jak vypadá hodnota bodu T, na kterém se právě nacházíte? 

� Co vám doposud pomohlo v překonávání překážek? 

� Uvědomte si stupnici od 1 do 10, kde se nacházíte dnes? 

 

 

� Kde jste se nacházel před (měsícem, týdnem,..)? 

� Co by se muselo stát, aby jste se posunul ze 4 na 8? 

� Jak byste mohl zmenšit zbývající překážky? 

� Co bude jinak, až dosáhnete svého cíle? 

� Co si o tom myslíte? 

� Už jste blízko odpovědi - anebo jste teprve na začátku cesty? 

� Jak je to pro vás důležité?   

� Jak důležité je pro vás najít řešení? 

� Jaké informace potřebujete získat, aby jste se mohla rozhodnout? 

� Podle čeho poznáte, že už je to vyřešené? 

� Co cítíte, když vás nečekaně zavolá šéf? 

� Jaký byste chtěl, aby byl žádoucí výsledek? 

� Co byste poradil kolegovi, který by byl ve stejné situaci? 

� Jaké možnosti byste si byl ochoten představit, aby…? 

� Co jste konkrétně udělal, když se dostavil váš úspěch? 

� Chcete s tím něco podniknout? 

� Co jste připraven udělat pro to, aby se tento váš cíl naplnil? 

� Jaká je další možnost pro dosažení vašeho cíle? 

� Jaká ještě? 

� Jaký je váš plán na dosažení tohoto cíle? 

� Dokdy si myslíte, že byste to mohli udělat? 

� Jaký jeden krok tímto směrem byste mohl tento týden udělat? 

� Co zvládnete do příštího týdne? 

� Na čem poznáte, že už se věci změnily? 

� Jak budeme společně dosažení cíle měřit? 

 


