
Přílohy 

1. Sebereflexe a sebehodnocení kouče 

 

Proč jsem udělal/a právě tento vstup? 

Co mi zřejmě běželo hlavou (jaký byl můj záměr, cíl)? 

Co bych příště v tom vstupu udělal/a jinak? 

 

Kouč: Tak jo (vydechnutí), tak máme v tuhle chvíli, ehm, no asi hoďku, jo? Jsem tu pro 

vás, budu vám pomáhat, abyste přišla na řešení té otázky. Abyste sama na to přišla, jo? 

Proč: Snaha ohraničit čas, udělat úvod a nastavit rámec. 

Co: Bývá ukecaná, musím si zkusit, jak dokážu důsledně pracovat s časem; ukázat, že to 

mám pevně v rukou. 

Jinak: Bez slovní vaty tak jo...; varianta – jak využijete dnešní společný čas? 

 

P: Hmm, no. Jo. 

 

K: Tak začněte, nějak. 

Proč: Popohnat ji, zaktivizovat, rozběhnout proces. 

Co: Nevím jak začít, hodím to na ni. 

Jinak: Pár vět o možnostech koučovacího rozhovoru a možných formách, zeptat se, jak se 

cítí... 

 

P: Kjá nevím, nějak si popovídat a chmmm, ňák si potřebuju jako ujasnit nebo tak ňák 

otevřít to dál… To je takový divný, dyš teď to nahráváte… 

 

K: Hm. (úsměv) 

Proč: Povzbudit ji, snaha napojit se. 

Co: Jasně, ale nenaskočím na to, jen povídejte. 

Jinak: ? 



P: Já to ňák začnu povídat… Je to těžký, když ňák… (odmlka) Dyby něco, vám povím, 

abyste to vypnula třeba, jo? Prostě… hm… (odmlka) Nevím, s čím začít… 

 

K: Začněte prostě nějak, co vás napadne. Co byste teď chtěla? 

Proč: Začít se ptát, redukovat nejistotu (zřejmě společnou :-)). 

Co: Musím položit správnou otázku, sakra. 

Jinak: Bezpečně nastavit úvod (co se může dít, k čemu jsem tu partnerce já apod.) 

P: Dát si už tu dvojku… (nervózní smích) Ne, tak vážně. Chtěla bych mít prostě vyřešený ty 

muský. Teda chlapa, no prostě. 

 

K: Aha. Co to teda je „mít vyřešenýho muskýho“? 

Proč: Nerozumím, o co jí jde. 

Co: Na začátku mi to hezky vrátila. Padl podnět. Je stížnostní, či žádostní? Tak šup – bude 

z něj žádost? 

Jinak: Nechat víc mluvit, míň se nadřu... 

P: (úsměv) No normálně, co už budu povídat, ne? Prostě být zamilovaná do toho 

správného, co je zamilovanej do mě, nějak ho najít a neprošvihnout ho no prostě… Co já 

vím, mám pocit, že to je všechno tak jako těžký, no, nebo pro mě těžký… Přitom bych 

chtěla bejt v pohodě a nejsem.  

 

K: Hele, to v pohodě, až budete, jak to jako bude vypadat? 

Proč: Abychom nezabředli do problému. 

Co: Řekla v pohodě, toho se chytím, je to další podnět. 

Jinak: Víc k ní, aby se nedostala do stížnosti, takže třeba co budete mít jiného v sobě, jak 

jinak o tom budete přemýšlet... 

 

 

 

 

 



2. Test tendence ke korektivní nebo podpůrné zpětné vazbě 

 

Vaším úkolem je rychle a pozorně si přečíst text v rámečku a až všechno přečtete, 

uvědomit si první myšlenku, která vás po přečtení napadla. Připravte se, prosím a nyní 

čtěte: 

 

 

2 x 6 = 12      Marie umývala obytný přívěs. 

 7 - 3 = 4        Děti zlobily celý den. 

 9 : 2 = 4        Pavel by ji vůbec neviděsil. 

 5 + 3 = 8       Laura a Simon si moc nesedli.  

 

 

Jaká myšlenka vás napadla jako první? Že třetí příklad nebo věta je s chybou? Je to pravda, 

ale jak to, že jste si nejdřív neuvědomili, že první, druhý a čtvrtý příklad nebo věty jsou 

dobře? Pokud jste si prvně uvědomili, že většina je dobře, gratulujeme. Jste výjimkou.  

                        (podle Parmy, 2006) 

 

 

 

 

 



3. Test predikátů 

Podívejme se na dva počátky koučovacích setkání. Koučovaný něčemu nerozumí. Kouč 

mu nabízí pomoc. Koučovaný vyjadřuje své pochybnosti. V čem je v každém  

z rozhovorů potíž? 

Rozhovor 1  

Koučovaný: Ještě stále do toho problému nevidím. 

Kouč: Můžeme si o tom spolu podrobněji promluvit. 

Koučovaný: Když ono je to všechno takové nejasné. 

Kouč: Pozorně mě poslouchejte, je to snadné k pochopení. 

Koučovaný: Nevím, nevidím to růžově.  

Rozhovor 2 

Koučovaný: Ten nový projekt mi stále nic neříká. 

Kouč: Můžeme se na to společně podívat. 

Koučovaný: Když ono to všechno zní tak nesrozumitelně. 

Kouč: Vytvořte si podrobnější obraz o věci, snadněji to pochopíte. 

Koučovaný: Nevím, něco mi říká, že to nepůjde.  

Řešení souvisí s modalitou smyslového vnímání. Koučovaný v prvním rozhovoru používá 

slova související se zrakem: nevidím, nejasné, nevidím to růžově. V přepisu druhého 

rozhovoru je zvukový kanál. Jde o slova: neříká, zní, nesrozumitelně, říká.  

A jak je to s koučem? V obou případech se se koučovaným minul, odpovídal v jiném 

kanálu. Koučovanému, jenž do věci neviděl, navrhoval kouč, aby si o věci promluvili. 

Zpráva pro podvědomí koučovaného zněla: „Ty chceš věc pochopit ve zrakovém kanálu? 

Ale já ti nabízím pomoc ve sluchovém.“ Ve druhém případě si koučovaný vlastně stěžuje 

na nedoslýchavost a kouč mu předepisuje brýle.   

      (podle Kupky, 2006) 

 

 

 


