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Čo je koučovanie?



Koučovanie je vzťah 
medzi 2 rovnocennými 

partnermi -  

koučom a koučovaným  

 založený na vzájomnej 
dôvere, otvorenosti a 

úprimnosti.



Je to špecifická a 
dlhodobá starostlivosť 

o človeka  
a jeho úspešnosť a 

spokojnosť  
a rast v profesijnom a 

osobnom živote.  



Základnou metódou 
práce kouča je… 



kladenie otázok s úmyslom 
doviesť koučovaného k 

tomu, aby si sám… 



odpovedal, poznal sám seba a 
svoje okolie, stanovil si svoju 
víziu budúcnosti, odvodil si  

z nej ciele a potom ich začal 
krok za krokom uskutočňovať… 



O ČOM JE KOUČOVANIE
KOUČOVANIE PRACUJE S 
JEDNODUCHÝM VZORCOM:  

V=P-I 
VÝKON SA ROVNÁ POTENCIÁLU P 
ZNÍŽENÉMU O VPLYV BARIÉR 
VÝKONNOSTI I (INTERFERENCIA)



KOUČOVANIE PRACUJE S…



…S POTENCIÁLOM 
ČLOVEKA 

ako ho odhaliť, uvoľniť, 
správne nasmerovať a využiť



V ČOM SA 
KOUČOVANIE 
ODLIŠUJE OD 
TRADIČNÝCH 

FORIEM 
VZDELÁVANIA 
A VÝCVIKU? 





Čím všetkým kouč pôsobí? 

Len otázky mu nevystačia… 



• osobným 
príkladom 

• poskytovaním 
spätnej väzby, 
reflektovaním, 

zrkadlením 

• tréningom 
zručností 

• inšpiráciou



Čo je na kladení 
otázok také 
výnimočné?

Za každou položenou 
otázkou musí byť…



Za každou položenou 
otázkou je  

určité poznanie…
Každú odpoveď treba 

vyhodnotiť, zasadiť ako 
kamienok do mozaiky 

celkového obrazu…



Hlavná úloha kouča 



Proces práce s koučovaným

vnútorná práca 

kontakt 

kontrakt 

proces



Kouč musí pôsobiť tiež 
neverbálne, ako aj integrovane, 
autenticky, dôveryhodne a mať 

pozitívne vyžarovanie…



Koučovanie nie je len 
profesia…

…je to aj životné 
poslanie založené na…



Koučovanie je založené 
na úprimnej snahe 

pomáhať ľuďom k dobru 
a úspechu…



Koľko rolí má kouč 
zastať? 



KOUČ má veľa rolí: 

 SPYTOVAČ 

 VŔBA 

 ROZPRÁVAČ PRÍBEHOV 

 PARTNER 

 TRÉNER 

 INŠPIRÁTOR 

 MEDIÁTOR 

 KOUČ AKO LÍSTOČEK POST IT



• vnútorný 
dialóg 
samého so 
sebou 

• vnútorná 
práca na sebe

ZÁKLAD ÚSPECHU KOUČA



MALÉ ODPORÚČANIE NA 
ZÁVER

• zabudnite  
na seba



VENUJTE 100 % 
SÚSTREDENIA

 a nezaujatej, nehodnotiacej     
pozornosti koučovanému



Ľudia zabudnú na to,  
čo ste hovorili,  
aj čo ste robili,  

ale nikdy nezabudnú na to,  
ako sa s vami cítili. 

Maya Angelou 



Ďakujeme za Váš záujem :-) 

Prajeme Vám veľa silných 
impulzov a inšpirácie,  

nech sa odhodlane a s radosťou 
púšťate do koučovacích debát :-) 

    www.lifekoucing.sk

http://www.lifekoucing.sk

