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Kou�ovanie a organiza�ná kultúra 

 
 
Na tréningu zru�ností kou�ovania pre manažérov zvy�ajne kladiem otázku – koho kou�ujete 
vy a kto kou�uje vás. Následné rozhovory prinášajú štipku humoru a úsmevy ú�astníkov. 
Kou�ing sa stal módnym pojmom. Ako každý módny pojem, aj kou�ovanie so sebou nesie 
rôzne asociácie spojené s mnohými, �asto protikladnými o�akávaniami. Asociácie 
nahnevaného hokejového trénera, prísnej manželky, dobrosrde�ného zenového majstra 
striedajú �alšie asociácie – napríklad konzultanta, ktorý sype odpovede s rukáva, alebo k�aza, 
ktorý po�úva apod.  
 
Asociácie a významy do zna�nej miery ur�ujú žité, alebo vnímané skúsenosti iných, �i 
diskurzy spojené s pojmom. To, ako kou�ovanie vnímame a ako mu rozumieme („chápeme 
ho“) a uchopujeme, sa nutne viaže so sociokultúrnym kontextom, v ktorom sa rozhovory 
o kou�ingu dejú. Inak bude o kou�ovaní rozmýš�a� hokejový dorastenec, inak výkonný 
riadite� nadnárodnej korporácie a možno úplne inak jeho kolega, s ktorým hráva golf. Naše 
predpoklady „o“ formujú naše o�akávania a ovplyv�ujú úvahy o našich potrebách. To platí aj 
pri kou�ingu. 
 
Pred pár rokmi sa v jednom svojom konferen�nom príspevku zamyslela moja kolegy�a nad 
témou, �o bráni kou�ovaniu vo výrobných firmách. Jednou zo základných prekážok bola 
„tvrdá“ kultúra organizácie orientovaná na výkon bez toho, aby zapájala a podporovala �udí, 
resp. jej opak. Vo svojom príspevku sa chcem zamera� na to, ako organiza�ná kultúra vplýva 
na vytváranie obrazu o aplika�ných možnostiach kou�ovania ako takého, špecificky potom 
kou�ingu ako samostatného nástroja rozvoja manažéra. Cie�om príspevku nie je 
vy�erpávajúco odpoveda�, skôr položi� do širšej diskusie otázky.  
 
Manažér ako kou�. Ak sa pozrieme na kompeten�né profily akejko�vek úrovne manažmentu, 
kou�ovacie zru�nosti sú ich neoddelite�nou sú�as�ou. Stanovova� ciele, motivova�, 
delegova�, vies� hodnotiace rozhovory, pomáha� pri riešení pracovných úloh by mal manažér 
každej úrovne. Ak veríme, že výkon profesie nie je iba o vydávaní príkazov, ich plnení 
a kontrole, ale aj o vzájomnom dialógu, stáva sa toto presved�enie dôležitým východiskom 
našich pracovných vz�ahov. Ak veríme, že náš kolega má potenciál by� vo svojej práci 
úspešný, ak dôverujeme, že máme „správneho �loveka na správnom mieste“, je 
pravdepodobné, že si budeme �ahšie osvojova� aj to, �omu v praxi hovoríme kou�ovacie 
zru�nosti. Aktívne po�úvanie, explora�né otázky, rozhovor o cie�och a cestách..., všetky tieto 
kou�ovacie zru�nosti môžu by� sú�as�ou systémov riadenia, po�núc plánovaním, kon�iac 
hodnotením.  
 
Prvou témou sa tak stáva otázka, �o podporuje a �o bráni osvojovaniu si kou�ovacích 
zru�ností manažérmi. Ako uhol poh�adu si nezvolím diskusie o osobnostných vlastnostiach a 
preferenciách jednotlivých manažérov, ich rolách, ani diskusie o manažérskych 
kompetenciách a vzdelávaní, ale koncept kultúry organizácie, do ktorého je osobnos�, aj 
profesionálna rola so svojimi záväzkami v�lenená.  
 
Ak skúmame organiza�nú kultúru firmy, alebo podniku, všímame si vidite�né správanie �udí 
v organizácii, spôsoby vzájomných interakcií, „nepísané“ aj verejne publikované pravidlá, 
základné štandardy, normy a princípy organizácie, spôsoby interakcií s vonkajším prostredím, 



zru�nosti, schopnosti, ale najmä postoje zamestnancov k plneniu pracovných úloh, k práci 
samotnej, ale aj vzájomne k sebe navzájom. Zaujíma nás spôsob myslenia, vnímania a 
komunikácie, ktorý je prezentovaný novým �lenom organizácie a ktorý je v organizácii 
„zabehaný“. Každá organizácia má nielen svoje symboly, ale aj príbehy o sebe, svojej misii, 
svojej histórii a úlohách. 
 
Organiza�ná kultúra má nieko�ko rovín. Prvou z nich je rovina artefaktov, ktoré reprezentujú 
ciele, produkty, alebo budovy (aj rôzne iné symboly), ale najmä manifestované hodnoty 
organizácie vrátane celkového „public relation“. Druhou úrov�ou je rovina správania 
všetkých pracovníkov, ktoré vyvstáva z nepísaných pravidiel, alebo o�akávaní, noriem 
a každodenných zvykov. Správanie sa odzrkad�uje vo formálnych, aj neformálnych vz�ahoch. 
Tre�ou rovinou, z ktorej pozostáva organiza�ná kultúra, sú základné predpoklady. Ide 
o koherentný rámec presved�ení, ktoré konštituujú istý spolo�ný poh�ad na svet vôkol a na 
úlohu nás a našej organizácie v �om. Pod týmto poh�adom, môžeme nájs� akýsi spolo�ný 
emocionálny základ, isté, �asto nevedomé, emocionálne stavy, ktoré do zna�nej miery 
ovplyv�ujú to, aké je naše konanie, aké sú naše reakcie, aká je naša motivácia, aká je naša 
„chu�“ k zmene. Základné otázky tejto úrovne bývajú: Aké sú dominantné emócie, ktoré sú 
prítomné v organizácii? Ktorým z nich je dovolené by� vyjadrené? Ktoré sú cítené, ale 
nevyjadrené? Ktoré akoby vôbec neboli prítomné? Najspodnejšou úrov�ou organiza�nej 
kultúry sú motiva�né korene. Tu si kladieme napríklad otázky: �o (spolo�né) motivuje 
jednotlivcov pracova� pre túto organizáciu? alebo aj: �o ich motivuje (ak také nie�o je) 
pracova� nad rámec povinností? 
 
Organiza�ná kultúra sa týka celku a nie iba �astí, je zdie�aná a nie dohadovaná, �i 
vyjednávaná, je zotrva�ná, no vyvíja sa, pôsobí na �udské vedomie, aj podvedomie, pri�om 
má silný emocionálny náboj. Jej silu môžeme dokáza� aj na jednoduchom príklade: Stalo sa 
vám už niekedy, že ste sa po rokoch vrátili do školy, kde ste študovali alebo na pracovisko, 
kde ste pracovali? �o to bol za pocit? Pamätáte si ho odniekia�? Myslím, že dokonca aj po 
ur�itom �ase si môžeme z odstupu vybavi�, „aké to tam bolo“. 
 
Zaobera� sa organiza�nou kultúrou má iste svoj zmysel. Jej reflexia pomáha pri identifikovaní 
potrieb zamestnancov, pri ich motivácii a riadení, pri zvyšovaní ich výkonnosti, ako aj pri 
zlepšovaní konkuren�nej pozície na trhu. Organiza�ná kultúra do zna�nej miery „rozhoduje“ 
o spôsobe, možnostiach a formách rozvoja zamestnancov. Má silný dopad aj na to, aký je 
ideálny, alebo zdie�aný obraz manažéra v danej organizácii, aké sú predpoklady o jeho 
profesionálnej role a �i sú kou�ovacie zru�nosti pre manažéra v danom type organizácie 
potrebné. Zavádzanie komplexných inovatívnych projektov do organizácií, ktoré v danom 
okamihu nie sú „pripravené“ na zmenu, sa môže z istého uhlu oprávnene stretnú� so skrytým 
odporom alebo aj otvoreným odmietaním, a to nie iba na úrovni jednotlivcov, ale na úrovni 
organizácie ako celku. Tento všeobecný poznatok sa dá aplikova� aj k téme kou�ingu, resp. 
k téme aplikácie kou�ovacích zru�ností do práce manažérov. Odpor sa môže prejavova� 
napríklad �asto krát iba formálnym prijatím potreby „kou�ova�“ podriadených, ktorá sa 
v realite každodennosti nenap��a alebo nap��a neakceptovate�ným spôsobom. Stretol som sa 
s výzvou „budem �a kou�ova�“, ktorá sa nedala odmietnu� (sic). V praxi to znamenalo 
manipulatívne presadzovanie ur�itého spôsobu práce.  
 
Organiza�ná kultúra zohráva významnú úlohu pri tom, �i sa kou�ing, alebo kou�ovacie 
zru�nosti do organizácie zavádzajú a v akej podobe sú prezentované. Zárove� reflexia 
organiza�nej kultúry môže pomôc� pri identifikácii toho, ako bude ich implementácia 
prijímaná a zdie�aná. To, ako sa v práci cítime, s akými predpokladmi a presved�eniami o nás 



a našej práci žijeme, �o od seba o�akávame má nutný vplyv na to, �i sme s kou�ovaním 
stotožnení. 
 
K vyššie spomenutému prikladám nieko�ko otázok na reflexiu: Je kou�ovanie vo vašej 
organizácii prijímané ako pozitívna možnos� rozvoja, alebo ako nástroj „opravy“? Ste 
povzbudzovaní a podporovaní v tom, aby ste boli kou�ovanými? Ste trénovaní v tom, aby ste 
zru�nosti kou�ingu využívali vo svojej práci aj vy? Je kou�ovanie podriadených formálnou 
sú�as�ou popisu práce manažéra? Preberajú manažéri za rozvoj svojich podriadených 
zodpovednos�? Aké dôvody a aké predpoklady vedú ku kladným a aké k záporným 
odpovediam na položené otázky? 
 
Druhú stranu mince tvoria úvahy, �i samotné kou�ovanie môže pomôc� vníma�, �o vytvára 
vašu špecifickú organiza�nú kultúru a �ím kou�ovanie môže pomôc� vytvára� organiza�nú 
kultúru, ktorá je zameraná na vysoký pracovný výkon a potreby �udí zárove�. Z �asti je 
otázka jednoducho zodpovedate�ná. Kou�ovanie je primárne zamerané na stanovovanie 
a dosahovanie cie�ov – predovšetkým pracovných, pri�om dôraz kladie na otvorenos� a 
h�adanie individuálnych ciest k cie�om každého pracovníka. Kou�ovanie však prináša aj 
mnohé �alšie benefity. 
 
Kou�i sa u�ia klás� dôraz na reflexiu po�utého z obsahovej aj emocionálnej stránky. 
Prostredníctvom vzájomného afektívneho vyladenia si úspešní kou�i uvedomujú pozadie 
konverzácie, �iže nielen to, �o je povedané, ale aj to, o �om sa ml�í, prípadne �o je prítomné, 
no zdie�ané iba v náznakoch. Toto „nevypovedané“ má významný dopad na schopnos� 
�loveka podáva� pracovný výkon. Napätie medzi jednotlivcom a tlakmi organiza�nej kultúry 
môže by� v takomto rozhovore uvedomené, pomenované, pochopené a prepracované. Ak 
v kou�ingu takýto proces prebieha, môžeme vníma� a spoznáva� kultúru oddelenia alebo 
firmy z rôznych uhlov poh�adu a môžeme sa rozhodova�, ako budeme zaobchádza� s daným 
kontextom, prípadne ako ho môžeme utvára� alebo pretvára�. 
 
Prostredníctvom kou�ovacích rozhovorov môžeme skúma�, �o z prítomného v organizácii 
(napr. presved�enia, predpoklady, emócie, správanie, vz�ahy stratégie a postupy práce) 
pomáhajú k lepšiemu pracovnému výkonu a �o z prítomného kontextu nám vo výkone bráni. 
Zárove� sa zaoberáme tým, ako dané bariéry prekona�. Kou�ing v tomto prípade nie je iba 
o prekonávaní „vnútorných“ limitov, ale o práci v kontexte osobnos� – rola – organizácia.  
 
Firemný kou�ing nemôže existova� v izolácii. Ak je našim zámerom pretvára� organiza�nú 
kultúru,  vyžaduje si to záväzok, zotrva�nos�, podporu, �as a rozhodnutie lídrov organizácie. 
Kou�ing sa môže sta� jedným z nástrojov zmeny. Externí kou�i môžu poskytnú� manažérom 
bezpe�né prostredie k pochopeniu ich rozvojových potrieb, k uchopeniu vlastnej sebadefinície 
toho, �o znamená by� lídrom v organizácii. Nie je však ni� horšie ako vyjadrenie typu  
„potrebujete zmeni� svoju organiza�nú kultúru takto a takto...“ Zmena, ktorou kou� lídra 
sprevádza, nie je zmenou, ktorú iniciuje. Ide predovšetkým o zmenu v perspektívach, 
prežívaní a správaní lídrov na všetkých úrovniach systému (jednotlivec, rola, jednotlivé 
tímy/subsystémy a organizácia). 
 
V ideálnom prípade sú potom kou�ovacie aktivity prepojené s cie�mi a stratégiou vašej 
organizácie a kou�ing je sú�as�ou stratégie rozvoja �udských zdrojov.  Modely dobrej praxe 
v oblasti kou�ingu sú vzájomne zdie�ané, kou�ovacie aktivity sú pravidelne hodnotené 
aj plánované a pracovníci si kou�ovacie zru�nosti sami osvojujú. Kou�ing sa stáva sú�as�ou 
organiza�nej kultúry. 



 
Ak by som mal zakon�i� svoj text víziou, skon�il by som pri pojme kou�ovacia organizácia. 
Tak ako v u�iacej sa organizácii sa každý zamestnanec nie�o u�í a niekoho u�í, v organizácii, 
kde funguje kultúra kou�ingu, ide nielen o to, že každý je u�ite� a žiak, ale aj o to, že �udia sa 
vzájomne podporujú v raste s využitím zru�ností kou�ingu. 
 
 

Vladimír Hambálek 
kou�, tréner 
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