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 Koučing: múdro čeliť kríze 
Zuzana Müllerová

Existenciu firiem, organizácií a ich pôsobenie v hospodárskom procese, spoločenské dianie, aj naše 
osobné životy neúprosne poznamenáva globálna hospodárska kríza.  Nová ohrozujúca skúsenosť 
nás privádza k zmenám v prioritách,  zasahuje do našich pracovných i  súkromných plánov.  Sme 
konfrontovaní s nutnosťou znižovať náklady, šetriť. Čelíme nervozite, úzkosti zo zlých správ, obavám 
z obmedzenia finančného príjmu, strachu zo schudobnenia a straty rokmi budovaného životného 
komfortu. 

Čoraz väčšieho počtu ľudí sa priamo dotýkajú udalosti ako prepúšťanie, registrácia na úrade práce a status 
nezamestnaného. U mnohých dlhodobo nespokojných pracovníkov, ktorí denne prehľadávali nové pracovné 
ponuky na Profesii,  pod tlakom situácie na trhu práce opäť  nadobúda ich zamestnanie a zamestnávateľ 
vysokú  hodnotu.  Od  vedúcich  a  riadiacich  pracovníkov  sa  očakáva  minimum  chýb  pri  vyhodnocovaní 
neustále sa meniaceho prostredia trhu a predvídavosť v čase krízy hraničiaca s jasnovidectvom. Oceňuje sa 
kreativita a invencia pri tvorbe úsporných opatrení. Na zozname zakázaných aktivít figuruje popri reklamných 
a  marketingových  projektoch  či  prijímaní  nových  zamestnancov  aj  vzdelávanie  pracovníkov  vrátane 
koučingu.  Paradoxne  zostáva  nepovšimnutý  potenciál  koučingu  minimalizovať  chaotické  správanie  sa, 
ktorého príčinou je aj existenčné ohrozenie. 

V  súvislosti  so  zvládnutím  ekonomickej  krízy  vnáša  koučing  do  firmy  alebo  inej  organizácie 
prostredníctvom koučovaných pracovníkov tieto kvality:
• zrelé zaobchádzanie s mocou, konštruktívne rozhodovanie o sebe, ľuďoch a veciach,
• bezpečie, aby mohla zaznieť pravda,
• odvahu prijímať originálne riešenia.

Pozrime  sa  spolu  detailnejšie  na  každý  z  troch  uvedených  atribútov  zdravej  organizácie  v  kontexte 
koučingového procesu. 

Koučing podporuje múdre používanie moci

Kouč má možnosť  pôsobiť  vo vzťahu s  koučovaným ako model  optimálneho zaobchádzania s  vlastnou 
mocou a vplyvom na ľudí.  Zároveň by mali  byť hodné nasledovania i  jeho reakcie v situáciách, kedy je 
terčom  alebo  svedkom  zneužívania  moci.  Často  je  prvou  skúškou  úrovne  jeho  čestnosti  (etického 
povedomia)  vyjasňovanie  objednávky  na  koučovanie.  Je  celkom  prirodzené,  ak  zamestnávateľ  nemá 
predstavu, čo všetko je možné od koučovania očakávať a čo už nie. Kouč by mal pravdivo prezentovať 
modely realistických koučingových cieľov, ako aj rozsah svojich skúseností a kompetencií. Podstatné 
je, aby kouč aktívne viedol rozhovor so zamestnávateľom a urobil maximum pre spresnenie účelu koučingu 
a vytýčenie dosiahnuteľných cieľov koučovania. Kouč sa nemôže zaviazať k niečomu, čo nevie zabezpečiť. 
Rovnako musí objednávku posúdiť  z  etického hľadiska,  ochrániť  seba a svoju  profesiu  pred neférovým 
konaním. 

Koučing sa nesmie stať nástrojom kontroly, manipulácie, dozerania a trestania 
Koučing sa nesmie stať nástrojom kontroly, manipulácie, dozerania a trestania. Stáva sa, že zamestnávateľ 
chce „nasadiť“ kouča na zamestnanca, ktorému nedôveruje a predstavuje si, že prostredníctvom koučingu 
získa nad dotyčným kontrolu. Prevažne sa nejedná o priamočiare vyzvanie kouča, aby urobil  poriadok s 
daným pracovníkom či pracovníkmi.  Rola dozorcu však nemá s koučovaním nič spoločné. Taktiež je 
neprijateľné najať kouča, keď sa chce zamestnávateľ zbaviť pracovníka. Od kouča sa vtedy napríklad 
vyžaduje, aby upriamil pozornosť koučovaného na nedostatky a chybné kroky, v dôsledku čoho pracovník 
uzná, že nie je dostatočne kompetentný a sám požiada o rozviazanie pracovného pomeru. Je možné, že 
zamestnávateľ zatají pred koučom pravé dôvody na  začatie koučovania istého pracovníka alebo skupiny 
pracovníkov.  Prevažne je však možné pomerne rýchlo a presne usúdiť,  či  zamestnávateľ koučovanému 
dôveruje a želá si jeho odborný i ľudský progres, alebo skôr prevládajú signály nedôvery. Vtedy by mal byť 
kouč obozretný a zvážiť riziko, že bude zatiahnutý do mocenskej hry a použitý ako nástroj moci. 
Sporná môže byť napríklad aj situácia, kedy sa zamestnávateľ obáva, že mu odíde kľúčový človek a snaží 
sa ho morálne zaviazať tým, že zainvestuje do jeho rozvoja a zaplatí mu kouča. Jedná sa o gesto, ktoré však 
nie  je  skutočným  riešením.  V  takomto  prípade  by  mal  koučovaniu  predchádzať  otvorený  rozhovor  s 
dotyčným o tom, čo ho motivuje zostať v pracovnom pomere, ale najmä čo ho demotivuje. Zamestnávateľ by 
mal zaujať stanovisko, či chce, alebo nechce pracovníkovi vyjsť v ústrety a riešiť jeho nespokojnosť. 

Dôležitým  predpokladom  efektívnosti  koučingu  je  udelenie  dôvery  koučovi  zo  strany  objednávateľa. 
Zamestnávateľ nemôže zasahovať do koučingového procesu a ovplyvňovať kouča, respektíve kouč sa 
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musí  voči  takýmto  prejavom  dôrazne  ohradiť.  Spätnú  väzbu  ohľadom  pokroku  zamestnanca  by  mal 
zamestnávateľ získavať priamo od samotného koučovaného. Ak si to obaja želajú, kouč môže byť prítomný. 
Nemal by však byť v pozícii niekoho, kto bude referovať o koučovanom tretej osobe.

Kouč by mal dobre zvládnuť aj opačnú situáciu – keď ho chce koučovaný zamestnanec zatiahnuť do koalície 
proti zamestnávateľovi.

Kouč by mal dobre zvládnuť aj opačnú situáciu - keď ho chce koučovaný zamestnanec zatiahnuť do koalície 
proti  zamestnávateľovi.  Takýmto  manipulačným  správaním  koučovaný  často  maskuje  neochotu 
pracovať na sebe. Pokúša sa odviesť pozornosť kouča inam napríklad tým, že stereotypne poukazuje na 
nedostatky vo firme. Môže sa jednať len o počiatočný odpor koučovaného vystaviť sa novej skúsenosti, 
vkročiť do neznáma. Je nutné starostlivo ošetriť jeho prípadné obavy z kritiky a „donášania“ nadriadenému. 
Pokiaľ jeho vyhýbanie sa učeniu trvá aj po opakovaných intervenciách kouča, je nutné zverejniť neúspech 
koučovania objednávateľovi a okrem analýzy neúspechu prerokovať aj výšku odmeny pre kouča. 

Častou  bariérou  progresu  jednotlivca  bývajú  skutočne  frustrujúce  pracovné  podmienky:  narušené 
medziľudské  vzťahy,  ponižujúci  štýl  riadenia,  komplikované  procesy  internej  komunikácie  či  nekonečný 
reporting. Ak si to koučovaný želá, môže kouč iniciovať stretnutie v trojici – so zamestnávateľom. Nemal by 
však prijať rolu obhajcu koučovaného. Je skôr žiaduce, aby sa kouč pokúsil facilitovať komunikáciu medzi 
zamestnancom  a  zamestnávateľom.  Aby  dopomáhal  obom  stranám  k  presnejšiemu  porozumeniu  a 
spolupráci. 

Kouč  je  príkladom,  ako  otvorene  vyjadriť  svoje  postoje,  názory  a  pocity. Svojím  správaním 
demonštruje, ako sa vymedziť voči zneužívaniu, ako jasne vytýčiť svoje hranice a nehrať hry. Pod hrou sa tu 
myslí zaťahovanie ľubovoľného počtu ľudí do vzájomnej interakcie pod nejakou zámienkou, ktorá zakrýva 
skutočný úmysel iniciátora hry. Hraním najrôznejších hier sa dá stráviť väčšina pracovného času (hra na 
poradu, hra na služobnú cestu...). Sú ľudia, ktorí nechcú pracovať, pretože vynikajú v hraní hier a to ich 
baví  viac. Často  napohľad nie  je  dôvod na výčitky  svedomia,  lebo po rozpútaní  hry  časť  hráčov musí 
pracovať,  ich pracovný výkon je možné odmerať a vzniká tiež rukolapný produkt (najčastejšie popísané 
papiere). Hraním hier je možné napríklad redukovať frustráciu zamestnancov, ktorým hrozí nuda a obmedziť 
ich  možnosti  vybavovať  si  v  práci  súkromné záležitosti.  Hry  možno  chápať  aj  ako  vírusy,  s  ktorými  si 
organizmus firmy môže, ale aj  nemusí poradiť.  Hranie  extrémne riskantných hier  vyvoláva hospodárske 
krízy. 

Koučovaný nachádza v koučovi oporu pri vyjasňovaní si otázok súvisiacich s etickým používaním 
moci,  autority,  vplyvu.  Skúma  vlastné  hranice.  Skúša  spôsoby  ako  druhým  zrozumiteľne 
komunikovať osobné/firemné hodnoty a ako ich ubrániť. Veľmi cenným ziskom z tejto vnútornej práce 
býva  nárast  sebaúcty  koučovaného.  Zároveň  sa  však  dostavuje  aj  vedľajší  efekt  v  podobe  klesajúcej 
tolerancie voči hraniu hier namiesto skutočnej práce. Koučovaný môže vykazovať výrazný progres v osobnej 
integrite a súčasne sa môže prehlbovať konflikt medzi jeho osobnými hodnotami a firemnými praktikami. Je 
možné, že pôsobenie v nezdravej organizácii ho bude čoraz viac „bolieť“. Kouč nemá moc, aby ochránil 
koučovaného pred zneužívaním alebo znehodnocovaním na pracovisku. Môže snáď odporučiť lídrom etický 
audit  firmy.  Išlo  by  o  diagnostiku  porúch  v  medziľudských  vzťahoch,  najmä  v  postojoch  a  správaní  sa 
manažérov či neformálnych autorít, ktoré manipulujú spolupracovníkmi. Predpokladom úspechu je ochota 
lídrov  samotných  podrobiť  sa  auditu.  Inak  by  sa  jednalo  iba  o  rozpútanie  (možno  vzrušujúcej)  hry  na 
ozdravovanie firmy.

Koučing poskytuje bezpečie, aby mohla zaznieť pravda

Vzťah kouč-koučovaný má svoje špecifiká, vďaka ktorým môže medzi aktérmi vo väčšine prípadov nastať 
porozumenie a pozitívne prijatie. 

Čím sú kouč a koučovaná osoba od seba navzájom nezávislejší, tým slobodnejšie a úprimnejšie môžu spolu 
komunikovať.

Čím sú kouč a koučovaná osoba od seba navzájom nezávislejší, tým slobodnejšie a úprimnejšie môžu spolu 
komunikovať. Externý kouč má oproti internému koučovi alebo koučujúcemu manažérovi výhodu v tom, že s 
koučovanou osobou môže utvoriť výlučný vzťah. Vtedy je jediným dôvodom pre kontakt týchto dvoch osôb 
koučovanie. Znamená to, že kouč nezastáva v živote koučovaného žiadnu inú rolu a aj koučovaná osoba 
nijako inak nevstupuje do života kouča. Viac slobody pre oboch prináša, keď nezdieľajú ani spoločných 
známych, keď každý z nich má všetky ostatné vzťahy vybudované s odlišnou množinou ľudí. U 
oboch je potom menšia tendencia predstierať, zatajovať informácie, nebyť sám sebou. Okrem toho, 
ak ich nespája spoločný zamestnávateľ, ani priateľstvo či príbuzenský vzťah, vzájomná komunikácia nie je 
zaťažená spoločnými  zážitkami  z  minulosti.  Kouč  teda nevnáša do komunikácie  s  koučovaným vlastné 
skresľujúce prekoncepty - subjektívne teórie/dojmy inšpirované osobnou skúsenosťou s dotyčnou osobou 
alebo  pracovným  prostredím.  Predpojatý  kouč  nemôže  primerane  uvoľniť  svoj  potenciál  porozumieť 
koučovanému,  pochopiť  jeho  vnímanie  sveta.  Nedostatok  porozumenia  na  strane  kouča  bezprostredne 
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zhoršuje  komunikáciu  aj  vzťah  s  koučovaným.  V  krajnom prípade  sa  koučovaný  nechá  koučom úplne 
odviesť preč od vlastných tém a postojov. V sebaobrane predstiera kooperáciu. V skutočnosti si želá, aby 
mal  takéto  „koučovanie“  už  za  sebou.  Nenachádza  lepšie  riešenie  najmä  vtedy,  ak  sa  pre  koučing 
nerozhodol dobrovoľne a hrozí, že vedenie firmy by považovalo jeho nespokojnosť s koučom/koučovaním za 
prejav odporu voči rozvoju a vzdelávaniu sa, v horšom prípade za vzburu.

Vzťah je komplikovanejší, pokiaľ je kouč zároveň nadriadeným (koučujúci manažér).

Vzájomná  závislosť  kouča  a  koučovaného  sa  v  optimálnom  prípade  prejavuje  čisto  pri  spolupráci  na 
dosahovaní koučingových cieľov.  Ich vzťah je komplikovanejší, pokiaľ je kouč zároveň nadriadeným 
(koučujúci  manažér). Vtedy  je  miera  asymetrie  moci  vo  vzťahu  kouč-koučovaný  výraznejšia  a  jej 
preklenutie je pre obidve strany náročnejšie. Koučovaný má tendenciu nakloniť si šéfa na svoju stranu. 
Aj vo vzťahu s interným koučom bývajú koučovaní zamestnanci opatrní. Niekedy vedia len ťažko odhadnúť, 
aký  dopad  bude  mať  jeho  mienka  na  ich  ďalšie  pôsobenie  vo  firme.  Majú  sa  na  pozore  a  len  tak 
nespochybnia podozrenie, že môže byť „donášačom vrchnosti“. Najmä interní koučovia čelia obavám, že o 
nich budú koučovaní pracovníci šíriť negatívne informácie a nezískajú (neudržia si) dobrú povesť. Oveľa 
častejšie  musia  riešiť  dilemu,  či  budú  stáť  na  strane  top  manažmentu,  alebo  sa  budú  pokúšať  hájiť 
predovšetkým záujmy koučovaných zamestnancov.  Externý kouč by sa mal  zase oslobodiť  od obáv,  že 
efekty  koučingu  rozhnevajú  vedenie  firmy,  ktoré  si  ho  najalo  pre  svojho  zamestnanca.  Nezriedka  býva 
zamestnanec  s  výsledkami  koučovania  spokojný  a  reflektuje  pokrok,  kým  manažment  je  znepokojený 
napríklad prejavmi neprispôsobivosti koučovho zverenca. Pokiaľ kouč dokáže uniesť riziko, že napriek dobre 
odvedenej práci  nevyhovie vkusu objednávateľa, môže potom bez obáv vychádzať v ústrety záujmom a 
potrebám koučovaného, poskytovať mu dostatočne otvorenú a presnú spätnú väzbu. Absencia nezávislosti 
kouča  môže napríklad  spôsobiť,  že  nebude ochotný rozvíjať  s  koučovaným také  témy,  ktoré  „zaváňajú 
rebelovaním“  voči  vedeniu  firmy.  Alebo sa bude vyhýbať  riešeniu  jeho vzťahového problému so šéfom. 
Pokiaľ  kouč  pridelí  téme  predostretej  koučovaným  nálepku  „tabu“,  riskuje  to  najcennejšie  – 
definitívnu stratu jeho dôvery. 

Bežným  javom  vo  vzťahoch  podriadený  -  nadriadený  je  šéfov  výbuch  hnevu  ako  reakcia  na 
nepriaznivú správu. Je to možno ľudský a pochopiteľný prejav, spôsobuje však veľké škody. Najmä 
svedomitý a pracovitý zamestnanec sa cíti byť takouto reakciou znehodnotený a zranený. Navyše sa musí 
vyrovnať s faktom, že v náročnej situácii ho jeho nadriadený nepodrží a nepodporí. Trestanie hnevom býva 
prejavom zneužívania moci, demonštrovaním prevahy. Podobne je to pri „riadení“ ľudí štýlom „Nesnažíš sa 
dosť!“.  Ani  pedantný  a  vytrvalý  pracovník  nedosiahne  spokojnosť  takéhoto  šéfa  a  nezíska  od  neho 
elementárne pozitívne potvrdenie vlastnej hodnoty. Dôsledkom je demotivácia, predstieranie práce (hranie 
rozličných  hier),  klamstvo,  zatajovanie  negatívnych  informácií.  U  svedomitých  pracovníkov  sa  rozvíja 
syndróm vyhorenia. Na pracovisku prevláda atmosféra strachu. Pracovníci vynakladajú najviac energie na 
vyhýbanie sa osobnému kontaktu so šéfom a jeho konfrontačným výpadom. 

Pocit bezpečia zásadne vplýva na kvalitu spracovania informácií, rozhodovanie a konanie človeka. 
Človek v strese vníma realitu okolo seba aj podnety zo svojho vnútra značne skreslene. Čím silnejší strach 
alebo zmätok prežíva, tým menej podnetov a informácií je schopný si uvedomovať. Navyše tie dáta, ktoré sú 
prístupné jeho vedomiu, vníma nepresne. Skreslenie spôsobujú aktivované obranné mechanizmy, nakoľko 
organizmus (ľudské telo) sa nachádza v stave ohrozenia. Pokiaľ takto rozrušený človek prijme a zrealizuje 
nejaké  rozhodnutie,  je  vysoko  pravdepodobné,  že  keď  sa  neskôr  upokojí,  bude  so  svojou  reakciou 
nespokojný.  Dokonca  môže  ľutovať,  že  spanikáril.  Vnútorný  pokoj  je  možné  pomerne  rýchlo 
nadobudnúť v kvalitnom rozhovore s  vyrovnaným človekom,  ktorý  evidentne chápe,  o  čo tu  ide a 
akokoľvek negatívne či nepríjemné informácie ho nevyvádzajú z miery.  Aj toto je úloha pre kouča, ktorý 
koučovaného sústavne podporuje, aby čelil pravde a nazýval veci pravým menom. Aby nazeral na problémy 
z rôznych perspektív a citlivo vnímal súvislosti.  Zároveň mu kouč poskytuje zrozumiteľnú spätnú väzbu. 
Sprístupňuje mu svoj pohľad na veci. Teší sa, keď koučovaný na sebe tvrdo pracuje. Verí v neho a vie si 
počkať, kým sa dostavia pozitívne efekty jeho sebarozvoja.

Pokiaľ je koučovanie skutočne účinné, koučovaný by sa mal cítiť v prítomnosti kouča čoraz viac bezpečne.

Pokiaľ je koučovanie skutočne účinné, koučovaný by sa mal cítiť v prítomnosti kouča čoraz viac bezpečne. 
Dôvodom je opakovaná skúsenosť koučovaného, že nie je koučom kritizovaný ani hodnotený. Naopak, kouč 
prirodzene vyvíja veľa úsilia, aby porozumel jeho vnútornému svetu a spoznal, čo je preňho dôležité, čoho 
sa obáva. V očiach kouča nijako nestráca na cene, keď sa odváži  hovoriť  o svojich omyloch, chybných 
rozhodnutiach, neúspechoch, sklamaniach či prekážkach, ktoré doposiaľ nezdolal. Kouč ho akceptuje aj s 
takými  stránkami,  ktoré  koučovaný  sám  považuje  za  odsúdeniahodné.  Práve  v  dôsledku  koučovho 
vytrvalého pozitívneho prijímania bez podmienok často následne prehodnocuje postoj k vlastným slabostiam 
a dopracuje sa až k ich integrácii do svojho sebaobrazu:  „Závidím a žiarlim, keď sa druhým darí. Ťažko  
znášam, keď nie som vždy prvý. Aj toto som ja.“. Znamená to, že preskúmané a prijaté mínusy ho viac 
neohrozujú. U koučovaného vzrastá sebaúcta. Dokáže sa mať viac rád, pripisuje sám sebe väčšiu hodnotu a 
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lepšie si vie poradiť s kritikou zvonka. Nakoľko si dobre uvedomuje svoje limity, volí si realistickejšie ciele, 
účinnejšie pracovné postupy a častejšie slávi úspechy.

Koučing stimuluje odvahu prijímať originálne riešenia

Pri  dostatočnej  miere  bezpečia  v  koučingovom  vzťahu  sa  koučovaný  dostáva  do  optimálneho 
kontaktu so sebou samým. Namiesto zmätku, strachu či úzkosti koučovaný pociťuje pokoj alebo príjemné 
tvorivé vzrušenie. Obranné mechanizmy nechajú podnety a informácie pochádzajúce zvonka alebo zvnútra 
organizmu vstúpiť do vedomia koučovaného neskreslené. Teraz dokáže čeliť aj veľmi nepríjemným faktom a 
zaoberať  sa  nimi,  kým  predtým  boli  ohrozujúce  informácie  čiastočne  alebo  úplne  vytesnené,  čiže 
neprístupné jeho uvedomovaniu.  Svoje  emócie používa ako ďalší  významný zdroj  informácií.  Jemnejšie 
vníma  súvislosti,  celkovo  vidí  situáciu  či  problém  jasnejšie  a  plasticky  –  uvedomuje  si  nové  rozmery. 
Uvoľňuje  sa  jeho  kapacita  testovať  viaceré  hypotézy,  zaujímať  rôzne  uhly  pohľadu,  porovnávať 
viaceré postupy a riešenia. Minimalizujú sa jeho chybné úsudky a neprimerané reakcie na danú situáciu. 
Vplyvom rozhodnutí, ktoré sa v praxi ukázali ako múdre, vzrastá u koučovaného sebadôvera a aj odvaha 
vykročiť  nevyšliapanou  cestou.  Koučovaný  tak  u  seba  rozvíja  kvality  lídra.  Zásadná  je  otázka,  či  má 
koučovaný pracovník na pracovisku ľudí, s ktorými môže diskutovať. V diskusii o netradičných riešeniach 
nevyhnutne potrebuje konštruktívnych oponentov a podporu nadriadených pri realizácii zmien. 

Akousi  skúškou  správnosti  alebo  spoľahlivým  kompasom,  či  sa  firma  alebo  jednotlivec  v  živote  uberá 
správnym smerom, je starostlivý záujem o druhých ľudí i prírodu. Snaha chrániť všetko dobré, čo na našej 
planéte máme. Úcta a rešpekt voči tomu, čo už bolo niekým vybudované. Zodpovednosť voči ľuďom, ktorí 
prídu po nás. Opäť sú najmenej dve možnosti: predstierať sociálny záujem a ekologické cítenie na perfektne 
urobených webových stránkach alebo vyznávanie týchto hodnôt v praxi. Pre mnohých ľudí, ktorí zápolia s 
osobnou krízou (identity,  stredného veku...),  je  uzdravujúcim liekom práve  sociálny záujem, jeho 
rozvíjanie. Rovnako prospešný je iste aj pre organizmus firmy. 

Pokiaľ  manažéri  vo firme vedia zaobchádzať s mocou a primerane uplatňujú svoju autoritu,  tak sa cítia 
bezpečne tí ľudia, ktorí chcú pracovať. Oceňujú, že sú vypočutí a ich názor zaváži. Chcú sa zúčastňovať 
dôležitých rozhodnutí. Keď sú ľudia podporovaní, aby hovorili pravdu a nahlas reflektovali aj negatívne fakty, 
nachádzajú v sebe silu a vytrvalosť hľadať nové cesty a možnosti. Tvrdá a poctivá práca im dáva zmysel. 
Necítia sa zneužívaní ani znehodnocovaní, naopak stávajú sa zodpovednejšími a lojálnejšími voči firme, o 
ktorej v myšlienkach uvažujú: „Je to aj moja firma. Krízu prekonáme.“ 

Poznámka autorky: V texte sa uvádzajú kľúčové pojmy kouč,  zamestnávateľ,  koučovaný zamestnanec,  manažér a 
podobne len v mužskom rode. Správne a spravodlivé by bolo uvádzať ich rovnako v ženskom rode. V takom prípade by 
však značne narástol objem textu. Dôvodom pre používanie mužského rodu teda nie je jeho preferovanie, ale snaha o 
slovnú úsporu, zostručnenie textu. Ďakujem za porozumenie.

Autorka pracuje ako kouč, konzultantka pre rozvoj ľudských zdrojov a psychoterapeutka. Realizuje tiež 
tréningy zamerané na efektívny výber pracovníkov, psychológiu osobnosti pre manažérov a podobnw. Je 
členkou Slovenskej asociácie koučov. Viac na www.hr-coach.sk.
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