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kOuČuJÚCI 
mANAžéR

jedného pekného dňa mi nadriadená
počas pravidelnej porady zahlásila: 

„Budeme kaučovať“, „kaučovať? Čo je 
to? Nejaká novinka?“ pýtala som sa.

„vraj je to nový smer v riadení ľudí. vieš, 
že sa nám nedarí. malo by to zlepšiť 
naše výsledky a dosiahnuť, aby bol 
tím výkonnejší.“

„kde si o tom môžem niečo prečítať? 
vieš, že mám rada výzvy, ale nič 
o tom neviem.“

„ani ja nie, pôjdeme na školenie.“

Na mojom prvom školení o koučingu
som sa dozvedela, že mám klásť otázky. 
Pomáhať svojim podriadeným hľadať 
vlastné riešenia. Že nestačia moje prí-
kazy a ich hlásenia a moja vlastná 
predstava, ako má každý člen tímu 
pracovať. Že nemôžem rozhodovať za 
iných, napriek tomu, že za celkové vý-
sledky som zodpovedná ja. mali sme 
stanovené ciele – tímové aj individu-
álne, ale je veľký rozdiel, či sa s nimi 
stotožnia všetci a či ich splní každý 
tak, ako mu je prirodzené. Bola som 
zmätená, to je ten nový smer vede-

nia ľudí? Nakúpila som si veľa kníh 
o koučingu, ale prečítať ich nestačilo. 
ani jedno školenie nestačilo. Potrebo-
vala som tréning, naučené preniesť do 
praxe. a to sa dá iba tak, že som zača-
la používať koučovací prístup
k podriadeným. v čom spočíva?

môžeme si porovnať dva rozhovory 
manažéra so svojim podriadeným. 
Prvý rozhovor vedie manažér, ktorý 
zvykne zadávať úlohy a príkazy, vyža-
duje ich splnenie a hlásenie výsledku. 
druhý rozhovor vedie manažér kou-
čujúcim prístupom, môžeme ho nazvať 
koučujúci manažér.

Manažér a podriadený
„dnes sme sa stretli, aby sme sa pozreli 
na tvoje výsledky. vieš, že sú zlé. máš 
splnený plán na 80%. keď sme sa 
stretli pred mesiacom, povedal som 
ti, že sa máš zamerať na kľúčových 
klientov. Spravil si to?“

„Spravil som to tak, ako si mi prikázal. 
Navštívil som ich a hovoril som s nimi 
o stratégii, ktorú si vypracoval.“

„Preberme si troch najdôležitejších. 

Povedz mi, čo si u nich dosiahol.“

„klient XY ma takmer nepočúval, naša 
nová stratégia ho nezaujímala. klient 
YZ prešiel ku konkurencii a aZ má 
problémy a vypovedal nám zmluvu.“

„to je zlé, iste si nedodržal, na čom sme 
sa my dvaja dohodli. Nespravil si 
žiadny pokrok.“

„jednoducho to nejde.“

„Nehovor mi, že to nejde. veď som ti 
vypracoval celú stratégiu. mal si ich 
presvedčiť. Na minulom stretnutí sme 
si prebrali všetky argumenty a celý 
proces, ako budeš postupovať. tak to 
som zvedavý, čo na tom nejde. Zase 
si zlyhal. Chceš ešte pracovať v tejto 
spoločnosti? Uvedomuješ si, že máš 
zlé výsledky?“

ako sa cíti podriadený po takomto 
rozhovore? Pomôže mu splniť jeho 
stanovené ciele? má podporu svojho 
nadriadeného? môže sa na neho 
s dôverou obrátiť? a má priestor na 
hľadanie vlastných riešení? Bude 
pracovať s plným nasadením, alebo 

pracovala som ako sales manager vo veľkej medzinárodnej spoločnosti. ten, kto 
vedie ľudí, vie, aká je to náročná práca. sales manager má ťažkú úlohu, okrem 
riadenia biznisu, podieľaní sa na marketingových stratégiách a ich implementácii 
do každodennej práce, zodpovednosti za obchodné výsledky, spoluprácu 
s kľúčovými klientmi, denne komunikuje s členmi svojho tímu. a je veľký 
rozdiel, či ich riadi alebo vedie.
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pracovný čas využije na hľadanie si 
nového pracovného miesta?

ak by bol jeho nadriadený koučujúci 
manažér, ich rozhovor by mohol vy-
zerať takto.

koučujúci Manažér a 
koučovaný podriadený

„dnes sme sa stretli, aby sme sa pozreli 
na tvoje výsledky. vieš, že nie sú do-
statočné. máš splnený plán na 80%. 
keď sme sa stretli pred mesiacom, 
spoločne sme pripravili novú stratégiu. 
ako sa ti podarilo implementovať ju?“

„Na našom minulom stretnutí sme sa 
dohodli, že sa zameriam na kľúčových 
klientov. Navštívil som ich.“

„Čo sa ti podarilo dosiahnuť?“

„Najväčším klientom som predstavil 
našu novú stratégiu. Zaujala ich, po-
ukázal som na prínos pre ich spoloč-
nosti, čo bude pre nich znamenať naša 
ďalšia spolupráca.“

„ako si postupoval?“

„dôkladne som sa pripravil na každé 
obchodné rokovanie. U každého kli-
enta som bral do úvahy jeho možnosti 
a hľadal priestor pre zvýšenie nášho 
predaja.“

„Čo ti v tom pomohlo?“

„Predovšetkým vlastné presvedčenie, 
že sa to dá a že máme možnosti dosia-
hnuť u nich viac.“

„ako budeš postupovať ďalej?“

„teraz sa zameriam na ďalších klientov 
a uplatním rovnaký postup.“

„Čo od toho očakávaš?“

„Zvýšenie nášho predaja.“

„ako ti môžem pomôcť? kto ti v tom 
ešte môže pomôcť?“

ako sa cíti podriadený po tomto roz-
hovore? má podporu a dôveru svojho 
nadriadeného? Cíti zodpovednosť za 

svoju prácu a výsledky? je dostatočne 
motivovaný hľadať vlastné riešenia? 
je samostatný?

Iste ste si všimli, že oba rozhovory sú 
ilustratívne, preto sú zjednodušené. 
Bolo by zaujímavé ešte napísať, ako by 
reagoval na koučovací prístup pasívny 
podriadený z prvého dialógu, ako sa 
darí koučujúcemu manažérovi otvoriť 
ho a podnietiť k návrhom a realizácii 
vlastných riešení. Rada by som pripo-
menula, že koučujúci manažér nie je 
kouč, je predovšetkým manažér, ktorý 
okrem vedenia ľudí má aj inú zodpo-
vednosť. Svojim podriadeným zadáva 
úlohy, dáva smerovanie, nastavuje 
stratégie, stanovuje ciele, kontroluje. 
Pri rozhovoroch s členmi tímu nielen 
podnecuje, ale dáva aj kontrolné 
otázky. a majme na pamäti, že nie 
u každého podriadeného dosiahneme 
koučovaním posun, najmä ak on sám 
odmieta investovať energiu do zmeny.

Prepis celých rozhovorov nie je dôle-
žitý. Chcela som ukázať rozdiely 
v prístupe k podriadenému. Na konci 
rozhovorov sú otázky na zamyslenie. 
je vidieť, že prvý manažér používa
prístup Rozhodol som a koučujúci 
manažér prístup Čo navrhuješ?.
v čom teda spočíva rozdiel?

v predchádzajúcich číslach časopisu 
sme písali o kompetenciách kouča 
a o nástrojoch, ktoré kouč používa. 
Rovnaké kompetencie a nástroje by 
mal používať koučujúci manažér. 
Podnieti tak podriadeného hľadať 
vlastné riešenia a navrhnúť svoj akčný
plán, ktorý mu pomôže splniť ciele 

spôsobom, ktorý je mu vlastný. Záro-
veň buduje vzájomnú dôveru a pod-
poruje samostatnosť ľudí, ktorých 
vedie. to je výhodné pre podriadených, 
manažéra aj pre spoločnosť, pre ktorú 
pracujú.

vrátim sa na začiatok článku, k roz-
hovoru s mojou nadriadenou. Rada sa 
k nemu v spomienkach vraciam a ob-
čas si pripomeniem, aký bol pre mňa 
dôležitý. Najskôr som proces koučingu 
nevedela uchopiť a preniesť do praxe. 
Čím viac som o koučingu vedela, tým 
menej som bola pripravená používať 
ho. tak som sa učila, absolvovala som 
niekoľko tréningov. a koučovala. 
Oznamovacie vety som nahradila 
otázkami a dávala priestor každému 
členovi tímu. Zmena môjho myslenia 
a prechod od riadenia k vedeniu ľudí 
mal veľký význam. Už som nepočula 

„Nedá sa“, ako koučujúci manažér som 
sa pýtala „ako sa to dá?“. môj tím po-
stupne pracoval efektívnejšie a dosa-
hoval výborné výsledky. malo to ďalší 
význam, rastúcu zodpovednosť členov 
tímu voči spoločnosti, v ktorej sme 
pracovali.

Pôsobila som ako koučujúci manažér 
10 rokov. ako kouč som sa vzdelávala 
ďalej. Osvojenie si princípov koučingu, 
vlastné skúsenosti a viera, že každý 
z nás má riešenia v sebe, ma posunuli 
na dráhu profesionálnej koučky. v zoz- 
name koučov Slovenskej asociácie kou-
čov (SakO) na www.koucovia.sk ná-
jdete aj bývalých koučujúcich manažé- 
rov, ktorí majú podobnú dráhu ako ja.
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sako PRe veReJNosŤ:

• SAKO ako partner sprievodného programu Národných dní kariéry v marci 2013
pripravuje „KouČovACIu ZÓNu“ a workshopy pre účastníkov NDK.

Miesto konania bude súbežne bratislava, Košice a pripravuje sa aj Žilina.

informácie budú priebežne zverejňované: www.ndk.sk, www.koucovia.sk

• Regionálne kluby koučov pre verejnosť najbližšie v decembri 2012.

informácia miesta a termínu: www.koucovia.sk


