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Čo je KOUČING  

• Koučing  pomáha ľuďom v zlepšení pracovného výkonu zvýšením ich uvedomenia a 

schopnosti danú situáciu riešiť a maximalizovať jeho výkon 

• Cielene uvoľňuje a posilňuje rozvojový potenciál človeka 

• Pomáha premeniť vedomosti človeka pomocou nadobudnutých skúseností na 

zručnosti, ktoré mu pomáhajú v práci, pri zlepšovaní výkonu práce  

• Koučing predstavuje dlhodobejšie inštruovanie, vysvetľovanie a odovzdávanie 

pripomienok i periodickú kontrolu výkonu pracovníka zo strany nadriadeného či 

učiteľa. Ide vlastne o sústavné podnecovanie a smerovanie vzdelávaného                    

k žiaducemu výkonu práce a vlastnej iniciatíve, pričom sa do úvahy berie jeho 

individualita. 

• Koučing je metódou dlhodobejšieho zacvičovania nového zamestnanca. 
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Koučovanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 
 

• Pod pojmom ľudské zdroje chápeme celý ľudský kapitál. Tvoria ho nielen počet 

   a štruktúra zamestnancov, ale aj vzdelanosť a kultúra, medziľudské vzťahy, 

schopnosť spolupráce, vnímanie sociálnych a ekologických faktorov prostredia a pod. 

Efektívne využívanie ľudského potenciálu zameraného na dosahovanie základných 

strategických zámerov a cieľov organizácie je priamo úmerné rozvíjaniu silných 

stránok a konkurenčných výhod organizácie. 

• V súčasnosti už nestačia tradičné spôsoby vzdelávania pracovníkov, akými je napr. 

   zácvik, doškoľovanie či preškoľovanie, ale stále viac ide o rozvojové aktivity zamerané 

na formovanie širšieho registra vedomostí a schopností i na formovanie osobnosti 

pracovníkov, formovanie ich hodnotových orientácií, prispôsobovanie ich kultúry 

kultúre organizácie. Práve tieto rozvojové aktivity formujú flexibilitu pracovníkov a ich 

pripravenosť na zmenu, ktoré sú základným zákonom podnikania a úspešnosti 

akejkoľvek organizácie.  
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Predpoklady prenosu znalostného manažmentu 

prostredníctvom koučingu 

• otvorený vzťah medzi zamestnancom a manažérom 

 

• koučovacie zručnosti manažéra v rozhovore s podriadeným 

 

• zručnosť manažéra v realizácii motivačných a hodnotiacich 

rozhovorov 

 

• znalosť firemných cieľov a ich prijatie zamestnancom 
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Riziká prenosu poznatkov znalostného 

manažmentu do praxe organizácie 

• Pocit, že ide o stratu času, ak požadujeme zaznamenávanie výkonových a 

rozvojových cieľov. 

Stačí že to robím. Prečo mám o tom hovoriť, alebo písať? 

 

• Obavy, z neschopnosti svoje ciele správne vyjadriť. Zdanie niečoho príliš 

zložitého. Vymýšľanie „Ameriky“. 

Čo by to mohlo byť, čo by som mal robiť... 

 

• Pasívny postoj v štýle, tak čo mi ponúkate za to, že zadefinujem svoje 

pracovné ciele?  

Kto mi zaplatí za to, že hovorím čo robím?  
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Verifikácia, opodstatnenosť a payback  

implementácie koučingu do firemenej kultúry.  

  
•Firemná kultúra, ktorá sa týka celku, je zároveň kultúrou „zdieľania“ a neustále sa 

vyvíja. Keďže vzťahy na pracovisku majú silný emocionálny náboj, prechádzajú 

neustálou vnútornou aj vonkajšou dynamikou.  

 

•Zaoberať sa týmito vzťahmi, ergo firemnou kultúrou, znamená zaoberať sa najmä 

emocionálnymi potrebami zamestnancov pre ich motiváciu a zlepšenie výkonnosti. 

• Cieľom prezentácie je analýza a overenie uplatnenia a rozvoja koučingu vo firemnej 

kultúre.  

 

 

Celkový počet koučovaných : 150 

Prieskumu sa zúčastnilo: 129 
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OTÁZKY: 

I. 

• „Zavádzanie koučingu do firemnej kultúry je lacnejšie ako zavádzanie tradičných 

foriem vzdelávania“  

 

II. 

   „Fluktuácia po implementácii koučingu do firemnej kultúry sa znížila“. 

 

III. 

• „Účastníci spoločnosti sú po implementácií koučingu do firemnej kultúry spokojnejší 

ako pred implementáciou“ 
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Zavádzanie koučingu do firemnej kultúry je lacnejšie 

ako zavádzanie tradičných foriem vzdelávania 
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Fluktuácia po implementácii koučingu do firemnej 

kultúry sa znížila 
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Účastníci spoločnosti sú po implementácií koučingu do firemnej 

kultúry spokojnejší ako pred implementáciou  
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Účastníci spoločnosti sú po implementácií koučingu do firemnej 

kultúry spokojnejší ako pred implementáciou  
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Účastníci spoločnosti sú po implementácií koučingu do firemnej 

kultúry spokojnejší ako pred implementáciou  
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Účastníci spoločnosti sú po implementácií koučingu do firemnej 

kultúry spokojnejší ako pred implementáciou  
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Účastníci spoločnosti sú po implementácií koučingu do firemnej 

kultúry spokojnejší ako pred implementáciou  
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Účastníci spoločnosti sú po implementácií koučingu do firemnej 

kultúry spokojnejší ako pred implementáciou  
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       Odpovede         

 

 Pozitívnejšie myslenie 

 Iný pohľad, pohľad z rôznych uhlov 

 Nové spôsoby riešenia pracovných aj 

súkromných problémov 

 Uvedomovanie si svojich nedostatkov 

 Skúsenosti, informácie, možnosti 

 Podnietenie chápavosti, vnímania 

a rozhodovania 

 Zmena prístupu ku kolegom 

 Nové poznatky ako zvládať určité životné 

situácie 

 Väčšia istota v komunikácii s okolím 

 Zoznamovanie sa s podvedomím 

 Viac kľudu pri práci 

 Uvedomenie si, že veci dokážem robiť sám, len 

treba správne nasmerovať 

 Väčšia dôvera v seba samého, sebaistota 

 ODPOVEDE NA MOJE DILEMY  
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           Odpovede  

                                              

 Väčšia spokojnosť 

 Pozitívna nálada a prístup 

 Väčšie pracovné nasadenie, menší stres 
(lepšie zvládnutie stresu) 

 Lepšia komunikácia a prístup ku kolegom 
a agentom 

 Komunikácia bez predsudkov 

 Rozmýšľanie v súvislostiach 

 Nárast sebavedomia 

 Posilnenie rozhodovania 

 Odpadol strach odprezentovať svoje 
nápady 

 Prehodnotenie životného postoja, vyššie 
ambície 

 Rozmýšľanie nad problémom 

 Viac porozumenia 

 Chuť do práce 

 Lepšie zvládanie stresu  

 Lepšie vnímanie svojho konania aj 
ostatných 

 VŽDY MI ZLEPŠÍ NÁLADU  
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               Odpovede         
    

 

 Obsah rozhovorov  (málo problémov, 

ktoré by si sami nevedeli vyriešiť) 

 prostredie stretnutia (externé) 
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ZÁVER I. 

• Zavádzanie koučingu do firemnej kultúry je lacnejšie ako zavádzanie tradičných foriem 

vzdelávania“  

 

Pravda: 

• Prvotné náklady so zavedením koučingu do firemnej kultúry sú zvýšené z dôvodu 

potreby vyškolenia interných koučov 

• Samoučiaca sa organizácia/self learning organization dokáže eliminovať náklady na 

vzdelávanie na 1/3 oproti tradičným externým formám vzdelávania 

• Efektivita tradičnej externej formy vzdelávania je 8%, efektivita koučingu  vo firemnej 

kultúre sa môže zvýšiť na 20% 
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ZÁVER II. 

„Fluktuácia po implementácii koučingu do firemnej kultúry sa znížila“. 

 

Krutá pravda: 

• Okamžitým dôsledkom implementácie koučingu do firemnej kultúry je zvýšenie 

fluktuácie ako jeden z prejavov sebarefleksie/sebauvedomenia 

 

• Strednodobým dôsledkom implementácie je stabilizácia fluktuácie – ostávajú, ktorí 

chcú ostať pracovať 

 

• Dlhodobým výsledok implementácie môže byť znižovanie fluktuácie, presviedčanie 

možných nováčikov k zrelej úvahe o nástupe do zamestnania 

Zavádzanie koučingu do firemnej kultúry, Martin Miller  20 

13.11.2014 



ZÁVER III. 

• „Účastníci spoločnosti sú po implementácií koučingu do firemnej kultúry spokojnejší 

ako pred implementáciou“ 

 

Pravda: 

•  Nie každý má záujem na sebe pracovať 

•  Je to spríjemnením dňa v práci 

• Pozitívnejšie myslenie 

• Zmena prístupu ku kolegom 

• Väčšia istota v komunikácii s okolím 

• Viac kľudu pri práci 

• Uvedomenie si, že veci dokážem robiť sám, len treba správne nasmerovať 

• Väčšia dôvera v seba samého, sebaistota 
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