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Vnútorný súper
Bude mať podobne ako každý úspešný športovec čoskoro aj každý úspešný manažér

svojho vlastného kouča? 

� Executive Coaching 
je forma expertného pora-
denstva určená pre najvyš-
ších lídrov, členov topma-
nažmentu, výkonných ria-
diteľov a podnikateľov
aplikovaná v oblastiach
strategického riadenia, po-
moci pri dosahovaní ambi-
cióznych cieľov a imple-
mentácii nových strategic-
kých plánov. Koučovaným
umožňuje zvyšovať vlastnú
manažérsku efektivitu a vý-
konnosť a dosahovať žela-
né výsledky. Taktiež dovo-
ľuje úspešne viesť zverené
procesy a efektívne partici-
povať v procese manažmen-
tu zmeny a posilňovať 
lojalitu.

Čo znamená 
Executive Coaching? Korene koučingu ako relatív-

ne mladej profesionálnej
služby poskytovanej ma-

nažérom na rôznych úrovniach ria-
denia siahajú hlboko do histórie
športu. Aj dnes si celý rad ľudí ne-
dokáže pod pojmom kouč predsta-
viť nič iné, len športových koučov –
trénerov, ktorí vedú športové tímy
alebo talentovaných jednotlivcov.
Ich hlavnou úlohou vždy bolo zdo-
konaliť predovšetkým technickú
stránku zvládnutia príslušnej špor-
tovej disciplíny a doviesť zverencov
na stupne víťazov. 

VNÚTORNÝ SÚPER

Harvardský pedagóg a tenisový
expert W. Timothy Gallwey však roz-
víril pokojné hladiny športového kou-
čingu a prevrátil dosiaľ zaužívané
metódy. V knihe Vnútorná hra te-
nisu (neskôr ...lyžovania a golfu) na-

príklad tvrdil, že vnútorný súper, kto-
rého každý hráč nosí vo vlastnej hla-
ve, je oveľa náročnejší ako ten, kto-
rý stojí na druhej strane kurtu. 
A preto by podľa neho mal správny
kouč vedieť zdolať psychické barié-
ry, ktoré obmedzujú a brzdia kaž-
dého hráča, vďaka čomu možno do-
siahnuť oveľa vyššiu výkonnosť.

OD ŠPORTU K BIZNISU

„Ako nová odborná profesia sa
koučing začal formovať koncom
osemdesiatych rokov 20. storočia
a odvtedy je na vzostupe. Dnes mo-
žno najmä v krajinách ako USA 
a Veľká Británia dokonca hovoriť 
o jeho boome. A hviezdne časy čo-
skoro prídu aj k nám. Mnohí ma-
nažéri už objavili prínos a pridanú
hodnotu koučingu a čím viac bu-
de tých, ktorí majú pozitívny záži-
tok, tým rýchlejšie bude rásť jeho

popularita,“  hovorí Igor Šulík, Ma-
naging Partner spoločnosti AMROP
HEVER Slovakia. „Koučing je vhod-
ný pre každého, kto chce vyniknúť
a byť v niečom výnimočný,“ dodá-
va Šulík.

Koučing uvoľňuje potenciál člo-
veka a umožňuje maximalizovať je-
ho výkonnosť. Ide o mimoriadne
efektívnu metódu personálneho roz-
voja a zvyšovania kvalifikácie, pre-
tože učí správne pochopiť a riešiť
pracovné problémy a lepšie ich
zvládnuť vlastnými silami – mobi-
lizáciou vnútorných rezerv. „Koučing
možno označiť ako 'sprevádzanie
na ceste'. Prostredníctvom iného
pohľadu, lepšieho vnímania reality,
inšpirácie a objavovania nových
príležitostí prebúdza v človeku to
najlepšie, čo sa v ňom skrýva, a
otvára cestu k ďalšiemu úspechu,“
vysvetľuje Lukáš Zajac, konzultant
z AMROP HEVER Slovakia.

KOUČING
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PREČ ZO ZÓNY KOMFORTU

Koučing ako účinný nástroj per-
sonálneho rozvoja spočíva v dôver-
ných rozhovoroch medzi koučova-
ným a koučom, pričom úlohou kou-
ča je dostať partnera zo „zóny
komfortu“. „K základným princípom
koučingu patrí, že kouč neradí 
v konkrétnych veciach, ale napo-
máha osobný rozvoj a prekonáva-
nie vlastných hraníc. Jeho práca nie
je orientovaná na minulosť, ale na
budúcnosť, a čo je tiež veľmi dôleži-
té, kouč nehľadá príčiny a chyby. Ni-
kdy sa nestavia do nadradenej roly
a ani nevyžaduje a netúži mať kou-
čovaného pod kontrolou. Ich vzťah
považuje skôr za dlhodobé partner-
stvo a alianciu,“ dodáva Šulík. 

KOUČING NIE JE TRÉNING

„Ako na každom začiatku, aj
v oblasti koučingu dnes na Sloven-
sku prevláda pojmová a názorová
mätež a trh nie vždy dokáže rozo-
znať kvalitu. Koučing sa často za-
mieňa s výcvikmi, tréningami, po-
radenstvom či psychoterapiou. Roz-
dielov je pritom mnoho a len ťažko
ich možno pomenovať niekoľkými
vetami,“ upozorňuje Šulík. Najprob-

lematickejšie sa javí vymedzenie vo-
či mentoringu. Keďže klientela a
niektoré metódy a postupy sú po-
dobné, viacerí odborníci medzi kou-
čingom a mentoringom nevidia ni-
jaký rozdiel. Podľa Šulíka odlišnosť
spočíva v tom, že kým mentor dáva
priame rady a odporúčania, kouč
sa klienta snaží najmä inšpirovať.
Pomáha mu utriediť myšlienky 
a vhodnými metódami ho posúva
k objaveniu a využitiu vlastného po-
tenciálu.

„Výraznejšie sú rozdiely oproti
psychoterapii. Pracujú na zlepšo-
vaní pracovných výkonov, nie men-
tálneho zdravia klientov, a orien-
tujú sa na hľadanie riešení, nie na
riešenie problémov,“ poznamená-
va Zajac. Na druhej strane kouč
musí byť aj psychológom. Ak mu
chýba psychologické vzdelanie,
môže mať problém pri identifiko-
vaní vážnejšieho psychologického
ochorenia – ťažkosti manažérov
môžu totiž mať aj hlboký psycholo-
gický základ.  „Aj preto je dôležité,
aby koučom bola zrelá, vyrovnaná
a vnútorne nezávislá osobnosť.
Prirodzená autorita, ktorá nelipne
na vlastnom úspechu a sociálnom
statuse,“ dodáva Zajac.

� Andrea Chalupová

� V celosvetovom meradle
koučovanie generuje ročne
zisk vo výške 1,5 mld.
USD.

� Koučovia pracujúci na
plný a čiastočný úväzok
zarobia za rok priemerne
50 000 USD.

� Až 69 % koučov sú ženy.

� Najviac koučov je vo
veku 46 až 55 rokov
a koučujú päť až 10 rokov.

� Viac ako polovica 
(53 %) koučov má vyššie
vzdelanie (napr. titul
Master alebo PhD.).

� Jeden kouč sa venuje
priemerne 11 aktívnym
klientom.

Koučing a biznis

� Koučing na Slovensku
v súčasnosti ešte vždy nie je
jasne definovaný. 

� Väčšina koučov nie je
združená v nijakej
profesijnej asociácii (od
roku 2006 na Slovensku
pôsobí Slovenská asociácia
koučov - SAKO) a z hľa-
diska úrovne rozvoja
koučingu považuje
Slovensko v porovnaní so
zahraničím za zaostalejšie. 

� Kouči sa etablovali
väčšinou z radov poradcov,
trénerov a psychológov,
menej z radov topmana-
žérov a úspešných
podnikateľov.

� Väčšina koučov má
ukončené vysokoškolské
vzdelanie prevažne
humanitného zamerania.

� Väčšina koučov sa
počas predchádzajúcej
kariéry zaujímala o dru-
hých ľudí a svoje okolie.

Ako sa koučuje v SR?

Executive Search in Central and Eastern Europe

AMROP HEVER Slovakia – Global Executive Search
je sú�as�ou geogra� cky najvä�šej Executive Search 

skupiny sveta a svojim klientom prináša poradenské 
riešenia v troch hlavných oblastiach:

Executive Search
Board Advisory Services

Management Audit & Human Capital Consulting

Zámocká 36, P.O.Box 283, 814 99 Bratislava 1, Slovak Republic
Tel. / Fax: (+421-2) 5443 6001 – 7, E-mail: slovakia@amrophever.sk
www.jeneweingroup.com, www.Headhunter.sk, www.AskForJob.sk

www.amrophever.sk
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