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Přirozené základy koučování. Koučovali lovci mamutů? Je to vlastně 
jednoduché... Všechno se dá zneužít.

V posledních letech přibývá diskuzí a sporů o tom, co je to vlastně koučování. 
Manažeři po přečtení knížky nebo krátkém kurzu tvrdí: "Já koučuju." 
Stavovské koučovské organizace tvrdí: "Koučuje pouze ten, komu my dáme 
akreditaci" a nejradši by koučování ochránili podobně, jako si medicína chrání 
skvělý byznys lékařství, zákonem o komoře koučů. Některé profesionálně 
pomáhající firmy tvrdí: "My děláme kompletní transformace firem 
koučovsky"... Tak tedy, jak to je, co je to vlastně koučování?

Koučování je, když...

Pokusím se vám nabídnout definici koučování, která překonává výše uvedené 
řevnivosti, která je dostatečně úzká, aby odlišila koučování od jiných 
profesních činností a přitom dostatečně široká, aby se do ní vešla všechny tři 
pojetí.

Definice je velmi jednoduchá: Základními principy koučování jsou přesvědčení, 
že člověk je v podstatě kompetentní, je schopen sám rozpoznat své vlastní 
potřeby a odlišit je od potřeb okolí a většinou je schopen si je sám uspokojit, 
rozvíjet se a řešit si své problémy, a že je jen vlivem výchovy, kultury, mass 
médií a marketingu nějak zablokovaný, zamrzlý. Vyjdu-li z této definice, potom 
koučování existuje od nepaměti. To jen chytrý západní marketér tyto principy 
vystřihl, postavil je proti většinové praxi, pojmenoval, přidal pragmatickou 
metodiku, a už se může obchodovat...

Myslím si, že to bylo chytré. Dobrý způsob, jak rehabilitovat a rozšířit přirozené 
postupy, které odjakživa fungují, jen se nikdy mocenské garnituře nehodily do 
krámu, protože umožňovali lidem být kompetentnější, tzn. autonomnější, tzn. 
hůře ovladatelní... Dobrý způsob jak do firem, kde se mocenské způsoby 
vládců napevno a nadlouho usadily, nicméně už přestaly fungovat, dostat 
svěží, účinnější myšlení a postupy. Dobrý způsob, se kterým se dá ale špatně 
zacházet...

Tak chodí po světě manažeři, kteří ve špatné knížce či špatném kurzu zjistili 
jen to, že koučovat znamená vlastně jen s lidmi mluvit (nic proto tomu, 
naopak, ale koučování to není). Dokonce znám takové, které různí pseudo-
koučové naučili koučování jako super manipulaci (dostat je tam, kam chci, aby 
si mysleli, že to chtějí sami...). Tak existují různé spolky koučů, jimž jde jen o 
jediné: pod rouškou světy a očisty koučování u potenciálních zákazníků 
likvidovat konkurenci a zajišťovat si exkluzivitu. Tak existují mraky poradců a 
expertů, kteří, aniž by uměli koučovat, pochopili obchodní potenciál toho slova 
a nabízejí to, co dělali vždycky v novém obalu...



Od uživatelů koučování k mistrům

Pokud přijmeme základní principy koučování uvedené dříve, věříme jim a 
naučíme se k tomu přiměřené komunikační dovednosti, kterými principy 
budeme umět uvést v praxi, můžeme začít koučovat. Jako manažeři, 
obchodníci, rodiče, učitelé... prostě všichni. Minimálně všichni můžeme 
sebekoučovat. Není potřeba mít žádné potvrzení, certifikáty či povolení úřadu. 
Jde o přirozené principy a postupy, které jsou vlastní lidem se zdravým 
selským rozumem.

Pokud splníme požadavky v předchozím odstavci, koučovské dovednosti 
vytrénujeme na požadovanou, prokazatelnou úroveň a jsme k tomu ještě zralá, 
autonomní osobnost (na nic si nehrajeme, nehoníme si triko, nemáme 
nutkavou potřebu ovládat, vlastnit, nestrádáme představou, že nejsme silní, 
mocní, slavní, bohatí, vlivní... apod.), nic nebrání tomu, abychom se stali kouči 
profesionálními a zkusili se tím živit. Jinak nemá moc smyslu procházet 
procedurami akreditací a stačí být prostě "uživatelé" koučování.

No a zvládneme-li koučování na profesionální úrovni, přidáme k tomu nějaké 
vzdělání v komplexním přístupu k lidem a sociálním systémům (tradiční 
koučování umí pracovat jen s jednotlivci) a máme zkušenosti takového typu, že 
nás CEO bude vnímat jako partnery s podobným podnikatelským myšlením, 
můžeme se směle pustit do koučovského provádění transformací organizací. 
Budeme vlastně koučovat s firmou. Zní to jednoduše, ale v praxi je to mnohem 
složitější a vyžaduje to poměrně hodně zkušeností.

Koučování pro každého - dokonce i úředníky...

Koučovský přístup můžeme v podstatě uplatňovat ve všech oblastech, kde 
zacházíme s druhými lidmi. Kromě podnikatelských firem (kde je nejvíce 
rozšířený) také v konzervativnějších neprofitních organizacích (včetně hodně 
"tuhých" ministerstev), velmi konzervativním školství i v nejkonzervativnějších 
rodinách.

Tradiční koučování je výsostně pragmatická disciplína. Není za ním žádná 
vědecká teorie, je odpozorované z praxe a v souladu s praxí rozvíjené. To je 
jeho jistý hendikep, pro který si v méně pragmatických oblastech, jako je 
byznys, někdy dost těžko prošlapává cestičku. O poznání lépe jsou na tom tzv. 
oborová koučování. To jsou koučování, která vznikla jako aplikace většinou 
psychoterapeutických a psychologických disciplín do podnikatelské a podobné 
praxe. Těch disciplín, které principy a postupy koučování již v sobě měly nebo 
se jimi v průběhu vývoje obohatily. Většina těchto oborů již vychází z 
regulérních vědeckých teorií a jejich koučování tak mají cestu snadnější.

Závěrem chci pozvat ty z vás, které nějaké myšlenky z mého příspěvku 
oslovily, na workshop Co, jak a proč funguje v koučování?, ve kterém můžeme 
spolu přemýšlet nad tzv. kompetencemi kouče, nad schopnostmi, jež musí 
člověk ovládat, aby se mohl na některou ze tří cest koučování vydat. Budeme 
diskutovat kompetence, ze kterých vycházíme v našich výcvicích koučů a 
můžeme je srovnávat s kompetencemi ICF, které považujeme za krásně 
praktické, leč místy nevědecké a vnitřně rozporuplné... To by snad jako 



motivace mohlo stačit...


