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tématům v práci kouče
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Moje chápání koučování

 Hluboké přesvědčení, že i „business coaching“ je o 
něčem dost jiným než o sadách nástrojů

 Mám podezření, pro koho je takový koučing vlastně 
„business“… (anglosasské pojetí)

 Kombinace poradenství, vzdělávání, podporování, 
překonávání – v management coachingu + executive 
coachingu v různých poměrech

 8 let výhradně pracuji jako kouč

 Dlouholeté zkušenosti z prostředí podnikového 
poradenství 

 Stále pracuji mezinárodně, hlavně v Německu a v CR

 Velmi pestrý spektrum klient, co do národností a branž



…a jak do toho zapadá Varga von Kibed

 Neobvykle široké spektrum znalostí, 

zkušeností a perspektiv

 Nepředpojatost – „slouží?“

 Nabídka, která mi pomohla překonat 

odpor k systemickým konstelacím



Význam „smyslu“ pro koučování top 

managementu – první kohorta

 Potřebují v něčem „dobít“ 
 „někdy už upadám do rezignace/frustruje mě to“

 „vidím nad sebou strop“

 „dělám příliš často kompromisy“/ „…prostě to nechám 
proběhnout“

 Velký zájem o sebereflexi a introspekci

 Jdou s velkou energii do nových výzev/objevů, 
mají rychlé výsledky (energetizující i pro kouče)

 Chtějí si být jistější vlastní rolí a přínosem
 „konflikt v představenstvu mě stojí hodně síly“



Význam „smyslu“ pro koučování top 

managementu – druhá kohorta

 „už všechno mám“/„jsem finančně nezávislý/á“

 něčeho dokonce moc („můj úspěch stojí mezi 
mnou a synem“)

 „už si nemusím nic dokazovat“

 „už mě (v práci, v rodině) tolik nepotřebují“

 „ pozoruji sebe sama a nejsem vždy spokojen/a 
s výsledkem“

 „nejsem schopný/á si předstírat, že mně nic 
nechybí“



Role kouče

 Pochopit impulzy, hodnoty a způsob vytváření smyslu pro 
klienta, a připojit se na ně 

 Se základní otázkou „co mění klienta víc k obrazu svému“

 Moje základní metafora = podněcující tanec

 Tedy jen s klientem, ne „o něm“
 Vím, co bys potřeboval, jaké otázky klást

 Na které životní oblasti si potřebuješ posvítit

 Kouč metodicky podporuje procesy vytváření/znovunalezení 
smyslu

V tomto smyslu připravený kouč aktivuje sílu svých klientů 
pomoci si sám a popisuje svou roli např. jako roli spouštěče 
a průvodce klienta na cestě vytváření / rozvoje žádoucích 
hodnot a hledání smyslu  (viz i Viktor Frankl)



Možnosti práce s hodnotovým 

čtvercem

 Základní předpoklad: Hodnoty působí v 
mezilidském soužití konstruktivně jen 
tehdy, když je dotyčný prožívá / realizuje 
v určitém napětí mezi (proti)hodnotami

 Jako výchozí bod stačí jedna hodnota – i 
nekladně hodnocená

 Klient definuje póly – rozhoduje jeho 
pohled + vhodnost ( = systemicky-
konstruktivistický nástroj)

 Dobré možnosti použití u hodnot, které  
jsou (dočasně) prožívány jako 
rozporuplné

 Klasická možnost využít „pozitivní jádro“ 
při rozhovorech se zaměstnanci

 Nebo v případě podniků, které uvažují o 
dopadu jejich hodnot na podnikovou 
kulturu

 Vytvářenií ocenujících nových významů 
k těm přehánějícím   

 „Ctnosti“ v poli napětí mezi 4 pozitivními 
póly – které mohou mít podle kontextu 
různě významné

 Možnost zmírnění vnitřních nebo 
vnějších hodnotových konfliktů

 Nemilé vlastnosti lze účinně považovat 
za šanci pro další rozvoj (a takto využít)

 Oboje vnímají klienti jako velmi 
osvobozující 



Hledá se: „Kladná vlastnost mezi  

dvěma vadnými extrémy“

Pečlivost Rychlost

Pedanterie Povrchnost

Opak/pozitivní poměr napětí 
příp. doplnění

Znehodnocující přehánění Znehodnocující přehánění

Smysl 
pro detail

Smysl pro to, 
co je nutné

Smysl pro to
podstatné



Kouč – průvodce při rozvíjení 

napětí v úsilí o „smysl“

 Podporu kouče nelze chápat tak, že jako koučové vytváříme pro své klienty smysl, že jim 
ho můžeme poskytnout jako produkt svého poradenství. To by vedlo k tomu, že klient by 
žil náš život.  

 Naopak – jde o neomezenou důvěru v klienta, že odpovědi na otázky života najde sám. 
Přitom koučovi pomáhají jejími zkušenostmi s moderací procesů i obsahově - např. práce
C.G.Junga, Viktora Frankla, Gunthera Webera, Matthiase Vargy von Kibed, Friedemanna
Schulze von Thuna, radikálně-konstruktivistické školy (von Glasersfeld, von Förster, 
Watzlawick, Maturana a Varela atd.).

 Smysl musí nalézt klient. Zásadním začátkem této práce je přesná reflexe jeho vlastních 
a přenesených hodnot 

 Hodnoty jsou obratli páteře smyslu. Jsou proměnnými v procesu hledání smyslu. 

 Ke Kantovskému idealismu, že hodnoty jsou vlastnosti, které činí člověka úctyhodným, 
připojují někteří koučové myšlenku, že v hodnotovém kánonu člověka je kromě 
základních hodnot zakotvena i řada hodnot operativních. 

 Při nerespektování základních hodnot dojde ve svědomí člověka k existenciální
narušenosti. Nedodržování operativních hodnot v kritické situaci pak vede k masivním 
systemickým konfliktům nebo – jedná-li člověk v rozporu s danou hodnotou – alespoň k 
jakémusi „pocitu ochablosti", který je způsoben sníženou svědomitostí.



O co jde klientům, které touha po 

smyslu vede k nám, koučům?

 Pocit naplnění v kontextu koučování znamená, že manažeři utváří svůj vlastní proces 
hledání smyslu a aktivního zvládání života a práce, který vede k novému vhledu, nebo 
vykonanému dílu, osvobozujícímu zážitku či dobrým skutkům - tedy v novou naději ducha

 Hledání smyslu a pocitu naplnění se stává jádrem úspěšného (pracovního) života.

 Klienti často popisují, že za vnějšími očekávání a apely na individuální činnost na druhé 
straně nevidí odpovídající kvalitu smyslu, takže stávající sily radši nevyužívají vůbec -
než aby je využili bez důvodu a smyslu, nebo že cítí lhostejnost k pocitům makro- a
mikrosvěta kolem sebe.

 V prvních rozhovorech často slyším překvapená slova, že nejvyšší instance v podniku
nevěnují nutnou energii vytváření smyslu. Na to obvykle navazuje myšlenka, že tyto 
instance také možná trpí nedostatkem proživaného smyslu – což je skutečnost, která 
může utěšit, ale doopravdy nepomáhá. Co zůstává, je existenční frustrace.

 Co zde chybí, je jakési zdravé napětí pro smysluplnou odpověď na otázky, které klade 
život. Pokud toto napětí nevznikne, člověk se cítí jakoby umrtven. 

 Zkušenosti mladých lidí z prostředí, kde vládne tato absence napětí (pocit, že jsou 
nevyužití, že si jich nikdo nevšímá a nic se po nich nechce) dokládají, že prožití
existenční frustrace nezávisí na tom, zda člověk takové napětí zažil už dříve

 To pak dost možná ovlivňuje energii člověka znovu se dopracovat k situaci, kterou kdysi 
prožíval jinak - lépe. 

 Zdá se však, že to nemá vliv na situační prožívání pocitu „absence smyslu“



Matice souladu hodnot

 V matici souladu hodnot definujeme typy prožívání člověka, když 
se rozebere jeho vlastní hodnotový systém ve vztahu k jiným 
hodnotovým systémům. 

 Pokud má daná osoba například velmi výrazný systém hodnot, 
který ji vede k zjevně autentickému chování, a narazí na osobu, 
skupinu či organizaci s poměrně slabě vyvinutým smyslem pro 
hodnoty, pak se nachází v segmentu „hodnotová akomodace 
(prizpůsobení hodnot)“ a může se pokusit své hodnoty upravit. 

 Zde má možnost volby: 

 (1) narušení systému, například tak, že zaujme konstruktivně-
konfrontační postoj a usiluje o úpravu hodnot po svém 

 (2) se se svými hodnotami rozejde, tedy záměrné se přikloní ke 
konformnějším systémům hodnot. (Např. manažeři, kteří přijdou do 
nového pracovního systému a postupně se snaží přetvořit systém 
podle vlastních představ)



Co když hodnoty nejsou v 

souladu?

 V segmentu „nesoulad“ je pojetí hodnot jednotlivce stejně jako 
členů systému spíše slabé. V tomto případě lze očekávat pocity 
odcizení nebo izolace jednotlivce, když nedojde k integraci na 
základě jiných kvalit. Jako další možnost se jeví chování 
připomínající nevázanost nájemního žoldáka. 

 Když je složena z hodnoty životaschopnost, můžeme mluvit o 
oblasti zapadnutí, čili oblasti, kde jedinec zapadl, cítí se 
"integrovaný", našel smysl a schůdné cesty. Lze předpokládat, 
že šance zažít „flow“ je v takovém prostředí největší. 

 V segmentu přijímání hodnot, v nichž je vnitřní hodnotový 
systém slabší než vnější, můžeme vnímat pasivní chování –
buď v té podobě, že jednotlivci připadá jednání druhých 
„hodnotnější“ a přeje si být jako oni, nebo dokonce tak, že 
přijímá jednání, kde hodnoty zdánlivě sedí, ale nejsou ničím 
jiným než oportunistickým kalkulem.



Přizpůsobení 
Hodnot

Pole narušení
Pole rozchodu/
rozloučení se

Nesoulad
hodnot

Pode odcizení
Pole nevázanosti

Schůdnost hodnot

Pole průchodnosti
Pole smysluplnosti

Recepce hodnot

Pole oportunismu
Pole vzoru

Stupeň síly 
vlastního 
systému 
hodnot

Stupeň síly 
vnějšího 
systému 
hodnot



Nalezení smyslu - proces

 Prvním krokem je hledání schůdnosti hodnot, tedy hledání 
životaschopných, smysluplných systemických podmínek. Uvažuje 
se především o volbě takových hodnot, které slouží stabilizaci
klienta, intervenci v případech konfliktů a krize a umožní zavádění 
nových způsobů myšlení a možností jednání.

 Přitom jde o předcházení krizi „smyslu“ nebo umění ji potlačit. Pocit 
krize definuji tak, že klient stojí před životním úkolem, který stále 
ještě přesně nezná, ale ví, že ho musí zvládnout - a že mu k tomu 
chybí příslušné hodnoty. 

 Ve druhém kroku (podle situace) se věnuji těm zásadám klienta, 
které nezávisí na žádných systémech - především oddělení jejich 
vlastních a morálních hodnot, abych zpřístupnila prožití podstaty 
člověka. 

 V tomto jádře si klient odpovídá na otázku, jaký by byl jeho postoj 
vůči životu, kdyby se dokázal oprostit od vlivu všech ostatních
systémů. 



Kontakt

Zájemcům jsem ráda k dispozici v

osobním rozhovoru, nebo zasílám

tento materiál

 annette@an-edge-for-you.com

 www.an-edge-for-you.com

 GSM CZ +420 603 151 550

 GSM D +49 178 97 515 97
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Princip fungování

Hodnota 1 Hodnota 2

Hodnota 3 Hodnota 4

Opak/pozitivní poměr napětí 
příp. doplnění

Překompenzace/ 
nadměrná kompenzace

Možnost 
rozvoje

Možnost 
rozvoje

Znehodnocující přehánění Znehodnocující přehánění


