
Stručný sumár výskumu „Koučovanie na pracovisku“, ktorý bol súčasťou Master of 
Arts štúdia v Chester University v rokoch 2018-2020. 

 
 
1. Úvod. 

 
Tento výskum hľadal odpoveď na výskumnú otázku: “Čo ja ako tréner koučovacích 

zručností pre manažérov môžem spraviť preto, aby som sa uistila, že manažéri sú 
dostatočne pripravení čeliť výzvam a problémom spojeným s aplikáciou koučovania na 
pracoviskách, s ktorými sa stretnú po návrate z tréningu“. 
 
Pôvodná myšlienka na výskum vznikla pri príprave kurzu „Koučovanie na pracovisku“ v roku 
2017. Viď. obr. č. 1 : 
 

 
 
 

• Obrázok č. 1.: Pôvodný plán kurzu „Koučovanie na pracovisku“ pred výskumom. 
 
 
2. Metodológia výskumu. 

 
Action research  bola vybraná ako metodológia výskumu. 
Proces výskumu Action research je na obr. č. 2. 
 



 
 

• Obr. č. 2: Vizuálna reprezentácia navrhnutého výskumu výskumníkom Zlatica Mária 
Stubbs. 

 
 

3. Účastníci výskumu. 

i. Účastníci mojich predošlých kurzov „Koučovanie na pracovisku“ v rokoch 2017-2018 

participovali  v interviews a fókus skupinách. 

ii.  Účastníci iných koučovacích škôl, ktorí úspešne aplikovali koučing na svojich 

pracoviskách, participovali v interviews. 

iii. Moji dvaja kolegovia a tréneri participovali vo fókus skupinách a v zmenách, ktoré sme 

zavádzali do kurzu ako výsledok výskumu. 

4. Odporúčania. 

Výskum zaznamenal šesť hlavných výziev, ktorým účastníci čelia po návrate na 
pracovisko. Tieto sú:  
- zručnosti,  
- motivácia,  
- manažér/kouč dilema,  
- time manažment,  
- kultúra firmy  
- a to, že ľudia vo firme nerozumejú čo je koučing.  
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Tieto výzvy sú spoločné pre všetkých účastníkov, ktorí boli súčasťou výskumu, nezávisle 

od toho, či boli účastníci našich kurzov 1, 2 a 3, alebo účastníci iných kurzov koučovania na 
Slovensku. Hoci veľa aktivít počas tréningov podporuje účastníkov v zvládaní týchto výziev, 
sú primárne viac orientované na budovanie zručnosti ako na ich aplikáciu v reálnom 
pracovnom prostredí. 
 

Aktivity tréningov koučovania, ktoré už dobre fungujú, sú budovanie zručnosti 
zážitkovým učením, budovanie návyku sebareflexie pomocou peer koučingov, mentoringov, 
supervíziou a silnou podporou trénerov/koučov. 

Hlavným odporúčaním tohoto výskumu je zaviesť počas tréningu okrem zamerania sa na 
zručnosti aj paralelný fókus na aplikáciu zručnosti do reálneho pracovného prostredia. 

 
Špecifické odporúčania tohoto výskumu sú nasledovné: 

 
- Podporovať účastníkov sa naladiť dopredu („forward pace“) pred kurzom aj počas kurzu, 

aby vedeli čeliť výzvam, ktoré ich na pracovisku čakajú. 

- Facilitovať príležitosti pre účastníkov, aby sa to stalo.  

- A popri tom, s tým, že situácie sú rozličné od firmy k firme a medzi individuálnymi  

účastníkmi, využívať už naučené koučovacie zručnosti počas kurzu ako inštrument 

zmeny, riešením vlastných výziev a problémov s aplikáciou. 

- Na záver, pokračovať v individuálnej a skupinovej podpore po ukončení kurzu, keď sa 

účastníci stretnú s realitou svojich pracovísk. 

4.1. Ako? 

Keďže  interviews počas výskumu boli zamerané na širší pohľad na kurz, vrátane 
aktivít pred kurzom, počas kurzu a po kurze, odporúčania sú tiež formulované v podobnej 
štruktúre. 
 

4.2. Pred kurzom: 

- Detailné informácie o kurze dopredu, vrátane prípravy informovania firmy, priameho 

nadriadeného a hľadanie človeka ako partnera na koučovanie. 

- Detailné individuálne interview prihlásených účastníkov a zistenie nielen potrieb 

a očakávaní, ale aj ich cieľ, úmysel a význam koučovania pre nich a pre ich firmu, ako aj 

téma, ako sú pripravení čeliť výzvam, ktoré môžu nastať pri návrate z tréningu. 

 



4.3. Počas kurzu: 

- Spraviť zážitkové učenie (praxovanie koučovacích zručností) viac direktívne; vybrať 

aplikáciu koučovania v pracovnom prostredí účastníkov ako tému koučovacích 

rozhovorov počas celého kurzu a tým riešiť individuálne situácie účastníkov, nakoľko 

každý účastník má unikátne okolnosti v ich pracovnom prostredí. Podľa Raelin (2008, str. 

24) „ Zážitkové učenie má platnú rolu ako príprava na pracovné využitie; ale nemôže byť 

jeho náhrada“...  

- Budovanie strategických partnerstiev/skupín hneď po 1. module kurzu. 

- Zaviesť v neskorších častiach kurzu prax konkrétnych aplikácií koučovania na pracovisku, 

napr. mikro-koučing a rozvojové rozhovory. 

- Prizvať hostí v rámci kurzu, ktorí úspešne aplikujú koučing v pracovnom prostredí, aby 

zdieľali svoju cestu, výzvy a skúsenosti. 

- Povzbudzovať rozvoj účastníkov k vlastnému štýlu koučovania a k slobode aplikácie, bez 

rigoróznej štruktúry,  stále dodržiavajúc koučovacie princípy, vrátane etiky. 

 

4.4. Medzi modulmi: 

- Používať témy okolo aplikácie koučingu na pracovisku počas peer koučingov. 

- Vnímať čas medzi modulmi ako pilot, aby praktizovali koučing čim skôr, v čo najkratšom 

čase (Raelin, 2008), aby uplatnili učenie sa na pracovisku. Inak „simulovaná skúsenosť sa 

zdá byť jednoduchá a logická“ (Raelin, 2008, p. 24).  

- Mentoring – používať nahrávky z pracovného prostredia, namiesto iných klientov, napr. 

rodina, priatelia, atď. 

- Zaviesť supervíziu hneď po 1. module vo forme akčného učenia, sústredením sa na 

aplikáciu koučovania v reálnom pracovnom prostredí, vytvorením prostredia pre verejnú 

reflexiu a budovanie komunity praxe (Western, 2019). Toto tiež podporuje Raelin (2008, 

p. 125): “Verejnou reflexiou vytvárame kolektívnu identitu ako komunitu skúmania“. 

- Zaviesť ako súčasť domácich úloh nástroje na reflexiu, ako reflexné hárky a diár. 

 

4.5. Po ukončení kurzu: 

- Pokračovať v používaní reflexného diára. 



- Účastníci absolvujú minimum 2 hodiny individuálneho koučingu na tému aplikácie 

koučingu na ich pracoviskách, budujúc rozvojové vzťahy s účastníkmi. 

 

- Pokračovanie akčného učenia v rozmedzí troch až šiestich mesiacov po ukončení kurzu, 

kde účastníci zdieľajú svoje skúsenosti s aplikáciou koučingu na ich pracoviskách, čím sa 

buduje „Komunita praxe (Community of practice)“ (Western, 2019). 

 

- Ponúknuť ďalší nadstavbový modul po jednom až dvoch rokoch po ukončení kurzu na 

prehĺbenie zručností na pracovisku, keď už lepšie rozumejú svojim unikátnym výzvam 

a problémom spojených s aplikáciou koučingu, ktorým čelia. 

5. Záver – Sumarizácia kľúčových bodov: 

     Pridať zameranie na aplikáciu paralelne so zameraním na zručnosti ešte pred kurzom, 
počas kurzu a po ukončení kurzu, aby sme účastníkov pripravili na výzvy, unikátne pre 
každého, ktorým budú čeliť po návrate na ich pracoviská.  
 
     Podporovať účastníkov počas celého kurzu aj po jeho ukončení, aby zdieľali svoje 
unikátne výzvy aplikácie a učili sa ako im čeliť už počas kurzu účasťou na akčných učeniach 
od štartu kurzu, aj po jeho ukončení. 
 
     Podporovať účastníkov počas kurzu, aby rozvíjali svoj vlastný štýl, ktorý je v súlade s ich 
osobnými preferenciami a štýlom, ako aj v súlade s unikátnymi situáciami, ku ktorým sa 
vracajú po ukončení koučovacieho tréningu. 
 
     Podporovať účastníkov v slobode aplikácie, aby sa uvoľnili z kazajky štruktúrovaných 
koučovacích rozhovorov, do ktorej boli zviazaní, keď sa detailne učili zručnosti a procesy 
koučovania - teda aplikovanie naučených koučovacích zručností pri dennodenných 
stretnutiach na pracovisku vo forme štýlu komunikácie a líderšipu. Stále však paralelne s 
dodržiavaním etiky a princípov koučingu.  
 
Podporovať účastníkov individuálnym koučingom po ukončení kurzu zameraným na ich 
unikátne výzvy pri aplikácii do praxe, ktoré boli nečakané, poprípade horšie ako 
predpokladali. 
 
     Pripraviť príležitosti ďalšieho rozvoja po nejakom čase po kurze, keď účastníci lepšie 
vnímajú a rozumejú problémom aplikácie ako aj koučingu v reálnych situáciách na 
pracovisku, ako napr. vnímanie koučovacích momentov, oceňovanie a iné príležitosti na 
koučing. 
 
Viď Obr.č. 3:  Súčasný plán kurzu „Koučovanie na pracovisku“. 



 

• Obr. č. 3:  Súčasný plán kurzu „Koučovanie na pracovisku“ po implementácii 
odporúčaní výskumu, kde I/C – Individuálny koučing, A/L - Akčné učenie. 

6. Poďakovanie. 

     Chcem poďakovať všetkým účastníkom výskumu za ich prínos do tohoto výskumu, mojim 
kolegom trénerom za ich podporu a zvláštne poďakovanie zúčastneným/participujúcim 
koučovacím školám na Slovensku za to, že mi dovolili spraviť rozhovory na tému  výskumu 
s ich úspešnými absolventami. 
 
Výskumník: 
Zlatica Mária Stubbs, PCC (ICF), Master of Arts – Koučovanie na pracovisku 
Profesionálny kouč, Tréner, Mentor a Supervízor koučov 
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