Lenka Schilderová, Kouèink Centrum, s.r.o.

Co je to kouèink?
U jste slyeli o slovì kouèink? Moná ano - a to nejspí v souvislosti s vrcholovým sportem.
Moná také v souvislosti s vrcholovým managementem. Stále více a více se ale kouèink vyuívá i v bìném ivotì. Kouèovat nìkoho znamená vyuívat maximálnì jeho potenciálu k naplnìní cílù, které si tento èlovìk stanovil.
Proces kouèinku
Pøedevím je dùleité si velmi detailnì definovat ná cíl. Dalím krokem je pøesné
popsání výchozí situace - neboli startovací pozice - vèetnì vech zdrojù, které
máme k dispozici (peníze, èas, informace,
podporu dalích lidí apod.). Jakmile máme
koneèný a výchozí bod, zaèneme mezi
nimi hledat spojovací cesty a rùzné existující monosti, jak bychom teoreticky mohli
svého cíle dosáhnout. Nalezené monosti
porovnáváme mezi sebou, dokud si z nich
nevybereme tu, se kterou se nejvíc ztotoòujeme. Vìtinou to bývá monost, která
je pro nás nejpøíjemnìjí, nìjakým zpùsobem nás láká a proto je zárukou, e ke svému cíli opravdu dorazíme. Vìtina lidí toti
pøi cestì za svým cílem selhává právì
v oblasti své motivace. Jestlie se napøíklad kuøák rozhodne pøestat kouøit, vìtinou pøesnì ví, co má a co nemá dìlat
a proè - a pøesto se èasto ke kouøení vrátí.
Správný kouèink se soustøedí na lidskou
motivaci a podporuje ji nejen na zaèátku,
kdy si úkol stanovujeme, ale pøedevím
v prùbìhu, kdy má nae motivace tendenci klesat nebo se úplnì ztrácet.
Kouèink nám mùe pomoci témìø v jakékoliv oblasti nebo fázi ivota a to pøedevím v situacích, kdy potøebujeme dosáhnout urèitého výkonu. K dispozici
máme svùj potenciál, který mùeme zvyovat vzdìláváním a dále jej rozvíjet pomocí tréninku, mentoringu, konzultací
nebo samostudiem. Vìtinou jej ale ne30
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jsme schopni vyuívat efektivnì, práci
s vlastním potenciálem nám komplikují
rùzné psychické bariéry.

- Pøedchozí negativní zkuenost.
- Pocit viny.
- Strach ze zmìny a obava pøed riskováním.
- Stres a patná kontrola èasu.
- Nízké sebevìdomí a malý respekt ke
svým schopnostem.
- Snìní bez konkrétních pøedstav.
- Neschopnost vidìt rùzné alternativy
a nedostatek sil k pøekonání status
quo.
- Plnìní oèekávání druhých, kladení
sama sebe a na poslední místo.

Bariér mùe být samozøejmì mnohem
více, tohle jsou jen ty nejèastìjí. A právì
k pøekonávání naich bariér nám mùe
pomoci dobrý kouè.

V èem se lií kouèink od
ostatních rozvojových technik
Kouèink se mùe ze své podstaty obèas
zamìòovat s terapií. I kdy opìt na tuto
problematiku neexistují jednoznaèné názory a nìkteré druhy kouèinku v sobì zahrnují terapeutické prvky, ukáeme si rozdíl
mezi èistokrevným kouèinkem a terapií
na obrázku v záhlaví.

Hlavní rozdíly mezi kouèinkem
a terapií:

- Terapie je o léèbì; kouèink je o dosahování cílù.
- Terapie je o porozumìní problému;
kouèink je o konkrétní akci.
- Terapie je o opatrnosti; kouèink je
o podnìtech.
- Terapie je o postupném pokroku;
kouèink je o rychlých výsledcích.
- Terapie je o ochranì; kouèink je
o motivaci.
- Terapie je o odstraòování bariér;
kouèink je o kreativitì a objevování.
- Terapie je o ukonèení nìèeho starého; kouèink je o zaèátku nìèeho nového.

Kombinování terapie a kouèinku mùe
být nevhodné, protoe kouèink je zamìøen
èistì na budoucnost, zatímco terapie pátrá
po koøenech problému v minulosti.
Dalím dùleitým rozdílem je charakter
vztahu, který navazuje kouè se svým klientem a terapeut se svým pacientem. Zatímco u kouèinku se jedná o typicky partnerský vztah a zodpovìdnost za dosaené
výsledky je rovnomìrnì rozdìlena mezi
kouèe a klienta, pøi terapii vzniká vztah zaloený na autoritì terapeuta. To mùe vést
k dezorientaci klienta a zbyteènému prodluování procesu práce s ním. A to
i v pøípadì, e má proti sobì pièkového
terapeuta a vynikajícího kouèe v jedné

osobì, který umí obì metody dobøe odliovat.
Terapii i kouèink by mìli vykonávat
jen opravdoví profesionálové, kteøí jsou
v dané oblasti náleitì vzdìláni.
Kouè by mìl být schopen u svého klienta urèit, zda-li je pro nìj kouèink vhodnou metodou.

Pøíklad rozliení jednotlivých
metod aneb jak se nauèit
jezdit na kole
Pokud si najmete
terapeuta, aby vás nauèil jezdit na
kole: Terapeut vám pomùe odhalit, jaké
máte zábrany v tom, abyste si na kolo
sedli. Rozebere s vámi minulost, najde
spojitost mezi dosavadními zkuenostmi
a jízdou na kole a zjistí, jaké vae frustrace
z toho mohou pramenit. Ty se pak pokusí
pøed vaím nasednutím na kolo nejprve
odstranit.
konzultanta, aby vás nauèil jezdit na
kole: Konzultant vám pøinese nádherný
manuál s pøesným popisem, jak na kole
jezdí Lance Armstrong. O cyklistice se dovíte témìø vechno, dostanete katalog
nejnovìjích modelù kol a barevný kalendáø s vyznaèenými termíny Vuelty a Tour
de France. Konzultant vám vysvìtlí princip jedìní na kole ze vech úhlù pohledu,
které si budete pøát. Poté konzultant odejde a vrátí se za est mìsícù, aby zjistil, jak
jste mezitím uspìli.
mentora, aby vás nauèil jezdit na kole:
Mentor vás podrobnì seznámí s vlastními
zkuenostmi, kdy se na kole kdysi uèil
jezdit on. Popíe vám, jak nasedal, kde
vude spadl a co vechno musel podniknout, ne se na kole správnì udrel. Poté
bude se zájmem sledovat, jestli dìláte stejné chyby. Bude vás opravovat a povede
vás do té doby, dokud nebudete schopni
jeho styl jízdy na kole dobøe zvládat.
kouèe, aby vás nauèil jezdit na kole:
Kouè se vás nejprve zeptá co a proè se
chcete nauèit. Pak vám pøidrí sedlo a okamitì vás nechá nasednout. Bude pevnì
pøesvìdèen o tom, e to dozajista brzy
zvládnete, bude vás povzbuzovat a budeli tøeba, ochotnì pobìí pro pøídavná koleèka. To, e on sám nikdy na kole nesedìl, se moná nedovíte ani poté, co vesele

svitíte k obzoru, zatímco on udýchanì
zùstane stát u cesty s pøídavnými koleèky
v ruce.

Mùe kouèink ublíit?
Na tuto otázku by mìla být odpovìï pomìrnì jednoduchá. Bohuel ale díky realitì, která v souèasnosti v Èechách existuje, není. Zásluhou nìkolika faktù, které
významnì ovlivòují tento novì se otevírající obor podnikání, je situace kolem èeského kouèinku stále zahalena mnoha nejasnostmi.
Fakt èíslo jedna:
Klient zná slovo kouèink, nezná u ale
jeho význam. Èlovìk, který se poprvé setká s kouèinkem, má docela velký problém
pochopit, jak mu kouè mùe vlastnì pomoci. Potøebuje si srovnat v hlavì, jak nìkdo, kdo o jeho oboru nic neví, nìkdo,
kdo v dané oblasti vùbec nikdy nepracoval, mu mùe pomoci zlepit jeho výkon,
motivaci, spokojenost atd. Obtínì chápe
fakt, e kouè je odborníkem na efektivní
stanovování cílù, pokládání klíèových
otázek a strukturování strategie a konkrétních krokù, které vedou k dosaení vytèeného cíle. Tato metoda je úplnì stejná
v hornictví, bankovnictví, letecké dopravì
nebo tøeba zdravotnictví. Kouèink vede
lidi k lepímu vyuívání jejich potenciálu,
k nalezení a zajitìní potøebných zdrojù,
urèování priorit, porovnávání a vyhodnocování moností a pøedevím k poznání
svých vlastních moností, preferencí, pøání a hodnot. Klient by se mìl jetì døíve,
ne se zaène rozhlíet po svém kouèi, jasnì seznámit s tím, co mu kouèink mùe pøinést a co od nìj bude oèekávat. Nejasná
nebo mylná oèekávání nahrávají pseudokouèùm, kteøí (bohuel hodnì èasto) vyuívají klientovy neznalosti k tomu, aby
mu pod pojmem kouèink prodali úplnì jinou slubu.
Fakt èíslo dvì:
Kouèovat mùe kadý, kdo sám sebe
nazve kouèem. Svým zpùsobem je tato
vìta odrazem souèasného èeského trhu
v oblasti kouèinku. Díky tomu, e dosud
neexistuje v ÈR ádná formální regulace,
je velmi obtíné se na trhu kouèinku orientovat. Kadý, kdo sám sebe nazývá kouèem, by mìl pøinejmením být velmi dobøe
seznámen s klíèovými zpùsobilostmi kou-

èe a etických kodexem kouèe, které by
mìly být pro jeho práci závazné. Tyto dokumenty jsou základními pilíøi èinnosti ICF
(Mezinárodní federace kouèù), která od
svých èlenù dodrování principù v uvedených dokumentech vyaduje. Klient by
mìl vdy od svého kouèe tyto informace
vyadovat.
Fakt èíslo tøi:
Kouèink je pro ménì informované klienty snadno zamìnitelný s terapií. Kouèink má nìkteré podobné prvky s terapií,
ale NENÍ terapií. Mezi terapií a kouèinkem
existují velké rozdíly (i kdy se nìkteøí terapeuti-kouèové moná budou o tom dohadovat). Mùe nastat velký problém, pokud se nezkuený kouè bude snait pøi sezení imitovat terapeuta. Stejnì tak mùe
nastat problém, bude-li se nezodpovìdný
terapeut pokouet terapeutickými metodami kouèovat manaery. Kadá disciplína
má svá pravidla a své zákonitosti a ty by
nemìly být ani neúmyslnì nato naschvál
klientovi smíchávány.
Fakt èíslo ètyøi:
Pøi nìkterém kouèinku mohou padnout
rady. Ani samotní kouèové nemají úplnì
jasno, kde pøesnì leí hranice mezi kouèinkem a poradenstvím. Je jasné, e pokud
kouè døíve pùsobil jako konzultant a expert na urèitou oblast, má velkou tendenci
svoje pøedchozí znalosti a zkuenosti
uplatòovat i v kouèinku. V zásadì ale platí, e kouè kouèuje a neradí. Existují elegantní nástroje a metody, jak pomoc
v podobì konkrétní informace nabídnout
a pøesto nechat klientovi monost s ní naloit podle svého uváení. Pravda je, e
èím více se snaí kouè øeit situaci ZA klienta, tím mení a ménì trvalý úèinek kouèink má. Take podtreno a seèteno - kouèink sám o sobì ublíit nemùe. Mùe ale
ublíit nìco, co kouèinkem není, ale je za
kouèink nezkuenému klientovi vydáváno. Jedinou moností, jak se klient mùe
bránit, je mít dostatek informací a snait se
sehnat o svém potenciálním kouèi dostatek dùvìryhodných referencí. A ani to
není snadné - v málokteré kultuøe se bohuel tak èasto setkáme se závistí a skrytými pomluvami jako právì v té naí.
Take vám pøejeme hodnì tìstí a moná
i energie do nalezení toho pravého kouèe pro vás!
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