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1. Na úvod
Efektivní práce s „problémovými“ mladými lidmi závisí na několika předpokladech.
Krom jiného jsou nezbytné specifické znalosti, sociální kompetence a dovednosti.
Personalisté, mentoři a další zaměstnanci MSP, kteří pracují s mladými lidmi, často
neumějí využít svůj potenciál k tomu, aby s těmito lidmi pracovali efektivněji.
Abychom tyto kompetence rozšířili, je nutné zabývat se chováním a interakcí
s mladými lidmi.
Lidé, zodpovědní za přijímání lidí do práce v MSP, budou profesionálně vedeni
prostřednictvím koučovéngu. Výsledky koučování pocítí nejen klienti, ale ještě více
firmy, které si tak zlepší kompetence s oblasti vedení a řízení lidských zdrojů.
Tento průvodce koučováním je určen partnerům projektu YES a má sloužit jako
společný základ pro kouče projektu YES. Poskytuje informace o obecném, běžně
používaném přístupu ke koučování a popisuje koučování, které bude probíhat
v průběhu pilotáže v partnerských zemích.
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2. Teoretické pozadí a Základní podmínky systematického
koučování
Sociální konstruktivismus pohlíží na každého účastníka vzdělávání jako na jedince
s jedinečnými potřebami a pozadím. Je na něj také pohlíženo jako na komplexní a
multi-dimensionální osobnost. Sociální konstruktivismus neuznává jen jedinečnost a
složitost studenta, ale přímo podporuje, využívá a těží z ní jako z integrální součásti
procesu učení (Wertsch 1997).
Na základě tohoto pohledu chápeme koučování jako aktivní proces učení, ve kterém
jedinec spíše hodnotí, přizpůsobuje a začleňuje nabízené informace do své
jedinečné vědomostní struktury, než aby si je nezávisle ukládal jako původně
získané znalosti.
To podporuje vytváření nových pohledů na věc a ovlivňuje vzory chování. Klienti
koučování jsou tak v centru procesu učení díky tomu, že objevují nové způsoby a
metody řešení. Během tohoto procesu se obohatí kognitivní a sociální dovednosti a
posílí se vlastní schopnost stanovit cíl a rozvinout zájem.
Zatímco „žáci“ jsou v centru tohoto procesu, koučové hrají roli facilitátorů. Pomáhají
svým klientům najít svůj osobní názor systematickým dotazováním a dobře řízenou
podporou, takže klientům umožní, aby čerpali ze závěrů. Toho je možno dosáhnout
přijetím systematického stylu koučování.
Ve zkratce můžeme říct, že systematické koučování se orientuje na klienta, na
hledání řešení a dosažení úspěchu. Dalšími atributy systematického stylu koučování
jsou tyto: je orientováno na výstup, zkoumá vize, akční plány, inspiraci a zpětnou
vazbu. Systematické koučování poskytuje spíše odborné znalosti o procesu než
znalosti, orientované na obsah.
Klienti získají z koučování dvě základní věci:
-

objeví způsob, jak řešit konkrétní problém

-

zároveň najdou způsob, jak pracovat na řešení.
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Budou tak schopni identifikovat, umístit, získat a začlenit chybějící zdroje.
Proces koučování musí být založen na závazných pravidlech. Je obvyklé
prodiskutovat podmínky koučování s klientem a odsouhlasit si je.
Níže jsou popsána některá zásadní a užitečná pravidla pro systematicky orientované
koučování.



Rovnost. Narozdíl od koučování, založeném na NLP (neuro-lingvistickém
programování), systematické koučování nepreferuje vedoucí úlohu kouče ani
klienta.



Nechte klienta pracovat. Klient je stále odborníkem na nalezení řešení
svých problémů. Úkolem kouče je vést klienta k jeho zdrojům tím, že pokládá
správné otázky a sumarizuje klientovy myšlenky.



Klient má pravdu. Nemá smysl se s klientem přít. Uznat jeho názor znamená
přijmout, že má klient svou pravdu.



Koučování není společenskou konverzací. Úkolem kouče je vést klienta
k cílenému a na řešení orientovanému rozhodnutí.



Berte klienta vážně. Systematicko-konstruktivistický přístup je založen na
pozornosti vůči klientům a jejich problémům.



Diskrétnost. Diskrétnost je důležitý závazek koučů. V tomto kontextu
hovoříme o diskrétnosti vůči šéfům, kteří koučování objednali.

Systematičtí koučové by měli zvážit základní postoje, aby dosáhli dobrých výsledků.
1. Systematičtí koučové berou ohled na klienta a jeho situaci.
a. Akceptovat klientův problém s řešením situace
b. Být si vědom vlivu a důsledků problému
c. Ocenit pokusy o vyřešení problému, které klient dříve udělal
d. Vítat fakt, že se klient chce zapojit do procesu koučování
2. Systematičtí koučové jsou experti na aktivní naslouchání.
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Aktivní naslouchání popisuje metodu, která pomáhá systematickým
koučům zpozorovat řešení nebo náznaky k nalezení řešení, zmíněné
klientem.
3. Systematičtí koučové se vyhýbají udělování rad a nechávají si svůj názor
pro sebe.
Dobře míněné rady mnohdy způsobí vnitřní konflikt. Na jedné straně by
klient nechtěl odmítnout radu; na druhé straně nemusí být navržené řešení
vhodné k vyřešení problému.
Systematičtí koučové si proto nechávají svůj názor pro sebe, aby mohli
snáze identifikovat řešení na míru ušité klientovi.
4. Systematičtí koučové pokládají kreativní otázky.
Otevřené otázky poskytují prostor pro alternativní myšlení. To přináší
klientovi nové metody řešení. Specifický způsob dotazování předává
zodpovědnost klientovi, který otázky zodpovídá. Díky tomu se koučové
mohou zaměřit na řízení procesu. Koučové by se měli vyhnout hledání
odpovědí, protože to může ohrozit jejich nezbytný odstup od problému.
5. Systematičtí koučové zkoumají složité kontexty.
Prezentace problematických situací klienty je často spíše nestrukturovaná
a nejasná. Kouč vede klienta k tomu, aby rozpoznal podstatné prvky
problému a jeho strukturu. Je užitečné zaznamenávat podstatná fakta,
která by později, při řešení problému, měla být zvážena.
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3. Základní parametry koučování YES
S pomocí koučování budeme podporovat účastníky pilotáže, abychom převedli
znalosti, které získali ve školeních YES, do profesního života a podpořili je, aby
prakticky jednali s „problémovými“ mladými lidmi.
Termín koučovéng se v kontextu projektu YES skládá z následujících aspektů:
•

přemýšlet o vlastním chování,

•

nacházet řešení specifických problémů,

•

posílit vlastní silné stránky a

•

rozpoznat vlastní slabé stránky.

Koučovéng je nabízen se záměrem podpořit zaměstnance MSP, pracující s mladými
lidmi, aby prozkoumali svou situaci, zvážili možnosti zlepšení a realizovali je.
Na rozdíl od externích konzultací nabídky koučování YES nezahrnují sběr a
přiměřenou přípravu informací. Namísto toho koučové YES podporují využívání
relevantních služeb.
Krom koučování budou koučové YES pomáhat jako prostředníci ve specifických
situacích, kde je taková podpora nevyhnutelná – např. mohou asistovat při konfliktní
situaci mezi mentorem/instruktorem a mladým člověkem, která se stupňuje. Nicméně
v těchto případech by mělo být zváženo přivolání odborníka, který pomůže danou
vážnou situaci ustát.

3.1 Cílová skupina
Koučování YES je zaměřeno na personál MSP, který nabírá a začleňuje mladé
„problémové“ zaměstnance a učně, zvláště jde o podporu zaměstnanců na těchto
pozicích:
•

personalisté, kteří vybírají uchazeče o práci a uvádějí je do společnosti,
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•

mentoři, vnitropodnikoví školitelé učňů, instruktoři a další zaměstnanci na
vyšších pozicích, kteří jsou nadřízenými mladých.

„Problémoví“ mladí lidé jsou ti, kteří mají problémy se začleněním na trh práce,
protože:

•

mají nízkou úroveň vzdělání,

•

nedokončili školu,

•

nedokončili vyučení,

•

jsou socio-ekonomicky znevýhodněni (např. nemají potřebné profesní zázemí
nebo nemají dostatečné pracovní zkušenosti)

nebo jsou zde jiné důvody pro to, aby byli možnými zaměstnavateli z řad zástupců
MSP vnímáni jako potenciálně „problémoví“. Tito mladí lidé nejsou přímou cílovou
skupinou, ale nakonec budou z koučování rovněž profitovat.
Koučové YES by se měli vyhnout přímému kontaktu s těmito mladými lidmi.
Podpora YES je zaměřena na zodpovědné osoby v podnicích, s cílem umožnit jim
naučit se samostatně správně jednat s mladými lidmi.

SME

Školení

Personalisté
Mentoři

Zaměstnání

,

Školení

Koučování

Mladý člověk

Virtuální
platforma
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3.2 Cíle
Odhaduje se, že zatím jenom málo klientů má zkušenosti s koučováním.
Předpokládáme, že koučové v projektu YES budou muset zpočátku vysvětlit principy
koučování.
Zde jsou možná témata


vnímání role mentorů, vnitropodnikových školitelů, instruktorů,



vedení - zhodnocení vlastního stylu vedení,



způsob delegování práce ostatním,



chování v konfliktních situacích,



vnímání sama sebe jako instruktora, mentora, ...



očekávání / nároky mladých lidí.

3.3 Průběh koučování a organizační aspekty pilotáže YES
Koučování YES bude testováno během července 2008 a března 2009 těmito
partnery: die Berater (AT), Mission Locale de l’Agen (FR), Glotta Nova (SI), BSW
(DE), Transfer Slovensko (SK), Stichting Reflexion (NL) a Meter Silesia (CZ) každým
nejméně v osmi podnicích.
Obecně je nabídka koučování navržena velmi flexibilně, pokud jde o čas a počet
sezení. Abychom respektovali dostupné zdroje projektu (30 dnů na personál na
partnera), navrhujeme rámcově 10 sezení na jeden podnik, přičemž jedno sezení by
trvalo 30 – 60 minut. Přinejmenším první a poslední sezení je nutné zorganizovat
jako face-to-face, ostatní mohou probíhat podle možností koučů a klientů buďto
osobně nebo po telefonu.
Navíc, pokud je potřeba, doporučujeme použít nástroje virtuální komunikace. Pro
dokumentaci sezení doporučujeme použít formulář v příloze 2.
Koučování má strukturovaný průběh, který popisuje obrázek níže.
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Obrázek výše popisuje, jak by mělo být koučování YES začleněno do procesů
v podniku. Ukazuje podporu podniku ve fázi náboru a přijímání mladého
zaměstnance nebo učně.
1. Úvodní rozhovor s odpovědnými osobami v MSP
•

Struktura rozhovoru (viz příloha 1) podle účasti

•

Ujasnění očekávání, rolí a úkolů

•

Analýza potřeb a úkolů koučingu

•

Naplánování průběhu koučování

2. Nábor mladých zaměstnanců/učňů
•

Očekávání žadatelů, kritéria výběru (nezbytné podmínky a předpoklady
– tedy to, co uchazeč musí umět a co by měl umět)

•

Strategie výběru personálu

•

Příprava pohovorů

•

Hodnocení pohovorů

3. První měsíc zaměstnání
•

Zaměstnání v podniku

•

Budování důvěry

•

Vymezení základů pro budoucí spolupráci
10

4. Konkrétní situace
•

Rozbor kritických situací

•

Hledání řešení problematických situací

•

Možnosti alternativních postupů

•

Zprostředkování

Na mezilidské úrovni může být proces koučování mezi klientem a koučem popsán
takto:
1. Sejít se – první kontakt, prolomení ledů. Tento proces je pro klienta důležitý,
aby zjistil, jestli se cítí otevřený vůči něčemu novému nebo jestli se chce
něčím zabývat. Na druhou stranu kouč nastaví podmíněný rámec jako základ
pro další koučování.
2. Orientace – s ohledem na obsah koučování, k ustavení důvěry a jistoty,
posílení mezilidského vztahu mezi koučem a klientem. S podporou kouče se
klient může soustředit na aktuální problém, který chce vyřešit.
3. Analýza – detaily požadavků klienta, rozpracování záměru.
4. Změna – hlavní fáze koučování, která navazuje na předchozí části. V tomto
procesu je řešen problém a klient je podporován prostřednictvím koučování a
veden k tomu, aby našel cesty, jak problém vyřešit.
5. „Přístav“ – dosažení cíle a závěr. Kouč spolu s klientem sumarizuje průběh
koučování a opakuje kroky, které klient musí udělat.
Toto schéma by mělo být aplikováno jak v průběhu celého procesu koučování, tak na
jednotlivém sezení.
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4. Vybrané nástroje koučování
Existuje mnoho nástrojů a metod koučování. To, které z nich použijí, závisí na
koučích, jejich rozvoji a na cíli klienta.
V této kapitole představujeme přehled nejdůležitějších nástrojů koučování.

4.1 Budování důvěry
Zde jsou klíčové body budování důvěry:


Budujte vztah. Zvídavost a naslouchání s touhou dozvědět se více o
zkušenostech klienta a jejich hlubším pozadí.



Buďte realista. Můžete zkusit najít odpovědi, ale pravděpodobně to nebudou
ty správné. Věřte, že vaši klienti znají ty správné odpovědi.



Buďte upřímný. Sdělte celou pravdu tak, jak ji vidíte. Buďte milý a upřímný,
nikoli milý namísto toho, abyste byl upřímný. Neupřímnost nepomůže,
problém pravděpodobně přetrvá a klient jej stejně bude muset jednou řešit ať už za měsíc nebo za rok.



Buďte vyrovnaný. Čím více vnitřních konfliktů máte, tím méně budete
přístupný svým klientům. A naopak, čím více problémů jste vyřešil ve svém
vlastním životě, tím méně pravděpodobně budete mít potíže porozumět
problémům vašeho klienta.



Mějte pochopení. Akceptujte, že je dobré neznat všechny odpovědi. Jak
mohou vaši klienti akceptovat, kým jsou, i se všemi nedokonalostmi a
chybami, když vy to neumíte. Pamatujte si, že když klientům nepřinášíte
odpovědi, sloužíte jako příklad.



Uvolněte se. Pozvěte vaše klienty k vašemu pohledu na věc s humorem.
Používejte humor a naučte se smát sami i spolu s ostatními.

4.2 Techniky jednání
Koučové kladou dobře formulované otázky, které klientovi pomáhají zamyslet se, učit
se a rozvíjet se (namísto přinášení odpovědí). Je mnoho typů otázek, ale ne všechny
12

jsou vhodné pro koučování. Následující přehled uvádí, které otázky jsou užitečné a
které méně.1
Otázky týkající se kontextu problému
(zaměřené na problémy a chyby)


Jaký máte problém?



Jak dlouho se s ním potýkáte?



Čí je to vina?



Co je vám?

TĚMTO OTÁZKÁM SE



Kde je chyba?

VYHNĚTE!



Proč jste to ještě nevyřešil/a?

Otázky zaměřené na výstup
(pozitivní myšlení a myšlení do budoucna)
1. Co byste chtěl/a?
2. Už se vám někdy něco podobného podařilo?

TAKOVÉTO OTÁZKY

3. Jaké máte zdroje?

POUŽÍVEJTE!

4. Jaký plán si chcete udělat?
5. Co dál?
Meta-modelové otázky
(specifické a sloužící k “ujasnění”)


Co přesně jste myslel/a …?



Kdy přesně chcete…?



Co přesně vidíte, slyšíte a cítíte, když ...?

Používejte, pokud
je to nutné!

Otázky modelu Milton
(vágní, sugestivní a “ujasňující”)

1



Co vám to přinese?



Co je (na tom) důležité?

Používejte, pokud
je to nutné!

Cf. ADEC Training manual pp 61 ff.
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Jak to snadno uděláte?



Něco dalšího?

Otázky pro posun dále


Co dál?



Jak to uděláte?



S čím začnete?



Jaký plán si chcete udělat?



Co byste mohl udělat, abyste situaci zlepšil?

Otázky, zaměřené na závazky


Co uděláte?



Kdy to uděláte?



Jak se to dozvím?

Používejte, pokud
je to nutné!

Používejte, pokud
je to nutné!

Pokud klient neudělá to, co si stanovil, dobrá odpověď by mohla být:


Není to zajímavé?



Chcete si to do příště znovu rozplánovat?



Existuje jiný způsob jak se ujistit, že to uděláte?

Oceňující otázky


Co vám to umožnilo?



Co vám dosažení cíle o vás říká?



V co teď věříte, když jste to dokázal/a?

Používejte, pokud
je to nutné!

4.3 Aktivní naslouchání
Aktivním nasloucháním člověk pochopí postoj a přijme vhodnou techniku diskuze.
Tak kouč vytvoří atmosféru beze strachu, ve které se klient otevře a může se zabývat
svým problémem. Aktivní naslouchání zvyšuje klientovo uvědomění si osobní
zodpovědnosti.
Kouč pracuje na třech úrovních:
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1. Dává najevo zájem
Základní zpráva „jsem jedno velké ucho“ je zdůrazněna řečí těla a jazykovými
signály typu „ano“, „hm“, „rozumím“...)
2. Rozumí obsahu
Kouč sumarizuje klíčové výroky a vyjadřuje je vlastními slovy.
Tak se kontroluje, nakolik byl klient pochopen.


Takže když to shrneme...



Pokud vám dobře rozumím ...

Pokud klient souhlasí s předloženým shrnutím, koučování pokračuje. Pokud ne, je
to známkou toho, že došlo k nedorozumění a klient může významné body ujasnit,
což je užitečné zvláště tehdy, když jsou problémy prezentovány spíše vágně a
chaoticky.
3. Rozumí pocitům
Kouč dává najevo empatii tím, že se vžívá do klientovy pozice a snaží se tak
odhalit, co klient cítí.
I když už klient projevil své pocity, nemusí si toho být vědom. V tomto případě to
vyjadřuje mimikou, gesty a hlasem.


"... teď projevujete tendenci ...?"

4.4 Zpětná vazba
Zpětná vazba2 je způsob učení – bez ní bychom se nikdy nic nenaučili.
Tak jako se děti učí chodit, my používáme veškerou zpětnou vazbu bez přemýšlení o
neúspěchu nebo potížích. Jako dospělí si často myslíme, že se od nás očekává, že
budeme ve všem kompetentní a budeme napoprvé vědět, jak co udělat. Proto
poskytování zpětné vazby vyžaduje citlivost, dobrý vztah, schopnost srovnání a
přiměřené používání jazykových prostředků. To vytváří něco, na co může klient
vědomě reagovat a používat jako referenci a jako motivaci pro zlepšení do budoucna.

2

Cf. ADEC manual pp 84 ff.
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Co je to efektivní zpětná vazba?
Efektivní zpětná vazba je informace, která:
•

Může být vyslechnuta klientem bez toho, aby přešel do defenzivy

•

Obvykle vyúsťuje ve spolupráci a tendenci ke změně

•

Udržuje vztah otevřený a nenarušuje ho

•

Oceňuje poskytování zpětné vazby v dalších případech

Jakým způsobem můžeme efektivní zpětnou vazbu poskytnout?
Jeden ze způsobů poskytování efektivní zpětné vazby, založený na principech NLP
(Seymour, 1990), je tzv. „sandwichová“ zpětná vazba. Nazývá se tak, protože se
skládá ze tří vrstev, z nichž horní a spodní je založena na chvále, zatímco v
prostřední dodáváme konstruktivní návrhy a pozorování, podporované konkrétními
příklady:
•

Pochvala: smyslově specifická pozitivní zpětná vazba, založená na silných
stránkách, podpořená konkrétními příklady.

•

Možná zlepšení, změny, modifikace: smyslově specifická zpětná vazba,
založená na slabých stránkách, podpořená konkrétními příklady.

•

Pochvala: Celkový dojem, zaměření na správnou cestu.

Klient akceptuje zpětnou vazbu tím, že za ni poděkuje bez dalších dotazů nebo
komentářů.
Aby klient mohl maximálně využít zpětnou vazbu, je důležité se držet následujících
pravidel:
•

Buďte pozitivní.

•

Buďte konkrétní.

•

Udělejte to včas.

•

Buďte upřímný.

•

Používejte věty v ich-formě.

•

Zdůrazňujte, že je to váš subjektivní pohled.

•

Nepodávejte najednou více než 7+/-2 informací.

•

Zaměřte se na to, co klientům pomůže zlepšit učení.
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Proč poskytovat zpětnou vazbu?
Pomáhat lidem učit se ze svých chyb je důležitým aspektem budování a udržování
motivačního klimatu, který je předpokladem úspěšného učení. Přesná, dobře
načasovaná a upřímná zpětná vazba, která může vyvolat změnu, je proto jedním ze
základních kamenů dobrého kouče nebo lektora.
Nicméně, zpětná vazba není limitována jen tím, co poskytujete vědomě ve vztahu
k dané aktivitě klienta. Když prezentujeme nebo učíme, zpětná vazba od skupiny
nám kdykoli během výuky umožní monitorovat její rozpoložení – pokud jí věnujeme
pozornost, samozřejmě. Také studenti od nás při výuce dostávají zpětnou vazbu.
Studenti navíc dostávají zpětnou vazbu jeden od druhého, což je úžasný zdroj učení.
Na základě zpětné vazby můžeme vyhodnotit učení ve smyslu dosažení cílů učení a
samozřejmě může studentům pomoci sledovat jejich pokroky.
Metodou poskytování užitečné zpětné vazby je „sandwichová zpětná vazba“
1. krok: pozitivní komentář k věci
2. krok: můj názor na to, co jsem postrádal a co bych změnil
3. krok: udělat pozitivní dojem

4.5 Hledání cíle
Optimální pro koučování je, když má klient sám jasný cíl. Většina klientů touží po
změně jiných lidí nebo věří, že problémy se vyřeší, když se situace změní. V tomto
případě je úkolem koučování odvést klienta od tohoto nerealistického cíle k reálnému.
Nicméně nestačí cíl pojmenovat – cíl v systematickém koučování vyžaduje
srozumitelnou definici.
Prvky, které by měl cíl mít:
a. Měl by být jasně definován, pokud jde o obsah, rozsah a čas
i. Co klient udělá?
ii. Kdy to udělá?
iii. V jakém rozsahu?
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b. Klient by měl být schopen dosáhnout cíle na 100%
i. Co by měl udělat, aby cíle dosáhl?
ii. Má sílu na to, aby cíle dosáhl?
c. Cíl by měl být raději malý, než příliš velký
i. Pokud je cíl příliš velký, měl by jej klient rozdělit na dílčí cíle
d. Cíl by měl být popsán pozitivně a konkrétními slovy
i. “…Když budu mít čas, udělám…” lépe konkrétně: “…každé
pondělí od 17:00 do 18:00 budu…”
ii. “…práce je dobrá …“ lépe konkrétně: “…práce byla udělána
pečlivě
iii. “…bude ….” lépe na základě chování: “….udělám ….”
e. Cíl by měl obsáhnout počátek něčeho
i. “Nechci už nikdy …”
ale
ii. Co chcete dělat namísto toho?

4.6 Rozhodování
Náročným krokem v koučování je zavedení změn.
Klienti často chtějí zachovat současnou situaci a dokonce ji často začnou bránit
-

"... ve skutečnosti to není tak zlé...".

Toto chování je založeno na teorii, že jedinci, kteří mají problém, jsou chyceni mezi
dva mlýnské kameny. Na jedné straně je zde problém, kterého se chtějí zbavit, na
druhé straně má současná situace také pozitivní aspekty a klienti neví, jaké dopady
řešení problému přinese.
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Odvaha změnit situaci


Odvaha spojit výhody výchozí situace
a žádaného řešení

Co poskytuje důvod pro to, aby klient

Jak mohou být dobré aspekty výchozí

změnil chování?

situace propojeny s novou situací?





Odvaha vyjít vstříc nové situaci.

Odvaha udržet situaci

Může klient udělat něco, o čem dosud

Jaké jsou pozitivní aspekty současné

neuvažoval?

situace?
Jaké argumenty podporují udržení
stávající situace?

Při koučování je cílem najít přiměřenou alternativu, která umožní klientovi vyřešit jeho
problém. Proto kouč hledá odpovědi ke všem čtyřem polím (viz výše), dokud nenajde
adekvátní řešení.

 Někdy se stačí na současnou situaci podívat z různých úhlů.


V případě, že klient nenachází řešení v udržení současné situace, pokračujeme v

práci s druhým políčkem.



Pro ty klienty, kteří nenacházejí vhodné řešení ani ve změně ani v udržení

současné situace, představuje políčko č. 3 variantu.



Pole č. 4 klade na klienta největší nároky. Práce v tomto poli vyžaduje mnoho

času a trpělivosti.
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4.7 Organizace řešení
Po rozhodnutí, kterou metodu řešení chce klient zvolit, s ním kouč pracuje na
organizaci řešení problému.
Ta zahrnuje popis řešení, který ujasňuje všechny možné dopady na práci a
každodenní život a dává klientovi šanci oprostit se od svého chování, ovlivněného
problémem.
Klíčovými otázkami jsou:


Co signalizuje, že jste našel řešení?



Z jakého chování poznáte, že je řešení realizováno?



Jaká jsou kritéria dobrého řešení?



Jaké aspekty by řešení v žádném případě nemělo zahrnovat?

Poté, co se klient zaměří na řešení, obvykle ví, jaké kroky do budoucna by chtěl
udělat. Přesto se ale doporučuje uchopit řešení problému konkrétně.
1. Kdo...
2. co udělá (konkrétně a specificky)...
3. v jakém časovém horizontu (přesný čas, začátek a konec nebo trvání)?
4. S jakým cílem?
5. Kdo zkontroluje, jestli byly plánované výsledky realizovány?
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6. Příloha 1

YES
Průvodce úvodním rozhovorem
Společnost

Adresa

Telefon
Kontakt/funkce
Účastníci z řad
personálu
Funkce
Telefon
e-mail
Dopad školení
Modul 1

Datum

Modul 2

Datum

Modul 3

Datum

Modul

Datum

Modul 5

Datum

Koučovéng

Datum

Další

Datum

22

1

Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti?

2

Kdo je zodpovědný za nábor praktikantů?
Majitel
Vedoucí vzdělávání
Jiné

3

Jaká kritéria jsou aplikována při výběru personálu, zodpovědného za
přijímání praktikantů a mladých zaměstnanců do podniku?
Vzdělání (Vyučení, Mistr)
Zkušenosti/doba zaměstnání ve vašem podniku
Zkušenosti s prací s mladými lidmi nebo s jejich vzdělávání
Jiné

4

Prošly zodpovědné osoby nějakým dalším vzděláváním v oblasti
školení praktikantů?
Ano
Ne

5

Pokud ano, jakým?
Školením s oficiálně certifikovanou zkouškou (např. na Hospodářské
komoře)
Jiným

6

Myslíte si, že další vzdělání by podpořilo tyto zaměstnance,
zodpovědné za nábor a školení “problémových” mladých lidí, v
budoucnu?
Ano
Ne

7

Pokud ano, jaká témata by byla zvlášť zajímavá?
Role zaměstnanců, zodpovědných za praktikanty a vnitropodnikové školení
Úkoly, funkce, kompetence
Právní základy pro zajišťování praxe a zaměstnávání mladých lidí
Základy organizace praxe, předpisy týkající se pracovní doby, podpora
veřejnými institucemi a neziskovými organizacemi
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Aspekty chování mladých lidí
Kultura mladých, chování mladých lidí a problémy, které se mohou
vyskytnout při jednání s nimi
Sociální kompetence lektora, mentora
Komunikace, řešení konfliktů, motivace
Základy pedagogiky
Přenos znalostí, proces učení, učební typy, mezigenerační učení
8

Pokud ne, proč?

9

V čem vidíte výhodu následujících typů vzdělávání?
Prezenční školení lektorů, mentorů (několik modulů, kompletní oblast
témat, školení ve skupině)

e-learning (samostatné studium pro zopakování a rozšíření znalostí z
prezenční výuky mezi jednotlivými lekcemi)

Individuální koučování pro lektory a mentory
Vzájemná podpora (výměna zkušeností s lektory/mentory z jiných podniků
prostřednictvím internetové platformy)

10

Kterého zaměstnance byste zapojil do vzdělávacího kurzu v rámci
projektu YES?
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11

Jak dlouho by podle vás měl kurz trvat?
Méně než 5 hodin měsíčně.
5 – 10 hodin měsíčně
10 – 15 hodin měsíčně
Více než 15 hodin měsíčně

12

Co očekáváte od takového dalšího vzdělávání?
Jaká očekávání od takového kurzu máte?

13

Jakých cílů byste chtěl/a prostřednictvím tohoto kurzu dosáhnout?
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7. Příloha 2

YES
Dokumentace průběhu koučování (1 sezení)
Kouč

Klient

Datum koučování

Čas/Trvání:

Současná situace

Popište výchozí situaci – status quo

Cíl klienta pro toto sezení

Popište požadavky klienta. O co jde? Co je tématem tohoto sezení? Jakého cíle chce klient
dosáhnout?

Kroky k dosažení cíle

Popište konkrétní opatření, která musí být provedena, aby klient dosáhnul cíle.
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Poznámky

Metody, které kouč použil k nalezení řešení.
Důležité postřehy z koučování.

Dohoda/závěr

Popište konkrétní dohodu s klientem, co udělá do příštího sezení (konkrétního data)
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