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Pojem koučování se stal velmi frekventovaným termínem 
nejen v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, ale 
i běžného života. Setkáváme se s koučováním obtížných 
situací jak v pracovní, tak osobní rovině, koučování rodi-
ny, týmů, i organizací. 

Koučování rozvíjí potenciál lidí cestou objevování a uvě-
domování si, jde o „nenásilnou a taktní formu ovlivňo-
vání“.

Na následujících řádcích bychom Vás chtěli seznámit s tím, 
co přináší koučování nebo spíše koučovací styl na příkla-
du  z praxe stomatologické kliniky.

Příběh ze života stomatologicKé ordinace
Hanka a Lenka jsou stomatologické sestry střídající se 
v ordinaci na klinice MUDr. Neráta. MUDr. Nerát je zku-
šený lékař, s více než dvacetiletou praxí, mezi svými kli-
enty oblíben pro svou pečlivost a vstřícnost.  Od sester 
vyžaduje jasný řád, pořádek, a kromě jiného také peč-
livě uklizenou ordinaci. Sám se cítí nejspokojeněji, když 
mu práce pěkně ubíhá od ruky a dodržuje předem sta-
novený časový plán. Na klinice se mu během jeho praxe 
vystřídalo několik sester/asistentek, zkušených, profesně 
zdatných, které se velmi rychle naučily, co od nich očeká-
vá. Hanka je jedna z nich, s lékařem tvoří sehraný tým již 
osmý rok. Poté, co z rodinných důvodů přešla na částečný 
úvazek, začala se střídat s Lenkou, absolventkou s roční 
praxí. Lenka má jen malou profesní zkušenost, nicméně 
snahu vyhovět a ochotu profesně růst. V dosud sehrané 
ordinaci svou nezkušeností někdy porušuje léta zaběh-
nuté postupy, aniž by jejím záměrem bylo vyvést stávají-

cí tým ze „zajetých kolejí“. Stává se, že Lenka zprvu ob-
čas, po určité době častěji odchází z ordinace odpoledne, 
aniž by provedla úklid, dezinfekci či sterilizaci nástrojů, 
nebo uklidila kuchyňku po kávě či svačině. Hanka zpo-
čátku snáší situaci útrpně a snaží se ráno dát do pořádku 
vše, než přijde lékař. Snaží se Lence opakovaně říci, jak je 
důležité uklízet ordinaci, ale bezvýsledně. Lenka vnímá 
připomínky jako útok na svou osobu a její nezkušenost.

Jednoho rána pohár trpělivosti přeteče, Dr. Nerád je 
opakovaně nervózní poté, co zjistí, že ordinace není při-
pravená. Atmosféra v ordinaci houstne a je čas najít ře-
šení. Vrchní sestra přichází do situace, kdy si stěžuje lé-
kař i Hanka na neúnosný stav.  Vrchní sestra zve Lenku 
“na kobereček“.

 Dobrý den Lenko, pozvala jsem si Vás, abychom si pro-
mluvily o situaci v ambulanci. Slyšela jsem od sestry Han-
ky i doktora, že se opakuje často situace, kdy po sobě ne-
cháte ordinaci neuklizenou. Co mi k tomu řeknete? Je to 
pravda?
 Nevím, co všechno Vám řekla Hanka. Stalo se to pár-
krát, nemyslím si, že je to zase tak velký problém, jako se 
z toho dělá.
 Takže připouštíte, že po Vás někdy ordinace zůstane ne-
uklizená. Jak mi to vysvětlíte?
 Když se přetáhne, a to se u doktora přetahuje poměr-
ně často, nestíhám úklid, nemůžu být v práci každý den 
o půl hodiny nebo hodinu déle.
 Určitě víte, že je nezbytné z hygienických a organizač-
ních důvodů uklízet po skončení ordinace…
 Ale já jsem Vám vysvětlila, že tenhle stav je výjimečný,
vůbec mám pocit, že si na mě Hanka zasedla.

Mgr. Kateřina Koželská, Mgr. Renata Šalatová

Hormed, s.r.o.
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 Nejsme tady od toho, abychom, řešily Vaše vzájemné
sympatie, jde o úklid ambulancí. Shodneme se na tom, že 
každé odpoledne po ordinaci bude proveden úklid podle 
organizačního řádu ambulance, jinak bychom situaci mu-
seli řešit radikálněji.
 Samozřejmě…

Vrchní sestra se s Lenkou dohodla, tedy alespoň to před-
pokládá. Lenka odchází s pocitem, že vlastně prohrála, 
Hanka si na ní stěžovala a vrchní sestra se postavila na její 
stranu. Úklid ordinací bude pravděpodobně fungovat 
(kdo by chtěl riskovat snížené prémie, opakované napo-
menutí, nepříjemnosti), Lence zůstává ze situace pachuť 
nespravedlnosti a hlavně bylo zaseto semínko nedůvěry 
a nesympatií ke spolupracovníkům. O ochotě vyjít dru-
hým vstříc nemůže být řeč.

To, co se odehrálo v rozhovoru, příručky nazývají jako di-
rektivní přístup. Vrchní sestra je v roli experta, který pře-
vzal odpovědnost za řešení problému. Postoj by se dal 
jednoduše shrnout: vím, co je pro Vás dobré a rozhodnu 
ve prospěch Vás, kolegů i pracoviště. Neuvěřím Vám, do-
kud mě nepřesvědčíte o opaku, neboli moji důvěru máte 
ve chvíli, kdy úklid bude fungovat, jak má.

Jde to jinak? Zkusme si představit rozhovor, který by 
se za téže situace odehrál přístupem, nazývaným jako 
koučovací. 

na začátKu otevírejte dveře dialogu
Dobrý den Lenko, jsem ráda, že jste přišla. Jsme tady, 
abychom probrali situaci, která se týká plynulého provo-
zu ordinace. Včera jsem sledovala ranní provoz ordinací 
a stavila jsem se i ve Vaší ordinaci, kde jsme s  řadou dal-
ších organizačních záležitostí probírali i závěrečný úklid 
po skončení ordinačních hodin. Dotkli jsme se problému, 
který asi znáte z praxe, ne vždy je ordinace ráno uklizená 
podle předpisů a spolupracovníci ráno přijdou do situa-
ce, kdy se nejdříve musí uklidit. Jak vidíte popsanou situ-
aci vy? Jaká je Vaše zkušenost s úklidem ordinace?

Vrchní sestra v úvodu navodila konstruktivní dialog. Ne-
obviňuje Lenku, neříká, co dělá špatně, ani neuvádí, že 
si Hanka a lékař stěžovali, zasazuje celou situaci do ne-
utrálního kontextu. Žádá, aby jí sdělila, jak situaci vnímá 
ona. Cílem je otevřít dialog, povzbudit Lenku v rozhovo-
ru ke sdílení, vytvořit pocit zájmu.

zjišťujte, jaKá je realita. o co vlastně jde?
V další fázi rozhovoru se vrchní sestra potřebuje dopát-
rat toho, jak vypadá skutečnost. Opravdu zůstává ordi-
nace bez úklidu, dezinfekce, sterilizace? Kolikrát týdně 

se to děje? Co situaci způsobuje? Proč tento stav vůbec 
nastal? Nejenom ona, ale i Lenka potřebuje porozumět, 
čeho všeho se problém týká. Je čas pokládat otázky, kte-
ré umožní situaci objasnit.
Kolikrát se Vám v poslední době stala situace, kdy ordina-
ce nebyla v pořádku po skončení pracovní doby?
Které úkony konkrétně nebyly splněny?
Co je pro Vás největší překážkou jejich splnění?
Je něco, co Vám znesnadňuje plnit zadané úkoly v oblasti 
úklidu, dezinfekce, sterilizace?
Co je vlastně příčinou stavu?
Co neuklizená ordinace znamená pro ty, kteří ráno na-
stoupí na směnu v praxi? V čem se jim ztíží ošetřování 
klientů? 
Jaké to je, když se situace stává Lence?

Vrchní sestra není v roli vyšetřovatele, pečlivě volené 
otázky by měly navést Lenku, aby si na ně dokázala od-
povědět sama. Aby pro sebe sumarizovala, jak často se jí 
problém stává, jaké to má následky pro kolegy, ordinaci, 
klienty i pro ní samotnou, a jaké jsou důvody stávajícího 
stavu. Lenka by v ideálním případě měla sama dojít k zá-
věru, že neuklizená ordinace rovná se problém pro všech-
ny včetně jí a situace by se měla řešit, aniž by měla pocit, 
že je „tlačená do kouta“. 

V této situaci je většina koučujících v pokušení vidět situ-
aci svýma očima, usměrňovat zaměstnance k tomu, aby 
stav viděl stejně, přizpůsobil se úhlu pohledu. Přístup 
„uznejte můj náhled a zařiďte se podle něho“ („…takže 
připouštíte, že… určitě víte, že… shodneme se na tom, 
že… jinak bychom museli situaci řešit radikálněji…“) je 
cestou k tomu, jak sejmout odpovědnost z těch, kterých 
se problém týká, a převzít ji na bedra kouče.
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Je důležité přijímat způsob myšlení, vidění druhého člo-
věka a snažit se pochopit jiný úhel pohledu, který může 
být inspirativní pro všechny. Nehodnoťte, místo toho žá-
dejte bližší vysvětlení. Pokud víme, kde je problém, je čas 
hledat způsoby, jak jej řešit.

hledání možností, jaK situaci řešit
Nyní obě vědí, že stav se opakuje přibližně jednou až 
dvakrát týdně, a přesně si popsaly, jaké to má násled-
ky pro všechny zúčastněné. Lenka začíná o situaci pře-
mýšlet v jiném kontextu, zvažuje, jak vlastně neuklizená 
ordinace komplikuje život i jí samotné. Vrchní sestra ne-
musela mentorovat, poučovat, nálepkovat viníka situa-
ce, správně položenými otázkami dokázala Lenku dovést 
do bodu, kdy je sama motivovaná něco na svém chování 
změnit. Je čas hledat možnosti, jak situaci řešit.

V této fázi jde o to najít co nejvíce možných řešení. Kouč 
nedává jasné návody k řešení, povzbuzuje pracovníka 
k tomu, aby si k řešením došel sám. Pozor, abyste v této 
etapě nesklouzli k tomu vnucovat svá řešení a nabízet od-
povědi dříve, než koučovaný vyčerpá svůj potenciál.

Co můžete udělat pro to, abyste v ordinaci nemusela být 
přesčas a přitom stihnout všechno potřebné?
Jak můžete jinými způsoby organizovat práci v ordinaci?
Je něco, co Vám usnadní závěrečný úklid?
Mohou Vám pomoci kolegové, aniž by vykonávali práci, 
která jim nepřísluší?
Co všechno Vás ještě k situaci napadá?
Pojďme si všechna řešení sumarizovat.
Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivá řešení?
Co navrhujete? Jak situaci vyřešíme?
Která z uvedených možností je nejvíce reálná a správná?

Vrchní sestra se s Lenkou dobrala společného řešení, Len-
ka může některé úkony provést v mezičase ošetřování kli-
entů, i postupy závěrečného úklidu lze zefektivnit tak, 
aby trvaly podstatně kratší dobu. Hanka může poskyt-
nout za léta praxe rychlejší a účinnější postupy.

jaKé cíle si na závěr stanovíme?
Jsme u klíčové otázky a prubířského kamene celého roz-
hovoru: jak rozhodnutí transformujeme do zcela kon-
krétního cíle?

Lenko, shodli jsme se na tom, jak budete postupovat 
v případě úklidu ordinace. Jaký cíl si v této oblasti vytkne-
te, aby ordinace vypadala ráno podle předpisů? 

(A jsme opět u metody smart z mnoha předcházejících 
textů seriálu článků. bez konkrétních cílů jde rozhovor 
do ztracena…).

s (konkrétnost cíle). Co všechno bude jinak? Jak bude 
přesně vypadat ordinace ve chvíli, kdy za sebou odpole-
dne zavřete dveře ordinace? Jak přesně poznáme, že se 
situace změnila?

m (měřitelnost cíle). Podle jakých přesných kritérií pozná-
me, že se situace změnila? 
a (akceptovatelnost neboli motivace k plnění cíle). Co 
bude uklizená ordinace znamenat pro Vás? Co pro Vaše 
kolegy? V čem se Vám usnadní práce ráno? 

r (reálnost cíle). Dá se cíl zvládnout, je to pro Vás reálné?

t (určení termínu cíle). Kdy bude cíl naplněn? V jakém sle-
du budete měnit termíny?

na závěr PodPora
V závěru rozhovoru je důležité najít zdroje, které napo-
mohou v plnění vytýčených cílů.
Co pro Vás mohu udělat já?
Co pro Vás může udělat Hanka?
Je něco, co Vám usnadní situaci?

Vrchní sestra se v koučovacím rozhovoru přesunula z role 
experta do role kouče, který dokáže Lenku nenásilně při-
vést k pochopení problému, návrhu řešení a převzetí od-
povědnosti za řešení. Dokáže ji motivovat ke změně 

Lenka odchází spokojená. Nebylo s ní jednáno jako s viní-
kem, který se zpovídal ze svých provinění, ani jako s ně-
kým, kdo má méně praxe a tedy menší pravdu. jednání 
koučovacím přístupem znamená umět pracovat s chyba-
mi. nikoliv je tolerovat či dokonce omlouvat, ale využít 
je pro poučení do budoucna: jaké poučení si z nich odne-
seme, aby se situace neopakovala. V organizačních kul-
turách, kde se hledá viník či dokonce „černé ovce“ týmu 
obviňované za neúspěchy, nemůže koučování fungovat.

V koučovacím procesu jsou koučové vnímáni jako spolu-
pracovníci, průvodci, důvěrníci, partneři. Pracují s klien-
tem (spolupracovníkem/podřízeným) tak, že jej pomocí 
otázek navigují k různým úhlům pohledu na věc, dodá-
vají podporu a povzbuzení. Kouč klientovi neradí a neo-
vlivňuje ho svým postojem. Koučovací přístup předsta-
vuje nový typ přístupu k lidem, jejich vedení a řízení. To 
se týká i vztahu k sobě. Vztah k druhým lidem se obvykle 
odvíjí od toho, jaký vztah máme sami k sobě. Koučování 
obecně zlepšuje vztah klienta k sobě samému, jeho sebe-
vědomí a sebedůvěru. Koučovací přístup nepoužívá při-
kazování, přesvědčování, ovlivňování ani kontrolu. Jeho 
vlivem dochází k lepší komunikaci.

(kk, rš)


