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Externí kouč zvedne 
náladu i výsledky

Dosažení úspěšného zaangažování znamená
odstranění několika překážek, které zdržují
dobré zaměstnance od toho, aby mohli dělat

skvělou práci.“ Kevin J. Sensenig

CÍL FIREM
Firmy mají plány, kterých chtějí dosáhnout, či ještě
lépe překonat. Cíl firem je každoroční růst společ-
nosti a růst společnosti souvisí se skvělým výkonem
zaměstnanců, který souvisí se znalostí jejich práce

a zodpovědností a stejně tak pracovní spokojeností,
jež vychází mj. z těchto faktorů: pracovní prostředí,
atmosféra v kolektivu, mezilidské vztahy, charakteris-
tika daného člověka, jasná definice očekávání, propo-
jování zaměstnanců skrz starostlivost, zodpovědnost
a vlastnictví úkolů.

PRACOVNÍ VS. ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST
Dospělý člověk stráví v práci čtvrtinu, možná i třetinu
svého aktivního života. 

Chybí vašemu týmu ten správný „drive“? Pokulhává ve výsledcích a křivka grafu
výkonnosti prudce klesá? Pak je to jasné. Jedinou udržitelnou konkurenční
výhodu firem totiž lze nalézt v zapálených a zapojených zaměstnancích.
Základem celkového modelu je znalost, jak konkrétních důvodů, proč
zaměstnanec nevykonává svou práci, tak i přesných kroků k vyřešení každého
z nich a jejich implementace.
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Když se podíváme z čeho je tvořena životní spoko-
jenost překvapivě zjistíme, že v průměru jednu pě-
tinu až jednu čtvrtinu tvoří spokojenost s prací. Vý-
zkumy Spector, 1997; Wright & Bonnett, 1997; Wright
& Cropanzano, 2000; Wright & Staw, 1999) ukazují,
že spokojenější zaměstnanci mají tendenci více spo-
lupracovat, jsou více nápomocní svým kolegům, jsou
přesnější a časově efektivnější, nevynechávají pra-
covní „docházku“, nevymlouvají se a zůstávají praco-
vat ve společnosti déle než nespokojení zaměstnanci.
Spokojenější zaměstnanci jsou současně pozitivněji
ohodnoceni ze strany svých nadřízených. 

SOUČASNÁ SITUACE „NÁRAZOVEK“
Tzv. Rozvojové plány má zajisté každá firma. Ať už se
jedná o školení pro zaměstnance nebo rozhovor s in-
terním koučem pro vyšší management. Účast na ško-
leních by se dala přirovnat jako procento z celkové
známky na škole. Na jednu stranu se lidé dozví nové
věci, ze kterých nikdo nezkouší, a na druhou stranu,
pátrají, k čemu to přesně bylo? Jak uplatnit školení na
netechnické znalosti ve své práci? Někdy chybí link
mezi tématem školení a praktickou částí, zapojením
do každodenního života. Školení jsou někdy bohužel
vnímána zaměstnanci buď jako nárazová zpestření
pracovního dne, anebo vytržením z denní práce bez
návaznosti na další souvislosti.

KDE SE UKRÝVÁ VNITŘNÍ DRIVE? 
Celkový model usnadňuje firmám poznat v souvislos-
tech celou problematiku z nadhledu a nové perspek-
tivy nezávislého pozorovatele a zapracovat, které fak-
tory ovlivňují nálady a vzájemně nesouvisející emoce
zaměstnanců, které jsou podnětem, jak moc jsou za-
městnanci spokojení a zapojení do práce. To vše je
následováno začleněním nových poznatků do každo-
denního pracovního života všech zainteresovaných
stran a upevnění nových zvyků. Celý proces trvá šest
měsíců, po jehož uplynutí majitelé a ředitelé uvidí vý-
sledky odražené v celkovém hospodaření firmy. 

VŠECHNO JE TO O (V) LIDECH – POZNEJTE JE
To hlavní, co zaměstnanec většinu dne řeší jsou kole-
giální mezilidské vztahy, interakce s ostatními a mezi
týmy, kde všichni chtějí na konci dne to samé – být
spokojeni. A právě proto ve firmách uplatňovaný cel-
kový model se zaměřuje na komunikaci a na vztahy
kolegů ve společnosti na všech úrovních, zahrnující
aspekty (1) každodenní práce, (2) interakce na praco-
višti a (�) osobní charakteristiky a nálady jednotlivců
s cílem zvýšit spokojenost zaměstnanců. Efekt jednot-
livých školení je jistě viditelný, ale tento celkový pří-
stup je i hmatatelný i ve formě lepších výsledků. 

MOTIVACE DÁVNO NENÍ JEN O PENĚZÍCH
Zaměstnanecká spokojenost jde ruku v ruce s moti-
vací. Pocit duševní pohody zaměstnance je velmi dů-

ležitý ve vztahu k pracovním výsledkům. Člověk je
motivován automaticky tím, že je na něj brán ohled.
Díky efektivnímu koučování lidé cítí, že o ně mana-
žeři pečují a váží si jejich přínosů. Čím více nehmot-
ných forem motivace dostávají, tím lépe – odrazí se to
v jejich větším pocitu zapojení a propojení. 

KLÍČ V EXTERNÍM KOUČOVI
Z čeho se tedy celkový model skládá a v čem je jiný?

První rozdíl je zajištění pohledu na věc celkového
nadhledu externího kouče.

Firma je brána jako celek, do kterého se nahlédne
a zjistí, jak funguje nyní a jak jsou jednotlivé skupiny
zúčastněných propojeny.

Je to intenzivní půlroční koučink a průzkum, do
kterého jsou postupně zapojeni všichni zaměstnanci.

Výhody externího kouče jsou enormní. Hlavní spo-
čívá v otevřenosti zaměstnance. Jelikož je kouč ex-
terní, není zahrnut do politiky společnosti a zároveň
etika mu ani nedovoluje odkrývat jakékoli informace
ze sezení komukoli! Zpětná vazba od zaměstnanců,
kteří vyzkoušeli interního kouče, byla spíše negativní
s tím, že nefungoval. To se stalo kvůli jejich pocitu, že
se nemohou otevřít a tím sdělit celý příběh. Toto je
hlavní výhoda v externím koučovi – zaměstnanci se
mohou cítit uvolněnější a být otevřenější s informa-
cemi a detaily, které mohou být kritické pro zlepšení
jejich výkonu. Z jejich pohledu je zároveň externí
kouč více objektivním a důvěrným partnerem na je-
jich cestě. Tomu pomáhá i to, že kouč není zahrnut
v každodenních aktivitách a nemá předsudky vůči
koučovanému ani společnosti. To vše vede k intenziv-
nímu, vysoce energetickému koučování, které může
mít podstatné výsledky v krátkém čase.

Jeden z prvních kroků v rozvíjení potenciálu kaž-
dého zaměstnance je poznat, proč lidé nevykonávají,
jak mají a co se s tím dá udělat. Existuje pět hlavních
bariér k lepšímu výkonu: 
1. Zaměstnanec neví, co má dělat,
2. Neví, jak to má udělat,
3. Nevěří, že to může udělat,
4. Neví, proč to má dělat,
5. Nechce to dělat.

ODPOVĚDI PŘÍMO PŘED OČIMA
Přístup ve spolupráci je na straně klienta – firmy, kam
externí kouč bude docházet po danou dobu a pravi-
delně se setkávat se všemi zaměstnanci, je důležité
nevytrhávat je z jejich práce na dobu delší, než je
nutné. Hlavní zdroj spokojenosti v týmu najdete
v týmu samotném při každodenní práci. Tam se skrý-
vají odpovědi na to, jak kdo s kým vychází a proč.
A zároveň i klíč k odemknutí a dosažení vyššího po-
tenciálu zaměstnanců, které vede k vyšším hospodář-
ským výsledkům společnosti. •
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