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Význam a postavenie
koučingu v organizáciách

naprieč generáciám



ICF Global Consumer 
Awarness Study 2022

• 30 krajín
• 30.000 ľudí
• 15.000 – etablovaný trh
• 15.000 – rozvíjajúci sa trh



Povedomie o profesionálnom
koučingu

51%
(2010)

70%
(2021)



Povedomie o profesii kouča

73% 28% úplne
44% čiastočne



Koučovanie ako súbor zručností

65%
Západná Európa
Stredný Východ
Afrika



Generačný pohľad a 
koučingový vzťah

47%
Mileniáli

21%
Povojnová
generácia



Anna Hudáková



Koučing a jeho 
miesto v rozvoji firiem 

a jednotlivcov

Anna Hudáková
www.hudakova.eu

anna@hudakova.eu

http://www.hudakova.eu/


Prečo 

koučing 

prežíva 

boom?



VUCA Svet
Volatility –

Premenlivosť

Dynamika zmien je 

častejšia, rýchlejšia 

a extrémnejšia

Uncertainity –

Neistota

Je stále ťažšie 

plánovať a 

predvídať

Vízia

Jasne 

komunikovaná vízia, 

silná firemná 

kultúra, zdieľanie 

hodnôt, 

transparentné ciele

Pochopenie

Pravidelná reflexia, 

experimentovanie s 

možnosťami, kultúra 

učenia sa z chýb

Complexity

Zložitosť

Bránia ľahkému 

pochopeniu a 

jednoduchým 

riešeniam

Ambiguity

Nejednoznačnosť

Nie je jednoduché 

„dobré“, alebo „zlé“, 

fakty môžu mať viac 

významov, rôzne 

riešenia

Jasnosť

Dôvera, 

transparentnosť, 

jasná komunikácia, 

interný networking, 

tímová spolupráca, 

podpora tímovosti

Adaptabilita/ 

Agilita

Sloboda 

rozhodovania, 

podpora a rozvoj 

zamestnancov, 

učiaca sa kultúra



Kompetencie 
21.storočia

Zručnosti učiť sa Gramotnosť Zručnosti pre život

Kritické myslenie

Kreativita

Spolupráca

Komunikácia

Informácie

Média

Technológie

Flexibilita

Leadership

Iniciatíva

Produktivita

Sociálne zručnosti



Sir John Whitmore: Koučing je uvoľnenie ľudského 

potenciálu, s cieľom maximalizovať jeho výkon

Peter Bluckert: Koučing je facilitácia učenia a rozvoja

s cieľom zlepšiť výkon a zvýšiť individuálnu efektivitu,

dosahovanie cieľov, osobnú spokojnosť a naplnenie

potenciálu

« koučovanie je o partnerstve s klientmi a spoločnej

účasti na premyslenom kreatívnom procese, ktorý

ich inšpiruje k maximalizácii ich osobného a

profesionálneho potenciálu.“ - Medzinárodná

federácia koučov (ICF)

Koučing 
ako nástroj 
rozvoja 



Učenie ako jedna 
zo základných 
hodnôt firmy

Individuálne plány, 
koučing, mentoring

Odmeňovať a 
podporovať rozvoj a 

vzdelávanie

Podporovať zdieľanie 
vedomostí a 
informácií

Zmysluplné rozvojové 
a vzdelávacie plány 

podľa potrieb biznisu 
a jednotlivcov

Už pri prijímaní zamestnancov vyberať ľudí, ktorí sú 

otvorení inováciám a učeniu sa

Tvorba 
učiaceho sa 
ekosystému 
vo firmách



70% 20% 10%

• Learning by 

doing

• Projekty

• Nové výzvy

• Nové 

pracovné 

postupy

• Interakcie

• Koučing
• Mentoring

• Shadowing

• Formálne 

vzdelávanie

• Tréningy –

online aj 

offline

• Workshopy

Zmysluplné vzdelávacie programy by mali byť

zamerané na potreby spoločnosti, ale aj na

potreby jednotlivcov, zapájať rôzne cieľové

skupiny – Manažérov, Key Players, High

Potentials,

Rozvoj a 
vzdelávanie 



Koučing môže 
pomôcť aj v 
retencii
zamestnancov

Zdroj: HR Pulse 11, Profesia a Open HR Forum, Okt 2022



Vaše otázky?



Ďakujem

Anna Hudáková
anna@hudakova.eu



Ľubica
Takáčová, PCC



Learning & 
Development

-
Coaching 

ĽUBICA TAKÁČOVÁ
LIFE UP



L&D stratégia na rok 2023 - 2025
ITO model (COVID – VUCA)

ORGANISATION

GROUP

TEAM

INDIVIDUAL 

Hierarchie

Agilné tímy

Dospelé organizácie

20.cent.

INDIVIDUAL

ORGANISATIONTEAM 

21.cent.

RESULT

GOAL

GOAL

RESULT



Príčiny / motívy koučingu

Good Habitz / Coaching Culture

HBR

COACHING
Intro – Personal 

issues



Skupinový verzus individuálny rozvoj
ČO JE CIEĽ?

SKUPINOVÉ VZDELÁVANIE                                                       INDIVIDUÁLNY ROZVOJ 

INTERAKCIA  - TRÉNING ZRUČNOSTÍ                                INTROSPEKCIA - SEBAUVEDOMENIE

Digital Learning Trends 2020  - Docebo

Training Zone – UK 2021 - https://www.trainingzone.co.uk

47 %

nárast

one to one

-

Covid efekt

Training Zone

Survey

-

Coaching

Mentoring

Terapia

https://www.trainingzone.co.uk/


Práca s
potenciálom
Koučing

Upskilling, Reskilling 
(COVID – VUCA)

peopleanalytics.com / Coaching Culture

Digitálne
zručnosti

Práca s dátami
Kritické
myslenie

Stratégie
Rozhodovanie

v neistote

Diverzita
Inklúzia

Energia
Sebauvedomenie

EQ

Systém

Dáta

Proces

Ľudia

Tímy

Organizácie

MANAŽÉRI 

A ICH KOUČOVACIE 

ZRUČNOSTI



Good Habitz / Coaching Culture

HBR

Resilient 
Companies 

McKinsey 



Typy osobností a
motívov pre individuálny koučing

Akú má klient potrebu?

„Nechcem riešiť svoje témy v skupine.“

„Pomôže mi, keď si to sám prejdem ešte s niekým mimo reakcie ostatných.“

„Zdieľanie s niekým nezainteresovaným našou firemnou kultúrou mi robí dobre.“

„Chcem mať viac času to spracovať a uvedomiť si, čo potrebujem.“



KTO je v koučovacom procese
vo firemných prostrediach

• Manažéri, strategické pozície, talenti (progres / zmena)

BENEFIT VERZUS POTREBA?

• KOUČING NEVNÍMAŤ HO LEN AKO  VIP NÁSTROJ

KTO SÚ kľúčoví ľudia vo firme?

KTO BY MOHOL BYŤ v koučovacom POOLE? a PREČO?



Tomáš
Pešek, PCC



Partnerský prístup 













https://youthwatch.sk/trendy/



WORK

LIFE

LIFE









Koučing a mladá 
generácia
Tomáš Pešek, PCC
5.10.2022, Bratislava

www.improve-se.sk
www.youthwatch.sk

http://www.improve-se.sk/
http://www.youthwatch.sk/


Úspešné príklady zavedenia 
a rozvoja koučovacej kultúry 

v organizáciách

Panelová diskusia - Erika Falťanová, ACC


