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Abstrakt 
 

 

Predkladaná rigorózna dizertácia sa zaoberá možnosťami reteamingu ako 

koučovacej metódy. V teoretických kapitolách mapuje práca problematiku koučovania: 

jeho hlavné východiská, aspekty a prístupy. Ďalej sa venuje na riešenie orientovanému 

prístupu a jeho väzbám na reteaming. Dôkladne predstavuje metódu reteamingu, a to ako 

na základe štúdia sekundárnej literatúry, tak aj osobných skúseností. V empirickej časti 

predkladá práca kvalitatívny výskum troch prípadov, u ktorých bola využitá metóda 

reteamingu. Tieto prípadové štúdie sú autorkou bohato komentované, s cieľom 

sprostredkovať o tejto koučovacej metóde komplexnú predstavu. Interpretačné pasáže 

zhrnujú silné aj menej silné stránky reteamingu a ponúkajú odporučenia súvisiace s jeho 

efektívnosťou a s možnosťami využitia v sociálnej práci. V návrhovej časti je predložený 

sylabus kurzov reteamingu zameraný na sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej 

práce.   

 

Kľúčové slová: 

koučovanie – S-F prístup – reteaming – sociálna práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The presented PhDr. dissertation discusses reteaming as a method of coaching. 

Theoretical chapters map the field of coaching as such: its background, aspects, and 

approaches. Moreover, they deal with the solution-focused approach and its relations to 

reteaming. They introduce the method of reteaming, taking the advantage of the secondary 

literature and personal experience. Empirical sections of the work present qualitative 

research of three cases which was realized with the use of the reteaming method. The three 

case studies are richly commented with the aim to illustrate a most complex picture of this 

method of coaching. The interpretation section summarizes both strong and weaker aspects 

of reteaming, and offers recommendation with regard to its efficacy and application in 

social work. The proposal section consists of a syllabus of a reteaming course targeted at 

social workers and students of social work. 
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Úvod 

 V rámci tejto rigoróznej práce predstavujeme reteaming ako koučovaciu metódu. 

Reteaming vychádza z na riešenia orientovaného prístupu1 a ten je jedným z prúdov 

systemického smeru nielen v psychoterapii. K výberu práve tejto koučovacej metódy nás 

viedli štyri hlavné dôvody. V prvom rade v nej vidíme veľký potenciál. Sme presvedčení, 

že môže poskytovať značnú inšpiráciu pre akúkoľvek prácu s ľuďmi, a je teda relevantný 

aj pre oblasť sociálnej práce. Touto rigoróznou dizertáciou by sme radi prispeli k tomu, aby 

sa táto metóda inšpiráciou skutočne stala. Ďalšie tri dôvody sú skôr osobné. Sú nám blízke 

myšlienky konštruktivizmu a postmodernej paradigmy2, z ktorých reteaming vychádza. 

Ďalej sme mali možnosť učiť sa reteamingu priamo od jedného z jeho dvoch fínskych 

zakladateľov: Bena Furmana, M.D3. Táto metóda nás oslovila svojou elegantnou 

prirodzenosťou, prepracovanou koncepciou aj priestorom pre tvorivosť. Štvrtý hlavný 

dôvod vznikol, keď sme začali úspešne overovať jej užitočnosť priamo v praxi. Pretože je 

to jedna z metód, ktorú používame pri koučovaní jednotlivcov aj skupín, nech už vo 

firemnom kontexte alebo v súkromnej praxi.  

 V prvej kapitole textu predstavujeme koučovanie. Najprv je definovaný obsah tohto 

termínu. Aj napriek väčšiny spoločných bodov ho vymedzujeme oproti supervízii. Pretože 

sa celá rigorózna práce snaží o popísanie možného presahu reteamingu do sociálnej práce, 

venujeme téme supervízie, ktorá k sociálnej práci patrí, viac priestoru. Zaoberáme sa tým, 

čo je ku koučovaniu treba, a tým, ako by mohlo vyzerať. V druhej kapitole naznačuje 

hlavné myšlienkové zdroje koučovania vychádzajúca z hlavných psychoterapeutických 

smerov. V tretej kapitole vytvárame kontext pre zoznámenie sa s reteamingom 

predstavením širšieho smeru, do ktorého patrí, teda na riešenie orientovaného čiže S-F 

prístupu. Potom už sa venujeme naznačeniu vlastnej metódy reteamingu. Najprv 

kombináciou teoretického výkladu a praktických odporučení a v ďalšej, teda piatej 

kapitole, na základe troch prípadových štúdií. Tieto prípadové štúdie, komentovanie 

prínosov a swot-analýza sú praktickou súčasťou rigoróznej práce a jedná sa o mapovanie 

kvalitatívnym prístupom. Nakoniec sa v poslednej kapitole zamýšľame nad širším 

použitím metódy reteamingu v sociálnej práci a navrhujeme cesty, ktorými by sa mohla 

                                                 
1  Na riešenie orientovaný prístup je ďalej uvádzaný pod skratkou svojho anglického názvu, teda ako S-F 

prístup.  
2  Postmodernizmus je európsky myšlienkový smer konca 20. storočia, ktorý je založený na pluralite, 

neexistencii dogiem a vytváraní vlastnej reality.  
3  Druhým tvorcom reteamingu je Tapani Ahola, M.D., a informácie o ich Helsinki Brief Therapy Inštitúte 

je možné nájsť na www.reteaming.com. 



šíriť, hlavne podobu kurzu, v ktorom by bol reteaming ponúknutý sociálnym pracovníkom. 

 Pri písaní práce sme narazili na niekoľko ťažkostí. Koučovanie má dávne korene a 

v širšom slova zmysle je možné za jeho predchodcu považovať už Sokrata4. Ako o 

koučovaní sa o ňom hovorí ale len niekoľko desiatok rokov. Teoretické vymedzovanie jeho 

problematiky teda nie je ľahké. Navyše v tejto oblasti nie je všetko nejako štruktúrované 

všeobecným konsenzom. Pokúšame sa to preklenúť odkazom na najpodstatnejšiu dostupnú 

literatúru. Ďalšou otázkou je, na základe ako širokého kontextu metódu reteamingu 

predstavovať. Nakoniec sme sa rozhodli neklásť dôraz na predstavenie postmodernizmu, 

radikálneho konštruktivizmu, ani kybernetiky II. rádu5 (tj. myšlienkové zdroje teórie 

vedúcej k tejto metóde), a obmedzujeme sa len na S-F respektíve na riešenie orientovaný 

prístup ako súčasť systemiky. Domnievame sa, že pre rozsah tejto práce je to optimálna 

šírka predkladaného kontextu.  

Rozsah textu rovnako tak súvisí s možnou hĺbkou skúmania v prípadových 

štúdiách. Radšej sme zvolili výskum troch prípadov, kde bol reteaming použitý, i keď je 

tak náš popis menej podrobný, než keby sme popisovali iba jeden. Rozhodli sme sa tak 

kvôli vytvoreniu farbistejšej a jasnejšej predstavy o tejto metóde. Stáli sme tiež pred 

otázkou výberu vhodnej výskumnej vzorky. V Česku nie je zatiaľ veľa certifikovaných 

koučov reteamingu. Jediné certifikované pracovisko, ktoré u nás reteaming vyučuje, je 

olomoucké združenie Dalet. Reteaming je súčasťou ich terapeutických výcvikov. V 

minulom roku ho tiež absolvovalo niekoľko sociálnych pracovníkov v rámci výcviku 

koučovania a manažérskych schopností. Niektorí ho použili k sebekoučovaniu a vzhľadom 

k ich vedúcej pozícii mal efekt aj na premenu ich organizácie.  

Dve z prípadových štúdií nášho výskumu sú realizované práve s dvomi sociálnymi 

pracovníkmi, manažérmi a zároveň absolventmi zmieneného výcviku. Bolo by ale podľa 

nás dosť nepostačujúce venovať sa skúmaniu reteamingu len v situáciách, kedy nebol 

aplikovaný na celý tím, čo, ako plynie z jeho názvu, patrí k jeho najväčším prednostiam. 

Ako tretí sme teda zaradili prípad, kedy reteamingem prešiel celý pracovný tím. V tomto 

prípade bola externým koučom sama autorka tejto práce. Zmienená novosť metódy 

reteamingu v ČR súvisiaca s menším počtom prípadov, ktoré boli touto metódou celé 

vedené, znemožňuje možnosť výberu inej úplnej aplikácie reteamingu s tímom sociálnych 

pracovníkov, ktorú by viedol iný kouč. Vzhľadom k tomu, že cieľom danej rigoróznej 

                                                 
4  V kapitole 2 sa k tejto myšlienke vraciame a uvádzame, čo z jeho prístupu má blízko ku koučovaniu. 
5  Radikálny konštruktivizmus je založený na myšlienke, že sami konštruujeme svoju realitu, a teda 

objektívna realita nemôže vôbec existovať. Kybernetika II. rádu skúma systém s uvedomením si, že 
pozorovateľ je jeho súčasťou.   



práce je skôr mapovať a predstavovať než napríklad skúmať efektivitu zvolenej metódy 

koučovania, obetovali sme v tretej prípadovej štúdii pozíciu nestranného výskumníka. 

Rozhovor výskumníka s koučom tak síce mohla autorka vykonávať len sama so sebou, na 

druhú stranu môžeme predložiť ucelené prípady metódy, ktorá v Českej republike zatiaľ 

veľkú tradíciu nemá. Našim hlavným cieľom je predstaviť reteaming v kontexte jeho 

teoretického základu a polemizovať nad jeho využitím v sociálnej práci. Považujeme za 

obohacujúce, že dizertáciu na téma reteamingu píše niekto, kto sám túto metódu aplikuje a 

môže tak popísať svoje osobné skúsenosti.  

Posledným úskalím môže byť samotný typ práce. Možno by väčšiu aspiráciu 

na inšpiráciu sociálnych pracovníkov mala nejaká príručka. Rozhodnutie pre rigoróznu 

práci bolo motivované tým, aby sa naše návrhy dotýkali ako praxe, tak teórie sociálnej 

práce. Sme totiž presvedčení, že omnoho väčší dopad majú tie inšpirácie, ktoré majú aj 

teoretický podklad, a časom tak môžu zapôsobiť už pri vzdelávaní profesionálov v 

pomáhajúcich profesiách.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Teoretické vymedzenie skumaniej problematiky 

1.1 Koučovanie 

  

 V běžné řeči bývá pojem koučování vnímán jako vedení sportovního družstva, 

motivování ho k výhře. Podle Fischer-Epe (2006) vznikl z anglického slova coach, které 

bylo do angličtiny převzato z maďarštiny v 16. století a znamená kočár. „Obraz kočáru 

zprostředkuje podstatné jádro koučování: kočár je pomocný prostředek, prostředek 

přepravy, kterým se vydáme na cestu a dosahujeme jím cíle.“ (Fischer-Epe, 2006, s. 15) 

Pomáhá nám k rychlejšímu tempu směrem, který si určíme, cesta v něm je příjemná a 

přizpůsobená našim potřebám. „V amerických podnicích označuje koučování 

od sedmdesátých let styl vedení zaměřený na osobu a rozvoj, který měl spolupracovníky 

podněcovat k dalšímu osobnímu růstu a ke zlepšování jejich výkonnosti.“ (Fischer-Epe, 

2006, s. 16) Od té doby se pod pojmem koučování vykrystalizovala nová podoba podpory 

rozvoje jedince, která je „kombinací individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a 

prakticky orientovaného tréninku. V koučování se jedná o otázky, které se týkají profesní 

úlohy a role, a také osobnosti klienta.“ (Fischer-Epe, 2006, s. 17) Jak píše Havrdová (2008, 

s. 45) „do oblasti pomáhajících profesí se pojem koučování dostal teprve v 90. letech 

20. století v souvislosti se zvyšující se poptávkou po externích poradcích v organizačním 

rozvoji.“ Palán (2002, s. 105) ho definuje jako „celkovou psychickou péči o člověka 

s ohledem na jeho cíle, očekávání a jejich realizaci v pracovním i osobním životě.“ 

 Podle nás je hlavním smyslem koučování pomoci uvolnit potenciál, který v daném 

člověku je. Koučování slouží k podpoře osobního růstu a k budování vlastní cesty 

k úspěchu, rozvíjí potenciál lidí rozšiřováním jejich smyslu pro to, co je možné. Koučování 

zlepšuje sebereflexi, sebedůvěru a schopnost rozhodovat se, pomáhá také reagovat na 

změny, což je v dnešní době s tlakem na stálé učení se velmi potřeba. O koučování se 

mluví jak v kontextu profesionálního poradenství realizovaného externím koučem, tak jako 

o způsobu komunikace a vedení lidí, kdy manažeři každodenně pracují se svými 

zaměstnanci rozvíjejícím způsobem. Obě podoby koučování mají své výhody. Externí kouč 

je specializovaný odborník, který díky své nezaujatosti a nezapojenosti do mocenských 

bojů organizace může pomoci k úplně jiným pohledům než manažer. Ten zase nedostatek 

profesní specializace nahrazuje soustavností a intenzivním kontaktem, ale rozšířit možnosti 

systému organizace může být pro něj zevnitř náročnější.  



 Jak říká Skalík (2001, s. 18-19): „Pro koučování je charakteristická adresnost, řeší 

se jednotlivé problémové oblasti a rozvoj jednotlivce či skupiny směřuje ke konkrétnímu 

cíli, problémové okruhy vycházejí především ze situací v pracovním prostředí na základě 

objednávky zákazníka i z potřeb pracovníka. Koučování probíhá po jednotlivých krocích, 

kdy je jasně vymezen počátek, ukončení a způsob vyhodnocení. Proces koučování směřuje 

k výraznému zlepšování sebereflexe, rychlému rozvoji pracovních schopností a 

dovedností, zásadnímu rozvoji sebeorganizace a podpoře osobní spokojenosti.“ Na této 

definici nám připadá zajímavé připomenutí potřeby vymezit předem i způsob vyhodnocení 

procesu koučování.  

 S vydefinováním pojmu koučování souvisí i nastínění podstaty role kouče. „Kouč 

je podle okolností pomocníkem, který vysvětluje na základě vcítění, názorným učitelem, 

zvláštním poradcem, účastným a upřímným partnerem, efektivním trenérem, zkrátka 

povzbuzujícím pomocníkem ve vývoji ke svépomoci a vždy mlčenlivým důvěrníkem.“ 

(Fischer-Epe, 2006, s. 9) Stacke výstižně odlišuje roli kouče od ostatních firemních 

asistujících profesí. „Tutor předává dovednosti povolání, kulturu firmy a její vnitřní 

pravidla; lektor předává formální dovednosti a vědomosti, metody a nástroje; manažer 

organizuje a kontroluje; leader povzbuzuje a vede; lektor instruuje a kouč trénuje, 

podněcuje, vychovává a katalyzuje vztahy.“ (Stacke, 2005, s. 124) Kouč naviguje pomocí 

otázek k různým úhlům pohledu, dává podporu a povzbuzení. Podle Smithe (2000, s. 63) 

působí koučové „spíše na lidskou mysl nežli na lidské dovednosti či znalosti. Budují 

v lidech sebedůvěru a pomáhají jim objevit to, čeho jsou opravdu schopni, co v nich 

skutečně je. Samozřejmě, že pokud chcete vyhrát nějaký závod, střelit branku nebo ve své 

práci dosáhnout určitého cíle, musíte si osvojit určité dovednosti – jenže schopnosti a 

dovednosti samy o sobě jsou vám k ničemu, jestliže nemáte kladný duševní přístup.“ 

Popsané činnosti kladou velké nároky na profesní připravenost i osobnost kouče. „Kouč by 

měl být vyzrálá osobnost se zkušenostmi a znalostmi z oblastí psychoterapie, řízení týmů, 

managementu a ekonomiky.“ (Smith, 2000, s. 63) 

 Po vymezení role kouče je nutné k vydefinování koučování naznačit i druhou roli – 

osobu koučovanou. Někteří koučové používají označení partner, jiní klient. Užívání slova 

partner naznačuje, že se koučovaný v tomto procesu vnímá jako zodpovědná, aktivní a 

svébytná bytost, s níž musí být vztah založen nejen na vzájemné důvěře, ale také 

na rovnoprávnosti. Cíle koučování stanovují společně s koučem a spolu také hledají cestu 

k jejich realizaci. V tomto textu budeme užívat obvykleji používaný termín „klient“. I pro 

takto označenou koučovanou osobu platí, že koučování má vést k jejímu zplnomocnění. 



Zatímco kouč je expertem na vedení rozhovoru6, klient je expertem na svou práci i 

na řešení, která nosí v sobě. I na něj jsou kladeny určité nároky, tedy na jeho chuť na sobě 

pracovat, na připravenost ke změnám a na směřování ke zvýraznění jeho kompetencí.   

 Fleming (2005) uvádí několik důvodů, proč kouče potřebujeme. Mezi hlavní patří 

podle něj rychlost, s jakou v této době dochází ke změnám. Na změny je dnes třeba 

adaptovat se a výsledků dosahovat rychleji. Tradiční způsob řízení, využívající hlavně 

kontrolu, už podle něj nefunguje a lidé nyní od své práce vyžadují nejen finanční ocenění, 

ale i pocit prospěšnosti a spokojenosti. S tím vším může koučování pomoci, a pokud půjde 

o interní koučování manažerem, tak může pomoci i jemu, jak najít čas pro rozvoj 

zaměstnanců a jak řídit takovým způsobem, aby je přesvědčil, že mohou dosáhnout 

čehokoli. Jak opět píše Fleming (2005, s. 38): „Tajemství koučova úspěchu je vytvoření 

přesvědčivé vize, kterou ostatní koupí.“ Dodává i návod, jak toho dosáhnout. „Více než 

cokoli jiného potřebujete schopnost povzbudit lidi tak, aby dokázali překročit hranice 

svého momentálního výkonu. Aby to bylo možné, musíte se chtít podělit o to, co víte a 

umíte, s ostatními; být ochotni investovat čas do ostatních lidí a do organizace; věřit, že 

ostatní jsou schopni lepších výkonů; naučit se neočekávat poklony za úspěchy ostatních; 

mít radost z práce s lidmi.“ (Fischer-Epe, 2006, s. 21)              

 Autoři teorie situačního vedení Paul Hersey a Kenneth Blanchard (Bělohlávek, 

2001) zkoumali závislost mezi zralostí pracovní skupiny a stylem chování vedoucího 

pracovníka. Podle nich je úkolem vedoucího věnovat se rozvoji zaměstnanců tak, aby 

skupina byla schopná samostatně dosahovat organizačních cílů firmy. „Delegování je pak 

znakem pracovně i psychologicky vyspělé a samostatné pracovní skupiny, její členové 

samostatně zvládají pracovní úkoly i mezilidské vztahy. Vedoucí se může věnovat 

strategickým cílům organizace, pracovní skupině je však k dispozici a pomáhá jí zvládat 

hlavně mimořádné události.“ (Bělohlávek, 2001, s. 159) 

 Při definování pojmu je třeba nejen vystihnout jeho obsah, nýbrž také zohlednit 

srovnání s obdobnými termíny. Veřejnost někdy vnímá koučování podobně jako team-

building. A pokud je předmětem zkoumání reteaming, tedy technika koučování, která 

nejvíce vynikne při koučování týmu, řekli bychom, že by si oba pojmy mohly být blízké. 

„K posílení týmu mohou pomoci dva typy dobrovolných a doplňujících aktivit: Team-

building (doslova vytváření týmu, v širším smyslu seminář pro vzájemné propojení týmu) 

umožňuje již vytvořenému týmu přemýšlet o svém fungování s cílem definovat, zlepšit 

                                                 
6 Představa, že kouč je odpovědný převážně za vedení rozhovoru, je blízká hlavně systemice a S-F přístupu. 



nebo aktualizovat svůj projekt.“ (Stacke, 2005, s. 86) Reteaming jako metoda koučování 

může mít za cíl tým propojit, ale je schopen asistovat i při cílech mnohem vyšších, cílech, 

které si zvolí sama skupina. Kromě euforie ze semináře pomáhá konfrontovat touhu týmu 

po změně a po uskutečnění snů s realitou uvnitř firmy. Koučování je mnohem 

komplexnější, efektivnější a na stanovené cíle zaměřenější činnost než team-building, který 

nejčastěji v podobě outdoorových seminářů prožitkově propojuje tým. 

 Mnohem více než team-building souvisí s koučováním další pojem – supervize. 

Koučování i supervize patří do pomáhajících činností, což znamená, že svým zaměřením 

mají blízko k sociální práci. Jejich úkolem je, jak píše Bobek (2008, s. 15), „pomoci 

klientovi posunout se v životě o kousek dál“. Přestože se obě činnosti úzce prolínají, má 

každá svá vlastní specifika. Před vyjádřením rozdílů nejprve supervizi detailněji 

představujeme. Jen pro upřesnění připomínáme, že koučování se tradičně vnímá jako 

prostředek, který se nejběžněji realizuje v „byznyse“, supervizi si obvykle spojujeme 

s činností, jež pomáhá s kvalitou služeb, růstem a spokojeností pracovníků v sociální práci.    

 Hess (1980, s. 25) definuje supervizi jako „čistou mezilidskou interakci, jejímž 

obecným cílem je, aby se jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou osobou, 

supervidovaným, ve snaze zlepšit schopnost supervidovaného účinně pomáhat lidem“. 

Havrdová (2008, s. 19) přichází s konkrétnější definicí, leč bez potřeby uvést ji 

do kontextu pomáhajících profesí. „Pokud je předmětem dialogu pracovní situace, kontext 

a postupy či vztahy pracovníka k profesi, ke klientům či spolupracovníkům, přičemž jeho 

smyslem je překročit bloky, jež brzdí tvořivost, spolupráci a kvalitní výkon, stává se 

takový dialog supervizí.“ Supervize není kontrola technických detailů práce, ale péče 

o systém. Kromě podpory má ale i funkci kontroly kvality. „V mnoha prostředích nese 

supervizor určitou odpovědnost za blaho klientů a za to, jak s nimi supervidovaný 

pracuje.“ (Hawkins, 2004, s. 60) 

 Podle Havrdové (2008, s. 21) je cílem supervize „poznat a pochopit, a tím se dostat 

k lepšímu přístupu ke klientům, kolegům či způsobům práce. Supervize je jednou 

z nejefektivnějších metod profesionálního růstu pracovníků.“ Hawkins, který chápe 

supervizi jako více zakotvenou v pomáhajících profesích a v sociální práci, vidí její cíl 

hlavně ve zpracovávání toho, jak na pomáhající a sociální pracovníky působí bolesti, 

zoufalství a potíže jejich klientů.  

 „Úlohou supervizora není jen pracovníka uklidnit. Musí mu umožnit procítit 

emoční nepokoj v bezpečnějším prostředí supervizního vztahu, kde jej lze přečkat, 

uvažovat o něm a poučit se z něj. Supervize nám může dát příležitost podívat se na věci 



s odstupem a uvažovat, příležitost vyvarovat se snadné cestě obviňování, pustit se 

do hledání nových možností, odhalit poučení, které se v těch nejobtížnějších situacích 

často skrývá, a získat podporu. Supervize může pomoci tento proces zastavit přetnutím 

bludného kruhu tvořeného pocity vyčerpání, jež vedou k úpadku standardů práce, z čehož 

vznikají pocity viny a vlastní neschopnosti, což pak vede k dalšímu poklesu standardů a 

tak dále.“ (Hawkins, 2004, s. 19) 

 Hlavním prostředkem supervize je vytvoření bezpečného prostoru pro reflexi 

převážně pracovního procesu a kontextu, ať už se děje mimoděk nebo zastavováním se 

na významných místech rozhovoru. Zásadní rolí supervizora je pracovat s předpoklady, 

pojmenovávat souvislosti a přerámovávat7 mentální mapy klientů. Samotnými klienty bývá 

často nejvíce ceněna možnost zaměřit se v rámci supervize na zpracovávání vztahů a 

emocí skrze ventilaci a přijetí. Součástí prostředků supervize je rovněž podpora učení, 

dávání zpětné vazby a hledání dalších alternativ. Výběr vhodných prostředků závisí nejvíce 

na konkrétních cílech supervize, které jsou předmětem dojednávání mezi supervizorem, 

zadavatelem supervize, zaměstnavatelem a pracovníky.  

 Srovnávání supervize a koučování je náročné nejen pro jejich překrývání a 

prolínání, ale i proto, že se pohybujeme v oblasti bez hmatatelných produktů a bez důkazů. 

Podle Fischer-Epe (2006, s. 18) jsou „supervize a koučování formy procesového 

poradenství, které pomáhají řešit problémy a dosahovat cílů, aniž by poradce jako expert 

stanovoval řešení.“ Rozdílem může být profesní příprava, kde k supervizi a koučování 

mohou vést jiné kurzy a výcviky. Obě profese mají i své rozdílné asociace. Příprava 

na koučování se jeví jako otevřenější, protože na trhu se objevují i různé soukromé 

organizace bez akreditací. Podle Havrdové je supervize komplexnější z hlediska cílů i 

používaných metod.  

 „Koučování je zaměřeno na jednotlivce a na jeho aktuální osobní a profesní 

potřeby. Je jak tématicky, tak časově jasně ohraničeno. Zaměřuje se především na vedoucí 

pracovníky a osoby s odpovědností za projekty. V centru pozornosti stojí zvládnutí vlastní 

role pracovníka, nasazení řídících nástrojů, koncepce a plánování vlastní akce, rozvoj 

individuálního potenciálu nebo rozšíření perspektiv v povolání. V tomto ohraničeném 

rámci využívá kouč analogických metod jako supervizor. Supervize pracuje jak 

s jednotlivci, tak se skupinami a týmy. Zahrnuje koučování. Pomáhá reflexi a získání 

odstupu od procesů a dynamiky skupin a systémů. Specifickou výbavou supervizora je 

                                                 
7  Přerámovávání se věnujeme v kapitolách 1.2 a 3.3. 



právě schopnost propojit úrovně jednotlivce, týmu, organizace i kontextu a schopnost 

pracovat s emočními obsahy včetně neuvědomovaných. K tomu je však třeba bezpečná a 

otevřená atmosféra, navozená na podkladě delšího vztahu a dobře navázaného kontraktu.“ 

(Havrdová, 2008, s. 45) 

 Jeden z výše popsaných rozdílů supervize a koučování spočívá v tom, že koučování 

se věnuje jednotlivcům. Z tématu této práce lze vidět, že už ani tento rozdíl nemusí být 

definitivní, protože představuje reteaming, tedy skupinové či ještě lépe řečeno týmové 

koučování. Jak jsme již uvedli, obě činnosti se prolínají. S myšlenkou, že koučování 

na rozdíl od supervize má větší tendenci se zaměřovat na vedoucí pracovníky, se dá 

souhlasit, i když také v tomto případě bychom našli výjimky. Podle Havrdové (2008) 

supervize zahrnuje koučování; v různých zemích se ale na tento vztah pohlíží rozličným 

způsobem. Některé národní asociace nevidí supervizi jako nadřazený termín, ale jako 

součást koučování a jiné je vnímají zase jako rovnocenné pomáhající obory.8  

 Náznak rozdílu může být i v časovosti. Supervize se skládá ze setkání. Každé mívá 

odlišné téma a všechna setkání obvykle bývají zařazována pravidelně po dlouhou dobu. 

Zatímco koučovací sezení na sebe většinou navazují a předem bývá určeno, kolik jich bude 

nebo do kdy nejpozději se může pracovat na splnění cílů. Klienti supervize se často na svá 

setkání mohou více připravit, případně si sebou donést například kazuistiky či nahrávky 

své práce s klienty. I v cílech obou forem poradenství lze objevit určité rozdíly. Cílem 

supervize je rozvinout kapacity klienta prostřednictvím rozvíjení dovedností, posílit 

schopnosti reflektovat a koncepčně zpracovávat svou práci. Naproti tomu koučování se 

více zaměřuje na zlepšování pracovního výkonu a rozvíjení možností k plnému využití 

potenciálu, k pochopení vlastní jedinečnosti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  V ČR funguje ČIS Český institut pro supervizi (www.supervize.eu) a ČAKO Česká asociace koučů 

(www.cako.cz). 



1.2 Východiská a aspekty koučovania 

  

V této kapitole se věnujeme koučování podrobněji. V předchozí kapitole jsme při 

vydefinování tohoto pojmu naznačili jeho hlavní rysy. Na tomto základě se teď budeme 

zabývat otázkou, co je ke koučování třeba. Pavel Borovsky v předmluvě knihy Koučování 

pro manažery a firemní týmy (2005) vyzývá čtenáře, „aby se odvážili stát se scénáristy 

svého vlastního života a přiznali si v něm hlavní roli. Není to výzva k tomu, aby na své 

cestě převálcovali všechny ostatní, ale aby vnímali pravidla, organizaci a systém ne jako 

celek nepříjemností, ale jako soubor možností, jak rozšířit hranice svých vlastních 

možností a schopností. Ovládat tyto hranice umožňuje jít kupředu, najít a vytvářet nové 

oblasti kreativity, stát se aktivním profesionálem nikoliv obětí svého osudu a dojít tak 

naplnění tím, že zrealizujeme své sny a ambice.“ (Stacke, 2005, s. 17) Přiložená výzva 

vystihuje první věc, o které se zmíníme, že je ke koučování třeba: tj. klientovo sebepojetí 

zahrnující představu sebe jako tvůrce svého života. Jsme přesvědčeni, že pokud se klient 

vnímá jako oběť a své vnímání nechce změnit, je koučování náročné, je pak lepší zvolit 

jiný typ péče a podpory. 

 Druhou nutností v procesu koučování, na kterou chceme upozornit, je důvěra. Ať 

už důvěra klienta v kouče, nebo naopak. Klientova důvěra se nejčastěji vytváří v úvodu 

setkávání a podíl na ní má jednak to, jak klient hodnotí schopnosti kouče, jednak samotná 

důvěryhodnost koučovy osobnosti. Stacke (2005, s. 127) vyjmenovává postoje 

důvěryhodného kouče: „naslouchá, pozoruje, stanovuje limity, umožňuje zkoumat vizi, 

upevňuje hodnoty, zkoumá cíle, přináší záchytné body, povzbuzuje, podporuje, rozvíjí 

schopnosti, dynamizuje, umožňuje dělat chyby, chrání integritu, kritizuje konstruktivním 

způsobem, vede v akci, poskytuje zvláštní doporučení, praktikuje to, co učí.“ Pro doplnění 

Fischer-Epe (2006, s. 186) udává čtyři aspekty, které rozhodnou, jestli se klienti u daného 

kouče cítí v dobrých rukou: kompetence, pevnost, věrohodnost a způsob práce. 

A vyjmenovává také kritéria kvality koučování: „diskrétnost, zodpovědné zacházení 

s rolemi a zakázkami, pravidelné bilancování spolupráce, reflektované a zodpovědné 

zacházení s psychologickými intervencemi, propojení koučování s doplňujícími oblastmi 

kompetencí, pravidelné další vzdělávání a kolegiální supervize.“ 

 Nutnost důvěry ze strany klienta se zdá být samozřejmá. Již méně samozřejmá se 

jeví potřeba důvěry kouče v klienta, v jeho nejlepší úmysly a jeho potenciál. A přitom 

nedostatek této důvěry způsobuje potřebu klienta se místo konstruktivního posunu vpřed 

zdržovat nejčastěji ospravedlňováním se. Podle nás je úkolem kouče nejen důvěřovat 



potenciálu klienta, ale dosáhnout rovněž toho, aby tomuto potenciálu důvěřoval sám klient. 

„Cílem kouče je pomáhat lidem postoupit v jejich dovednostech, dodat jim důvěru v jejich 

vlastní potenciál a chuť investovat do výsledku, o který se snaží. Často pozorujeme více 

jistoty u manažerů, kteří byli sami koučováni či trénováni v koučování. Jelikož si jsou více 

jisti sami sebou, naslouchají svým pracovníkům s větší citlivostí, a ti pak cítí, že jsou 

uznáváni a respektováni.“ (Stacke, 2005, s. 29) Důvěra přináší uznání a ovlivňuje, jak moc 

se klient do své práce „položí“, kolik vlastní energie a času do ní investuje. To, jak moc 

klient do práce investuje, souvisí taktéž s jeho připoutaností k firmě a tato vazba se 

smyslem, který ve své práci nachází.   

 Důvěru klienta pomáhá navodit jak koučovo potvrzení, že jeho těžkosti bere vážně, 

tak ocenění toho, co se klientovi doposud podařilo. Je třeba, aby ocenění bylo soudné, aby 

nevzrostla závislost klienta na názorech kouče. Právě rozumné oceňování považujeme 

za další nutné východisko koučování. „Ocenění znamená vyslovenou pochvalu, obdiv, 

vyjádření úcty, příjemného překvapení či radosti za cokoli, čeho klient dosáhl vlastním 

úsilím, oč se přičinil, co změnil, co zvládl a zvládá, co se mu podařilo. Smysl ocenění tkví 

v tom, že pomůže klientovi cítit se dobře, a to díky tomu, že může přijmout pochvalu jako 

možný pohled na sebe a své jednání.“ (Úlehla, 2005, s. 61) V kapitole 3.3 se podrobněji 

věnujeme jak oceňování, tak příbuznému termínu – přerámování. To se hodí, když klient 

vidí tunelově jen svou potíž. V tom případě musí kouč „pomoci k získání odstupu a 

zaměřit pozornost na pozitivní aspekty celkové situace, které klient ztratil ze zřetele. Jeho 

intervence mají rozšiřovat perspektivu a podporovat důvěru. Místo na díru v sýru se pohled 

zaměřuje na jeho substanci.“ (Fischer-Epe, 2006, s. 51) Právě takovéto zásahy můžeme 

shrnout pod pojmem přerámování. Jako příklad vyberme třeba intervenci pomáhající 

přepsat životní příběh jako úspěšný. „Předpokládejme, že uplynulo mnoho let a ten 

problém se nějak stal pro váš život užitečným. Vy jste dostal za úkol tento příběh napsat 

tak, aby i druzí mohli mít užitek z vašich zkušeností a zbavili se strachu z nezdarů. Co 

byste napsal?“ (Fischer-Epe, 2006, s. 55) Jak je vidno z tohoto příkladu, který je 

konkrétním úryvkem dialogu mezi koučem a klientem, přerámování může být technikou 

koučování i východiskem celého procesu.   

 Kouč dále potřebuje umět aktivně naslouchat a najít na každém klientovi to, čím je 

přínosem týmu či organizaci. Když klient slyší, v čem je pro ostatní důležitý, má to pro něj 

nepřekonatelný motivační význam a také většinou začne danou věc ještě více posilovat. 

Jak píše Stacke (2005, s. 97): „Koučování podporuje schopnost otevřeně se vyjádřit, 

zaujmout pozici, jasně ocenit své specifičnosti a dát k dispozici ty, které nejlépe doplňují 



celek.“ To pomáhá hlavně při koučování týmu. Často kouč přichází do prostředí, kde se 

vzájemným srovnáváním komplikují vztahy. Když se podaří rozdílnost přerámovat 

na jedinečnost a využít toho, že každý může být týmu přínosem v tom, v čem je nejlepší, 

zlepší se atmosféra a rovněž zefektivní průběh a výsledky práce.   

 Další důležitou součástí koučování je zpětná vazba. Bez ní není cílená změna 

možná. „Střelec, který opakovaně střílí na terč a nikdy se nedozví, jestli a jak zasáhl, dojde 

rychle na hranice svého učení. Jestliže klientovi chybí zpětná vazba o účinku jeho chování, 

nemá záchytné body, které jsou nutné pro změny a korektury.“ (Stacke, 2005, s. 31) Stacke 

(2005) také uvádí čtyři základní pravidla pro poskytování zpětné vazby. První spočívá 

v dobré motivaci, kde důvodem podání zpětné vazby by měla být snaha nabídnout 

užitečnou a žádanou korekci. Druhé pravidlo je pojistkou proti používání zpětné vazby 

pro tzv. „vyřizování účtů“. Nabádá, aby v případě, že se koučovi na klientovi něco nelíbí, 

aby to nemaskoval za zpětnou vazbu a vysvětlit to férově. Třetí pravidlo je apelem, aby 

zpětná vazba byla co nejaktuálnější, nejkonkrétnější a vázaná na situaci. Poslední pravidlo 

poznamenává, že je třeba, aby bylo jasné, že zpětná vazba je subjektivní a měla by být 

proto nabídnuta empaticky, partnersky a s úctou. 

 John Whitmore (2004)9 klade důraz na tzv. dopřednou vazbu. Zpětná vazba se týká 

toho, co se stalo, ale dopředná vazba je Whitmorův název pro techniku koučování 

založenou na plánování dalších kroků své činnosti. Očekáváme-li otázku, všímáme si 

pozorněji věcí odehrávajících se kolem nás i v nás. „Adeptovi tenisu může kouč například 

říct: Při příští výměně se zeptám, která část pohybu při zahrávání úderu je nejméně 

příjemná“ (Whitmore, 2004, s. 138) Podstata dopředné vazby je v tom, že klient koučovi, a 

tím i sobě, podrobně popisuje, co bude dělat. Podrobným popisem daným odpověďmi na 

otázky kouče klient zaměřuje svou pozornost, a tím vytváří svou další realitu. Koučování 

tak může přinést větší povědomí o všem, co zvyšuje výkonnost, větší důvěru ve své 

schopnosti, větší odpovědnost, větší možnost volby, a jak Whitmore (2004, s. 179) píše, 

i větší kvalitu života. Nebo ještě přesněji: „Koučování může namísto starostí a znepokojení 

přinést naději. Koučování může pomoci navázat vztahy tam, kde převládala izolace. 

Koučování může umožnit spolupráci tam, kde panovalo soupeření.“ 

 Dalším prvkem, který je podle nás u koučování zapotřebí a má ke zpětné vazbě 

blízko, je reflexe.10 Koučování reflexi potřebuje, protože s plným respektem ke svobodě 

                                                 
9  Se svou knihou Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti se stal průkopníkem koučování. 
10  Podrobněji se o reflexi zmiňujeme v kapitole 3.2, kde rozebíráme S-F přístup, jehož je reflexe hlavní 

metodou a jež je filozofickým podkladem metody reteamingu. 



klienta mu nabízí zrcadlo a je na něm, co v něm uvidí a co použije. Reflexe „slouží 

výhradně podpoře, nikoliv vedení; zásadně nepoužívá hodnocení a kritiku; vyhýbá se 

diagnostikování a radám; zaměřuje se na vše ocenitelné; je neinstruktivní rozšiřující 

nabídkou; nechává na klientovi, zda a jak ji využije.“ (Bobek, 2008, s. 179) Je jasné, že 

musí být nedílnou součástí koučování, protože tím ho odlišuje od expertního poradenství a 

direktivního řízení. Úlehla (2005, s. 9) píše: „Podmínkou profesionality je, že profesionál 

ví, co dělá. To znamená, že má pro své chování vědecké vysvětlení, podložené teorií 

zocelenou mnohými pokusy o její rozbití.“  

 Dalším východiskem koučování je vyvážení pomoci a kontroly tak, aby to bylo 

pro klienta co nejprospěšnější. Způsob práce, v němž kouč nabízí spolupráci a dělá pouze 

to, co si s klientem ujednali, označuje systemika11 za pomoc. Oproti tomu kontrolou 

rozumíme realizaci čehokoli, co si kouč s klientem předem nedojednali. Kontrola je 

přebírání starosti, aniž si předem poradce ověřil, zda o to klient stojí. Pomoc je 

respektující, příjemná a užitečná. Nabízet pomoc znamená zabývat se tím, co klient chce. 

Toto rozlišení neznamená, že jedině pomáhání je správné a že kontrola je něco 

nežádoucího či dokonce neetického. Kouč by měl umět zacházet s obojím – pomocí i 

kontrolou. Matoušek uvádí, že dilema pomoci a sociální kontroly je vlastní taktéž sociální 

práci, jen tyto pojmy vnímá víc z makrohlediska. „Na jedné straně jsou především sami 

sociální pracovníci přesvědčeni, že nejvlastnějším cílem jejich úsilí je pomáhat klientům, 

na straně druhé považují zejména politici za cíl sociální práce sociální kontrolu“ 

(Matoušek, 2001, s. 191) 

 S tématem pomoci a kontroly souvisí otázka rad. Může kouč radit? Musíme rozlišit, 

jde-li o rady vyžádané nebo nevyžádané. Udílení nevyžádaných rad je kontrola, která i přes 

svou transparentnost nebývá vhodná. Ale vzhledem k tomu, že kontrola je zdrojem 

bezpečí, může nastat případ, kdy i nevyžádaná rada je na místě - například ke zklidnění 

klienta. Mnohem častěji se kouč setká s tím, že je o radu klientem žádán. I tady existují 

situace, kdy je udílení rad v pořádku. Když je ale klient schopen větší spolupráce, je 

udílení rad zbytečné a je lepší je oddalovat. Kouč může použít věty: „V jaké to musí být 

člověk situaci, aby se tak moc potřeboval něčeho chytit? To musíte být v obrovské 

nejistotě.“ Nebo: „A podle čeho poznáte, že vám ta rada bude fungovat?“ Či: „Můžu vám 

dát obecnou radu, ale co říkáte tomu, abychom ji společně ušili vám na míru?“ Nebo: 

„Představte si, že hovoříte s nejchytřejším člověkem, kterého znáte nebo jakého si 

                                                 
11  Součástí systemiky, kterou naznačujeme v kapitole 2.5, je S-F přístup probíraný v 3. kapitole. Oba jsou 

tedy myšlenkové zdroje reteamingu. 



dokážete představit. Co by vám asi řekl, že máte dělat?“ Výhodou toho, že neposkytne 

radu automaticky, je posilování kompetence klienta. A pokud už radu kouč nabídne, měl by 

alespoň naformulovat tak, aby byla odmítnutelná. 

 V neposlední řadě je důležitou součástí koučování kreativita. A to kreativita kouče 

i podpora kreativity klienta. Řezníček (2000, s. 23) vidí tvořivost jako jeden z hlavních 

předpokladů sociálního pracovníka. Furman12 dokonce vnímá kreativitu jako nejdůležitější 

podmínku koučování. Samo koučování není dogmatickou cestou, ale nabídkou technik, ze 

kterých kouč vybírá dle své intuice. Jak poznamenává Stacke (2005, s. 30): „Koučování 

tedy není pouhým nástrojem, ale kreativní metodou, která podněcuje k osobním změnám, 

zkoumá chování a postoje, vyzývá k přezkoumání myšlenkových pochodů a osobního 

náhledu jednotlivce na svět.“ Někdy se podaří koučováním přivést klienta k podpoře jeho 

tvořivosti třeba jen tím, že se klient tvořivosti otevře, jak to dokládá následující příklad: 

„Každé ráno si sednu nad čistým listem papíru a ptám se sám sebe, co dnes přinesu své 

firmě nového.“ (Stacke, 2005, s. 42) 

 Závěrem této podkapitoly citujeme Fleminga (2005, s. 104): „Mějte na paměti, že 

ti, které koučujete, chtějí: aby s nimi bylo zacházeno férově a ne povýšeně; být vedeni 

svým tempem a ne vaším; aby jim bylo řečeno, co dělají dobře; být upozorněni na chyby, 

kterých se dopouštějí; znát svoji současnou úroveň výkonu; být vedeni někým, kdo jim 

může sloužit jako vzor a koho si mohou vážit; být povzbuzováni v tom, aby překonali svoji 

současnou úroveň a zlepšili se.“ Přemýšlení nad tím, co si přeje klient, je poslední nutností, 

kterou zmíníme v souvislosti s koučováním a jeho určujícími východisky. A to nejen 

v duchu výše popsaném, ale i v podobě přemítání nad tím, s čím klient za koučem přichází 

a jaké jsou jeho potřeby. Kouč nemusí na všechna jeho přání ihned přistoupit, to už záleží 

na jeho profesionální zodpovědnosti; měl by na ně ale aspoň brát zřetel.  

 Hlavní průkopník koučování W. T. Gallwey (2004, s. 203) k tomu píše: „Koučování 

je umění, jak prostřednictvím dialogu a způsobu jednání vytvořit prostředí, jenž člověku 

usnadní takový pohyb směrem k zamýšleným cílům, který mu umožní nejenom těchto cílů 

dosáhnout, ale současně ho bude uspokojovat. Toto umění vyžaduje něco, co vás nemůže 

nikdo naučit: zajímat se nejen o vnější výsledky, ale i o koučovanou osobu.“ 

 

 

 

                                                 
12  Z osobního setkání s Benem Furmanem jako jeho odpověď na otázku, co je podle něj na koučování 

nejdůležitější. 



1.3 Podoby koučovania 

 

 V této podkapitole upřesňujeme představu, jak může koučování vypadat. V další 

kapitole se pak budeme věnovat jednotlivým přístupům ke koučování. Na tomto místě ale 

předkládáme takové prvky koučování, které se táhnou napříč různými koučovacími směry. 

Nastíníme také konkrétní možné věty, které může kouč klientovi říct. Umění koučování 

spočívá ve schopnosti vést rozhovor, klást takové otázky, které pomohou klientovy najít to, 

co potřebuje. Proto nastínění některých takových otázek může doplnit představu, kterou 

v celé první kapitole o koučování vytváříme.  

 Nejprve naznačíme, jak probíhá proces koučování. Podle Fischer-Epe (2006, s. 19) 

se dá rozčlenit na tři fáze: „ujasnění zakázky v rámci přípravy, rozhovory s koučem a 

vyhodnocení procesu.“ Smyslem zakázky jako prioritně manažerského termínu je 

koordinovat zdroje klienta s možnostmi kouče. Je stanoveno jaké jsou cíle společné práce, 

jakými metodami na nich budou spolupracovat, jak oba poznají, že jejich spolupráce je 

úspěšná a podle čeho lze rozhodnout, že lze spolupráci ukončit. Kouč si musí uvědomit, 

kdo je vlastně zadavatelem zakázky. V našich podmínkách to často není sám klient, se 

kterým kouč přímo vede rozhovor, ale např. jeho zaměstnavatel, který za koučování nabízí 

odměnu, a má tedy právo být primárním zadavatelem, na jehož zakázku se bere největší 

zřetel.  

 K uzavření zakázky je třeba stanovit si cíl. Ještě než vyjmenujeme kritéria dobře 

stanoveného cíle, naznačíme, jak může vypadat úvod takového koučovacího setkání. 

Protože jak píše Řezníček (2000, s. 33) „na prvním kontaktu často záleží, jak se bude 

odvíjet následná intervence a jaké mohou být její výsledky“. Úlehla (2005, s. 60) předkládá 

těchto několik variant k výběru: „Jak Vás napadlo přijít sem za mnou?“, „Jak bychom měli 

našeho společného setkání využít?“, „Co se změnilo k lepšímu od chvíle, kdy vás napadlo 

sem přijít?“, „Co vám pomohlo unést to trápení až do dnešního dne?“. Všechny tyto otázky 

navazují kontakt a vytvářejí orientaci v situaci klienta. Pomáhají také rozpoznat a 

mobilizovat zdroje, čímž přispívají k motivovanosti klienta. Dá se použít i jednoduchá „Co 

bychom spolu měli dnes dělat?“ nebo má oblíbená úvodní věta „Co by se tu dnes mělo stát, 

abyste si mohl cestou domů říct, že stálo za to sem přijít?“. 

 Takto položené otázky mohou pomoci získat informace, které budou zapotřebí 

pro ujasňování zakázky a pro formulování cíle spolupráce. „Cíl musí být pro klienta 

významný, malý, konkrétní, realistický. Má se týkat toho, co nastane a má jmenovat, 

označovat začátek, ne konec něčeho. Dosažení cíle musí stát úsilí“ (Úlehla, 2005, s. 81). 



Fischer-Epe (2006, s. 56) přidává ještě další kritéria: cíl by měl být podle něj pozitivní, 

měřitelný a atraktivně-motivující. Jeho motivační síla je důležitá, protože může klientovi 

pomoci překonávat překážky, které se v průběhu koučování mohou objevit. Cíl vzniká 

na základě vize, jež je emočně nabitou představou budoucnosti. Při přetvoření vize do cíle 

je nutné dát ji konkrétní rozměr něčeho, o co je možné se snažit, ale nesmí se ztratit její 

přitažlivost. 

 Podle Whitmora (2004, str. 70) můžeme rozlišit konečné a výkonnostní cíle. 

Dosažení konečného cíle nezávisí jen na klientovi, ale na tom, s kým z okolního světa o něj 

soupeří. Navíc na výkonnostním cílu se dá dobře měřit pokrok. „Zatímco konečný cíl může 

být zdrojem inspirace, cíl týkající se výkonu přesně vymezuje konkrétní aspekty jeho 

realizace.“ Pro představu uvádíme jeden příklad. „Zřejmě nejvýstižnější příklad správného 

a úspěšného stanovení cílů, který znám, se zrodil na olympijských hrách...John Nabor, 

student prvního ročníku jedné americké univerzity, sledoval v televizi mimořádný úspěch 

Marka Spitze, který v plaveckých soutěžích na olympiádě v roce 1972 v Mnichově získal 

sedm zlatých medailí. John se rozhodl, že na příští olympiádě získá zlato v závodě 

na 100 metrů znak. Ačkoli v té době byl národním juniorským přeborníkem, chybělo mu 

k času potřebnému k vítězství na olympijských hrách téměř pět vteřin. V jeho věku a na tak 

krátkou vzdálenost to znamenalo dosáhnout obrovského zlepšení. John se proto rozhodl 

udělat z nemožného možné tím, že si stanovil výkonnostní cíl vytvořit nový světový 

rekord. Pětivteřinový deficit vydělil počtem tréninkových hodin, které může absolvovat 

během čtyř let. Zjistil, že každou tréninkovou hodinu se musí zlepšit o čas, rovnající se 

jedné pětině času potřebného k mrknutí oka; měl pocit, že je to, bude-li postupovat 

rozumně a trénovat s plným nasazením, možné. Bylo. Do roku 1976 se natolik zlepšil, že 

se stal kapitánem amerického týmu plavců na olympijských hrách v Montrealu a získal 

zlato jak na 100 m, tak i na 200 m znak.“ (Whitmore, 2004, s. 75) 

 Po dojednávání zakázky a cíle spolu klient a kouč rozvíjejí řešení, mapují cesty 

realizace cíle a nakonec připravují přenesení do praxe. „Cílem této fáze rozhovorů je 

pomoci klientovi, aby převzal zodpovědnost za své záměry a mohl být úspěšný při jejich 

uskutečňování. Určující otázka tedy zní: Jak chce klient zabezpečit uskutečnění svého 

záměru?“ (Fischer-Epe, 2006, s.  34) Úspěšné koučování obsahuje plán akce se závazkem 

klienta. Nejčastěji se plán vytváří na základě malých, realizovatelných a představitelných 

kroků, kterými se cíl rozfázuje. Kouč by se měl přesně ptát na klientovu představu o tom, 

jak bude realizovat svůj plán. Může k tomu využívat třeba tyto otázky: Co budete dělat, 

jak, s kým, v jakém pořadí, jakou podporu potřebujete a jak ji může získat? 



 V průběhu koučování je lepší využívat otevřených otázek, protože úkolem 

rozhovoru není získávání anamnestických údajů, ale pomoci klientovi, aby si sám přišel 

na řešení svých témat. „Pro rozhovory v koučování považuji za zvláště důležité tři formy 

tázání: cirkulární otázky, otázky k hypotetickým řešením a otázky po žádoucích 

alternativách.“ (Fischer-Epe, 2006, s.  47) Podstatou cirkulárních dotazů je rozdíl, který 

vznikne, když se kouč ptá, jak by podle klienta viděla jeho situaci třetí osoba. Cirkulární 

otázky nabízejí nadhled a i uznání ze strany třetí osoby mývá v klientově mysli větší váhu. 

Takovou otázkou může být třeba: „Kdo první by si všimnul zlepšení a co by na to řekl?“ 

Klient na sezeních předkládá svou situaci, potíž s tím, že si myslí, že nezná řešení. Otázky 

k hypotetickým řešením mu pomáhají otevřít obzory a představit si, že řešení zná. Takovou 

otázkou může být třeba: „Představte si, že by někdo byl ve vaší situaci, co by mu podle vás 

pomohlo?“  

 Otázky po žádoucích alternativách slouží k rozhlédnutí se po tom, co by mohlo být 

cílem, k jeho zkonkretizování. Takovou otázkou může být třeba: „Jak bude váš život 

vypadat, až se to, proč jste tady přišel, vyřeší?“. Fischer-Epe (2006, s. 128) přikládá 

konkrétní úryvek koučovy možné intervence, která pomůže zmapovat žádoucí alternativy. 

„Uvolněte se...Jste o 2,5,10 let starší. Všechno se stalo přesně tak, jak jste si to přál. Žijete 

právě tak, jak vám to odpovídá. Děláte to pravé, aniž byste se přepínal nebo měl nedostatek 

výzev. Vaše síly a kompetence, vaše silné stránky a potenciály se mohou plně rozvíjet. 

Cítíte se jistě a plni radosti ze života. Nyní vnímejte atmosféru. Které scény, barvy, obrazy, 

zvuky, pachy, pocity vnímáte. Jak teď bydlíte a žijete? Se kterými lidmi jste? Co dává 

vašemu životu smysl? Jaké hodnoty určují vaše konání? Jak se změnila vaše profesní 

situace? Na čem pracujete a s kým? Všimněte si také svého tělesného a duševního stavu. 

Jak čerpáte energii? Jak pěstujete a udržujete své zdraví a svou výkonnost? Co děláte 

pro to, abyste se cítil duševně vyrovnaný a bohatý?“ 

 Při představování různých podob koučování musíme zmínit metodu Inner Game, 

kterou vytvořil a ze sportovního do manažerského koučování převedl W. T. Gallwey. Její 

základní východisko: „Dříve než se začnete pokoušet něco změnit, pokuste se lépe vnímat 

věci takové, jaké jsou.“ (Gallwey, 2004, s. 93) Kromě soustředěné pozornosti je důležitá i 

mobilita. „Mobilita je klíčovým konceptem svobodné práce. Je o vědomé moudrosti. 

Mobilita neznamená pouhý stav uvolněné mysli, ale vyžaduje jasnou představu o tom, kde 

jsme, kam jdeme a proč.“ (Gallwey, 2004, s. 164) Nejlépe lze metodu Inner Game 

ilustrovat na konkrétním příkladu. Vybrali jsme takový, kde její autor popisuje, jak ji 

prezentoval v Houstonské filharmonii.   



 „Byl požádán o ukázku; jako dobrovolník se přihlásil hráč na tubu. Neumím hrát 

na žádný nástroj a o sólové tubě jsem nikdy neslyšel. Když hráč dorazil na jeviště, zeptal 

jsem se ho, co by se nejraději naučil. „Největší problém mi dělá hrát ve vyšších tóninách.“ 

Neměl jsem ani nejmenší tušení, o čem mluví, ale požádal jsem ho, aby něco zahrál. Líbilo 

se mi to, ale on nad svým výkonem nesouhlasně zavrtěl hlavou. „Čeho jste si všiml?“ 

zeptal jsem se, i když jsem věděl, že to nepotřebuji vědět, protože budu spoléhat na jeho 

znalosti. „Nebylo to čistě.“ „Jak to víte?“ pokračoval jsem. „To je zajímavá otázka. Já sám 

neslyším, když se to stane, protože hrdlo tuby mám od ucha dost daleko. Ale cítím to 

na jazyku,“ vysvětloval a pomohl mi tak stanovit kritické proměnné, které jsem potřeboval 

k soustředění pozornosti. „Co se vám stane s jazykem?“ „V obtížných úsecích, jako je 

tenhle s vysokými tóny, mi jazyk vyschne a trochu nateče.“ Měl jsem všechno, co jsem 

potřeboval. „Zahrajte to ještě jednou, ale nesnažte se za každou cenu hrát čistě. Dávejte 

pozor, jestli se vlhkost jazyka nějak změní.“ Zahrál stejný úsek ještě jednou a já jsem 

žádnou změnu nepozoroval. Mému netrénovanému uchu to znělo opět dobře. Ale zbytek 

orchestru vstal a zatleskal mu! A hráč na tubu se překvapeně a spokojeně usmál. Nedal 

jsem najevo, že mne nějak zvlášť zajímá výsledek, jenom jsem se ho zeptal, co cítil 

v ústech, když hrál danou pasáž. „Jazyk zůstal celou dobu vlhký a vůbec nenatekl,“ 

odpověděl. „Čím myslíte, že to bylo?“ zeptal jsem se, i přesto, že už jsem si v duchu 

odpověděl. „Byl jsem daleko uvolněnější. Tlak ustoupil, když jste mi řekl, abych se tak 

nesnažil o čisté napojování tónů. Byl jsem zvědavý, co se stane s jazykem.“ (Gallwey, 

2004, s. 236)  

 Jednou z velmi rozšířených podob koučování je Whitmorův model GROW, což je 

slovo vzniklé z počátečních písmen čtyř základních kroků jeho teorie (v angličtině). Tento 

model doporučuje nejdříve pracovat s cíli (Goals), následně prověřit realitu (Reality), poté 

hledat různé další možnosti (Options) a nakonec se věnovat tomu, co (What), kdy (When), 

kdo (Who) hodlá udělat (Will). Jako hlavní vidí Whitmore rozšiřování vědomí a 

odpovědnosti. Rozšiřování vědomí je hlavní podstatou koučování, třeba výše uvedenou 

technikou dopředné vazby13. Je postaveno na popisu vnímaného spíš než na usilovné snaze 

něco zlepšovat. Rozšiřování odpovědnosti za sebe a své konání souvisí s volbou přebírat 

zodpovědnost za druhé. 

 Další možná podoba koučování může být založená na systemickém využívání 

zdrojů. Zdroj je vše, co může pomoci při dosažení cílů či řešení problému. Mohou to být 

                                                 
13  Dopřednou vazbu vysvětlujeme v kapitole 1.2. 



klientovy silné stránky, jeho životní zkušenosti a schopnosti, určité kompetence a vnější 

podpora. Otázky cílené na zdroje jsou například: „Co potřebujete, abyste dosáhl svého 

cíle? Co by váš nejlepší přítel řekl o tom, které z vašich silných stránek byste mohl použít 

k řešení? Jako dospělý a zralý člověk jste se v průběhu svého života hodně naučil. Která ze 

všech těchto schopností by vám nyní mohla pomoci dosáhnout vašeho cíle? Jak jste takové 

otázky řešil dříve? Co už umíte a co byste se ještě měl naučit, abyste ten problém vyřešil? 

Kdo vás může při dosahování cíle podpořit? Znáte někoho, kdo to umí a od koho byste si 

nechal poradit? Jakou podporu si můžete obstarat? U koho a kde přesně takovou podporu 

dostanete?“ (Fischer-Epe, 2006, s.  158) 

 Závěrem představíme jinou podobu koučování nezaloženou na zdrojích, nýbrž 

na výsledku, se kterou přichází Mark McKergow14. Záměrem je pomoci klientovi popsat 

detailně preferovanou budoucnost, nabídnout potvrzení a najít jednu, dvě malé akce 

vedoucí k cíli. Kouč podle této podoby koučování začíná otázkou „Co byste si chtěl odnést 

z tohoto rozhovoru?“. Po jedné, dvou větách pomáhá kouč klientovi vykreslit jeho žádanou 

budoucnost jasným, pozitivním, pozorovatelným, detailním popisem. Může k tomu použít 

třeba tyto otázky: „Předpokládejme, že vše šlo skvěle. Co bude pro vás první známkou 

toho, že se věci zlepšily? Řekněte mi o tom víc. Kdo si první všimne, že se věci zlepšily? 

Co bude první věc, které si všimne? Kdo jiný si toho všimne? Čeho si všimnou? A co 

ještě?“ Pak kouč poskytne potvrzení a uvede dvě kladné schopnosti, vlastnosti či 

dovednosti, které objevil a které pomohou k dosažení cíle: „Na základě toho, co jste řekl, 

na mě dělá dojem....“ A celé koučování uzavře malou akcí: „Takže, jaké malé první krůčky 

můžete udělat v nejbližších několika dnech, abyste se k tomu přiblížil?“ Když se zdá ten 

krok velký, tak se zeptá třeba: „Co by mohl být první nejmenší krůček k tomu?“15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  McKergow je jeden z významných aplikátorů S-F přístupu do organizací a do oblasti koučování a 

věnujeme jeho přínosu pozornost v kapitole 3.1. 
15  Z osobního setkání s Markem McKergowem na jeho výcviku koučování. 



2. Koučovanie vychádzajúce z psychoterapeutických smerov 

 

 Koučování jako pojem má v sociální práci tradici jen několik desítek let. Jeho 

myšlenkové zdroje ale sahají velmi daleko do historie. S trochou nadsázky by se dalo říct, 

že prvním koučem byl již Sokrates. Na jeho slovech vidíme, že se nevnímal jako expert, 

ale jako průvodce, porodník, který svými otázkami pomáhal uvědomění a růstu druhých. 

„Sám nejsem moudrý, ani se nemohu vykázat nějakým moudrým nálezem, který by byl 

plodem mé duše. Ale na těch, kteří se se mnou stýkají, je vidět, že někteří jsou nejprve 

zcela nevědomí, ale postupem styků se mnou všichni, kterým toho Bůh dopřává, dělají 

podivuhodné pokroky, jak se zdá jim samotným i ostatním. A to je zřejmé, že ode mě se 

nikdy ničemu nenaučili, nýbrž sami ze sebe nalezli a zrodili mnoho krásných věcí. 

Pomocníkem tohoto rození je Bůh a já.“ (Bobek, 2008, s. 32) 

 Platonovým příspěvkem ke koučování by mohla být třeba tato jeho myšlenka: 

„Zkusme se občas chovat k lidem okolo nás podle té nejlepší naší představy o nich. Svým 

myšlením a pohledem na druhé spoluvytváříme i jejich chování k nám.“ (Bobek, 2008, 

s. 45) Vidět v druhých to nejlepší je jako vidět v nich jejich potenciál, a chovat se tak 

k nim, je způsob, jak jim dát jejich potenciál také nahlédnout.  

Za všechny další filozoficko-psychologické zdroje poradenství a tedy i koučování 

vybíráme na tomto místě ještě bibli. Nový zákon apeluje na lásku k lidem a dodává tak 

poradenským technikám potřebu nesobecké náklonnosti. Jsme toho názoru, že když kouč 

takovouto náklonnost ke klientovi cítí, je vztah naplněn důvěrou a koučování má mnohem 

větší naději na úspěch. Paul Koeck říká, že „při koučování by se měla láska vznášet ve 

vzduchu“.16  

V následujících kapitolách se budeme věnovat pěti psychoterapeutickým přístupům 

jako dalším často ani neuvědomovaným myšlenkovým zdrojům koučování i jako základům 

pozdějších koučovacích proudů.  

 

 

 

 

                                                 
16

  Z osobního setkání s belgickým koučem Paulem Koeckem na jeho semináři v ČR. 



2.1 Hlubinná psychoterapia 

 

 Hlubinná psychoterapie navazuje na Freudovu psychoanalýzu, na Adlerovu 

individuální psychologii a na terapii C. G. Junga. Psychoanalýza vidí v psychice kromě 

vědomí i složky nevědomí a předvědomí. Zatímco obsahy předvědomí lze do vědomí 

snadno vyvolat, nevědomí je na vědomí nezávislé. Jeho pudové tendence jako pud sexuální 

a destruktivní přímo ovlivňují chování a stojí podle S. Freuda (1856–1939) za vznikem 

neuróz. Pro koučování by mohlo být významné to, že při této terapii jde o nalezení 

nadhledu. I když v tomto případě se nadhledem podle Kratochvíla (2012) myslí pochopení 

vytěsněných konfliktů a iracionálních motivací a vrácení kontroly vědomí třeba využitím 

hypnózy. 

 Individuální psychologie A. Adlera (1870-1937) vidí důležitější životní cíl než 

sexuální pud. Životní cíl určuje potřeba začlenit se do společnosti a potřeba uplatnit se v ní. 

Duševní život se tedy podle Adlera utváří sociálním prostředím a vlastním postojem 

k němu. Mnohdy prostředí změnit nemůžeme, ale koučováním můžeme proměnit právě 

postoj ke svému okolí. Navíc cesta za životním cílem není jen podstatou kočování, ale 

hlavně podstatou reteamingu jako koučovací metody. Pro koučování není tak podstatné 

Adlerovo zkoumání rodinných konstelací a sourozeneckých vztahů. Mnohem zajímavější 

pro téma pomoci a kontroly může být jeho teorie kompenzace pocitu méněcennosti a snaha 

o překonání druhého, která je podle něj vlastní každému člověku. Tedy je třeba, aby s touto 

tendencí v sobě pracoval i kouč. 

 Přínos C. G. Junga (1875–1961) se obecně spatřuje v typologii osobnosti a důrazu 

na prožívání. Síla prožitku z koučování ovlivňuje míru toho, kolik energie klient věnuje 

do realizace stanovených cílů. Ve své analytické psychologii se věnoval interpretaci snů, 

které mohly pomoci objasňovat nevědomé souvislosti. Přišel s archetypy, v nichž se 

projevují zkušenosti z kolektivního nevědomí. Využíval aktivní rozvíjení vyvolaných 

představ, hodně se věnoval rovněž mytologii a náboženství. Dalším myšlenkovým zdrojem 

koučování je jednoznačně Jungova víra v to, že jsme motivováni zrát, zlepšovat se, 

rozvíjet. Společně s přenesením pozornosti z dětství na střední a starší věk je viditelně 

dalším podkladem pro koučování, protože to se věnuje rozvoji dospělých. A věřit v to, že 

se rozvíjet chtějí, je jeho podmínkou. 

 Podoby hlubinné psychoterapie můžeme doplnit ještě Sullivanovým (1892–1949) 

důrazem na interpersonální chování. Podle něj poruchy chování vznikají ze vztahů mezi 

lidmi. Proces koučování má na vztahy dobrý vliv a určitě počítá s myšlenkou, že vztahy 



mohou psychiku výrazně ovlivňovat. Neopsychoanalýza E. Fromma (1900-1980) pomáhá 

nejčastěji metodou volných asociací s problémy, jež většinou vznikají ze střetů jedince a 

kultury. Pro koučování je inspirativní, že představuje člověka jako aktivního řešitele svých 

problémů. Představení hlubinné psychoterapie uzavíráme pohledem na dynamickou 

psychoterapii. Ta chce pomoci pacientovi s porozuměním vlastnímu podílu na opakujících 

se problémech a souvislostech mezi současným nepřizpůsobivým chováním, postojem či 

prožíváním a významnými dřívějšími zážitky. Směřuje k dosažení náhledu, k prožití 

emoční korektivní zkušenosti. Koučování jistě navazuje na potřebu klienta porozumět 

vlastnímu podílu na opakujících se problémech. Vždyť koučování je založené na zkoumání 

vlastního podílu na potížích i úspěších a na práci s tímto podílem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Kognitívno-behaviorálna terapia 

 

 Kognitivně-behaviorální terapie je založená na behaviorální psychologii a 

kognitivní teorii, proto se více než vnitřnímu světu klientů věnuje jejich chování a myšlení. 

Zakladatel behaviorismu J. B. Watson (1878–1958) se zabýval pouze objektivně 

pozorovatelnými reakcemi organismu na podněty. Díky tomu tvrdil, že poruchy se dají 

odnaučit změnou chování, že cílem terapie je naučit se chování předvídat a kontrolovat. 

Porozumění okolnostem učení může pomoci ve stanovování postupů k ovlivnění 

žádoucího chování. To je nejspíše myšlenka, kterou si koučování z této teorie může vzít.  

 Podle I. P. Pavlova (1849-1936) probíhalo učení nejprve klasickým podmiňováním, 

tj. „že se organismus může na určité stimuly naučit odpovídat reflexními reakcemi“. 

(Matoušek, 2001, s. 227) Později B. F. Skinner (1904-1990) zdůraznil aktivní roli 

organismu a přišel s termínem operantní podmiňování tedy, „že si osvojujeme a 

uchováváme takové chování, které vede k příjemným následkům“. (Matoušek, 2001, 

s. 227) Behaviorismus využívá i napodobování, jež vzniká díky Bandurově observačnímu 

podmiňování, tedy učení opírající se o pozorování chování jiných lidí a jeho důsledků.  

 Behaviorální terapie je založená na odměnách a trestech, tím se zpevňují pozitivní 

vzorce chování a oslabují ty negativní. Tento názor se už stal všeobecně rozšířeným 

konsensem, takže se hojně aplikuje i v koučování, i když ho mnohé další teorie překonaly 

v tom, že vztah chování a odměn a trestů není tak prostý a jednoduchý. Behaviorismus na 

rozdíl od koučování považuje za užitečné věnovat se detailní diagnostice pro volbu 

adekvátní metody. Spolu s koučováním ale sdílí potřebu orientování se na řešení, protože 

když se kouč zabývá chováním, přirozeně se víc než na potíže soustředí na řešení. 

Z behaviorismu také pramení koučovací strategie jít krok za krokem, protože podle něj 

“dosahování menších cílů redukuje strach“ (Matoušek, 2001, s. 230) 

  Kognitivní teorie, jejíž zakladatelem je J. Piaget (1896-1980), se orientuje 

na myšlení, na vědomou činnost a na přítomnost. Obě se zaměřují na otázky ne 

k přesvědčení klienta, ale k tomu, aby si klient sám přišel na logické závěry. Může se 

zeptat třeba na důsledky jeho názorů, na jejich užitečnost, smysl. Podle Vymětala (2010) 

jsou pro kognitivní teorii rozhodující poznávací procesy, kterými si vytváříme vlastní 

vnitřní modely vnějšího světa, situací, událostí a problémů. Tyto modely pomáhají se 

v jednotlivých situacích orientovat, jsou zdrojem stability, sebereflexe a hodnotové 

orientace. Pokud tedy poznávání a zpracování informací ovlivňuje podle této teorie jednání 

nejvíce, vynikne z koučování právě schopnost klást otázky a přerámovávat myšlení.  



2.3 Humanistická psychoterapia 

 

 Humanistická psychoterapie je založená na svobodě klienta. Jejím úkolem stejně 

jako úkolem koučování je podporovat jeho osobní růst a rozvíjet jeho potenciál. 

Humanistická psychoterapie je jistě myšlenkovým zdrojem koučování i proto, že 

zdůrazňuje podporu klientovy seberealizaci a cesty za jeho životním posláním. Vedle 

psychoanalýzy a kognitivně-behaviorálního přístupu se jedná v současnosti o jednu 

z nejrozšířenějších forem terapie a práce s lidmi. Je založena na podpoře klienta, 

na nezasahování do jeho sebevyjádření a nepřebírání odpovědnosti za něj. Jeden 

ze zakladatelů humanistické psychoterapie je C. R. Rogers (1902-1987) se svým 

přístupem zaměřeným na osobu. „Rogers předkládá model osobnosti jednotlivce Strukturu 

Self. Když se nám podle ní stane něco, co neodpovídá naší představě o nás samotných, 

můžeme reagovat zdravě, a sice tím, že své sebepojetí obohatíme o novou zkušenost a 

integrujeme ji do něj. K potížím ovšem dojde, když nejsme dostatečně pružní, abychom 

novou zkušenost do svého sebepojetí přijali, protože nás nějakým způsobem ohrožuje. Pak 

reagujeme jedním ze dvou patologických způsobů: buď danou zkušenost popřeme a 

vytěsníme nebo si ji zracionalizujeme a vznikne zkreslené, na zkušenosti nezaložené 

sebepojetí.“ (Bobek, 2008, s. 99) 

 Podle Rogerse nastává zdravý způsob fungování, když nepotlačujeme žádné své 

zkušenosti a integrujeme je do svého sebepojetí. Z hlediska koučování je přínosná 

myšlenka, že úkolem poradce je klienta bezpodmínečně přijmout. Na tom je celá práce 

s ním založená, protože pak na základě této zkušenosti může klient přijmout sám sebe. 

Podstatou humanistického koučování je klientův zážitek, že někdo jeho pocitům rozumí a 

prožívá je s ním. Rogeriánský přístup je kromě bezpodmínečné akceptace založen 

na empatii a autenticitě. Empatii do svého přístupu Rogers zapojil až v druhých deseti 

letech svého bádání a jde o vžívání se do emocí klienta. Koučování pak z tohoto přístupu 

může využít to, že v průběhu práce s klientem mu poradce zrcadlí jeho vnitřní svět. Aspekt 

autenticity je apelem na opravdovost a integritu poradce. Tento motiv se zdá být 

pro koučování ještě nedostatečně využit. Kouč má být zralá osobnost, ale kromě přístupu 

zaměřeného na osobu, ostatní směry vysloveně neuvádějí potřebu, aby byl i opravdový a 

kongruentní. 

 Druhý zakladatel humanistické psychoterapie A. H. Maslow (1908-1970) je známý 

hlavně svou proslulou pyramidou potřeb. V ní jsou níže položené potřeby významnější a 

podmiňují vznik méně naléhavých, i když vývojově vyšších potřeb. Zabývá se tématem 



důstojnosti, štěstím a lidským bytím. Pro koučování je důležité, že Maslow věří 

v přirozenou potřebu klientů rozvíjet své schopnosti. Humanistické psychoterapii je blízká 

tvarová psychoterapie, tedy gestalt. Gestalt terapie věří, že psychické děje vystupují jako 

celky. Jejich vlastnosti nelze odvodit z jejich jednotlivých částí, protože závisí na vztahu 

mezi jednotlivými částmi. Je zaměřená na přítomnost a na vyjadřování emocí. Myšlenkově 

má s koučováním společný respekt k individualitě a představu, že klient je odpovědný 

za své emoce a činy, čímž může pracovat na jejich změně. Pro koučování může být 

inspirativní její paradoxní teorie změny. „K žádoucí změně dojde, když si lidé dovolí být 

tím, čím opravdu jsou, a přestanou se snažit být tím, čím by chtěli být.“ (Bobek, 2008, 

s. 106) 

  Pro reteaming, který je hlavním tématem této práce, je nejdůležitější 

z psychoterapeutických přístupů systemika17, i když by se našly specifické podoby 

koučování, které těží více z jiných směrů. Avšak humanistická psychoterapie je patrně ze 

všech psychoterapeutických směrů pro klasické koučování nejsilnějším zdrojem. Když se 

podíváme na slova Matouška: „Úkolem sociálního pracovníka v humanistické sociální 

práci je pomáhat lidem: 1. v reflexi sebe samých; 2. v odhalování významů, které pro ně 

prožívaná situace může mít; 3. v pochopení, jak tato jejich interpretace světa a zkušeností 

na ně zpětně působí.“ (Matoušek, 2001, s. 202) Minimálně první dva úkoly jsou jistě také 

úkolem koučování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  Podrobněji v kapitole 2.5. 



2.4 Hypnoterapia 

 

 Hlavním představitelem okrajovější hypnoterapie je Milton Erickson (1901-1980). 

K léčbě využíval lehký trans, třeba takto: „Jak tady sedíte a zvenku slyšíte doléhat jemné 

zvuky ulice, začínáte se cítit příjemně a do mysli se vám vkrádá něco jako očekávání, že 

dnes by možná mohlo dojít k něčemu překvapujícímu.“ (Bobek, 2008, s. 312) Při terapii 

často pro zintenzivnění vyzýval klienty k zavření očí, pracoval např. s vnitřním zrcadlem 

nebo s přesedáváním mezi židlemi znamenajícími minulost, přítomnost a budoucnost. Jak 

píše Bobek (2008), Erickson někdy úspěšně využíval i paradoxní doporučení, jako když 

poradil klientovi, jemuž se dělalo v autě špatně, ať jezdí v bílém obleku, a vždy, když se 

mu udělá nevolno, ať vysedne z auta a vyválí se v příkopu.  

 Zázračně mu v práci s lidmi fungovalo i předepisování symptomů. To znamená, že 

klientovi bylo doporučeno, aby své pro sebe nežádoucí chování neodstraňoval, ale naopak, 

aby ho dělal ještě více. Mezi jeho další netradiční postupy patřilo například zadání úkolu 

spolu s vyjádřením nedůvěry v to, že by klient zadaný úkol zvládl. Dalším byl třeba 

předpis hlavně nic neměnit, jen symptom pozorovat, což často spontánně bez práce vedlo 

k žádoucí změně. Někdy Erickson zadal protikladný nebo nesplnitelný pokyn, který zmátl 

klienta i samotný problém. Jindy zase využil slabých stránek klienta a zakomponoval je 

do řešení. Pro řešení a pro klienta dokázal využít vše, co bylo k dispozici.  

 Pro koučování může být zajímavé inspirovat se Ericksonovými netradičními 

nápady. Kromě našeho zájmu o něj a toho, že hypnoterapie je jeden z myšlenkových zdrojů 

později podrobněji popisovaného S-F přístupu, je to důvod, proč jsme hypnoterapii vybrali 

do pěti hlavních myšlenkových zdrojů založených na psychoterapeutických směrech. Pro 

klienta bývá užitečné, když je kouč dostatečně odvážný, inovativní. „Milton Erickson 

neuznával diagnostikování, pevně věřil v sílu lidí řešit své vlastní problémy. Byl 

přesvědčen, že často stačí, aby klient udělal malou změnu, která uvede do pohybu proces 

větších změn.“ (Bobek, 2008, s. 308) I tato myšlenka je zdrojem koučování, protože 

dokládá potřebu zplnomocňování klienta a předznamenává sílu malých kroků.  

 

 

 

 

 

 



2.5 Systemika 

 

 „Systemický přístup je v současnosti jedním z hlavních trendů v humanitních 

vědách, zejména psychoterapii, psychologii, sociální práci, pedagogice, sociologii apod.“ 

(Matoušek, 2001, s. 222) Je to nejen způsob práce, ale i způsob myšlení, jenž je založen 

na respektování člověka jako součásti systémů. Systemicky myslet znamená soustředit se 

na systémy. Do systemické terapie však nevstupují systémy klienta fyzicky, „jsou 

zastoupeny v rozhovoru s ním na komunikační úrovni, jako by byly v místnosti reálně 

přítomny. Terapeut používá cirkulární dotazování. Ptá se klienta, co by asi na kterou změnu 

řekl který člen systému, jak by vnější okolí poznalo změnu.“ (Bobek, 2008, s. 111) 

 „Základním filozofickým východiskem systemické terapie je přesvědčení 

o sebeorganizaci klienta a systémů, do kterých patří.“ (Bobek, 2008, s. 112) Zvnějšku je 

možné je jen podněcovat. „O reakci nerozhoduje kvalita podnětu, ale vnitřní struktura 

systému.“ (Bobek, 2008, s. 89) Terapie je tedy založená na tom, že terapeut se vnímá jako 

součást systému, do kterého svým začleněním přinesl možnost zisku nových řešení. 

K rozvíjení těchto řešení používá reflexi, konstruktivní otázky, hledání výjimek a zdrojů, 

konstruování možností v jazyce. To jsou všechno v koučování využitelné prostředky. 

Pro koučování je zajímavý i apel systemiky na krátkodobost terapie, která je daná tím, že 

je definovaná dosažením svého cíle.  

 V systemice se plně vychází z popisů klienta, neexistuje objektivní realita. Není 

nutné, aby kouč znal pravdu, pravda je to, co vidí a říká klient, i kdyby to odporovalo 

jiným koučovým konstruktům. Terapeut s tím nemusí souhlasit, ale respektovat to a 

vycházet z toho. Pro koučování je to příspěvek do rozjímání nad mírou rovnosti kouče a 

klienta co do kompetencí. Proces systemické terapie zplnomocňuje klienta, protože klíče 

ke svým problémům nosí podle něj v sobě. Pro svůj způsob práce používá i pro koučování 

inspirativní označení užitek, respekt, krása. To jsou aspekty, na které se soustředí ve všech 

svých třech hlavních proudech – narativní terapii, zakázkovém přístupu a v na řešení 

orientovaném přístupu neboli S-F přístupu. Ten podrobněji rozebíráme ve 3. kapitole, 

protože přesně takovým stylem se pracuje v rámci metody reteamingu.  

 Narativní terapie je založena na konstruktivní moci příběhu a hledání jeho autorství. 

Snaží se o rozpouštění životního příběhu klienta jako konstrukce reality, která mu činí 

potíž, a o převyprávění do chtěné podoby příběhu. Pro koučování patrně není nijak silnou 

inspirací, snad jen prací s metaforami a využitím techniky externalizace, tedy postupu, 

pomocí něhož lze vnímat problém jako něco cizího, vnějšího, oddělit ho tak od klienta. 



Ve shodě s koučováním se tím posiluje kompetence klienta řídit svůj život a jeho 

zodpovědnost za to, jak s vnějším problémem naloží. Zakázkový přístup je založen 

na pečlivém dojednávání zakázky. Je koučování blízký a vzhledem k propojenosti 

s manažerskou řečí je mu příkladem toho, jak se dá pojem zakázka převést 

do poradenského kontextu.18  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18  Podrobněji jsme se tomu věnovali v kapitole 1.3. 



3. S-F prístup ako teoretický základ metódy reteamingu 

3.1 Vznik a vývoj S-F prístupu 

  

 Psychoterapie prošla od svého vzniku výrazným vývojem, a tudíž i mnoha 

proměnami. Na řešení orientovaný přístup, dále už jen S-F přístup19, jako způsob práce 

s klienty v psychoterapii, sociální práci, v koučování a dalších pomáhajících profesích je 

logickým vyústěním některých proudů její historie. Pro jeho vznik bylo důležité vyčlenění 

behaviorismu od psychoanalýzy, protože stejně jako kognitivně-behaviorální psychoterapie 

i S-F přístup zkoumá pozorovatelné chování spíše než minulost a hlubiny člověka, jak činí 

psychoanalytické směry. Dalším zdrojem je hypnoterapie amerického psychiatra Miltona 

Ericksona. Stejně jako na řešení orientovaný přístup rovněž Erickson věří spíše 

v kompetenci klientů řešit své potíže nežli ve smysl jejich diagnostikování. Z filozofie 

navazuje S-F přístup na pragmatismus. Než hledání pravdy je pro oba důležitější hledání 

toho, co funguje. Jeho nejpodstatnějším myšlenkovým předchůdcem je Mental Research 

Institute z Palo Alto.20 Společné mají přesvědčení, že jestliže má klient problém, je to tím, 

že nechtěně dělá špatně něco, co ten problém udržuje.  

 Hlavní tvůrci S-F přístupu jsou Steve de Shazer (1940–2005) a Insoo Kim Bergová 

(1934–2007) z Milwaukee v USA. Jako manželský pár spolu vytvořili Brief Family 

Therapy Center – Centrum krátké rodinné terapie.21 Za svou největší inspiraci považovali 

své klienty, chtěli totiž z praxe vyvodit teorii. Rozhodující pro ně bylo, co klienti považují 

za užitečné. Takto induktivně ověřili, že lze terapii ochudit o zkoumání problému, aniž by 

byla ochuzena léčba. První Shazerova kniha o tomto přístupu, Vzorce krátké rodinné 

terapie, popisuje intervenci, která znamenala velký mezník ve vývoji S-F přístupu, protože 

ještě více nasměrovala tým tvůrců k zaměření se na to, co podle jejich klientů funguje. 

Onou intervencí je otázka na pokračování, kterou terapeut zadává na konci prvního sezení: 

„Rád bych, abyste se v období do našeho příštího setkání zamyslel nad tím, co byste si 

přál, aby ve vašem životě pokračovalo, a příště mi o tom pověděl.“  

                                                 
19  Název „S-F přístup“ vznikl z anglického Solution Focus a používá se synonymně k českému Na řešení 

orientovaný přístup. 
20  Mental Research Institute vznikl v Palo Alto v Kalifornii v roce 1958. Věnoval se zejména rodinné 

psychoterapii. Díky práci s jednosměrnými zrcadly dokázal patologii dvojné vazby. 
21  Terapie jakoby začíná od konce, protože od samého začátku má terapeut stále na mysli její ukončení. 

Často se realizuje v menším počtu sezení. Pro vznik termínu „brief“ jako „krátká“ či „krátkodobá“ není 
ale rozhodující její trvání, ale její směřování ke konci, občasné kontrolování, jak daleko od něho právě 
klient je. 



 Druhá Shazerova kniha, Klíče k řešení v krátké terapii, se už před dvaceti lety 

dočkala slovenského překladu. Autor v ní svůj přístup popisuje takto: „Najprv vtiahneme 

prítomnosť k budúcnosti (ignorujeme minulosť), potom pochválime klientov, že to, čo už 

robia, je užitočné alebo dobré pre nich a potom, keď už vedia, že sme na ich strane, možno 

navrhneme niečo nové, čo by mohli urobit, a čo bude alebo by aspoň mohlo být, pro nich 

dobré.“ (Shazer, 1993, s. 15) Z minulosti klientů zajímají Shazera jen jejich předchozí 

úspěchy, ty považuje za klíče k vyřešení problémů. Za stejně důležité považuje budovat 

v klientech svými otázkami důvěru ve změnu a vizi toho, jak to bude vypadat, až se 

problém vyřeší.  

 Ve své další knize, Nechme rozdíly pracovat, Shazer zdůraznil význam dobře 

formulovaných cílů. Zabýval se tím, jak se od konkrétních cílů odvíjí změna a od ní řešení 

problému. Z rozdílů podle něj plynou i případné nápady, jak věci řešit. Kromě několika 

knih je Shazer autorem mnoha pro tento přístup důležitých článků. Hodně o tomto přístupu 

lze poznat i ze sledování videonahrávek jeho konzultací s klienty.22 Spolu se svými kolegy 

zkoumal efekt terapií vedených S-F přístupem. Trepper (2006, s. 136, překlad Dalet23) 

uvádí podrobnosti ze dvou takových výzkumů. „V roce 2003 Shazer a Isebaert publikovali 

výzkum změny u mužských alkoholiků, kteří byli léčeni přístupem orientovaným na řešení 

na dospělém oddělení jedné nemocnice v Belgii. Čtyři roky po skončení léčby telefonicky 

kontaktovali 118 pacientů, kteří byli v programu terapie zaměřené na řešení při léčení 

alkoholismu. Z těchto bývalých pacientů bylo 84 % vyléčených: 50 % z nich uvedlo, že 

v současnosti abstinují a 34 % uvedlo, že mají pití pod kontrolou.“ 

 Další příklad se týká aplikace tohoto přístupu do oblasti školství. „Na alternativní 

střední škole pro studenty z rizikových skupin obyvatelstva běží zvláštní vzdělávací 

projekt. Tato škola využívá na řešení orientovaného modelu, který je zaměřen na podporu 

studentů v užívání filozofie a dovedností S-F přístupu. Předběžná pilotní studie shrnuje 

dosavadní výsledky práce, kdy 62 % studentů v současnosti maturuje a více než polovina 

z těch, kteří nematurují, pokračují ve škole s cílem ji úspěšně dokončit. Je také důležité, že 

91 % z nich uvádí, že by chtělo navštěvovat vysokou školu nebo nějakou další formu 

pomaturitního vzdělávání. Studenti také hodnotí tři základní dimenze školního programu 

(spokojenost se školou, podporu učitelů a bezpečnost ve škole) kladněji než studenti 

z kontrolní skupiny, kteří navštěvují jiný program.“ (Trepper, 2006, s. 138)  

                                                 
22  Např. www.youtoube.com /watch?v=v6rXeglulT4 
23  Dalet je skupina moravských S-F psychoterapeutů, koučů a lektorů angažujících se také v propagaci 

tohoto směru v ČR překládáním textů S-F představitelů nebo organizováním jejich workshopů. 



 Jak už jsme poznamenali, druhým z hlavních tvůrců tohoto přístupu byla Shazerova 

kolegyně a manželka Insoo Kim Bergová. Její u nás nejpopulárnější knihou je Posílení 

rodiny (1992). Předkládá v ní mnoho krátkých kazuistik, jež aplikaci S-F přístupu 

prezentují. V textu mj. uvádí, že „zhruba dvě třetiny pacientů hovořily o nějaké pozitivní 

změně právě v oblasti, v níž hledají pomoc terapeuta, v období mezi sjednáním prvního 

sezení a jeho realizací. Úkolem pracovníka je zesílit je, podpořit a pomoci klientovi 

opakovat pozitivní změny, které sám od sebe učinil.“ (Bergová, 1992, s. 9) Bergová se 

věnovala nejen rodinám, nýbrž také závislým, bezdomovcům a mladistvým delikventům. 

Kromě samotné praxe se zaměřovala na popularizaci S-F přístupu a podle svých slov 

na rozdíl od svého manžela taktéž na jeho srozumitelnost. I díky ní se stal právoplatnou, 

pevnou a možná nejpopulárnější součástí systemiky.24  

 Začátkem devadesátých let přispělo k jeho rozvoji několik dalších autorů. 

Například Harlene Andersonová (2007) prosazovala koncept „not-knowing position“. Pro 

terapii se podle ní jeví velmi prospěšné, když terapeut zaujímá „ne-vědoucí“ postoj. Stejně 

nemůže nikdy plně pochopit situaci klienta a přesně vědět, co je pro klienta nejlepší. Jediné 

opravdové a „padnoucí“ řešení má klient v sobě. Brad Keeney (2009) zase vytvořil terapii 

zaměřenou na zdroje a věnoval se podpoře tvořivosti. „Terapie zvolila špatný směr, když se 

zabydlela v sociálních a lékařských vědách. Představte si, jak jinak by terapie vypadala, 

kdyby sídlila mezi uměleckými obory. Jistě by byla tvořivější, živější a transformativnější. 

Tvořiví terapeuti by si měli vynalézt vlastní terapeutický styl, který vyrůstá z jejich 

vlastního způsobu bytí. Všiml jsem si, že když člověk mluví méně jako terapeut, často se 

stává více terapeutickým.“ (Keeney, 2009, str. 2, překlad: Dalet).  

 Mimo to významně přispěli k rozvoji S-F přístupu všichni členové Centra krátké 

rodinné terapie a spříznění kolegové. Peter Cantwell se Sophií Holmesovou zavedli 

koncept vedení rozhovoru z pozice o jeden krok pozadu. Bill O'Hanlon (1999) kladl větší 

důraz na práci s emocemi, Eve Lipchiková (2011) zase na terapeutický vztah a přišla 

s konceptem konstruktivního naslouchání. Scott D. Miller (2014) založil Chicagský tým a 

studoval terapeutické změny. Yvonne Dolanová (1985) se hodně věnovala obětem 

sexuálního zneužívání. Dalšími čtyřmi spřízněnci jsou Mark McKergow, Harry Korman, 

Ben Furman a Tapani Ahola. Furman a Ahola jako tvůrci reteamingu dostali větší prostor 

ve 4. kapitole.  

 McKergow (2009) zaměřil pozornost na myšlenkové procesy relevantní v procesu 

                                                 
24  Systemický přístup je tvořen hlavními třemi proudy – na řešení orientovaný přístup, zakázkový přístup a 

narativní přístup. 



koučování, čímž má větší vztah k reteamingu jako tématu této práce. Přišel s rozdělením 

na myšlení „koteiso“ a „rutenso“. Koteiso je takový přístup, kde změna je těžká, kouč řídí 

a vyvíjí úsilí, rozdíly jsou eliminovány a komplexita redukována. Rutenso myšlení vychází 

z předpokladu, že změny se dějí neustále, kouči zkompetentňují, důležité jsou startující 

malé kroky a rozdíly se využívají. Toto rozdělení je užitečné pro uvědomění si, že každý 

z těchto způsobů myšlení má své využití (koteiso například u mechanických strojů a 

rutenso v práci s lidmi). McKergow apeluje na to, abychom odkrývali svůj sklon využívat 

koteiso tam, kde by se rutenso hodilo mnohem víc. Z rutenso myšlení také vyplývá 

metafora kouče jako hostitele, protože svým koučováním (či u lídra způsobem vedení) 

zkompetentňuje druhé a pozývá je ke spolupráci.  

 McKergow (2009) dále představil model OSKAR, který funguje jako průvodce 

v koučování. Model začíná společně definovaným výsledkem (Outcome) koučování, třeba 

otázkou „Čeho chceme dnes dosáhnout?“. Hlavním nástrojem pro dosažení cíle je 

škálování25 (Scaling). Počátkem škálování je uvědomění si zdrojů a znalostí (Know-how), 

třeba skrze předchozí úspěchy. Dalším krokem je potvrzení a akce (Affirm and Action), 

třeba přes otázky „Co se už teď daří?“ a „Jaké jsou nejbližší krůčky?“. Potvrzení a akce 

prochází přes kontrolu (Review) - „Co se zlepšilo?“ a vrací se znova ke zdrojům, škále a 

potvrzení. 

 Zásluhou Harryho Kormana a jeho spojnicí s reteamingem je, že si uvědomil 

nezbytnost začít terapii vymezením společného projektu. Korman říká, že „pro cokoli, co 

je definováno jako problém, musí existovat i nějaké hypotetické řešení, tedy musí existovat 

způsob, jak lze poznat, že problém již není problémem.“ (Korman, 2004, s. 2, překlad: 

Dalet) Nazývá to cílem a tento cíl vnímá jako fenomenologicky neoddělitelný 

od problému. Pro klienta je podle něj snazší hovořit o tom, „čeho chce dosáhnout než 

o problému, který ho přivedl do terapie. I proto, že zdůrazňuje jeho schopnosti a 

dovednosti.“ (Korman, 2004, s. 3, překlad: Dalet) 

 Korman udává, že po představení začíná terapii větami: „Díky, že jste přišli. 

Myslím, že je to dobrý nápad, že jste tady. Nemohu vám zaručit, že vám to nějak pomůže. 

Jediná věc, kterou vám mohu zaručit, je, že pro to udělám maximum a předpokládám, že 

vy také.“26 Po tomto uklidnění a aktivizaci se už ptá na společný projekt: „Co by se po 

dnešním sezení pro vás muselo změnit – i něco malého – abyste mohl říci, že vám to 

pomohlo?“ nebo jinak „Co nejlepšího pro vás by se v tomto sezení mohlo stát?“ 

                                                 
25    Škálováním se podrobněji zabýváme v kapitole 3.3. 
26    Z osobního setkání s Harry Kormanem na jeho kurzu v ČR.  



Na kazuistice dokládá, že se ptá tak dlouho, dokud nedostane odpověď. „Pokud nemám 

žádnou představu o tom, kam se chce klient dostat, pak nevím, na co bych se ho měl ptát.“ 

(Korman, 2004, s.3, překlad: Dalet) Dodává, že odpověď „nevím“ je běžná a překládá si ji 

jako „Tak to zatím nevím. Nechte mně chvilku přemýšlet.“ 

Jak vidno z výše uvedených informací, S-F přístup prošel zajímavým vývojem, 

který reprezentovalo několik zásadních osobností, z nichž každá přispěla svým dílem nejen 

k jeho myšlenkovému formování, ale i k jeho rozšíření. Olomoucká skupina Dalet, která 

zaštiťuje výuku reteamingu v ČR, vytvořila svůj model toho, jak využívá S-F přístup 

v praxi. Podle modelu Dalet se kouč, terapeut v konzultaci pohybuje ve třech rámcích. 

Připojování ke klientovi, rozvíjení řešení a tanec kolem problému, přičemž všechny 

spojuje reflektování. Připojování ke klientovi vytváří bezpečné prostředí a terapeutickou 

zvědavostí chystá cestu ke spolupráci. Rozvíjení řešení pracuje na konkretizaci vize 

preferované budoucnosti, na dojednávání, oceňování, využívání zdrojů a změn. A tanec 

kolem problému je diskusí o tématech souvisejících s problémem, která problém nerozvíjí, 

ale neutralizuje otevíráním nových možností, prací s kontextem, přerámováním. Mezi 

jednotlivými rámci se plynule přechází a to s reflektováním toho, v kterém rámci se kouč 

zrovna pohybuje. Reflektování je tedy v modelu Dalet centrálním principem práce 

s klienty.27   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27   Autorka práce je externím členem Daletu. 



3.2 Podstata S-F prístupu 

 

 Podle Zatloukala28 lze podstatu S-F přístupu shrnout pod akronymem ŘEŠENÍ. Pod 

písmenem Ř se ukrývá hlavní myšlenka, že je třeba rozvíjet řešení (tzv. „solution talk“) a 

naopak nerozvíjet problémy (tzv. „problem talk“). Neznamená to, že se v rámci tohoto 

přístupu o problémech nesmí mluvit vůbec. Jen jde o jejich neprohlubování zbytečně 

podrobnou analýzou. Řešení se obvykle rozvíjí na základě toho, co už funguje. V terapii se 

vytváří rozhovorem nebo ho klient objevuje v sobě na základě terapeutova vedení.  

 Pod písmenem E je schována potřeba efektivity terapie. Efektivní je taková terapie, 

která nejen, že vede k vyřešení problému, ale také v co nejkratší době. A o to v terapii 

orientované na řešení jde. V rámci tohoto přístupu se efekt odvíjí od stálého směřování 

k jejímu cíli (tj. konci). Proto onen pseudonym krátká (brief) terapie pro terapii vedenou 

v rámci S-F přístupu. Efektivita je dána také tím, že se terapeut v průběhu sezení ptá: „Je 

to, co spolu děláme, pro vás užitečné?“ Celá metoda vznikla induktivně z praxe, na základě 

toho, co bylo pro klienta efektivní.  

 Písmeno S znamená spolupráce terapeuta a klienta. Tvůrci tohoto přístupu úplně 

odmítli koncept odporu, který do té doby v psychoterapeutických směrech převládal 

(viz Jung, 1993). Když podle S-F přístupu klient projevuje nějakou nevoli proti tomu, co se 

v terapii děje, má terapeut prostě jen vyzkoušet jinou techniku, která jistě povede k řešení 

lépe, protože klient je větším odborníkem na svůj život než může být terapeut. Spolupráce 

mezi nimi je samozřejmě tvořena také respektem a tím, že stanovisko klienta bere terapeut 

jako pravdu. V radikálním konstruktivismu, filozofii, ze které S-F přístup vychází, 

neexistuje objektivní realita. Proto je možné brát klienta vážně se vším všudy, i s jeho verzí 

reality. Spolupráce je také posílená tím, jak významnou pozici terapeut klientovi připisuje. 

Klient se tak stává naprosto rovnocenným partnerem. 

 Pod druhým E se ukrývá myšlenka expertnosti. Už jsme zmínili, že podle S-F  

přístupu je největším odborníkem na svůj život samotný klient. Terapeut je však expertem 

na proces, na vedení rozhovoru. Klient přichází za terapeutem často s prosbou o radu. S-F 

terapeut má ale v sobě předpoklad, že rada, kterou spolu s klientem vytvoří, může na jeho 

život sedět mnohem lépe, než ta, kterou mu dá na základě své odbornosti. A tak si pomáhá 

třeba otázkou: „Jak poznáte, že vám ta rada bude fungovat?“. 

                                                 
28   Na www.dalet.cz předkládá Zatloukal prezentaci zmiňující základní S-F principy ve článku Přístup 

zaměřený na řešení – stručný úvod jako způsob, jak uvést čtenáře do světa „na řešení orientovaného“ 
koučování, terapie, vzdělávání a supervize. 



 Další písmeno v akronymu, N, je tam za nevyhnutelnost změn. Jak řekl 

Herakleitos: „Do téže řeky nevstoupíš.“. Vnímání změn je vnímání rozdílů. Zkoumání 

změn a rozdílů je podstatou mnohých S-F terapeutických technik. Změny, které se 

odehrály před sezením. Změny v posunech po škále. Změny v chování při mapování 

výjimek. Na změně je založena i jedna z hlavních myšlenek S-F terapie: že je třeba nejprve 

si vysnít velký cíl (tedy konkretizovat, jak bude vypadat vyřešení problému) a ten pak 

rozfázovat do malých kroků. Malé kroky jsou malé změny, které si klient umí představit, 

že bude realizovat. Jejich rozvíjením se pak mohou spolu s terapeutem dostat 

ke společnému cíli. „Změny v terapii obecně nelze nějak naprogramovat nebo přesně 

předvídat, ale lze s nimi pracovat, facilitovat je.“ (Zatloukal, 2007, s. 200)  

 Poslední písmeno, I, prezentuje poslední z hlavních složek na řešení orientovaného 

směru, a tou je individuální přístup ke klientům. Ten je dán tím, že terapie vychází ze 

zdrojů klienta a jeho představ o řešení. I když má S-F přístup velmi podrobně a uceleně 

vypracované techniky, to, kterou a jak terapeut použije, závisí na tom, jaké podněty mu 

klient poskytne a na reflektování. Důležité je připojit se ke klientovi třeba i tím, že terapeut 

využije podobného slovníku, jako má on. S-F terapeuti se shodují, že právě ona otevřenost 

klientovi, která dělá každou konzultaci jinou, je to, co je na jejich povolání baví.  

 Klíčový terapeutický postup, který vlastní S-F terapii umožňuje, nazýváme 

reflektování. Někdy je dokonce reflektování považováno za základní systemickou metodu 

(Úlehla, 2005). Pomáhá zajistit, abychom ze všech nástrojů a technik, které máme 

k dispozici, vybrali tu správnou. V rámci reflektování naslouchá terapeut nejen klientovi, 

ale i pozorovateli ve své hlavě. Právě ten pozorovatel v jeho hlavě mu dovoluje být 

v rozhovoru dvakrát. Reflektování je jistý druh metarozhovoru, který vede terapeut sám se 

sebou, je to schopnost naší mysli zabývat se sama sebou, to jest ději, které v ní probíhají. 

Reflektovat znamená povšimnout si smysluplných vysvětlení nabízených vlastní myslí. 

Mysl je nabízí jako odpovědi na to, s čím se setkává. V tradiční řeči jsme si zvykli tato 

smysluplná vysvětlení označovat coby emoce, pocity, nápady, myšlenky, postoje, soudy, 

city, víru, náklonnost, teze. Díky reflektování, tj. aktivnímu využití schopnosti mysli 

zaměřit se zpět na sebe samu, se terapeut dokáže lépe postarat o sebe, vytvořit si bezpečné 

prostředí a lépe se také osvobodí od hodnocení. Hodnocení klienta a jeho chování je podle 

S-F přístupu překážkou ve společné cestě za řešením. 

 Při konzultaci se v mysli terapeuta objeví reflexe, kterou má potřebu říct. Pro S-F 

přístup je vhodné, když k jejímu vyjádření zvolí hypotetický, podmiňovací a „hledající“ 

styl řeči. „Tak si říkám, co by se asi stalo, kdyby…“ Při sdělování reflexí je jejich 



hypotetický, spekulativní styl jednou z nejdůležitějších věcí. Dá se využít třeba začátků 

vět: „Nejsem si jist.“ „Zdá se mi, že.“ „Možná.“ „Měl jsem pocit.“ „Možná, že to není 

důležité, ale.“ Reflexe jsou nabídky, ne prohlášení, hodnocení nebo soudy. Součástí reflexí 

je ocenění, shrnutí hlavních bodů rozhovoru, zplnomocňování, nabídka nápadů a 

myšlenek, přehled dojmů a fantazií, zpochybnění samozřejmého, nesení alternativních 

pohledů, náměty na další vedení rozhovoru.  

 Podstatu S-F přístupu jsme představili na jeho hlavních myšlenkách jako jsou 

koncentrace na řešení, důraz na efektivitu, velká hodnota spolupráce s klientem, vidění 

klienta jako experta na svůj život a terapeuta jako experta na rozhovor, přirozená nutnost 

změn, jejichž zkoumání pomáhá terapii směřovat, individuální přístup ke klientům založen 

na připojování a reflektování.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 S-F techniky 

 

 Některé techniky jsme uvedli v rámci kapitoly 3.1, kde mapujeme vývoj S-F 

přístupu, a několik i při nahlížení do podstaty S-F přístupu v kapitole 3.2. V této sekci se 

podrobněji zabýváme několika podle nás nejtypičtějšími a nejpoužívanějšími intervencemi, 

abychom dokumentovali hloubku S-F přístupu. Bývá obvyklé, že se je terapeut co 

nejpřesněji naučí, aby je pak stejně časem mírně přizpůsobil svému osobnímu 

terapeutickému stylu. Ale i tak má význam seznámit se s jejich původní a proklamovanou 

podobou. 

 Snad nejznámější a nejobsáhleji popsanou technikou S-F přístupu je zázračná 

otázka (Shazer, 1988). Stejně jako mnoho dalších S-F technik i zázračná otázka vznikla 

přímo v praxi. Bergová vedla konzultaci s klientkou, která řekla, že by se asi musel stát 

zázrak, aby se vše vyřešilo. Bergová pohotově reagovala, přijala její nápad a ten spolu 

začali rozvíjet. Spolu s kolegy z Centra krátké rodinné terapie a hlavně společně se 

Shazerem pak z této situace vypilovali důležitou techniku jejich přístupu. Jejím hlavním 

přínosem je to, že pomáhá definovat cíle. Shazer doporučuje před samotnou otázkou začít 

větou „Každý večer, než půjdete spát, zkuste předpovědět, jestli se vám zítra podaří to, 

čeho chcete dosáhnout, nebo ne.“ Tento predikční úkol vychází ze Shazerova zjištění 

z praxe, že samotné předpovídání žádoucí změny zvyšuje šanci na uskutečnění změny bez 

ohledu na to, zda předpověď byla pozitivní nebo negativní.  

Strnadův29 předskokan neboli zasévání zase částečně připomíná trans Miltona 

Eriksona. Terapeut může začít: „Stalo se vám někdy, že vás něco hodně příjemně 

překvapilo? A co to bylo?“ Užitečnou přípravou klienta na zázračnou otázku může být 

rovněž rozhovor o tom, co klient bude dělat večer před spaním, aby se tím propojil budoucí 

zázrak s běžnou realitou. Po shrnutí večera následuje noc a zázračná otázka. Vhodné je 

například použít ještě formulaci „mám takovou možná trochu zvláštní otázku, která nás ale 

může hodně posunout“ a pak pracovat s dramatickým ztišením hlasu a pauzami. Díky takto 

připravenému rozhovoru se klient snadněji vžije do příběhu o zázraku.  

 Přestože se jmenuje zázračná otázka, jde o „otázku na den po zázraku“. Otázka se 

vztahuje k tomu, jak se pomyslný zázrak projevuje v klientově reálném světě, a nikoli 

k zázraku jako takovému. Zjednodušeně jde o otázku „Jak by se váš život lišil, kdyby vše, 

co byste potřeboval vyřešit, bylo v pořádku?“ Její formulace je ale zajímavější v tomto 

                                                 
29  Vratislav Strnad je hlavní průkopník systemiky v ČR. Popis předskokana k zázračné otázce vychází ze 

studijních textů k psychoterapeutickému výcviku Umění terapie jeho Institutu systemické zkušenosti. 



podání: „Předpokládejme, že když budete dnes v noci spát, stane se zázrak. Ten zázrak 

způsobí, že potíž, kvůli které jsme dnes zde, je vyřešená. Ale vy nevíte, že je vyřešená, 

protože spíte. Čeho si zítra ráno všimnete, že je jiné, co vám řekne, že se stal zázrak?“ 

(Shazer, 1993, s. 34, překlad autorka) 

 Takto položená otázka má podle Zatloukala (2009) několik funkcí: 

1) Definovat cíle spolupráce – zázračná otázka se vztahuje k popisu toho, jak bude život 

klienta vypadat, až bude problém vyřešený a nebude tedy již potřebovat terapii. Terapeut 

s klientem rozvíjejí tuto vizi do co nejkonkrétnější a nejdetailnější podoby. Některé věci, 

které v takto vedeném rozhovoru zaznějí, lze využít přímo jako cíle společné práce. 

S užitkem lze využít pouze takové cíle, které jsou konkrétní (nikoli vágní a neurčité), 

realistické (dosažitelné), významné pro klienta (klient o ně sám usiluje), které jsou 

pozitivně formulované (jako začátek něčeho, ne jen označení toho, co být nemá), obsahují 

první krok (je vhodnější než jen konečný cíl), popisují chování (tj. co klient dělá, nikoli jen 

co cítí nebo co si myslí) a jsou pro klienta výzvou (cíl není příliš snadný). 

2) Obrátit zaměření konzultace k řešení – vytvořit představu řešení je první krok k tomu, 

aby mohlo být nějaké řešení realizováno; rozvíjení zázračné otázky tak pomáhá posunout 

důraz rozhovoru od neužitečných rozborů problémů k hledání řešení a dosažení 

požadované změny.  

3) Otevřít široké pole možností – zázračná otázka nabízí určitý rámec „hry“ (co by bylo, 

kdyby se stal zázrak a problém byl vyřešený), což podporuje u klientů i u terapeutů 

odvahu, tvořivost a fantazii při rozvíjení vize budoucnosti bez problému. 

4) Vytvořit představu možnosti zázraku – zázračná otázka pracuje velmi jemně se sugescí. 

Nepřímo se sugeruje zejména samotná možnost zázraku, ale lze sugestivně posilovat i 

jednotlivé aspekty toho, co bylo kolem dne po zázraku řečeno. 

 Co se týká formulace zázračné otázky, je zajímavé si všimnout několika prvků. 

Začíná se slovem „předpokládejme“, které je vhodnější než „představte si“, protože 

mnohem více připouští, že se zázrak může stát. Pak formulace „stane se zázrak“. Tato 

formulace umožňuje rozvíjet rozhovor o řešení problému bez toho, aniž by musel terapeut 

klienta přesvědčovat o tom, že pozitivní změna je možná. Dále zázračná otázka pokračuje 

formulací „zázrak způsobí, že potíž, kvůli které jsme dnes zde, je vyřešená“. Toto je 

důležitý moment formulace zázračné otázky: Je třeba jasně vymezit, co zázrak způsobí. Že 

zázrak například nezpůsobí absolutní štěstí, ale jen vyřešení problému.  

 Důležité je i použití přítomného času. Kdykoliv pak v odpovědích klient užije času 

budoucího nebo podmiňovacího způsobu, vrací ho terapeut do přítomného času, čímž 



zajišťuje větší přesah zázračného dne do reality. V další větě jsou slova „nevíte, že je 

vyřešená, protože spíte“. Takto formulováno to ještě umocňuje potřebu popsat rozdíl mezi 

situací po zázraku a před zázrakem a přitom obrací pozornost klienta k němu samému. 

Dále „podle čeho poznáte, že se zázrak stal?“ je možné nahradit nebo doplnit „co bude 

první věc, které si všimnete, podle které poznáte, že se zázrak stal?“ Při dalším mapování 

zkoumá terapeut den od rána do večera, až k dalším dnům. Využívá otázky: „A co potom, 

na čem dál si řeknete, že se musel asi stát zázrak?“  

 Rozhovor o situaci po zázraku je při využití zázračné otázky nejdůležitější, protože 

cílem je získat důkladný popis toho, jak vypadá situace klienta po zázraku.  Bergová často 

opakuje zásadu „Čím víc podrobností, tím je to skutečnější“ (The more detail, the more 

real). Výborné je pracovat také s cirkularitou, tj. čeho si na klientovi všimne nějaký 

významný blízký: „Kdo jiný (první) si všimne, že se stal zázrak? A na čem to poznal? Jak 

na to reaguje?“   

 Zázračná otázka je velmi propracovaná a účinná, ale má omezené uplatnění. 

V rámci jedné terapie se dá použít většinou jen jedenkrát, nejlépe na prvním nebo 

nejpozději na druhém sezení. Na její použití je potřeba dostatek času. Jednou 

z nejúčinnějších intervencí, které se dá použít prakticky kdykoli, je ocenění. Ocenění toho, 

čeho si terapeut všiml, že funguje, a jakéhokoli dalšího pokroku směrem k řešení. Ocenění 

není chvála. Chvála je obecnější a vágnější a většinou hodnotí samotného klienta. Ocenění 

má konkrétnější podobu a týká se toho, co klient dělá dobře, jeho žádoucího chování. 

Ocenění přináší pro klienta nové informace o jeho zdrojích, a tím může pomoci jeho 

pokroku. Bergová (1992) rozlišuje tři druhy ocenění:   

1. přímý kompliment – Jde o oceňování typu: „Přijde mi ohromné, jak jste dokázal…“ 

Přímý kompliment je první krůček k nepřímému komplimentu. 

2. nepřímý kompliment – Terapeut se na něj ptá cirkulárními otázkami. Do rozhovoru skrze 

ně přizývá člověka pro klienta důležitého.  

3. sebekompliment – Je ten nejcennější. Je odpovědí na otázku: „Jak jste to dokázal?“  

  Ve videonahrávce práce Bergové s problémovou třídou30 lze vidět, jak oceňování 

může být hlavní terapeutickou intervencí. Nejprve žáky několik hodin sleduje ze zadní 

lavice. Žáci se po chvilce předvádění vrací ke svému přirozeném jednání. Pak přichází 

terapeutka a říká: „Byla jsem oslovena, abych se na vás přišla podívat. Musím říct, že jsem 

se sem těšila. A právem. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla strávit nějaký čas. Bylo příjemné 

                                                 
30  Videonahrávka je součástí rakouského programu aplikující systemiku do práce s dětmi pod vedením 

Ferdinanda Wolfa. 



sledovat, jak jste soudržný kolektiv. Ještě jsem neviděla třídu, kde by většina žáků tak 

přirozeně reagovala na druhé. Obzvláště se mi líbilo…“ Terapeutka se obrací na konkrétní 

žáky a zdůrazňuje jim to, co udělali dobře. Dává dohromady ocenění za snahu i vztahové 

prvky. Ne že by problematické situace neviděla nebo je zamlčovala, ale i z nich vytahuje 

kompetence žáků. Je až s podivem, jaké přinesla tato terapie oceněním výsledky. Třída se 

velmi zlepšila, protože žáci měli pocit, že někdo věří jejich možnému pokroku. Na tomto 

příkladu jde vidět, jak efektivní, ale i náročné může oceňování být. Terapeut k tomu musí 

mít nejen cit, ale i pozitivní postoj k životu, aby to od něj znělo autenticky.  

 Blízko k oceňování má další intervence S-F přístupu – přerámování. V podstatě se 

dá říct, že terapie je celá přerámováním. Klient přichází s viděním světa, které mu činí 

potíž. V rozhovoru mu terapeut pomáhá přerámovat jeho vidění na bezproblémové, na to, 

se kterým se mu bude lépe žít. To jiné vidění mění myšlení klienta a to pak zpětně realitu. 

Úkolem terapeuta je pomoci klientovi objevit, jak by mělo to nové schéma života vypadat. 

Přerámování není jen podstata terapie, ale hlavně terapeutická technika vhodná při 

klientově sebeomezujícím pohledu na sebe. Přerámování pomůže klientovi zvýšit možnost 

cítit a jednat odlišně. Při přerámování je negativní chování nahlíženo v pozitivním světle, 

čímž jsou zdůrazněny původní dobré úmysly nebo případná užitečnost jeho chování.  

 Stejně široké využití jako oceňování má i další S-F technika – škálování. Je to 

technika flexibilní, jednoduchá a oblíbená. Specifikum škál v na řešení orientovaném 

přístupu spočívá v tom, že neslouží primárně k měření něčeho, ale využívají se především 

jako pomůcky k rozvíjení rozhovoru kolem klíčových témat a držení jeho struktury. 

V podstatě terapeuta tak nezajímá, kde klient na své škále je, jako to, jak danou číselnou 

pozici popisuje, jaké zdroje ho dostaly na danou pozici, rozdíly mezi hodnotami a posun po 

škále. Nejčastěji se používají číselné škály od 1 do 10. Tradiční administrování škály 

probíhá takto. „Představte si stupnici od 1 do 10, kde 10 je to, k čemu směřujeme.“ Desítku 

může terapeut zvolit jako stav, ke kterému se chce klient dopracovat. Nebo to může být 

ideální stav pro dané téma. Nebo je desítka konec vzájemné spolupráce. Každá z těchto 

variant má své výhody. Když terapeut administruje desítku jako ideální stav, dovoluje tím 

v některých případech klientovi dosáhnout ideálnějšího stavu, než by sám klient považoval 

za reálné. V takovém případě se může ptát, které číslo klientovi stačí, na kterém čísle bude 

jejich spolupráce končit. Když naopak zvolí desítku jako konec spolupráce, lépe tím dá 

najevo reálnost celé práce a klienta tak lépe udrží v konkrétních krocích.  

 Poté, co terapeut prezentuje škálu, kde naznačí, co je desítka, zeptá se klienta, jak si 

konkrétně svou desítku představuje. Další otázka míří k tomu, kde byl klient na škále 



nejníže. V tomto momentě není cílem, aby se klient rozpovídal o problému, ale určení 

kontextu. Další variantou je definovat přímo jedničku jako stav, kdy byl problém nejhorší. 

To je výhodné například při nedostatku času nebo v případě hodně sdílného klienta. 

Následně pokračuje rozhovor o tom, kde na škále je klient teď. Ať už řekne klient jakékoli 

číslo vyšší než to, kdy byl na tom nejhůř, vyjadřuje S-F terapeut svůj údiv. S tímto 

obdivným údivem se ptá, jak se dostal na ono číslo na škále. Tím dává najevo, že to vůbec 

není samozřejmé. Tento rozhovor o klientových zdrojích a schopnostech může už sám 

o sobě být obratem od problému k řešení. V dalším krok se terapeut ptá, podle čeho by 

klient poznal, že je o 1 stupeň výš. Strategie spočívá v kouzlu malých kroků, přes jejichž 

poměrně snadnou realizaci se klient může dopracovat až ke svému většímu cíli.  

 Další intervencí jsou domácí úkoly, nebo lépe řečeno experimenty. „Dobrý 

experiment by měl klientovi umožnit pracovat na řešení i mimo terapeutické konzultace a 

bezpečně vyzkoušet nové zdroje a možnosti, případně přesněji popsat některé aspekty 

řešení.“ (Zatloukal, 2011, s. 3) Experimenty se zadávají převážně dvojího typu – 

„na pozorování“ nebo „na chování“. Pasivnějším klientům či při začátku spolupráce dává 

terapeut úkoly na pozorování, protože jsou opatrnější, nevyžadují velké změny a klient 

s nimi nemá důvod nesouhlasit. Motivovanému klientovi může navrhnout úkol na chování.  

Následuje příklad experimentu na pozorování v konzultaci se škálou: „Než se příště 

uvidíme, zkuste pozorovat, kde na škále jste a jestli se něco z toho, co jsme popsali pro ten 

o málo vyšší stupeň, už dostalo do vašeho života.“ Ještě opatrnější je úkol pozorovat 

všechno, co by mělo v životě klienta zůstat tak, jak je. Po zázračné otázce může 

experiment na chování vypadat třeba takto: „Vyberte si jeden den v týdnu a zkuste si 

představit, že se zázrak stal. Hrajte si na to a sledujte, co se bude dít.“ Často pak v příštím 

sezení klienti referují o až překvapivě pozitivním efektu experimentů. I když klient domácí 

úkol nerealizuje, je to v pořádku, protože místo toho dělal jistě něco užitečnějšího, na což 

se ho může terapeut zeptat. Aby experiment přesně seděl na situaci klienta, vyžádá si 

někdy terapeut krátkou přestávku na promyšlení. 

 Další často využívanou technikou je práce s výjimkami. Výjimka je okamžik, kdy 

problém nemá svou velkou tíživost, kdy je menší nebo se ho daří aspoň o trochu lépe 

zvládat. S-F přístup předpokládá, že výjimky z pravidla problému se dějí. Stačí je jen 

zachytit a rozvíjet, aby se nakonec z výjimky stalo pravidlo. Nejprve terapeut vyzve 

klienta, aby výjimky objevil a důkladně popsal. Pak spolu otázkami na zvládání zjišťují, 

jak to tehdy klient udělal, že aspoň částečně nad problémem vítězil. Klient pak takto 

objevený zdroj (to, co se osvědčilo) zkouší opakovat ve svém životě, až se rozšíří. Výjimky 



se dají hledat třeba v období před prvním setkáním. „Co vám pomáhalo před tím, než jste 

mi zavolal/a?“ nebo třeba na začátku druhého či dalšího sezení otázkou na zlepšení. 

„Výhodou této otázky je, že klienti se mohou plně zaměřit na to, jakého dosáhli pokroku, a 

na to, co funguje. To má obvykle motivační účinek, pozornost se obrací k tomu, co 

funguje, a k novým nápadům pro další kroky.“ (Visser, 2008, s. 2) 

 Mezi S-F techniky patří kromě zázračné otázky škálování, oceňování, 

přerámovávání, práce s výjimkami a kromě domácích experimentů též konstruktivní 

naslouchání (Lipchiková, 1988). Při konstruktivním naslouchání přistupuje terapeut 

k tomu, co klient říká, s uznáním, všímá si dobrých úmyslů a zdrojů. Dále se S-F terapeut 

stejně jako ostatní systemičtí terapeuti připojuje ke klientovi v jeho jazyce, pracuje 

s kontextem, metaforami, externalizací, cirkulárně se dotazuje a dojednává cíle.  

 Shrnutí přináší Bill O´Hanlon, který vymezuje deset pravidel S-F přístupu: 

„1. Raději vyvolejte něco, co již je k dispozici, než abyste přidávali něco zvnějšku 

2. Pátrejte v minulosti – po zdrojích a užitečných informacích 

3. Pátrejte v budoucnosti – po nasměrování spolupráce 

4. Respektujte a potvrzujte klienty 

5. Vytvořte atmosféru změn a možností 

6. Zaměřujte se s klienty na jejich očekávání a cíle 

7. Sledujte problémové vzorce  

8. Popište vzorce řešení  

9. Všímejte si malých změn 

10. Napojte se na motivaci nebo ji vyvolejte“ (Hanlon, 2010, s.2) 

 Podle Bergové „dobrá terapie vyžaduje víc než jen dobrý model. Schopný terapeut 

chápe, že terapie nerozpouští problémy. Spíše jde o kontext, který terapeut klientovi nabízí, 

kontext, v němž mohou vznikat nové významy a nové úhly pohledu na znepokojivé 

problémy, které klienta přivedly do terapie. Pomocí podnětných otázek otevírá terapeut 

možnosti pro nové pohledy na problémy. To je začátek rozvíjení řešení.“(Bergová, 1992, 

s. 14) S-F přístup nám tedy nabízí pravidla, model, ale zároveň i svobodu pro pohyb 

v něm. Obé vyjadřují Shazerova tři zlatá pravidla: 

 1 . Nespravujte, co není rozbité. 

Někdy jsou problémy jen velmi malou částí klientova života a tak je třeba je chápat. 

V životě klienta zůstává často mnoho pozitivních věcí, ne k opravování, jen k ocenění.    

 2. Dělejte víc toho, co funguje. 

Úspěšný způsob chování lze nalézt, když se pečlivě zkoumá každá výjimka. Rozšiřování 



úspěšnosti je obvykle daleko snazší než zvládání nového chování. 

 3. Když to nefunguje, nedělejte to, dělejte něco jiného. 

Když něco nefunguje, je zbytečné věnovat více času, námahy či energie na to, aby to 

fungovat začalo. Elegantnější je dělat něco jiného, co funguje lépe.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Reteaming ako metóda koučovania 

 

 Reteaming je metoda koučování, která využívá S-F (na řešení orientovaný) přístup 

popisovaný v předchozí kapitole. S-F přístup je nejen teorií, na které je vystavěn, tato 

metoda přímo využívá i některé S-F techniky a celá probíhá v jeho duchu, je jedním z jeho 

pojetí. V této kapitole celý reteaming představujeme. A to jak na základě textů jeho 

finských tvůrců, tak na základě výcviku reteamingu31 pod vedením jednoho z nich a 

v neposlední řadě z vlastních zkušeností s ním v roli kouče v mnoha případech jeho 

aplikace. Jeho autoři Ben Furman a Ahola Tapani z Helsinki Brief Therapy Institutu trochu 

vtipně komentují, že by se S-F (tedy solution-focused) přístup měl v případě reteamingu 

jmenovat ne na řešení orientovaný, ale přístup zaměřený na zlepšení (progress focused). 

„Zaměření na zlepšení a pokrok je ale přesně to, o čem celý tento přístup je. Vedete s lidmi 

konverzace o tom, jaké zlepšení by rádi ve svém životě viděli, pomáháte jim identifikovat 

známky zlepšení, které již nastalo a plánovat další kroky potřebné k tomu, aby se rozvinulo 

více toho, co by si přáli.“ (Furman, Ahola, 2007, s. 2, překlad Zatloukal na www.dalet.cz) 

 Furman a Ahola vytvořili reteaming v polovině 90. let společně s modelem 

pro práci s dětmi Kids' Skills32 a modely pro utváření firemního prostředí Twin Star a SF 

environments. Reteaming byl původně sestaven pro koučování týmů k větší spolupráci a 

výkonnosti. Později byl svými autory úspěšně aplikován při práci s jednotlivci i s velkými 

organizacemi, ale původní název mu již zůstal. Stal se z něj mezinárodně uznávaný 

koučovací model, který má své certifikované kouče a trenéry  po celém světě. Jeho tvůrci 

ho definují takto: „Reteaming je obecná a široce využitelná metoda sestávající z dvanácti 

kroků, jejichž záměrem je pomoci jednotlivcům stejně jako skupinám lidí ke změnám 

k lepšímu pomocí podpory při stanovení cílů a rozvíjení motivace a spolupráce nutné 

k jejich dosažení.“ (Furman, Ahola, 2007, s. 3, vlastní překlad) 

 Dvanáct kroků reteamingu znamená jen osnovu, nejsou dogmatem, kterého by se 

kouč musel přesně držet. Připomenou kouči, které nástroje může použít. Pomohou také 

s orientací v procesu koučování. Tak jako v umění je pro vznik velkých nápadů dobré 

ovládat techniky a mít základní strukturu. I reteaming je základní strukturou, která spolu 

s technickými dovednostmi ve vedení rozhovoru umožňuje tvořivou improvizaci. 

Předkládáme nejprve seznam všech dvanácti kroků reteamingu, které posléze rozebereme. 

                                                 
31    Autorka rigorózní práce absolvovala tento výcvik v roce 2011. 
32  Plakát k modelu Kids´ Skills je součástí přílohy č. 2. 



1. Popsat svůj sen  

2. Určit cíl  

3. Zkoumat přínosy cíle  

4. Získat podporu  

5. Všímat si pokroků, které již nastaly  

6. Představit si další krok 

7. Zhodnotit, v čem je cíl náročnou výzvou  

8. Popsat, proč lze věřit v dosažení cíle  

9. Učinit veřejný závazek  

10. Připravit se na možné překážky 

11. Sledovat další pokrok  

12. Oslavit úspěch a poděkovat všem zúčastněným 

 V následujícím komentáři budeme používat rozlišení tým a skupina. Zatímco tým je 

zpravidla menší, soudržný a propojený, skupina může být větší a její členové mohou 

vycházet každý z jiného vzájemně nezávislého kontextu. Reteaming lze s úspěchem použít 

v obou případech, jen aranžmá bude poněkud odlišné. Zatímco tým je dobré nechat 

pracovat na společném cíli a využít tak schopnost této metody zlepšit v něm vztahy a 

atmosféru. S méně sourodou skupinou klientů lze reteaming využít tak, že každý pracuje 

na svém cíli a využívají jen podpory druhých, kteří pomáhají s nápady, pohledy a realizací. 

Do třetice je možné reteamingem pracovat i s jednotlivci, kde podporu ostatních účastníků 

nahradí kouč např. cirkulárním dotazováním33. Pokud se realizace každého bodu 

reteamingu pro jiná aranžmá liší, upozorňujeme na odlišnosti daného bodu v těchto třech 

typech klientského kontextu. Často jde ale o rozlišení metodické, které je pak v praxi spíš 

návrhem než návodem. 

 Pokud je klientů reteamingu víc, bývá zvykem, že se jim najednou věnuje dvojice 

koučů. Pro sociální práci shrnuje toto pravidlo Řezníček (2000, s. 52): „V sociální práci 

většinou platí, že skupina vedená jedním pracovníkem by neměla mít víc než pět až šest 

členů a skupina vedená dvěma pracovníky ne víc než dvanáct členů.“ Při koučování 

pomocí reteamingu bychom na počet klientů, které jeden kouč zvládne vést, mohli být 

benevolentnější. Tím, že jsou klienti vedeni podporovat se a koučovat ve skupinách a větší 

skupina se na podskupiny rozdělí, stihne bez potíží jeden kouč vést i tři menší skupiny 

po pěti až šesti klientech najednou.  

                                                 
33  Cirkulární dotazování zmiňujeme v kapitole 1.3 a jde např. o dotazování, kdo první by si všiml změny, 

jakého zlepšení by si třeba všiml někdo z jeho okolí, co by asi o daném tématu řekl někdo jiný,… 



 Reteaming byl vytvořen jako koučovací metoda pro týmy a v tom je také jeho 

největší přednost, i když je použitelný univerzálně. Při koučování týmů musí kouč umět 

vést druhé, řídit diskusi, spravedlivě dávat prostor pro vyjádření každému, pečlivě 

oceňovat přínosy jednotlivých členů a podněcovat ke spolupráci. Spolupráce je součástí 

definice reteamingu a je jeho základním stavebním kamenem. Jedná se jak o spolupráci 

klienta a kouče, tak o spolupráci klientů navzájem. V týmu či malých skupinách tak 

rozšiřováním spolupráce vzniká pevný podpůrný systém. Kouč tomu pomáhá jak 

stanoveným rámcem, tak vyzdvihnutím významu, který pro sebe klienti mají. Když je 

např. při práci ve skupinách či dvojicích kouč obchází, pomáhá nejen klást vhodné otázky, 

ale oceňuje také takové postřehy a otázky ostatních klientů, které vedou žádoucím směrem. 

Koučování týmu se jeví jako náročnější než koučování jednotlivců. 

 „Koučování týmu se od koučování jednotlivců poněkud liší. Hned prvním rozdílem 

je, že máte před sebou více lidí, z nichž každý má jiné dovednosti a jiné potřeby. V týmu se 

mohou jeho členové vzájemně motivovat, určují si své vlastní cíle a pomáhají si nebo se 

koučují navzájem. Pokud se vám podaří je přimět pracovat jeden pro druhého a dělit se 

o vlastní zkušenosti konstruktivním způsobem a pro dobro týmu, potom jste udělali průlom 

v jejich týmové práci. Jestliže pracujete s týmem, musíte zvažovat více faktorů, které jsou 

ve hře, ale můžete využít stejný postup, např. zeptat se, ve které fázi se momentálně 

nacházejí, kam se chtějí dostat, jak se tam můžou dostat.“ (Fleming, 2005, s. 83)  

 Při použití reteamingu je vhodné domluvit pět až deset setkání kouče a klientů 

s pravidelností po jednom až čtyřech týdnech vždy přibližně na hodinu a půl, dvě. Už 

takový návod je dosti variabilní a to bude existovat i řada úspěšných výjimek. Záleží totiž 

na každém případu, kolik setkání, kolik času a jaká pravidelnost bude nejvhodnější.34 

Časově poněkud náročnější bývá varianta pro tým, protože obvykle více času zabere 

stanovování společného cílu. Domlouvání na jednotlivých krocích už pak závisí 

na komunikativnosti klientů, na rozdílnosti jejich názorů a na jejich touze po dohodě. 

Pokud mají individuální klienti nebo ti ve skupinách svůj cíl, nevyužije to možná plně 

potenciál této metody, ale na druhou stranu to bývá časově méně náročné. I když potřebu 

dohody zase nahradí potřeba věnovat se všem osobním cílům a to také určitý čas vyžaduje. 

Při plánování organizačního rámce závisí jeho časovost tedy nejen na nastavení týmový cíl 

versus osobní cíle, ale také na tom, s kým bude metoda realizována a také v jakém počtu 

klientů.  

                                                 
34  Vedli jsme reteaming, který probíhal patnáct setkání každý týden hodinu před poradou. Ale také takový, 

který trval dva dny s jedním kontrolním setkáním za čtvrt roku. 



 Budeme-li přece jenom hledat návod, tak se nám jako nejefektivnější ukázala 

varianta sedmi sezení, první tři setkání o půl hodiny či hodinu delší a po dvou týdnech a 

pak už jedna a půl hodinová a po třech týdnech. Intenzivnější začátek pomůže stmelit tým 

pod společnou myšlenku a dostatečně nastavit způsob práce, aby fungoval i v mezidobí 

mezi koučovacími sezeními. Některé body reteamingu je možné bez potíží spojit 

dohromady, jiným je nutné vyhradit někdy i více než jedno setkání. Kromě časovosti je 

třeba připomenout ještě další organizační vymezení, tedy aby byl k dispozici vhodný 

klidný prostor, ve kterém se v případě větší skupiny dá vytvořit několik vzájemně se 

nerušících podskupin třeba po čtyřech až šesti osobách. V průběhu procesu se jak u týmu, 

tak u skupiny pracuje občas ve dvojicích, i tomu by měl být prostor přizpůsobitelný. 

Na konci každého setkání každý účastník přislíbí, co bude dělat do příštího setkání, aby se 

posunul směrem ke svému cíli. Na začátku následujícího setkání pak každý účastník 

prezentuje, co dělal pro svůj cíl, a od šestého bodu také to, kam se od minulého setkání 

posunul. 

 Z trojice důležitých otázek „kdo, kde, kdy“ chybí ještě zabývat se tím „kdo“, tedy 

pro koho je reteaming vhodný. Klientem může být kdokoli, pro svou jednoduchost je 

poměrně univerzální. Snad jen pro malé děti by bylo příhodnější využít výše zmiňovaný 

model stejných autorů Kids' Skills. Starší děti jsou schopné na reteaming dobře reagovat.35 

Na druhé straně koučem může být manažer týmu nebo certifikovaný kouč v případě 

externího koučování. V případových studiích této práce budou koučem i klientem ve dvou 

případech stejná osoba, tedy absolventi výcviku reteamingu, kteří ho takto aplikovali na 

sebe. I toto je možná cesta, jak s reteamingem pracovat sám na sobě s podporou skupiny 

dalších účastníků výcviku koučování a s podporou lektora, taktéž kouče.  

 V prvním bodu „Popsat svůj sen“ se má klient zasnít nad svou budoucností. Kouč 

mu např. může položit otázku: „Jak by mohl v nejlepším případě vypadat váš život 

za rok?“ nebo „O jaké budoucnosti sníte?“ nebo „Zasněte se a představte si, že vás 

za nějakou dobu, rok, dva potkám a vidím, jak záříte spokojeností. Zeptám se vás 

na vysvětlení, co řeknete?“ Nejprve je dobré nechat klienta, aby si zavřel oči a opravdu se 

jen zasnil a představil si detaily. Potom v případě skupiny udělají klienti dvojce, ve kterých 

si o tom vyprávějí a ten druhý jim zapisuje shrnutí jejich tužeb. V případě individuálního 

koučování se samozřejmě na detaily snu ptá kouč. Čím detailněji klient sen popíše, tím 

lépe se mu bude realizovat. To platí i pro týmy, kde je nutné, aby členové představy sdíleli 

                                                 
35

   Ve zkrácené podobě jsme ho např. využili v práci s nově vzniklou specializovanou 6. třídou základní 
      školy v rámci adaptačního kurzu a v následném nastavování způsobu spolupráce. 



společně, čímž mohou vytvořit svůj společný sen. Ono snění je dostatečně hravý a 

uvolňující kontext, aby dovolil klientovi vytvořit potřebnou necenzurovanou vizi. Dnešní 

management volá po vizích a po leaderech, kteří ji mají a dokáží ji šířit. A přes snění bývá 

k vizím přímá cesta. 

 Vize z prvního bodu se v druhém bodu „Určit cíl“ přetavuje, konkretizuje v cíl. 

Právě toto přetavení je jedno z kouzel metody reteamingu. Cíl nevzniká jen z touhy 

překonat překážku, zbavit se problému, z předvídatelné reality, ale z posunutí hranic 

představivosti skrze snění. V tomto bodě se kouč ptá: „Co byste se potřeboval naučit, 

změnit, dosáhnout, aby se váš sen uskutečnil?“ Cíl je prostředek k uskutečnění snu. Tím se 

stává dostatečně významný, aby byl klient dost motivován pro něj něco udělat. Dosažení 

cíle je pro klienta představitelnější než dosažení snu. Cíl je také jasnější a ohraničenější než 

sen. Reteaming musí někam směřovat, bez cíle ho nelze realizovat. K práci bez cíle jako je 

naslouchání, doprovázení nebo utěšování jsou určeny jiné metody, ne reteaming.   

 V kapitole 1.3 jsme se zmiňovali, že cíl by měl být formulovaný jako konkrétní, 

realistický, měřitelný a časově ohraničený. Ve druhém bodě reteamingu najde kouč 

s jednotlivcem nebo klienti se svou dvojicí z týmu či skupiny několik cílů, které mu mohou 

pomoci uskutečnit jejich sen. A užitečně je formulují. Pak je klient vyzván, aby si vybral 

jeden z nich, na kterém chce začít pracovat. Vybraný cíl je dobré pojmenovat krátkým 

heslem a vymyslet symbol, který by ho znázorňoval.36 Obojí slouží k snadnému 

připomenutí a ztotožnění se s cílem. Někteří klienti si symbol, případně pojmenování 

svého cíle, dávají na plochu počítače či telefonu nebo si ho kreslí na hrnek či věší na 

toaletu. Tvořivosti se meze nekladou.   

 Při práci se skupinou je v této části druhého bodu vhodné vytvořit skupiny s čtyřmi 

až šesti členy, kteří si vzájemně pomáhají. Mohou třeba brainstormingem sbírat nápady a 

pak si pomoci s realizací. Je dobré, když symbol má svou výtvarnou podobu, tak může 

např. zdatnější kreslíř načrtnout dohodnuté symboly druhým. Při koučování jednotlivce je 

možné dát sestavení symbolu jako domácí úkol, pojmenování je důležité učinit společně 

s koučem. Při koučování týmu je tento bod nejdůležitější a také trvá nejdéle. Je dobré dát si 

s vydefinováním cílů na čas a nechat k němu vyjádřit všechny členy týmu. Když budou 

členové cítit, že je cíl opravdu jejich, spojí je to dohromady a zvýší to i jejich loajalitu 

s týmem.    

                                                 
36  V příloze č. 1 je uvedena pracovní kniha k reteamingu. Většinou vždy stránka ke každému kroku 

reteamingu. Nejvíce prostoru je věnováno vytvoření cíle, který je rozvíjen právě stránkami nabádajícími 
k vytvoření pojmenování a symbolu cíle. 



 Uvádíme zde případ, kdy jsme koučovali tým, který svůj cíl vydefinovával tři 

setkání. Vize „Jsme tým snů“ se podařilo konkretizovat takto: „Spojujeme nejlepší 

ze systému Srdce a Dril; Pracujeme na sobě; Pozitivně myslíme; Posilujeme svou víru 

v úspěch; Všechny kvalifikace plníme s lehkostí; Při svém zlepšování začínáme od sebe; 

Děláme za sebe pevná rozhodnutí; Jsem samostatní, cílevědomí a vytrvalí; Předáváme vizi 

lidem kolem sebe; V našem týmu panuje porozumění, naslouchání, důvěra, tolerance a 

pokora; Otevřeně komunikujeme; Uvědomujeme si mluvu svého těla; Prokazujeme 

druhým respekt a trpělivost; Přijímáme konstruktivní směřování; Dotahujeme věci 

do konce; Děláme každý to, v čem jsem nejlepší; Aktivně přistupujeme k vylepšování; 

Jdeme příkladem.“ Lze vidět, že konkretizace proběhla opravdu důkladně. Díky přesně 

formulovanému cíli už zbytek koučování běžel rychle a podařilo se dosáhnout velkého 

efektu.  

 Když má tým či klient svůj cíl, přistupuje kouč k třetímu bodu „Zkoumat přínosy 

cíle“ a vyzývá klienta: „Zamyslete se nad tím, co dobrého přinese dosažení cíle pro vás i 

jiné.“ Klienti si sepisují na jednu stránku možné přínosy pro sebe a na druhou možné 

přínosy pro okolí. Je možné k tomu využít volné stránky v pracovním sešitě k reteamingu, 

který je možné používat. Při práci s jednotlivcem může začít sepisovat klient sám a 

po chvíli kouč pomáhá otázkami: „Co ještě? Komu dalšímu?“ doplňovat seznam skrze 

rozšíření pohledu na systém klienta. Při koučování skupiny mohou taktéž klienti začít 

sepisovat sami a pak si brainstormingem ve skupinkách pomoci seznam doplnit. Při 

aplikování reteamingu na tým tvoří seznam společně všichni členové týmu. Tímto bodem 

si kouč ověřuje, jestli je pro klienta cíl dostatečně zajímavý a motivující. Navíc si to 

uvědomuje i samotný klient. Je důležité, aby byl cíl na hranici mezi dosažitelností a 

atraktivní významností, aby lákal, ale aby klient nevzdal usilování o něj kvůli přehnané 

náročnosti.  

 Když už klient zjistí, komu všemu a jak by mohl být jeho cíl prospěšný, uvažuje 

v dalším kroku „Získat podporu“ nad podporou, kterou by potřeboval a mohl dostat. 

Po otázce: „Koho požádáte o podporu?“ klienty většinou nenapadá mnoho lidí. Je důležité, 

aby se v individuálním koučování kouč doptával: „Kdo ještě by vás mohl podpořit? A kdo 

ještě, třeba i v dílčích věcech?“ Při práci se skupinou nejprve každý klient sepisuje seznam, 

a když je pak spolu sdílejí, většinou je napadají další podporovatelé k doplnění. Princip 

postupného doplňování funguje i při týmovém koučování, kdy klienti tvoří soupis 

společně. Zajímavostí tohoto bodu je, že si zároveň s uvědoměním, od koho klient podporu 

potřebuje nebo může dostat, uvědomuje také to, jakým způsobem chce podpořit. Podpora 



neznamená pro všechny totéž, někdo potřebuje držet pěsti a fandit, jiný hecovat nebo 

dokonce přísně připomínat, někdo potřebuje pomoct s konkrétními podrobnostmi a někdo 

další zase potřebuje mít podporu v zádech a obrátit se na ní jen v případě nutnosti.  

 Tento bod končí doporučením, aby si klient se svými podporovateli promluvil a 

nechal si je podepsat do svého seznamu. Podpisem potvrdí svou budoucí spoluúčast a 

zaváží se k takovému způsobu podpory, na kterém se dohodnou. Žádost klienta je jen 

začátkem této dohody, je pak třeba, aby se klient doptával, nejen jestli chce jejich 

podporovatel pomoci, ale také jak chce a jak může participovat. Zmíněné podepisování je 

silným prožitkem nejen tím, že učí říct si o pomoc. Je rozdíl někomu pouze říct, že ho 

podpořím, či se pod toto konstatování podepsat. Taková podpora většinou bývá pevnější.37 

Podporu skýtají u týmů i skupin samotní ostatní členové malých skupinek nebo týmu. Je 

dobré, aby si klient nechal podepsat i je, jsou účastni procesu realizace cíle a svým 

podpisem se stávají ještě zaangažovanější.   

 Pátý krok „Všímat si pokroků, které již nastaly“ patří mezi oblíbená uvědomění. 

Nejde ani tak o to, co už pro to klient udělal, ale že už něco udělal. Když klient pochopí, že 

jeho cíl se před ním neobjevil najednou, ale že už pro jeho naplnění udělal v minulosti 

spoustu podstatných i když třeba drobných kroků, najednou se mu nezdá dosažení cíle tak 

náročné. Kouč dává v tomto bodě návod: „Vytvořte seznam všech známek toho, že jste již 

na cestě za cílem.“ Nejprve si je klient sepisuje sám. Tým pak tento bod diskutuje spolu, 

u jednotlivců se na již uskutečněné pokroky ptá kouč a u skupin se dá případně ušetřit čas 

diskutováním ve dvojicích, ale dá se provést taktéž sdílením v malých skupinkách.  

 Podstata pátého kroku je obdobná jako podstata škálování38, kdy jde také o vytěžení 

skutečnosti, že člověk na tom v současné chvíli není nejhůř, jak kdy byl nebo jak si umí 

představit. Kouč se při škálování ptá klienta na to, jak se dostal na daný bod na škále, jak 

to dokázal. Tyto kompetence se pak stávají zdrojem klienta a dá se pracovat na jejich 

rozšiřování. Stejně je tomu v pátém bodě reteamingu, přičemž škálování se dá dobře použít 

i v průběhu koučování, uzná-li to kouč za vhodné. Většinou škálu zavádíme právě v pátém 

bodě poté, co klienti vytvoří svůj seznam znamení, že jsou již na cestě. Pak provedeme 

administraci a ptáme se: „Představte si škálu od 1 do 10, kde 10 je dosažení vašeho cíle a 1 

doba, kdy jste byl od svého cíle nejdál. Kde na této škále jste teď?“  

                                                 
37 Realizovali jsme reteaming se skupinou, kde každý měl svůj osobní sen. A vyhlásili soutěž, kdo si nechá 

podepsat nejvíce podporovatelů. Vyhrála žena, co jich sehnala 30 a díky jejich podpoře měla za dva týdny 
svůj sen téměř splněn. Referování o tom skupině pomohlo dalším k překonání obav a pomohlo jim naučit 
se říct si o pomoc.  

38  Podrobněji se škálování věnujeme v kapitole 3.3. 



 Každý klient odpovídá sám za sebe. U jednotlivců a skupin je to samozřejmé. 

U týmu by se zdála být ve hře varianta, že tým spolu dohodou nebo průměrem určí jedno 

číslo. Jako mnohem vhodnější se ale ukazuje to, když si každý člen týmu řekne své číslo na 

škále. Škálování totiž jako technika není určeno k objektivnímu měření reality, je 

způsobem, jak se konstruktivně bavit o řešení. Odpověď každého klienta je jeho viděním 

toho, jak daleko je tým od svého snu. A proto se mohou odpovědi výrazně lišit, ať už tady 

v pátém kroku, v průběhu dalších kroků nebo na konci spolupráce. Možná překvapivě to 

vůbec nenarušuje atmosféru, naopak to pomáhá přijmout pluralitu pohledů, a tím zvýšit 

pocit svobody: „Tvořme spolu, domlouvejme se, ale jak to každý prožívá, to už je 

na něm.“  

 Po umístění se na škále následuje pochvalné ocenění a požádání klienta, aby shrnul, 

jak se na své číslo dostal. Vytěžení jeho předchozích úspěchů pomůže s dalším pokrokem. 

V dalším šestém bodu reteamingu „Představit si další krok“ se vede rozhovor o tom, co 

by mohl být první malý krok směrem k cíli nebo čím by se klient posunul na své škále 

o stupínek výš. Je možné výstup na vrchol, kde leží cíl klienta, rozfázovat do jednotlivých 

stádií, pokud už je klient dopředu tuší. Někdy klient vidí jen nejbližší krok a teprve když 

ho udělá, je si schopen představit další. „Další postup je kombinací pečlivého sledování 

pokroku na cestě k cíli a jejich oceňování v kombinaci se stanovováním dalších malých 

krůčků a hledáním dalších zdrojů.“39 

 Sedmý bod „Zhodnotit, v čem je cíl náročnou výzvou“ pomáhá  podobně jako 

desátý bod připravovat se na to, že cesta za cílem může být obtížná. Jeho odlišnost je 

v tom, že má pozitivně motivační charakter. Spočívá v mírně sugestivním tvrzení, že kdyby 

byl cíl malou výzvou, nestálo by za něj ani bojovat. Ale tím, že je náročnou výzvou, bude 

pak klienta o to víc těšit, že ho dosáhl. S touto filozofií se tedy kouč ptá: „Co dělá z vašeho 

cíle náročnou výzvu, za kterou stojí za to bojovat?“. V tomto bodě kouč hlídá, aby zůstalo 

u předeslaného filozofického rámce, a případné pesimistické odpovědi klientů vrací 

k myšlence, že dosažení cíle, jenž je velkou výzvou, je o to cennější. Proto je lepší větší 

angažovanost kouče veřejným sdílením odpovědí v sedmém bodu.  

 Na ten přirozeně navazuje bod osmý „Popsat, proč lze věřit v dosažení cíle“. 

V něm se kouč ptá: „Co vám a těm, kteří vás podporují, dává důvěru, že cíle dosáhnete?“ 

Pod začátek věty „Uspěji, protože..“ pak klienti sepisují své odpovědi na tuto otázku 

za sebe a v duchu cirkulárního dotazování i za své podporovatele. Mohou to být vlastnosti 

                                                 
39   Z výcviku Reteamingu vedeným jeho tvůrcem.  



klienta, dovednosti, jeho podpora nebo vidění sebe jako někoho, kdo si dosažení svého cíle 

zaslouží. Nemusí se tedy jednat jen o zdroje, ale i o narativní pohled na sebe a svůj životní 

příběh, v případě, že do něj cíl reteamingu patří. Pokud si v předchozím bodě klient 

uvědomil tíhu svého cíle, v tomto bodě se posiluje jeho sebevědomí a víra v to, že ho 

dosáhne. Při jeho plnění může pomoci vzpomínka na odpovědi z pátého bodu. 

 V devátém bodě „Učinit veřejný závazek“ jde o zveřejnění svého slibu v odpovědi 

na otázku: „Co můžete slíbit, že uděláte, abyste se posunul směrem ke svému cíli?“ 

Nejprve si svůj slib klient připraví sám, hlavně na základě svého seznamu z šestého bodu. 

Pak v případě potřeby může jeho formulaci probrat a doladit ve dvojici. Velmi efektivní je 

pak dát prostor tomu, aby proběhl rituál, ve kterém klient svůj slib veřejně a slavnostně 

přednese. Kouč pak doplní doporučení, aby klient o slibu, kterým se zavázal k nějaké práci 

pro svůj cíl, informoval své podporovatele. 

 Již jsme zmínili, že bod deset „Připravit se na možné překážky“ je pokračováním 

sedmého bodu „Zhodnotit, v čem je cíl náročnou výzvou“. Sedmý bod byl přípravou 

filozoficky optimistického pohledu, kdy i z překážky je možné se radovat, protože pak dělá 

vítězství žádanějším. Tento způsob myšlení, kdy překážky jsou výzvou, je v dnešní době 

v managementu moderní. Po určité době původní nadšení z procesu koučování trošku 

opadne a tak příprava na překážky, které právě přicházejí, je nasnadě. Pokud má klient 

potřebu již v bodě sedm překážky podrobněji vypíchnout, je možné sloučit je a pak už se 

k nim v desátém bodě nevracet. V případě, že na bod deset přijde řada, je v něm nutné 

nejen odhadnout možné překážky, ale také spolu s koučem hledat jejich konstruktivní 

řešení. I v tomto bodě je účast kouče velmi podstatná pro udržení zaměření na zlepšení.  

 Předposlední bod reteamingu se nazývá „Sledovat další pokrok“ a může trvat i 

několik setkání, opakovaně dokola. Je vlastně už od bodu šest pořád průběžně přítomný. 

Právě pro „průběžnost“ jedenáctého krok se osvědčilo aranžmá sedmi setkání, které 

naznačujeme v úvodu této kapitoly. První tři sezení jsou již po dvou týdnech a jsou až dvou 

a půl hodinové, protože se v nich nastavuje cíl a shání podpora. Čtvrté setkání obvykle 

začínám šestým bodem reteamingu a počínaje jím trvají hodinu a půl a mají rozmezí tři 

týdny. Zvolnění v půlce reteamingu poskytuje čas pro realizaci drobných kroků 

v mezidobí, které zařizují dostatečný pokrok. Pro některé klienty je vhodné, aby si vedli 

deník postupu, do kterého zapisují nejen známky postupu, ale i to, čím jejich cesta 

ovlivnila ostatní oblasti života. I klienty, kteří si deník nevedou, může kouč vyzvat, aby 

požádali své podporovatele, aby jim řekli, jaké známky postupu u nich pozorují, aby o tom 

mohli příště informovat ostatní klienty, popř. kouče v individuálním koučování.   



 Reteaming končí bodem „Oslavit úspěch a poděkovat všem zúčastněným“. 

Někdy se podaří za předem stanovený počet setkání přímo cíle dosáhnout, někdy se 

oslavuje jen velký pokrok směrem k cíli. Závisí to hlavně na velikosti cíle. Možnost 

skončit koučování již v průběhu cesty za cílem je opřeno o přesvědčení, že klient se 

v průběhu koučovaní naučil vidět a využívat své zdroje a ví, co bude dělat dál, aby cíle 

dosáhl. Nejenže S-F přístup a reteaming vedou k cíli, mění přímo způsob myšlení. Jejich 

přesah tedy trvá i po ukončení samotného koučování. Při práci externího kouče s týmem, 

se většinou vedoucí týmu nechává inspirovat způsobem, jakým kouč setkání vede, a 

implementuje to do svého způsobu vedení. U týmu i skupiny je navíc obrovskou výhodou 

to, že se klienti naučili být si velkou podporou a vzájemně se také tak trochu koučovat, 

takže je možné pokračovat v duchu reteamingu i po jeho skončení. 

 Dvanáctý bod je o oslavě úspěchu. Kouč může již předem klientovi doporučit, aby 

si naplánoval, jak to oslaví, až žádoucího pokroku dosáhne. Součástí posledního bodu je 

poděkování všem, kteří přispěli k pokroku. Ocenit je třeba nejen druhé, ale klient by měl 

ocenit i sebe. Kouč se může třeba ptát: „Za co byste se mohl ocenit a jak?“ Dalšími 

otázkami, které by měl kouč použít závěrem, jsou: „Co jste se na základě reteamingu 

naučil o sobě a o dosahování cílů obecně? Jak budete moci v budoucnosti využít to, co jste 

se naučil?“ Díky těmto otázkám nemusí zůstat u samotného procesu reteamingu, některé 

jeho myšlenky nebo postupy mohou proniknout do celého života klienta, případně 

do organizace, kde reteaming probíhal.   

 Podle seznamu dvanácti kroků by se dalo říct, že reteaming není nijak složitá 

technika. A právě v její jednoduchosti je síla i výzva. Síla spočívá v tom, že v krátkém čase 

lze pomoci ní dosáhnout velkého efektu. Výzvou je přesvědčit etablovaný svět 

pomáhajících profesí, že i tak jednoduchou techniku lze brát vážně. Jak píše Furman (2007, 

s. 2, přel. Zatloukal na www.dalet.cz): „Jediným problémem je, že tento přístup zaměřený 

na řešení je až příliš jednoduchý na to, aby byl brán vážně lidmi, kteří žijí s přesvědčením, 

že jednoduché myšlenky nemohou být dostatečně hluboké a důmyslné.“ Doufáme, že z 

našeho popisu je vidno, že jednoduchá metoda nemusí vždycky znamenat snadná. Je třeba 

řídit se pravidly S-F přístupu, jehož je reteaming prodlouženou rukou.  

 



5. Výskumná časť 

5.1 Metodológia výskumu 

 

 První kapitoly práce se věnovaly vytvoření kontextu pro představení reteamingu 

jako koučovací metody. Nejprve byl uveden širší rámec, a to mapováním východisek 

koučování, jeho aspektů a různých podob. Poté se do středu zájmu přesunuly hlavní 

psychoterapeutické směry jako inspirační proudy koučování. Větší pozornost byla 

věnována S-F přístupu, z něhož reteaming vychází a k němuž se častěji vracíme i v této 

kapitole. Na tomto základě byla detailně prezentována zmíněná metoda koučování. 

Vycházelo se přitom jak z literatury a kurzu reteamingu vedeného jeho tvůrcem, tak 

z osobních zkušeností s aplikací této metody. Díky tomu je možné čtvrtou kapitolu vnímat 

jako teoreticko-praktickou kapitolu, která oba celky propojuje prezentací metody na jedné 

straně a konkrétními doporučeními na straně druhé. 

 Výzkumná část rigorózní práce se zaměřuje na to, jak byl reteaming aplikován 

ve třech organizacích věnujících se sociální práci. V tomto terénu zkoumá jeho 

proměny, odlišnosti a konkrétní přínosy. Shrnuje hlavní výhody i nevýhody této metody 

pro sociální práci. Návrhová část představuje podobu kurzu, kterým by se reteaming 

mohl šířit mezi sociální pracovníky, a také podobu předmětu, který by si mohli zvolit 

studenti sociální práce. Vzhledem k tomu, že reteaming je metoda v našich zemích 

poměrně nová, věříme nejen v její potenciál inspirovat, ale i v potenciál této rigorózní 

práce přesvědčit o její inspirativnosti, efektivitě a potřebnosti pro sociální pracovníky.  

 Pro výzkum jsme zvolili kvalitativní metodologii. Jednak v našich zemích není na 

kvantitativní výzkum dostatek případů aplikace reteamingu do sociální práce. Jednak, a to 

vnímáme jako důležitější, kvalitativní přístup k výzkumu dokáže mnohem lépe vytvářet 

komplexní obraz a hlubší porozumění (Hendl, 2012), o které nám v naší práci prioritně jde. 

Hendl (2012, s. 20) také uvádí, že Cronbach40 „doporučuje více používat interpretativní 

metody a metody zajišťující dokonalý popis situace namísto metod využívajících náhodné 

výběry, experimentování a kvantitativní analýzu.“ Kvalitativní výzkum se vyznačuje 

menším vzorkem zkoumání, flexibilitou ve výběru vzorku a vysokou validitou. 

Kvalitativní paradigma, jež se v současnosti v sociálních vědách rozšiřuje, vychází 

                                                 
40  Americký profesor Cronbach je jeden z nejvýznamnějších představitelů psychometriky. 



z postmoderní filozofie stejně jako na řešení orientovaný přístup a reteaming. Obsah 

zkoumání a metody zkoumání spolu tedy korespondují stejně jako filozofická východiska 

této práce a naše  životní přesvědčení. 

 Kvalitativní přístup je vhodný pro zkoumání jevů, jež jsou jedinečné, dynamické a 

neopakovatelné, a to aplikace reteamingu v sociální práci jistě je. Švaříček (2007, s.17) 

definuje kvalitativní přístup jako „zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí, 

s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém 

vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu.“ Hendl (2012) sice propaguje tento 

výzkumný přístup, ale upozorňuje i na nevýhody, které přináší kvalitativní metodologie. 

Tou nejpodstatnější je patrně menší zobecnitelnost získaných poznatků. Vzhledem k tomu, 

že tato práce neaspiruje např. na výzkum efektivity, ale jen představuje podoby dané 

metody, věříme, že jde o nevýhody přijatelné, a tedy nejvhodněji zvolený přístup. Dalších 

nevýhod kvalitativního výzkumu, jako jsou časová náročnost a riziko ovlivnění výsledků 

výzkumu výzkumníkem, jsme si vědomi a bereme je jako druhou stranu žádané mince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Ciele výskumu 

 

 Tato práce si stanovila výzkumný cíl zjistit, jak se dá reteaming jako metoda 

koučování aplikovat v sociální práci. Chtěli bychom přispět k pochopení, co může 

přinést využití této metody koučování. A také bychom chtěli inspirovat k rozšíření 

reteamingu do oblasti vzdělávání sociálních pracovníků i do jejich samotné praxe. Zatím 

jsme se nesetkali s obdobným výzkumem reteamingu ani u nás, ani v zahraničí41, takže 

nemůžeme předložit žádná data pro srovnání našeho výzkumu. O to větším přínosem může 

být právě tato rigorózní práce. V rámci její výzkumné části jsme si tedy stanovili hlavní 

hypotézu: 

H1: „Reteaming se dá úspěšně aplikovat v sociální práci.“ 

 Naše úvaha o předpokládaných přínosech reteamingu nás dále přivedla k formulaci 

ještě druhé, vedlejší hypotézy, která může být důležitá při prosazování reteamingu 

do vzdělávání: 

H2: „Reteaming zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb naplněním 

personálních standardů.“ 

 Při stanovení druhé hypotézy jsme vycházeli ze zákona o sociálních službách 

§ 108/2006 Sb. Jeho součástí je příloha č. 2 vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., tedy 

prováděcí předpis, který uvádí závazné standardy kvality. V něm nalezneme čtyři 

personální standardy:  

a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní 

profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených 

v § 115 zákona o sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou 

přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, 

kterým je poskytována. 

b) Poskytovatel má písemně zpracovanou vnitřní organizační strukturu, ve které jsou 

stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců. 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování 

nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu 

s poskytovatelem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

                                                 
41  Jedině Trepper (2006, s. 135) uvádí výsledky výzkumu S-F terapie: „Ve většině případů vykazuje S-F 
signifikantně nižší počet sezení, potřebných k dosažení srovnatelného výsledku oproti jiným přístupům 
(Littrell, Malia & Vanderwood, 1995). Ačkoli všechny tyto studie mají spíše kvazi-experimentální charakter, 
všechny u klientů potvrzují zlepšení, a když srovnají výsledky S-F s výsledky jiných přístupů, prokáží 
srovnatelné nebo lepší výsledky při menším počtu sezení.“  



d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou 

s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla 

pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje.  

 V sociálních službách závisí kvalita jejich naplňování na pracovnících, kteří dané 

služby přímo poskytují. Proto je potřeba věnovat těmto pracovníkům zvýšenou pozornost; 

tomu právě přispívají personální standardy. Dbají na to, aby organizace měly sepsaná a 

funkční pravidla pro dobrý výběr pracovníků, zaškolení a další vzdělávání. Nepřímo také 

nabádají organizace k zařazení průběžné odborné pomoci od nezávislých odborníků, např. 

formou supervize.  

 Personální standardy doporučují vytvoření personálního plánu, který by sloužil jako 

východisko pro přijímání, uvolňování, další postup a vzdělávání pracovníků. V průvodci 

poskytovatele vydaném ministerstvem práce a sociálních věcí k standardům kvality 

sociálních služeb (2002, s. 69) najdeme: „Cílem personálního plánování je vytvoření reálné 

představy o množství, požadované kvalitě a kvalifikaci nezbytně nutných zaměstnanců 

k určenému časovému horizontu.“ Stejný manuál (2002, s. 69) také upozorňuje na fakt42: 

„Není vhodné, aby personální plán zpracovávalo vedení zařízení či zřizovatel bez 

spolupráce s pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli služeb. V opačném případě 

hrozí, že plán nebude odpovídat reálným potřebám uživatelů.“ Dalším kritériem 

personálních standardů je zřízení vnitřních pravidel pro zaškolování nových pracovníků, 

která by se kromě technické stránky zaměřila také na způsoby naplňování specifických 

potřeb jednotlivých uživatelů služeb a na principy, které organizace uplatňuje v oblasti 

ochrany jejich práv. Výzkumně se zabýváme tím, může-li reteaming pomoci s naplněním 

těchto personálních standardů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42  K potřebě tvořit personální plán týmově se vracíme v podkapitole 5.7.2. 



5.3 Typ výskumu 

 

 Z různých typů kvalitativního výzkumu se nám jako nejvhodnější jevilo použití 

případové studie. Případová studie je „intenzivní studium jednoho fenoménu: jedné 

osoby, rodiny, skupiny, instituce, situace, události, problému atd., přičemž zkoumá jev 

komplexně a do hloubky, a to v jeho skutečném kontextu“ (Olecká, 2010, s. 63). Využívá 

se zvláště v případě, kdy nejsou zcela patrné hranice mezi zkoumaným jevem a jeho 

kontextem, což při aplikaci reteamingu rozhodně platí. Nevýhodou případové studie je 

menší možnost přímého zobecnění, zobecňovat se dají jen určité zákonitosti z konkrétních 

případů plynoucí. Výhodou je detailní poznání podstaty daného případu, tedy vytvoření 

představy o něm. Což může být zajímavé i ze studijních důvodů, kde může případová 

studie sloužit jako názorný příklad pro osvojení dané metody.  

 Za případ se v našem výzkumu považuje proces aplikace reteamingu v dané 

organizaci zabývající se sociální prací. Nevěnovali jsme se popisu jednotlivých organizací, 

jejich struktuře či historii, protože to pro náš výzkum nebylo podstatné. K tomu, abychom 

dokázali námi stanovené hypotézy, jsme potřebovali zmapovat, jak pobíhalo aplikování 

reteamingu, jaké přínosy to dané organizaci přineslo, popř. jak to souvisí s personálními 

standardy. Při rozhovoru s Bc. Pavlem Vítkem a Mgr. Leošem Zatloukalem, Ph.D., kteří 

reteaming u nás učí a za sdružení Dalet propagují, jsme došli k myšlence, že reteaming 

není nutné vnímat jen jako metodu koučování, ale spíše jako model procesu. Vzhledem 

k tomu, že reteaming je tvořen dvanácti kroky, bylo nasnadě, že jsme se při mapování 

aplikace reteamingu drželi těchto dvanácti kroků. Každý z trojice případů tedy 

prezentujeme formou mapy daného procesu aplikace reteamingu.  Případové studie mají 

v našem případě převážně deskriptivní charakter, i když popis doplňujeme také 

hodnocením důsledků procesu reteamingu a srovnáním všech tří případů. Předkládáme 

také SWOT-analýzu, která názorně shrnuje silné, slabé stránky a také příležitosti a hrozby 

této metody. Zbývající část dat z výzkumu jsme zužitkovali v návrhové části výzkumné 

práce.  

  

 

 

 

 

 



5.4 Výskumný vzorček 

 

 Jak jsme se zmínili v teoretické části, reteaming se do ČR dostal v roce 2011 spolu 

se svým tvůrcem Benem Furmanem, který vedl výcvik této metody. Od té doby sdružení 

Dalet, které tento kurz pořádalo a je jediným jeho českým akreditovaným pracovištěm, 

zapojilo jeho výuku do svých terapeutických výcviků. Před rokem realizoval Dalet také 

160-ti hodinový kurz koučování a manažerských dovedností, jehož byl reteaming nedílnou 

součástí. Tento kurz absolvovalo i několik sociálních pracovníků. Po dohodě s lektory 

daného výcviku jsme oslovili dva z nich. Naší podmínkou bylo, aby jejich cíl, který si pro 

reteaming vytýčili, nebyl jen osobní, ale týkal se jejich pracovního týmu.   

 Výzkumný vzorek je tvořen třemi případy aplikace reteamingu do sociální 

práce. Vzorek byl vytvořen účelovým výběrem. U dvou případů jde tedy o absolventy 

zmíněného výcviku koučování a manažerských dovedností, o sociální pracovníky, kteří 

reteaming využili pro realizaci svých cílů týkajících se jejich pracovních týmů. 

 Protože hlavní výhodu reteamingu vnímáme v jeho realizaci nejen pro tým, ale 

přímo s týmem, rozhodli jsme se do výzkumu zapojit i případ aplikace reteamingu do 

sociální práce vedený externím koučem s celým pracovním týmem neziskové organizace. 

Vnímáme to jako velmi vhodné a výhodné pro prezentaci více možných podob, kterými 

může být reteaming realizován. Bohužel u nás v době sběru dat nebylo dostatek případů 

vedených touto metodou. Různí lektoři, terapeuti, sociální pracovníci či manageři se za 

těch několik let reteamingem inspirovalo a jistě ho použili i pro práci s týmem. Ale 

abychom mohli uvést ucelený případ realizace reteamingu s týmem v sociální práci vedený 

jen touto koučovací metodou, museli jsme využít případ, ve kterém koučovala sama 

autorka této práce. Ve třetím zkoumaném případu je tedy výzkumnice totožná s externím 

koučem, ale aspoň jsme mohli do výzkumu zapojit českou aplikaci reteamingu v sociální 

práci vedenou pouze touto metodou koučování a realizovanou s týmem.  

 Z pohledu postmoderního paradigmatu a radikálního konstruktivismu, ze kterých 

reteaming vychází, stejně neexistuje objektivní realita43, takže s určitou nadsázkou lze říct, 

že totožnost výzkumnice a kouče třetího případu nemůže na objektivitě ubírat. Rozhovor 

výzkumnice a kouče nahrazuje reflektování, tedy rozhovor sama se sebou. A ve výsledku 

se jejich totožnost může jevit výhodou, protože nám dovoluje představit daný případ 

podrobněji.  

                                                 
43

   Podle nich si každý interpretuje a konstruuje svůj svět ve specifickém kontextu, po svém. 



5.5 Metódy získavania dát 

 

 V prvních dvou případech proběhl polostrukturovaný rozhovor se dvěma 

vybranými absolventkami výcviku koučování a managementu, které použily reteaming 

v souvislosti se svým pracovním týmem. Použití polostrukturovaného rozhovoru 

minimalizuje vliv tazatele, ale nechává mu možnost reagovat, zaručuje neopomenutí 

některého z důležitých témat a pomáhá při srovnání jednotlivých případů. Ve výzkumu 

prováděném formou případové studie je běžné, že se výzkumník od sběru dat dostává 

k analýze a pak se vrací k dalšímu sběru dat. V rámci triangulace, tedy kombinace metod 

pro zvýšení validity výzkumu, proběhl ještě dodatečný sběr dat. Z původních rozhovorů 

vznikly mapy aplikace reteamingu a ty pak byly nabídnuty respondentkám ke komentářům. 

Zpětně neproběhly žádné dodatečné změny, mapy procesu byly přijaty bez jakéhokoliv 

doplnění.  

Ve třetím případě bylo možné polostrukturovaný rozhovor s vedoucí týmu 

doplnit o dotazníkové šetření s ostatními členy týmu, o koučovy zápisky a o jeho 

reflektování44. To vše obohatil ještě polostrukturovaný rozhovor se dvěma lektory 

zmíněného výcviku koučování a managementu. Rozhovory proběhly vždy osobně, na 

pracovišti respondentů nebo v klidné kavárně. Respondenti byli velmi vstřícní, 

k výzkumníkovi měli důvěru díky předchozí vzájemné znalosti nebo předchozím 

referencím. Rozhovory se odehrály v příjemné atmosféře a se zaručením ochrany dat. 

Proto náš výzkum neuvádí jména respondentů ani podrobnosti o organizacích. Pouze 

u lektorů výcviku jsme se rozhodli jména uvádět, protože je vnímáme nejen jako 

respondenty, ale také jako významné šiřitele reteamingu v ČR, a tudíž jako odborné 

kapacity v tématu této práce.  

 Pro polostrukturovaný rozhovor s vedoucími týmů bylo připraveno 25 otázek, které 

tvořily kostru rozhovoru. V průběhu dotazování se jejich pořadí a formulace měnili jen 

minimálně. Častěji byl rozhovor v průběhu doplněn dalšími otázkami rozvíjejícími 

předešlé odpovědi. Otázky 2 a 3 jsou organizační a zjišťují délku trvání a počet osob. 

Otázky 1 a 4–14 byly pokládány se záměrem nasbírat data pro vytvoření mapy procesu a 

pro analýzu přínosů. Otázky 15–19 měly sloužit hlavně k sestavení SWOT analýzy. Otázky 

20–22 se týkaly personálních standardů. Poslední tři otázky měly pomoci s návrhovou částí 

a byly položeny jen v prvních dvou případech, protože se týkaly výcviku, kterého se 

                                                 
44  Reflektování popisuje Úlehla (1996, s.15) jako „soustavné a disciplinované pozorování své vlastní práce 

a přemítání nad ní“. Více se mu věnujeme ve třetí kapitole.  



vedoucí týmu třetího případu nezúčastnila. Přestože se prioritně pro dané výstupy použily 

odpovědi z odpovídající části rozhovoru, byl vždy důležitý rozhovor jako celek. 

Respondenti byly pobízeni k dlouhým odpovědím, např. dodatečným doptáváním se „a co 

ještě?“, takže se někdy dostaly k odpovědi na další otázku ještě dřív, než byla položená. 

Předkládáme zde otázky polostrukturovaného rozhovoru s vedoucími týmů: 

 

1. S jakým cílem byl u vás reteaming použit? 

2. S kým byl reteaming realizován? 

3. Jak dlouho samotný reteaming probíhal? 

4. Jaké přínosy jste si s dosažením cíle spojovala? 

5. Jaké zdroje k jeho dosažení jste předem zaznamenala? 

6. Jaké konkrétní kroky jste učinila? 

7. Co konkrétně kdo dělal, že se věci zlepšily?  

8. Objevily se nějaké potíže v průběhu procesu? Jak jste je překonala?  

9. Jaké změny reteaming přinesl? Které z nich vás nejvíce překvapily?  

10. Co pomohlo nejvíc a co nejméně?  

11. Kdo všechno z realizace reteamingu u vás profituje a jak? 

12. Byl reteaming pro někoho z týmu více a pro někoho méně přínosný?  

13. Jak proběhla závěrečná oslava a za co jste komu poděkovala? 

14. Co jste se naučila díky tomu, že jste pracovala pomocí reteamingu?  

15. Jak dobře pasuje reteaming na vaše podmínky? Jak moc jste mohla postupovat podle 

předlohy? 

16. Co podobného už jste použila? Můžete to srovnat? 

17. Jaké jsou podle vás silné a slabé stránky reteamingu?  

18. Jak plánujete využít reteaming dál? 

19. Jaké doporučení byste dala jiné organizaci, která by chtěla reteaming také použít?  

20. Zvyšuje podle vás reteaming kvalitu poskytovaných služeb?  

21. Dělá to naplněním personálních standardů? Kterého?  

22. Má vaše organizace implementovaný systém kvality služeb (ISO nebo jiný)? Jakou má 

souvislost s reteamingem? 

23. V čem vám byl výcvik reteamingu největším přínosem? 

24. Jaký vliv měl podle vás zbytek programu výcviku na dosažení vašeho reteamingového 

cíle?  

25. V čem by mohl být takový kurz reteamingu veden ještě jinak, pro vás přesněji? 



   Zatímco rozhovory probíhaly osobně, členům týmu ve třetím případu byly 

dotazníky rozdány vedoucí jejich týmu, která o to byla námi požádána. Vyplňovány byly 

anonymně a vkládány rovnou do obálky, která byla následně odeslána ke zpracování. 

Členům týmu bylo řečeno, že jde o výzkum metody reteamingu. Záměrně jim byl zamlčen 

fakt totožnosti kouče a výzkumníka, aby to případně nezkreslovalo odpovědi. Ale ukázalo 

se to jako zbytečné, protože hodnocení reteamingu bylo stejně velmi pozitivní a nejevilo 

žádnou významnou odlišnost od odpovědí vedoucí týmu nebo od komentářů členů týmu 

v průběhu realizace reteamingu. Přestože možná nebylo eticky plně korektní zamlčet 

totožnost výzkumníka a kouče, potvrdilo se tak aspoň, že tato totožnost nemusí snižovat 

validitu výzkumného rozhovoru s vedoucí týmu třetího případu. Zvažovali jsme také 

šetření se členy ostatních dvou týmů. Ale vzhledem k tomu, že formálně o aplikaci 

reteamingu vůbec nevěděli, bylo by pro ně nemožné určit, které změny, jež v organizaci 

proběhly, se s ním spojují. Jako eventualita se jevilo zkoumat u nich, zda zaznamenali 

nějaké změny a co na ně říkají, ale takový výzkum nám připadal příliš vágní. Zůstali jsme 

tedy u zkoumání členů týmu jen třetího případu. Dotazník obsahoval otázky na proces 

reteamingu (3, 4), ale nemuselo jich být tolik, protože tato data už byla sesbírána od 

vedoucí týmu a jejich triangulace byla zajištěná kombinováním s reflektováním kouče. 

Dotazník se soustředil převážně na sběr dat pro vyhodnocení efektu reteamingu (otázky 1, 

2, 5 a 6) a pro SWOT-analýzu (otázky znova otázky 5, 6 a také 7– 9). Dotazník měl těchto 

9 otázek:   

   

1. Co podle vás přineslo aplikování reteamingu vaší organizaci? 

2. Co přinesl reteaming přímo vám osobně? 

3. Jaké konkrétní kroky jste v rámci něj učinila?  

4. Objevily se nějaké potíže v průběhu procesu? Jestli ano, jak jste je překonala?  

5. Co z reteamingu pomohlo nejvíce?  

6. Co jste se naučila díky tomu, že jste pracovala pomocí reteamingu?  

7. Jaké jsou podle vás silné stránky reteamingu?  

8. Jaké jsou podle vás slabé stránky reteamingu? 

9. Jaké doporučení byste dala jiné organizaci, která by chtěla reteaming také použít?  

 

 Do třetice probíhal sběr dat také polostrukturovaným rozhovorem s lektory 

výcviku, z něhož se rekrutovaly první dva případy. Rozhovor probíhal s oběma najednou, 

protože si to tak jednak oba zvolili. Druhým důvodem takového aranžmá rozhovoru byla 



skutečnost, že i výcvik vedli převážně v této dvojici. Pracovat ve dvojici je jejich obvyklý 

způsob práce; většinou tvrdí, že je to takto více baví. Zmíněný výcvik koučování a 

manažerských dovedností, který je pro nás zdrojem dvou respondentů našeho výzkumu, 

lektorovali nejčastěji ve dvojici právě oni dva spolu. Původně měli v plánu přizvat 

k lektorování okrajově další dva externisty, ale v průběhu výcviku se tyto změny 

lektorského týmu minimalizovaly; ať už pro nemoc nebo z koncepčních důvodů. Rozhovor 

s nimi byl veden ve tvořivé, uvolněné a velmi přátelské atmosféře. Otázky se týkaly 

převážně výcviku (1–19), ale sbíraly také data pro SWOT-analýzu (21–24) a poslední dvě 

(25, 26) se týkaly personálních standardů. Otázku 20 jsme na rozdíl interního a externího 

kouče reteamingu do výzkumu zařadili především pro další nezaujatý pohled, který by 

pomáhal vystihnout odlišnost třetího od prvních dvou případů.  

 Závěrem této kapitoly uvádíme tedy otázky polostrukturovaného rozhovoru 

s lektory výcviku koučování a manažerských dovedností jako poslední metodu sběru 

dat použitou v našem výzkumu. 

 

1. Kromě výcviku koučování a managementu, jehož součástí byl reteaming, jaké jiné 

zkušenosti s reteamingem, jeho realizací a výcvikem máte? 

2. Jak jste vedli tento zmíněný výcvik? 

3. Jak byl ve výcviku reteaming použit?  

4. Kdo tvořil účastníky výcviku? 

6. Jaké jste měli nejprve vize o tom, jak bude probíhat a co jím dosáhnete?   

9. Co podle vás reteaming účastníkům výcviku přinesl? 

10. Co podle vás přinesl reteaming organizacím účastníků kurzu? 

11. Co výcvik přinesl vám osobně? 

12. Objevily se nějaké potíže v průběhu výcviku? Jak jste je překonali?  

13. Co vás v průběhu výcviku nejvíce překvapilo?  

14. Co se ukázalo nejvíce efektivní a co nejméně?  

15. Byl váš výcvik reteamingu pro někoho více a pro někoho méně přínosný?  

16. Jak probíhal reteaming s vedoucími týmu, které byly respondentkami výzkumu? 

17. Co si myslíte, že se účastníci naučili díky tomu, jakým způsobem jste pracovali?  

18. Lektorujete nebo v koučování používáte nebo jste používali něco podobného jako 

reteaming? Můžete to srovnat? V čem je reteaming výjimečný? 

19. Pokud byste měli vymyslet nějaký zlepšovák výuky reteamingu, co by to bylo? 

20. Jaké vnímáte výhody a nevýhody externího kouče versus kouče-manažera vycvičeného 



v reteamingu?  

21. Jaké doporučení byste dali jiné organizaci, která by chtěla reteaming použít? 

22. Jaké doporučení byste dali člověku, který by se chtěl výcviku reteamingu účastnit?  

23. Jaké jsou podle vás silné a slabé stránky reteamingu? 

24. Jak plánujete využít reteaming dál?  

25. Zvyšuje podle vás reteaming kvalitu poskytovaných služeb?  

26. Dělá to naplněním personálních standardů?  

 

 Nastínili jsme, jaké metody jsme využili ke sběru dat, aby bylo možné věřit 

platnosti závěrů našeho výzkumu. Při tvorbě otázek jsem vycházeli ze samotné struktury 

reteamingu a inspirovali jsme se také protokolem pro závěrečné zprávy, kterou musí 

předložit žadatel o certifikaci v reteamingu45. Tato závěrečná zpráva obsahuje několik 

podobných otázek, ale hlavně nás inspirovala tím, jak kopíruje jednotlivé kroky 

reteamingu. Transparentně uvádíme připravené otázky výzkumných rozhovorů. Vzhledem 

k tomu, že šlo o rozhovory polostrukturované, jejich konkrétní znění se mírně lišilo někdy 

pořadím, jindy doptáváním se na podrobnosti zajímavého tématu otevřeného v předchozí 

otázce. Vzhledem k tomu, že šlo ale o odlišnosti minimální, nebudeme se jimi zabývat 

specificky pro každý případ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Protokol lze nalézt na www.reteaming.com 



5.6 Analýza dát 

 

 Hendl (2012, s. 26) uvádí, že „jedna z věcí, které dělí každodenní znalost od 

vědeckého poznání, je systematizace pochybností.“ Největší pochybností sběru dat byla 

totožnost kouče a tazatele v rozhovoru s vedoucí týmu třetího případu. Tato pochybnost 

byla systematicky minimalizována anonymním dotazníkovým šetřením se členy týmu, 

kteří o této totožnosti nevěděli. 

 V analýze dat byla největší pochybností otázka vlivu výcviku koučování a 

manažerských dovedností, který absolvovaly respondentky prvních dvou případů, na 

dosažení cíle reteamingu. 160-ti hodinový výcvik se věnoval reteamingu intenzivně první 

dva dny a pak vždy po měsíci na každém z dalších devíti setkáních hodinu a půl v rámci 

koučování v podskupinách. Zbytek programu se dělil polovinou mezi výcvik koučování a 

manažerských dovedností. Jsme toho názoru, že je třeba připustit, že na dosažení cíle 

reteamingu v prvních dvou případech měl vliv i zbytek programu výcviku. Zvláště proto, 

že cíl v nich souvisel s pracovním týmem a tudíž s rolí manažera. Pochybnost jsme řešili 

tím, že jsme se na daný vliv zeptali zmíněných absolventek (otázka 24). Jedna z nich podíl 

zbytku programu výcviku přímo uznala. Ocenila hlavně manažerská témata, která ji 

pomohla zorientovat se v pozici vedoucí a tím přispěla k dosažení cíle reteamingu. Druhá 

to komentovala tím, že vnímá velké propojení mezi reteamingem a zbytkem programu 

výcviku a je pro ni náročné určit čemu za dosažení cíle vděčí z jaké části. Připustila, že 

některá manažerská témata se stala externím zdrojem dosažení cíle reteamingu. A jako 

takový jsme se rozhodli vliv zbytku programu výcviku vnímat jako případný externí zdroj 

k dosažení cíle.  

 Druhou hlavní pochybností byla volba způsobu kódování, tedy převodu dat do 

významových jednotek. Tato pochybnost se vyřešila tím, že se jako způsob prezentace 

případových studií zvolily mapy procesu reteamingu. Dvanáct kroků reteamingu se stalo 

vodítkem pro vyhodnocování dat, definovali jednotlivé kategorie. Pro grafické znázornění 

map procesu byly použity obrázky, které jsou součástí knihy o reteamingu od jeho tvůrců 

Bena Furmana a Tapani Ahola a také součástí pracovní knihy, jež je uvedena v příloze. 

Z rozhovorů s vedoucími týmů (otázky 1 a 4–14) a ve třetím případě také z dotazníků 

(otázky 3–5) jsme sesbírali data. Z nich se vypreparovaly obsahy jednotlivých kroků 

zkoumané koučovací metody pro dané případové studie. V rámci třetího případu, který byl 

veden s týmem, bylo možné věnovat se procesu reteamingu dvojím způsobem. Předložit 

bylo možné jak mapu procesu podobného typu, jako v prvních dvou případech, tak 



naznačení průběhu jednotlivých reteamingových setkání týmu s koučem. Takových setkání 

bylo ve třetí případové studii osm, zatímco kroků reteamingu je dvanáct. Dvojí způsob 

pojetí procesu považujeme za velmi zajímavý a přínosný.   

 Kromě map procesu se analyzoval přínos reteamingu v jednotlivých případových 

studiích. Plánem bylo sesbírat data k přínosům hlavně z odpovědí vedoucích týmů na 

otázky 4, 9, 11–14. Reference o přínosech reteamingu se ale našly i v ostatních odpovědích 

vedoucích týmů. Což vychází z charakteru polostrukturovaného rozhovoru, ale přikládáme 

to také jejich nadšení z toho, čím je reteaming obohatil. Při rozhovoru jsme reflektovali, že 

se respondentky velmi rády podělily o detaily toho, co jim udělalo tak velkou radost; 

přínosy této koučovací metody komentovaly velmi sdílně. Při analýze jsme tedy procházeli 

celé rozhovory a vybírali zprávy o přínosech, efektech a důsledcích. Z dotazníků ve třetí 

případové studii jsme pro výzkum přínosů analyzovali odpovědi na otázky 1, 2, 6. Všechny 

zjištěné přínosy jsme porovnali a shrnuli. Srovnání případů proběhlo právě hlavně skrze 

přínosy a skrze vystižení jejich odlišností a podobností.  

 Dále byla pro přehlednost prezentace využita SWOT-analýza46, jež je založena na 

přehledné prezentaci vnitřních silných a slabých stránek dané koučovací metody a jejich 

vnějších příležitostí a hrozeb. Další analýza proběhla jako podklad pro návrhovou část 

rigorózní práce. K tomu sloužil hlavně rozhovor s lektory, respektive převážně prvních 19 

otázek rozhovoru, které s nimi byly vedeny, poslední tři otázky rozhovoru s absolventkami 

výcviku a poslední tři otázky dotazníků z třetího případu. Vytváření podkladů pro 

návrhovou část probíhalo jen zevrubnou analýzou, protože se zaměřovalo hlavně na 

vytváření obrazu o tom, jak probíhal zmíněný výcvik a jaké zlepšovací návrhy by mu kdo 

přál. Návrhová část je z větší míry postavená na kritickém posouzení existujícího a na 

vlastních návrzích způsobu šíření a učení reteamingu.  

 V rámci výzkumu se bral zřetel na všechny typy validity podle Maxwella (Hendl, 

2012). Deskriptivní validitu ošetřilo hlavně pořízení písemných zápisů rozhovorů, které 

jsou také vhodné pro uchování dat. Interpretativní validitu jsme podpořili převážně tím, že 

se rozhovory zaměřovaly i na zjišťování osobních interpretací respondentů, které se pak ve 

výsledcích výzkumu odrazily. V rámci práce jsme několikrát uvedli, že se hlásíme 

k postmodernímu paradigmatu, čímž jsme sice nezajistili teoretickou validitu, ale 

transparentností jsme k ní přispěli. Jsme toho názoru, že hodnocení oprávněnosti 

postmoderního paradigmatu této práci nepřísluší. Z validity zobecnitelnosti nám jde více 

                                                 
46  SWOT-analýza byla vytvořena před padesáti lety v Americe a v posledních letech se plně usadila 

v našich krajinách v oblasti managementu, politiky, ale i v sociálních vědách. 



o interní zobecnění pro ostatní organizace sociální práce; přičemž zobecnění je možné jen 

v rámci aplikovatelnosti této metody, její dílčí kroky jsou dány vždy individuálním 

případem a zobecnit je nelze. Kritická validita se týká převážně návrhové části výzkumu a 

je řešena tím, že součástí sběru dat byl i rozhovor s hlavními tuzemskými aplikátory 

reteamingu, tedy se zasvěcenými odborníky. Ke kritické validitě přispívá také opření se 

o vlastní zkušenosti s touto metodou. 

 V předchozích šesti kapitolách jsme postupně představili používanou kvalitativní 

metodologii s jejími výhodami i riziky. Kvalitativní metodologie byla realizována třemi 

případovými studiemi, které jsme jako typ výzkumu komentovali v kapitole 5.3. V kapitole 

5.2 jsme si stanovili hlavní výzkumný cíl, tj. „zjistit, jak se dá reteaming jako metoda 

koučování aplikovat v sociální práci“. A vedlejší výzkumné cíle: „přispět k pochopení, 

co může přinést využití reteamingu“ a „inspirovat k rozšíření reteamingu do oblasti 

vzdělávání sociálních pracovníků i do jejich samotné praxe“. Výzkumné cíle jsme také 

konkretizovali do dvou hypotéz. Hlavní hypotéza (H1): „Reteaming se dá úspěšně 

aplikovat v sociální práci“. A vedlejší hypotéza (H2): „Reteaming zvyšuje kvalitu 

poskytovaných sociálních služeb naplněním personálních standardů“. V kapitole 5.4 jsme 

popisovali způsob výběru výzkumného vzorku. V dalších dvou kapitolách jsme se věnovali 

způsobu sběru dat a způsobu analýzy dat. Při popisu sběru dat jsme uvedli otázky 

polostrukturovaných rozhovorů i dotazníků a komentovali průběh sběru dat. V této 

kapitole jsme předložili komentář způsobů analýzy dat i řešení systematizace 

pochybností a otázku validity výzkumu. Další kapitola již začíná prezentovat výsledky 

výzkumu a je dělená na podkapitoly podle různých způsobů analýzy dat.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7 Výstupy z výskumu 

5.7.1 Mapy aplikácie reteamingu jednotlivých prípadov 

 

 V této kapitole jsou prezentovány tři případové studie aplikace reteamingu na 

pracovní tým sociálních pracovníků. V prvním případě bylo osobním cílem vedoucí 

organizace sociálních služeb s patnácti podřízenými naučit se nedirektivně komunikovat, 

vytvořit spolu se zaměstnanci strategický plán a provést v organizaci úspěšně změnu 

předáním kompetencí. Než vedoucí s reteamingem začala, byla z práce velmi unavená, ať 

už z direktivního způsobu řízení, který ji nevyhovoval, tak z přetížení pracovními úkoly. 

Cíle se podařilo dosáhnout úplně a to přesně podle dvanácti kroků reteamingu za téměř 

rok. V době sběru dat se také respondentka chystala reteaming používat dál. Měla sepsaný 

projekt na další využití reteamingu, který by zapojoval tým, čekala na výsledek dotačního 

řízení. Zajímavým dokladem toho, jak se s reteamingem sžila, byla její odpověď na otázku, 

jaké doporučení by dala jiné organizaci, jež by chtěla reteaming také použít. Odpověděla: 

„Ať projdou výcvikem. Nebo ať si mě pozvou, předvedu jim ukázkový rozhovor.“  

 Druhým případem si procházela vedoucí pětičlenného týmu organizace věnující se 

znevýhodněným dětem, která byla na jeho začátku ve funkci vedoucí tři měsíce. Cílem byl 

fungující pracovní tým. I tohoto cíle bylo plně dosaženo a trvalo to přibližně půl roku. Jeho 

součástí bylo sloučení dvou pracovišť, takže reteaming přinesl i zásadní změny 

v organizaci práce. Byl aplikován přesně podle dvanácti kroků, jen poslední krok, „Oslavit 

úspěch a poděkovat“, nebyl realizován. I v tomto případě se v době sběru dat chystala 

vedoucí týmu na další použití reteamingu přímo s týmem. Vedoucí týmu měla také v plánu 

poslat většinu svého týmu na výcvik Kids' Skills, který je aplikací reteamignu pro děti.  

 Cílem třetího případu bylo být stmeleným týmem s pozitivní komunikací a 

kreativní spoluprací pro vytvoření atraktivní organizace. Reteaming vedl externí kouč 

s týmem šesti žen věnujícím se handicapovaným lidem. Před jeho začátkem byl tým 

rozložen pomluvami a mnoho z nich ani nevěřilo, že by se to mohlo nějak významně 

změnit. Cíle bylo dosaženo za sedm měsíců v průběhu osmi setkání, která probíhala jednou 

měsíčně a trvala vždy dvě hodiny. Z dvanácti kroků reteamingu proběhly všechny, jedinou 

změnou bylo pořadí. Devátý bod, „Učinit závazek“, byl realizován jako sedmý, teprve po 

něm proběhly kroky „Zhodnotit náročnost“ a „Popsat důvody k víře“, které bývají klasicky 

před ním. Všechny případy přehledně shrnujeme do map pro případnou další prezentaci. 



 



 



 



 Třetí případ byl specifický tím, že byl na rozdíl od prvních dvou realizován s celým 

týmem a lze v něm tedy přesněji určit strukturu. Kromě předešlé prezentace případu skrze 

dvanáct kroků reteamingu je možné podívat se na průběh jednotlivých setkání i z toho 

plynoucích domácích inspirací díky reflektování kouče a jeho zápisků, které obsahují také 

přepisy několika komentáře členů týmu z koučování, a doplňují tak dotazníkové šetření.  

 

 1. Setkání – Seznámení se. Představení způsobu práce. Osobní zasnění každého nad 

tím, že za půl roku potkají kamarádku a budou jí vychvalovat svůj tým a pracovní 

spokojenost. Konkretizace snů ve dvojicích. Prezentace snu své dvojice. Vytvoření 

společné vize na základě konsensu. Naznačení společného cíle. Domácí úkol – přinést si 

příště obrázky vystihující společný cíl.  

 2. Setkání – Konečná korekce společného cíle na základě konsensu celé skupiny a 

inspirací z obrázků a úvah z mezidobí. Vytvoření názvu a návrhu koláže k jeho 

připomenutí47. Sepisování osobních přínosů i přínosů pro druhé nejprve každý sám za sebe 

a pak společně. Vytváření osobních seznamů podporovatelů. Domácí úkol – oslovit a 

nechat si podepsat své podporovatele. 

 3. Setkání – Detekce pokroků, co už nastaly, formou škálování. Výběr prvního 

malého kroku vedoucího k cíly – pravidla komunikace. Vytváření pravidel komunikace 

nejprve ve dvojicích a pak společně; opírání se o to, kdy a jak to už funguje. Domácí úkol 

– sledovat komu se dodržování pravidel komunikace nejvíce daří, dělat si poznámky 

konkrétních úspěchů druhých a rozjímání nad tím, jaké pravidlo ještě tým potřebuje. 

 4. Setkání – Vzájemné oceňování komunikace. Sbírání osobních receptů na 

pozitivní komunikaci ve dvojicích a pak společně. Doladění pravidel komunikace na 

základě inspirací z mezidobí. Vytvoření závazku a jeho veřejný slib. Diskuse o tom, proč 

bude dosažení cíle náročnou výzvou a kde se bere víra, že se to podaří. Shoda na potřebě 

vyčistit si některé vztahy i přes obrat k lepšímu. Domácí úkol – představovat si, jak to bude 

vypadat, až budou vztahy vyčištěné; respektive nabídka hry na to, že už se tak stalo.  

 5. Setkání – Komentování změn, které už proběhly. Škálování čistoty vztahů. 

Dohoda na způsobu čištění vztahů. Skupinové vytváření konstruktivně formulovaných 

vzkazů pro každého člena týmu, který je zrovna za dveřmi. Společné přednesení vzkazů 

končících oceněním jednotlivců s prostorem pro reakce. Hodnocení posunu. Domácí úkol 

– uvažovat nad specializacemi, tedy nad tím, kdo je v čem nejlepší. 

                                                 
47  Koláž z třetího případu je v příloze č. 3 a na základě návrhu celé skupiny ji vytvořila jedna členka.  



 6. Setkání – Ve trojicích tvoření osobních specializací jako důvodů k víře, že se 

podaří dosáhnout cíle. Společná korekce a přijetí osobních specializací. Plánování dalšího 

kroku – zkompetentňování. Vytváření osobních žádostí o kompetence související se 

specializací. Rozdělování kompetencí společnou shodou. Domácí úkol – sledovat, jak 

přebrání kompetencí mění atmosféru týmu. 

 7. Setkání – Shrnutí dosavadních pokroků, sledování některých, které se staly 

jakoby mimochodem; např. zpětné vazby klientů. Plánování dalšího kroku – pevnější 

vedení diskusí vedoucí týmu. Příprava na překážky. Objevení potřeby změn v přijímání 

konstruktivní kritiky. Společné přejmenování kritiky na směřování. Hledání situací, kdy 

v minulosti jim směřování pomohlo a jsou za to vděční. Tvoření pravidel směřování na 

základě toho, co komu funguje, aby směřování lépe přijímal. Domácí úkol – trénovat 

přerámovávání a konstruktivní formulování 

 8. Setkání – Kreativní dílna nápadů na další společné projekty a vize organizace. 

Komentování posunu na škále. Společné ocenění přínosu každého člena týmu na dosažení 

cíle. Přizvání některých rodinných příslušníků a přátel, poděkování za podporu. Společná 

oslava úspěchu proměny ve stmelený tým v atraktivní organizaci. 

 

 Shrnutí programu jednotlivých setkání i domácích úkolů, které pomáhají plně 

využít mezidobí, dává nahlédnout do procesu reteamingu ještě konkrétněji a hlouběji. Ze 

zápisků kouče a jeho reflektování také vyplývají posuny členů týmu směrem k cíli. 

V kapitole 3.2 jsme uvedli S-F metodu škálování, která je založena na předložení škály od 

1 do 10, kde 1 je nejhorší stav, který si dovedou klienti v daném tématu představit a 10 je 

ideální stav, ke kterému míří. Taková škála neslouží k objektivnímu hodnocení stavu, ale 

ke způsobu, jak si o daném tématu konstruktivně povídat. Škálování pomáhá ocenit 

předešlé pokroky, stanovit cíl, vytěžit kouzlo malých kroků a držet se ne problému, ale 

řešení. I přestože nejde o objektivní měření, předkládáme zde naznačení toho, jak se který 

člen týmu po předložené škále posouval.  

 Na začátku třetího setkání byla představena škála, každý z členů týmu řekl sám za 

sebe, jak prožíval svou blízkost cíle „být stmelený tým s pozitivní komunikací a kreativní 

spoluprací vytvářející atraktivní organizaci“ na začátku reteamingu a v momentu 

škálování. Členům týmu bylo vysvětleno, že nejde o měření reality, ale o zachycení jejich 

vidění, která se od sebe mohou diametrálně lišit. V průběhu osmého, posledního setkání 

dostali členové zase možnost se ke škále vrátit a zhodnotit, jak oni vnímají naplnění cíle. 

Mohli také přidat svůj pohled na to, které tři věci nejvíce přispěly tomu posunu. Uvádíme 



tyto údaje a čísla ze škálování ne jako měření efektu reteamingu, ale jako další ze způsobů, 

jak představit nejen tento případ, ale i metodu reteamingu jako takovou. Kvůli ochraně 

osobních dat nezveřejňujeme jména členů. Tři čísla u každého z členů týmu jsou popořadě 

jejich viděním blízkosti ideálního stavu týmu na začátku (vyjádřeno zpětně ve 3. setkání), 

ve 3. setkání a na konci (v průběhu 8. setkání).  

 

                    1.– 3.– 8. setkání co nejvíce pomohlo 

členka – 2 – 3 – 9  komunikace, upřímnost, poznání se 

členka –    1 – 3 – 8  soudržnost, kouč, motivace 

členka –    2 – 5 – 9  poznání, komunikace, soudržnost 

členka –    3 – 6 – 10  pojmenovávání věcí tak, jak jsou, spolupráce, respekt  

členka –    1 – 3 – 8  důvěra, komunikace, optimismus 

vedoucí –  3 – 5 – 10  tolerance, respekt, pokora 

 

 Průměrně se tým z třetí případové studie dostal na škále z dvojky na začátku 

reteamingu k devítce na posledním setkání a všemi bylo toto číslo hodnoceno jako 

dosažení cíle. Před zahájením reteamingu bylo domluveno osm setkání s možností 

dohodnout si případně pokračování, kdyby bylo třeba. Číslo 9 na škále bylo všemi 

hodnoceno jako naprosto dostačující a zázračné; většina na začátku vůbec nevěřila, že se 

tam mohla tak brzo dostat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7.2 Zrovnanie prínosu reteamingu v jednotlivých prípadových štúdiách 

 

 Minulá podkapitola vytvářela představu, jak probíhaly dané tři případy použití 

reteamingu pro pracovní tým, ať už přímo s ním nebo s dopadem na něj. Tato podkapitola 

předkládá srovnání přínosů použité metody a vztahuje se také k druhé námi stanovené 

hypotéze, tedy k tématu pomoci s naplňováním personálních standardů. V prvním 

případě měla vedoucí týmu cíle naučit se nedirektivně komunikovat, vytvořit spolu se 

zaměstnanci strategický plán a provést v organizaci úspěšně změnu předáním 

kompetencí. V druhém případě měla vedoucí cíl fungující pracovní tým. Cíl, který si 

ve třetím případě stanovil celý tým, zněl: být stmeleným týmem s pozitivní 

komunikací a kreativní spoluprací pro vytvoření atraktivní organizace. Všechny tři 

cíle jsou si částečně podobné, takže je možné lehce učinit srovnání. 

 Analýzou rozhovorů a dotazníků bylo rozeznáno, že mnoho přínosů, které si 

respondenti vztahovali k použití reteamingu, se objevilo ve všech třech případech. 

Postmoderní paradigma se staví kriticky k vyvozování příčin a důsledků kvůli 

subjektivním interpretacím, komplexnosti jevů a nemožnosti zjistit kauzalitu. Na tomto 

místě prezentujeme to, co jako přínosy použití reteamingu označili sami respondenti, 

nemůžeme však s jistotou říct, že to opravdu přínosy reteamingu jsou. Plně přijímáme 

možnost dalších vlivů při dosažení těchto efektů. Pro všechny tři případy uvádí 

respondenti těchto čtrnáct přínosů: 

 

1. stmelení týmu 

2. příjemná atmosféra na pracovišti, vyčištění vztahů 

3. radost z práce, příliv motivace 

4. změna komunikace týmu směrem k řešení 

5. změna myšlení od nespokojenosti k úvaze jak realizovat sny 

6. předání kompetencí 

7. posun členů týmu a větší iniciativa skrze nové kompetence 

8. prožití smysluplnosti práce členy týmu   

9. podílení týmu na systematickém plánování  

10. spokojenější klienti díky spokojeným pracovníkům 

11. inspirace reteamingem v individuálním plánování s klienty 

12. zkvalitnění práce s klienty 



13. změny komunikace i mimo tým  

14. zlepšení materiálních podmínek 

 

 Je až překvapující, kolik toho měly tři případové studie našeho výzkumu 

společného. Určitě nelze učinit zobecnění, že by šlo o přínosy všech aplikací reteamingu 

na tým sociálních pracovníků. Předložení společných přínosů nevnímáme jako příslib dané 

metody. Reteaming se dá použít na jakýkoliv sen, a tudíž jakýkoliv cíl. Podobnost našich 

případových studií je dána podobností jejich cílů. Zároveň si ale dovedeme představit, že 

s podobným cílem by se některé námi uvedené přínosy mohly zopakovat rovněž v jiné 

organizaci.  

 Další přínosy uváděli respondenti specificky v každé z případových studií. V první 

studii jde o přínosy vycházející přímo z formulace cíle, jmenovitě nedirektivní řízení týmu, 

příliv uvolnění a svobody pro vedoucí týmu, společné vytvoření strategického plánu, 

jednodušší přijímání všech dalších změn a dodržování termínů v týmu.  

 Přínosy, které byly uvedeny speciálně jen u druhého přínosu, nevycházejí 

z formulace cíle, ale z podmínek dané organizace. Jsou to jmenovitě propojení dvou do té 

doby oddělených pracovišť, zlepšení vztahů s klienty rozšířením nabídky a aktivní a 

iniciativní zaměstnanci na poradách. 

 U třetího případu přinesl podle slov vedoucí i týmu reteaming navíc také tvořivou 

spolupráci týmu, specializaci v týmu dle osobních nadání, cenění si své práce a práce 

druhých, klidné dávání a přijímání směřování, akcentování společného cílu nad 

každodenními úkoly, pevnější řízení porad vedoucí týmu, možnost inspirovat se koučovým 

způsobem vedení a úlevu od stresu. 

 První a třetí případ měly spolu navíc ještě jeden uváděný přínos reteamingu a to: 

vědomé zacházení s časem. S trochou nadsázky předkládáme ještě jeden přínos uváděný 

jako odpověď ve třetí případové studii: „Než začal reteaming, tak jsme pondělky moc rádi 

neměli, i to se změnilo, protože býval vždy v pondělí před poradou.“ V jiné odpovědi 

najdeme popis toho, co respondentku třetího případu překvapilo: „O reteamingu jsem si 

předem nechala povídat, takže jsem čekala, že tím, že je takový pozitivní a motivující, do 

toho kolegyně půjdou naplno. Musím říct, že ještě předčily mé očekávání v tom, jak se tím 

nechaly strhnout. V podstatě stačilo málo a člověk poznal, že jim o organizaci jde, i když 

to do té doby najevo nedávaly.“ 

 Větší část přínosů mají tedy všechny naše případy stejné, třeba jen jinak 

formulované, což je zajímavé i z hlediska propagace této metody. Předložení tří případů, 



které měly v organizacích popsaný průběh a respondenty deklarovaný efekt může vyvolat 

motivaci použít tutéž metodu tam, kde je některý z předložených čtrnácti přínosů žádoucí. 

Máme ale potřebu znova připomenout, že reteaming se dá použít na jakýkoliv sen, 

abychom podobností případů nezúžili jeho další využití. Co se týká procesu reteamingu, 

tak i ten proběhl velmi podobně, protože jeho aplikace se držela dvanácti kroků 

reteamingu. Jen v druhém případě nebyl realizován dvanáctý krok a ve třetím případě bylo 

přehozeno pořadí a devátý krok se dostal před krok sedmý a osmý. Od začátku do konce 

reteamingu to bylo v první případě skoro rok, ve druhém osm měsíců a ve třetím sedm 

měsíců. V prvních dvou případech šlo o sebezkušenost frekventantů výcviku, takže těžko 

odhalit přesný počet setkání. Výcvik se odehrával jednou měsíčně a vždy začínal podporou 

reteamingových skupinek (hnízd), takže by se dalo odhadnout v prvním případě dvanáct a 

ve druhém osm příležitostí k posunutí se se svým individuálním plánem reteamingu. 

V hodině a půl ale nemusel vždy vyjít čas na všechny členy skupinky, a tak se většina 

práce na reteamingu pravděpodobně odehrála o samotě, bez podpory kolegů a vedení 

lektora = kouče. Ve třetí případové studii šlo o osm setkání s externím koučem co měsíc na 

dvě hodiny. Je vidět relativně podobné cíle, podobný proces a podobné přínosy.     

 Ve všech třech případech najdeme ještě jednu podobnost: všichni souhlasili s tím, 

že reteaming může pomoci zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Stejně tak panoval 

všeobecný souhlas s tím, že toho dosahuje naplněním personálních standardů. Všichni 

to také komentovali různou modifikací věty: „spokojený, motivovaný a realizovaný 

pracovník znamená spokojený klient“. V jednom dotazníku bylo možné nalézt větu, která 

je obvyklým příkladem názoru člena týmu: „Péči, co dostáváme, posíláme dál.“ Ve všech 

případech si respondenti uvědomovali, že reteamingem se dá také inspirovat při práci 

s klienty. 

 Ze čtyř personálních standardů má podle respondentky prvního případu 

největší dosah na příjemnější způsob hodnocení přes oceňování a vyjasňování 

kompetencí a náplní práce, v druhém případu na zaškolování, ve třetím na 

vzdělávání. Všichni ale připouštějí, že se může týkat všech, záleží na cíli reteamingu. Jak 

jsme již uvedli, v příručce pro poskytovatele sociálních služeb (2002, s. 69) najdeme: 

„Není vhodné, aby personální plán zpracovávalo vedení zařízení či zřizovatel bez 

spolupráce s pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli služeb. V opačném případě 

hrozí, že plán nebude odpovídat reálným potřebám uživatelů.“ Z tohoto úryvku lze vidět, 

jak důležité je přizvat tým do společného tvoření, vymýšlení vizí a plánování. A reteaming 

může pomoci s tím, aby například personální plán byl tvořen společně, a tudíž také 



funkčně. Příklad toho můžeme vidět v naší první případové studii. 

 Vždy ale záleží na snu, respektive na cíli reteamingu. Někdy nemá na personální 

standardy vůbec vliv a někdy nemá vliv ani na práci. Jeden z lektorů výcviku, se kterým 

jsme vedli rozhovor, se kupříkladu svěřil, že reteaming aplikoval sám na sebe a zhubl díky 

němu 30 kg.  

Dvacátá druhá otázka rozhovoru s vedoucími týmů byla zaměřena na zjišťování, 

má-li jejich organizace implementovaný systém kvality služeb. Smyslem tohoto dotazu 

bylo zjistit, jestli má smysl se dále ptát, jak s ním souvisí reteaming. Pouze ve třetí 

případové studii jsme dostali odpověď ano. Daná organizace má implementovaný systém 

kvality ISO 9001. Tato norma stanovuje požadavky na systém řízení kvality pro udržení 

stálé vysoké úrovně kvality služeb, pro větší důvěru veřejnosti, pro zlepšení pořádku, 

zvýšení výkonu, zdokonalení organizační struktury, pro možnost optimalizovat náklady a 

větší pružnost reakcí na změny. Organizace z třetího případu má implementovaný tento 

systém kvality, ale respondentka uvádí, že větší souvislost by s ním měl reteaming, kdyby 

přišel dřív. Připouští, že by se dal využít při procesu implementování systému kvality.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.7.3 SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY 

• široké využití 

• jednoduchost 

• srozumitelnost i pro začátečníky 

• názornost prezentace S-F přístupu 

• ekonomické využití času prací 

s týmem nebo ve skupinách 

• těžení z reflexí kolegů i jejich 

podpory 

• trénink vzájemného koučování v 

podskupinách 

• rychlá zpětná vazba díky rozfázování 

do malých kroků 

• silná motivace vycházením ze snů 

• příjemnost procesu díky postupu přes 

oceňování fungujícího 

• hodně názorných pomocných technik 

(motto, symbol,...) 

• prostor pro kreativitu 

• tmelení týmu společným snem, prací 

na něm i společnou podporou 

• opírání o vlastní zdroje a pokroky 

v minulosti 

• mezinárodní certifikace 

 

SLABÉ STRÁNKY 

• matoucí název 

• svazující struktura 

• vyžaduje otevřenost změnám 

• bez jiné certifikace 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

• možnost dalšího využití (v řízení, s 

klienty, v zavádění systému kvality)  

• další modifikace do různých 

kontextů (pro děti,...) 

 

HROZBY 

• závisí na osobnosti kouče 

• přílišná rigidita v používání 

• při dalším použití ztrácí efekt 

překvapení 

 



 Předložili jsme výsledky swot-analýzy, která vznikla na základě dat 

z odpovídajících částí všech rozhovorů a dotazníků a hlavně na základě kritického 

posouzení díky studiu literatury i vlastních zkušeností s touto koučovací metodou. Po 

prezentaci výsledků analýzy je nutné zabývat se maximalizací silných stránek a příležitostí 

a minimalizací slabých stránek a hrozeb. Na rozhovoru s lektory výcviku, který zjišťoval 

data pro swot-analýzu, bylo zajímavé vnímat, jak je S-F přístup jejich přirozeností. Pokud 

mluvili o slabých stránkách, tak hned v druhé větě mluvili o tom, jak je překlenout nebo 

ještě lépe využít, což se nám v úvaze o jejich minimalizaci hodí.   

 Jednou z námi prezentovaných slabých stránek může být její matoucí název. Zní 

podobně jako team-building, což ovšem není koučování. Součástí názvu je slovo tým, 

takže nabádá k představě, že se hodí jenom pro práci s týmem, což není pravda. Přestože 

byl vytvořen pro týmy, má široké využití i pro jednotlivce a skupiny. Nadále ale zůstává 

jeho použití pro tým nejzajímavější, proto se na něj zaměřujeme i v této práci. 

Problematičnost názvu je rovněž v tom, že se dá pod ním hůře představit jeho obsah. Do 

jisté míry to řeší doporučení lektorů výcviku, kteří za název dodávají podtitul koučování 

zaměřené na řešení.   

 Další slabou stránkou může být svazující struktura. Podle jeho autora Bena 

Furmana je ale nejdůležitějším a nejcennějším aspektem koučování kreativita. On sám tedy 

nevnímá strukturu této metody dogmaticky, a proto prostor pro kreativitu uvádíme jako 

jednou ze silných stránek reteamingu. Například lektoři výcviku reteamingu si k jeho 

struktuře přidávají úvodní předehru, small talk, pro navázání důvěry, kontextu a atmosféry. 

Jeden z nich poukazuje na „Janusův efekt“, který tvrdí, že pokud člověk reflektuje 

minulost předtím, než se zamýšlí nad budoucností, dokáže si představit vzdálenější 

budoucnost než v případě, kdy reflexe minulosti chybí. Small talk na začátku koučování 

může případně otevřít prostor pro další reflektování minulosti, a tím přispět k posunutí 

hranic při tvoření vize v prvním kroku. K minimalizaci této slabé stránky nejvíce přispívá 

uvědomit si, že reteaming může pokaždé probíhat s určitými odlišnostmi a dovolit si 

svobodný přístup k této metodě. Pojímat reteaming volně jako zajímavý návrh postupu.  

 Možná i z tohoto důvodu nepoužívají lektoři výcviku workbook48, který se běžně 

v reteamingu využívá. Raději společně s klienty kreslí reteamingovou mapu, která dává 

mnohem větší svobodu. Výzkumem jsme zjistili, že lektoři výcviku se rádi inspirují i 

jinými pohledy. „Od Marka McKregowa používáme pohled místo technik, nástrojů a důraz 

                                                 
48  Workbook (pracovní kniha) reteamingu je uvedena v příloze č. 1. 



na předvádění své práce. Od Haryho Kormana uzavírání společného projektu. Od Úlehly 

třeba tři stavy mysli. Z kolaborativního přístupu pozici nevědění a zvědavost. Jsou pro nás 

důležité různé zážitky s jinými lektory, ale celý ucelený model ne. Reteaming je pro nás 

jedna z podob S-F, z možných struktur v S-F. Máme svůj model Dalet49 a ten vnášíme i do 

Reteamingu.“ 

 Tato slabá stránka souvisí s hrozbou přílišné rigidity v používání. Ta je odvislá od 

toho, kdo reteaming aplikuje, proto je zařazena ve swot-analýze mezi vnější hrozby nikoli 

mezi vnitřní slabé stránky dané metody. K minimalizaci zmíněné hrozby je dobré zvolit 

kouče, který na jednu stranu příliš nezasahuje do procesu a nechává prostor a čas, aby 

mohla zmíněná metoda zapůsobit, ale který si zároveň dovolí dostatek svobody, aby mohl 

reagovat na aktuální situaci. A to nejen v pořadí dvanácti kroků, ale také v tom, co všechno 

bude koučování obsahovat.  

 Stejně, jak je vhodná otevřenost kouče, je nutné, aby i ten, kdo reteamingem 

prochází, byl otevřený změnám. Přestože to ve swot-analýze uvádíme jako případnou 

slabou stránku, jsme spíše zastánci toho, že otevřenost změnám je žádoucí životní 

kvalitou. Uvědomujeme si ale, že pro některé konzervativnější lidi jsou všechny změny, i 

ty pozitivní, ohrožujícím podlomením jistot. Požadavek na flexibilitu omezuje 

univerzálnost této metody; jinak mezi silné stránky patří její široké využití. Zatímco 

strategie minimalizace rigidity je založena hlavně na možnosti reteamingu provázet 

změnou, k maximalizaci jeho širokého využití je dobré představovat ho ve všech možných 

kontextech a doprovázet komentářem, že skrze něj je možné plnit jakýkoliv sen.    

 Silnou stránkou reteamingu je jeho mezinárodní certifikace, která se podílí také na 

jeho větší prestiži. Je výhodou, že existují i webové stránky uvádějící mezinárodně 

certifikované kouče této metody. Maximalizovat výhodu certifikace se dá jejím využitím 

při výběru kouče, což pomáhá vyřešit hrozbu, že kvalita reteamingu závisí na osobnosti 

kouče. Je zřejmé, že certifikace může být jedno z kritérií výběru vhodného kouče, stejně 

jako důvěra v něj a souznění s jeho osobním stylem. Je výhodné, když existuje možnost 

prohlédnout si práci kouče na prvním setkání zdarma nebo volit kouče na základě 

předchozí znalosti s ním. Poslední uváděnou slabou stránkou je to, že metoda nemá jinou 

certifikaci. Na druhou stranu to ale zase nekomplikuje její získání, takže je poměrně 

dosažitelná. Nevíme o nikom, komu by vadilo, že reteaming jinou certifikaci nemá. Jen 

jeden z lektorů polemizoval nad tím, že by to snad mohlo být na škodu.   

                                                 
49  Model Dalet komentujeme v kapitole 3.1. 



 Poslední uváděnou hrozbou je to, že při dalším použití ztrácí efekt překvapení. 

Tuto hrozbu uvedla jedna vedoucí týmu. Měla velký zážitek z toho, jak ji reteaming 

napoprvé fungoval. A měla obavu, že až ho použije znova na jiný sen, ztratí se zázračnost 

vycházející z neobvyklosti. Ono se totiž běžně stává, že se S-F přístup jako duch 

reteamingu v průběhu jeho aplikace rozšíří do života člověka či organizace. Jsme ale 

přesvědčeni, že mnohem cennější je právě rozšíření S-F přístupu než jednotlivé oddělené 

dosažené cíle. Protože S-F přístup zařizuje konstruktivní nastavení na řešení, posun, 

úspěch. Takže tuto obavu vnímáme jako hrozbu pro zázračný efekt zrovna této metody, ale 

zároveň vypovídá o inspirativnosti S-F  přístupu a reteamingu jako cestě jeho šíření.  

 Mezi silné stránky reteamingu patří jeho jednoduchost a srozumitelnost. 

Jednoduchost nemusí nutně znamenat snadnost provedení, protože nelze jen slepě 

následovat kroky reteamingu, je třeba určitých koučovacích schopností. Jednoduchost tkví 

podle nás v tom, že čistá, výstižná, na sebe navazující struktura dává jednoznačná 

východiska postupu. Srozumitelnost vychází z přehlednosti metody a její největší výhodou 

je to, že je díky ní reteaming možné učit i začátečníky v S-F přístupu a v koučování.  

Souvisí to s další silnou stránkou a to názorností prezentace S-F přístupu. Všechny tři 

zmíněné silné stránky lze maximalizovat výcvikovým použití reteamingu. Sdružení Dalet 

učí například reteaming na začátku každého terapeutického i koučovacího výcviku. Na 

něm dává pochopit nejen základům S-F přístupu, ale zážitkem jeho efektu na vlastní kůži 

dává prostor pro osobní vztah k danému filozofickému přístupu, což se jeví jako velmi 

přínosné. Potřeba maximalizace těchto silných stránek reteamingu nás přivedla k další 

kapitole, jež předkládá návrhy jeho šíření a využití v sociální práci.  

 Další silnou stránkou je ekonomické využití času prací ve skupinách. Lektoři 

výcviku v rámci výzkumu dokonce uvedli: „Díky reteamingu můžeš zvládnout koučovat i 

50-100 lidí najednou – rozeskupinkováním.  Sice když se to někde zasekne, může to být 

pro jednoho kouče těžké, ale většinou to jde díky té struktuře hladce. Kouč je v reteamingu 

hlavně moderátor.“ To, že kouč nemusí být u všeho, protože struktura reteamingu 

koučování udrží, je jeho velkou výhodou. Při její maximalizaci je dobré využívat 

reteaming opravdu prioritně ne pro práci s jednotlivcem, ale se skupinou lidí či týmem.  

Pro praxi je také nedocenitelnou výhodou to, že nezávisí na počtu lidí, protože se dá dělat i 

ve větším kolektivu rozeskupinkováním na libovolný počet menších skupin třeba pětic. 

Není nutné hned počítat se stovkou zúčastněných najednou, jak předestírají lektoři 

z Daletu, ale už to, že se neomezuje na tým lidí o například deseti-patnácti členech, může 

být zajímavé i pro vzdělávání i z pozice organizace, která zvažuje jeho využití.      



 Tento bod úzce souvisí s dalšími dvěma silnými stránkami, tedy tím, že je možné 

těžit z reflexí kolegů ve skupince a z  jejich podpory a dále s výhodou tréninku 

vzájemného koučování v malých skupinkách. Rozeskupinkování je veskrze výhodný 

proces, který nejen ušetří čas a peníze, ale také dá možnost naučit se vést koučovací 

rozhovor a získat podporu hned několika lidí najednou. To usnadňuje i získání dalších 

podporovatelů a trénuje to dovednost říct si o pomoc a zároveň si říct i o to, jak má daná 

pomoc vypadat. Velkou výhodou aplikace reteamingu v organizaci je, že když skončí, 

zůstává po něm tým, skupina či skupiny, které jsou zvyklé se vzájemně podporovat a 

částečně i koučovat. Reteaming tak může mít mnohem zásadnější dopad. Maximalizace 

této silné stránky spočívá v uvědomění si, prezentování a předjímání tohoto efektu. 

Reflexi, zpětnou vazbu kolegů ve skupinách lze podnítit, vytvářet pro ni prostor. Nápady 

druhých mohou být stejně důležité jako jejich podpora. Ocenit je možné i třeba konkrétní 

schopnosti kolegů, např. výtvarné schopnosti při kreslení symbolu cíle.  

 Jak se skupina dělí do malých skupinek, tak další silnou stránkou je rozdělení 

procesu reteamingu do malých kroků, čímž se nemyslí jen dvanáct kroků reteamingu, ale 

hlavně rozfázování postupu k cíli do malých posunů, které se nejprve v šestém kroku 

plánují a pak ve větším plánují a sledují v jedenáctém kroku zkoumané koučovací metody. 

Maximalizace této silné stránky je v uhlídání, aby šlo o co nejmenší kroky, ale o kroky 

vytvářející významný rozdíl. Takto šalamounsky definované malé kroky jsou zárukou 

rychlé zpětné vazby efektu, a tím motivace pro další postup. Velký cíl je lákavý, ale často 

nedosažitelný. Malé kroky jsou představitelnou cestou k cíli.   

  Podle respondentů spočívá největší potenciál zkoumané metody v silné schopnosti 

motivovat tím, že cíl vychází ze snu. Jak píše Řezníček (2000, s. 43): „Klíčem k úspěšné 

intervenci sociální práce je motivace klienta ke spolupráci. Klient přistoupí na spolupráci 

se sociálním pracovníkem jen tehdy, má-li pro něj v rámci jeho životních zkušeností a 

konkrétní životní situace smysl.“ A i v případech, kde je těžko formulovat, co komu v jeho 

situaci dává smysl, jít za svým snem smysl většinou dává. Reteaming nezačíná popisem 

nefungujícího a žádostí co a jak změnit, ale elegantně formulací svého snu o tom, jaké to 

bude, až to bude všechno tak, jak by si člověk přál. Ladění se na sen přiláká emoce s ním 

spojené a touhu ho dosáhnout. Navíc vycházení ze snu dělá z reteamingu univerzální 

metodu, protože se může týkat jakéhokoliv snu.   

 Vycházení ze snu přivolává pozitivní emoce, stejně jako je příjemné, že reteaming 

je založen na oceňování fungujícího. Řezníček (2000, s. 30) uvádí, že jednou 

z profesionálních zásad sociální práce je využívání silných stránek osobnosti klienta. Jsme 



toho názoru, že jde o zásadu stále ještě poněkud opomíjenou, o zásadu, kterou reteaming 

plně respektuje a může spolu s S-F přístupem pomoci s jejím rozšířením v praxi. Podle 

lektorů i dvou absolventek výcviku reteamingu se oceňování stalo dominantním tématem 

zmíněného výcviku. K maximalizaci této silné stránky by bylo dobré dát již předem při 

plánování výcviku reteamingu oceňování velký prostor. Je také možné každé reteamingové 

setkání začínat tím, co se povedlo, z čeho má člověk radost. 

 Další silnou stránkou je to, že zkoumaná metoda má k dispozici hodně názorných 

pomocných technik. Hlavně v rámci druhého kroku se používá po určení cíle jeho 

ukotvení v mottu či symbolu. Dát svému snu líbivý, výstižný reklamní slogan je cestou 

připomenutí cíle a aktivace sil k jeho dosažení. Symbol může být jednoduchý náčrt nebo je 

možné použít inspiraci ze třetí případové studie, kdy tým tvořil dohromady koláž z fotek a 

obrázků, které představovaly nejen cíl, ale také sen a případné přínosy z dosažení cíle50. 

Obrazová podoba má tu výhodu, že díky působení na pravou hemisféru obchází cenzory 

logiky a tak dokáže být obraz mnohem jistější nosič informací působící na touhu jít za 

svým snem. K maximalizaci této silné stránky je dobré, aby měl kouč připravené nápady 

jako návrhy připomenutí cíle.51 Nejcennější je vymyslet si vlastní způsob připomenutí, 

který bude nejvíce odpovídat konkrétní situaci, ale nápady zde slouží jako podněty 

k vlastní tvořivosti. Pokud má tým společný sen i tvorba společného motta, symbolu či 

koláže může být jedním z kroků k jeho stmelení.  

 Největší schopnost tmelit tým má ale samotný společný sen. Nejen cesta za ním, 

ale i samotné zjišťování snu. Řezníček (2000, s. 52) píše: „Někdy je vhodné, aby sociální 

pracovník předem zjistil, co si členové skupiny od jejího ustanovení a fungování slibují, a 

porovnal tato zjištění s vlastním plánem.“ Zatloukal (2012, s. 123) k tomu dodává: „To, co 

lidé skutečně chtějí slyšet, není jednoduše vize vedoucího. Chtějí slyšet o svých vlastních 

touhách. Vytvoření sdílené vize je výrazně odlišný proces, než vytváření osobní vize. 

Ukazuje se, že lídr musí být nejen schopen introspekce a zkoumání svého nitra, ale musí 

zároveň být schopen vést dialog s ostatními, naslouchat, vyjednávat, podněcovat a 

společně s nimi vytvářet smysluplnou vizi.“ Dále ještě uvádí, že efektivní vize musí být 

obrazná, adresná, uskutečnitelná, jednoznačná, flexibilní a srozumitelná. Maximalizace 

této silné stránky může být opřená o dbaní na to, aby se reteaming používal prioritně pro 

tým. I když stmelení skupiny vzájemnou podporou má samozřejmě také svůj velký 

                                                 
50 V příloze č. 3 je možné vidět, jak se do koláže dá vepsat i pojmenování cíle.  
51  Ve čtvrté kapitole předkládáme, že někdo si může dát motto či symbol na hrnek, někdo jako tapetu mobilu 
nebo počítače, jiný jako plakát na stěnu.  



význam. Používat reteaming pro tým, ve kterém by nebyl společný cíl, ale jednotlivci by 

spolupracovali za podpory druhých na osobní cestě k individuálnímu cíli, se jeví jako 

nevyužití plného potenciálu dané metody.   

 Poslední silnou stránkou k maximalizaci je opírání se o vlastní zdroje a již nastalé 

pokroky. Bylo by jistě dobré, aby to neprobíhalo jen v pátém kroku reteamingu, ale aby 

bylo možné se k těmto zdrojům vrátit například v krocích 4, 6, 8, 10, 11 i 12. Ve čtvrtém 

kroku je při hledání podpory dobré připomenout si, kdy daný člověk už v minulosti uměl 

požádat o pomoc. V osmém a desátém kroku je třeba maximalizovat vlastní zdroje jako 

důvody k víře v dosažení cíle nebo překonání překážek. Každý předešlý posun se v těchto 

dvou krocích může hodit jako argument. V jedenáctém kroku stejně jako v šestém 

reteaming vychází z plánování dalšího posunu, jeho předjímání a sledování. Opírání se 

o již nastalé pokroky je tedy plně na místě využít. Poslední krok reteamingu spočívá 

v uvědomění si nastalých pokroků a jejich oslavě. Tato silná stránka se dá tedy z jednoho 

kroku rozšířit na polovinu procesu reteamingu.       

 Okomentovali jsme všechny silné a slabé stránky a všechny námi předložené 

hrozby reteamingu a závěrem zmiňujeme příležitosti této metody. Velkou příležitostí pro 

aplikaci reteamingu do sociální práce je její využití nejen pro pracovní tým, jak uvádíme 

ve třetí případové studii, ale i v rámci řízení organizace, když je manažer zároveň koučem. 

Vnímáme velký potenciál S-F přístupu v této oblasti a reteaming se pro svou jednoduchost 

a srozumitelnost nabízí jako cesta ke změně myšlení a řízení ve směru k řešení. Další 

příležitostí je použít reteaming také pro práci s klienty. Řezníček (2000, s. 24) uvádí52: 

„Některé formy činnosti, na kterých je postavena západní sociální práce (využívání 

skupinové dynamiky, kluby klientů, získávání členů rodiny pro aktivní spolupráci, 

uzavírání dohod o vzájemných povinnostech a právech mezi pracovníky a klienty), se 

v českých poměrech začínají zavádět teprve dnes a stále ještě převažují paternalistické 

formy práce. Česká sociální práce zatím v tomto ohledu zůstává pozadu za nápomocnými 

profesemi s rozvinutější metodikou, jako je například poradenství a kurátorství. Důsledkem 

tohoto nedostatku je zjevný nezvyk klientů na podobný přístup a absence očekávání, že se 

jim takového přístupu dostane. Úřadování jako specificky český styl sociální práce patrně 

nepředpokládá osobní nasazení sociálních pracovníků a rozvíjení účinných komunikačních 

a přesvědčovacích dovedností.“  

                                                 
52  K použití reteamingu pro klienty, např. v rámci klubů klientů, se vracíme v šesté kapitole.  



 V reteamingu vidíme jednu z cest, jak lze toto změnit. Z předložených málo 

zavedených forem práce se může nejvíc blížit klubům klientů. Když sociální pracovníci 

procházejí reteamingem se svým týmem, používají pak často některé jeho otázky na své 

klienty, drží se jeho duchu, tedy S-F přístupu, inspirují se touto metodou pro individuální 

plánování. To také potvrdil náš výzkum. Ideální je tzv. top-down propojení, tedy filozofie 

shora dolů, kdy je dobré pracovat nejdříve s vedoucími pracovníky, poté s týmem a pak 

aplikovat tento přístup do způsobu práce s klienty. Velkou příležitost zkoumané metody 

vidíme v možnosti zřídit například kluby klientů, kde by si mohli být vzájemnou podporou. 

Sociální pracovník by mohl vést celou skupinu najednou, což by částečně vyvážilo jeho 

individuální setkávání s klienty, takže by šlo o časově úspornou ale efektivní variantu 

způsobu práce. Kluby klientů by měly omezené působení a jasný záměr, takže struktura by 

udržela jejich efekt. Klienti by se do nich mohli přihlásit na několik měsíců a setkávali by 

se podle konkrétní situace třeba pravidelně jednou za dva týdny. Obdobnou cestou se dá 

pracovat s většinou cílových skupin a modifikovat reteaming pro jejich potřeby.  

 Modifikace do různých kontextů je další příležitostí reteamingu. Několikrát jsme 

již při popisu případových studií zmínili aplikaci reteamingu pro děti Kids' Skills53, jež 

pochází od stejných autorů jako reteaming54. Sdružení Dalet již vede výcvik v této 

modifikaci a také plánuje projekt pro školy či děti z dětských domovů. Maximalizaci dané 

příležitosti vidíme v zacílení vzdělávání. Dávalo by smysl zapojit třeba výuku Kids' Skills 

do přípravy budoucích pedagogů, zatímco sociální pracovníci by mohli být jen provedeni 

výcvikem reteamingu obecně a být seznámeni s možností této modifikace. 

 

 

 

                                                 
53 Mapa Kids' Skills je součástí příloh. 
54   Stejní autoři také vytvořili model Twin Star pro firemní kontext.  



5.8 Návrhová časť 

 

V předchozích kapitolách jsme představili reteaming, jeho možné podoby, výhody i 

nevýhody. V této kapitole navrhujeme některé z cest jeho šíření. Zaměřujeme se převážně 

na kurz reteamingu v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a na vysokoškolský 

předmět, který by si mohli budoucí sociální pracovníci zvolit. Vycházíme z představy, 

kterou jsme si na základě výzkumu vytvořili o proběhlém výcviku koučování a 

managementu, jehož součástí reteaming byl. Dále se opíráme o zlepšovací návrhy, které 

respondenti předložili v odpovědích na příslušné otázky v polostrukturovaných 

rozhovorech. Kromě kritického posouzení předloženého vychází naše návrhy také z kurzu 

reteamingu vedeného jeho tvůrcem, z vlastní učitelské a lektorské praxe a ze zkušeností 

s touto metodou.  

 Zmíněný proběhlý výcvik reteamingu byl součástí 160-ti hodinového výcviku 

koučování a managementu. Nejprve se po dva úvodní dny věnoval prvním desíti krokům 

reteamingu. Pak na každém z dalších devíti setkání jednou za měsíc vždy hodinu a půl šlo 

převážně o krok jedenáct, o sledování dalšího pokroku a podporu v reteamingových 

skupinách, hnízdech, o vzájemné koučování. Krok dvanáct proběhl svým způsobem 

částečně v rámci posledního setkání, kdy budoucí absolventi referovali o svých 

individuálních projektech realizace reteamingu celé skupině. 

 Lektoři tohoto výcviku ve výzkumném rozhovoru odpovídají: „Když se pak 

účastníci zeptali, jak se dělá koučování druhého a dalších sezení, tak jsme jim řekli, vždyť 

už to několik měsíců ve svých skupinách děláte. To nás přimělo víc mluvit o tom, co 

děláme a proč.“ V našem návrhu kurzu reteamingu si z toho bereme ponaučení a více 

prostoru již předem plánujeme pro odborné komentáře reflektující probíhající proces. Jistě, 

navrhujeme podoby praktického kurzu a semináře, ale jejich cílem není jen reteaming 

prožít, nýbrž se také naučit ho aplikovat. Jsme si vědomi rozdílu mezi koučováním pomocí 

reteamingu a výcvikem, kurzem, seminářem reteamingu, který musí obsahovat kromě 

sebezkušenosti i informačně výcvikovou metarovinu. V dalším úryvku rozhovoru s lektory 

výcviku lze vidět apel na hledání cest připojení, pečlivou práci s málem a otevřenost 

změnám, což bylo podle nich při výcviku zásadní.      

 „Hodně věcí jsme v jeho průběhu změnili, i způsob svého učení. Provedli jsme 

rekonstrukci výcviku. Tento se začal víc podobat terapeutickým výcvikům, co vedeme. Na 

všem jsme se s nimi domlouvali. Efektivní bylo reagování na požadavky účastníků, třeba 



ke způsobu práce. Chtěli například jinak strukturovat čas. O něco si říkali, my jsme na to 

reagovali. Někdy splněním jejich požadavků, častěji jiným posunem. V průběhu výcviku 

se měnili oni i my. Začali jsme méně lektorovat a více koučovat. Nemluvili jsme o S-F, ale 

dělali jsme S-F a oni si to mohli z toho brát. V úvodu jsme připravovali prezentace, pak už 

jen podnětové listy55. Nejprve jsme jim k danému tématu nabízeli třeba tři své různé 

pohledy, pak jsme se ptali, jakou mají s věcí zkušenost, a tu měli ve skupinách zpracovat. 

Víc jsme začali stavět na jejich zdrojích, navrhli jsme něco, co si mohli vyzkoušet. Spolu 

v naší lektorské dvojici jsme o té potřebě změny hodně mluvili. Vytvářeli jsme dál nové 

pomůcky, např. postavičky Ferdy a Pytlíka, pro rozlišení pomoci a kontroly. Snížili jsme 

kvantitu a zvýšili kvalitu. Dělali jsme pak méně, ale poctivěji. Oni říkali, že to bylo 

praktičtější a použitelnější. Bylo jim v tom pak lépe, když to bylo o jejich zdrojích. Prostě 

nejsme tak chytří a víc si s lidmi povídáme.“    

 Tato slova korespondují s naší představou, že v rámci kurzu i semináře 

reteamingu je dobré vycházet i ze zdrojů frekventantů, kteří se tak cítí být důležitější 

a motivovanější spolupracovat a také se něco naučit. Většinu lekcí kurzu navrhujeme 

otevírat otázkami, jak sami frekventanti zpracovávají předložené téma. Ve vysokoškolském 

semináři reteamingu můžeme setkání otevírat dotazem, jak si studenti představují, že by se 

dané téma dalo ošetřit, v praxi zpracovat. Buď hromadnými komentáři nebo při vyšším 

počtu studentů komentováním nejprve ve skupinách. Teprve po diskuzi nad příspěvky 

jednotlivců či mluvčích skupin, navrhujeme nabízet inspirace vlastní nebo autorů 

reteamingu. Ale jen nabízet jako podněty k vyzkoušení nikoli jako jedinou správnou cestu, 

kterou ani postmoderní paradigma neuznává. Tento proces zrovnoprávnění vnímáme jako 

velmi přínosný nejen příjemností procesu, ale i nárůstem motivace, odpovědnosti a 

iniciativy studentů či frekventantů. A paradoxně máme zkušenost, že cesty nabízené takto 

svobodně, mají lidé mnohem větší chuť vyzkoušet a dokonce je i častěji přijmou za své.  

 Stejně tak vnímáme ve shodě s lektory jako důležité domlouvat se s frekventanty 

na oboustranně přijatelném kontextu, v rámci toho, kde je nějaká domluva možná. Za 

efektivní považujeme například to, když lektor kurzu či semináře předloží svůj návrh toho, 

jak by mohlo učení se reteamingu probíhat, s odůvodněním, co ho vede k této volbě. 

A zeptá se, jestli to tak studentům vyhovuje. Nejpravděpodobněji získá souhlas ostatních. 

V případě jejich pozměňujících návrhů je o nich možné vést diskusi, není nutné je hned 

odmítat, ale ani přijímat. Od té chvíle je ale způsob výuky dán také souhlasem, tedy 

                                                 
55  Lektoři výcviku používají označení podnětový list pro handout.  



objednávkou frekventantů. A jako takový předpokládá jejich větší zapojení. Už samotný 

tento dotaz má zkompetentňující charakter a podílí se na větší zaangažovanosti na výuce.  

 Poslední skupinou podnětů z výzkumu, kterou jsme se nechali v návrhové části 

inspirovat, jsou zlepšovací návrhy, které předložili lektoři i dvě vedoucí týmu. Lektoři 

odpovídali, že by vytvořili víc pomůcek, zapojili víc hravých prvků, jako např. metaforické 

aktivity pro lidi s jiným způsobem učení. A že by také zapojili víc pohybu k proložení 

výuky. Poslední zlepšovací návrh se podle nás týká spíše dvoudenních výcvikových 

setkání, kde proložení pohybem dává smysl. Našeho časového kontextu se týká jen 

minimálně, nebereme tedy na něj zřetel. Pomůcky a hravé prvky pro názornost jsou jistě 

důležité a do našich návrhů jsme je zapojili.  

 K tomu se připojuje vedoucí prvního týmu s komentářem, že by uvítala víc 

praktických příkladů a vysvětlování kontextu. „První dvě setkání jsem vlastně nevěděla, 

o co jde. Představili jsme si konkrétní metody, techniky, podle pracovní knihy jsme na to 

vlítli. Ale bylo to trochu nesrozumitelné, protože mi chyběl kontext. Vlastně jsme nevěděli, 

proč to máme dělat. Lektoři začali vysvětlovat, jak se reteaming konkrétně dělá v praxi, a 

hodně vycházeli z toho, že to sami znají. Takže kdybych mohla, tak bych dala do takového 

kurzu na začátek víc vysvětlení, proč to dělat, co to přinese nám, ostatním. Bavili jsme se 

třeba o stanovování cílů, ale vlastně jsme nevěděli, proč to děláme.“ K tomu druhá vedoucí 

týmu dodává: „Z kraje mi trošku chyběla struktura. Pak už mi to nepřišlo jako ztráta času, 

protože jsem pochopila význam toho všeho.“  

 Ve svých návrzích zohledňujeme potřebu komentovat, reflektovat nejen proces 

reteamingu, ale také proces výuky. Ve shodě s lektory cítíme, že učení se vzorem je jedna 

z velmi efektivních cest předávání. Je dobré, aby lektor, který učí S-F ho učil S-F 

způsobem. A studenti tak měli možnost vidět S-F v praxi. Když je u toho schopný ještě 

vystupovat z role lektora a z pozice pozorovatele reflektovat prvky S-F, je to podle nás pro 

frekventanty  nejpřínosnější. Z výzkumu jsme se tedy pro návrhovou část inspirovali pro 

shrnutí tím, že je lepší pečlivě pracovat s málem, ve stanovené základní struktuře dát 

prostor pro reflektování a komentování procesu, vycházet i ze zdrojů frekventantů, 

domlouvat se se studenty, dávat pro názornost příklady a hravé prvky. 

 V zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb ve znění zákona č.  313/2013 Sb 

najdeme, že „zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání 

v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje 

kvalifikaci.“ Navrhujeme tedy další vzdělávání trvající právě 24 hodin. Z forem dalšího 

vzdělávání se jeví ideální kurz s akreditovaným programem, jež by organizovalo 



vzdělávací zařízení. Jeden semestr vysokoškolského studia poskytuje většinou třináct 

setkání v délce trvání dvě vyučovací hodiny. V rámci dalšího vzdělávání i školního 

předmětu se budou rozvíjet osobní cíle, což trvá většinou kratší dobu než týmové. 

Předpokládáme, že daná časová dotace bude dostačovat i pro odborné komentáře. 

Výhodami vysokoškolského studia je možnost většího rozšíření a nastavený časový systém 

výuky na vysokých školách, který ladí k potřebám reteamingu. Další vzdělávaní se častěji 

řeší celodenními semináři a zorganizovat si čas na osm následných setkání po dvou 

hodinách může být neobvyklejší a možná i náročnější. Nevýhodou je to, že za hodinu a půl 

může být těžší probrat kroky, které je lepší realizovat společně, například kroky 7 a 8 nebo 

9 a 10. 



5.8.1 Návrh kurzu v rámci ďalšieho vzdelávania 

 

 První setkání jednodenní s dotací 8h, pak sedm setkání co dva týdny vždy 

v délce trvání 2h, poslední setkání může být přizpůsobené situaci. Když většina 

účastníků kurzu může cíle právě dosáhnout, tak po dvou týdnech. Když už většina 

účastníků cíle dosáhla, tak např. po dvou měsících pro pomoc v nových výzvách a 

s udržením situace. Když většina potřebuje k dosažení ještě nějaký čas, tak třeba i po onom 

čase. Když je ten čas příliš dlouhý, tak případně i v jeho průběhu, pro podporu a udržení se 

ve směru k cíli. Podoba kurzu může být takto flexibilně nastavená nebo může být už 

předem určeno, že celková doba trvání bude 4 měsíce a i poslední setkání bude po dvou 

týdnech. 

 

1. setkání  

− Představení S-F přístupu na pozadí toho, jak by k vybraným modelovým případům 

přistupovaly ostatní hlavní přístupy56.  

− Naznačení reteamingu, jeho organizace a podob. Modelové případy snu a cílů, 

které se takto dají dosáhnout. Tvoření představy o přínosu této metody. 

− Diskuze nad tím, co může přinést to, že se v reteamingu vychází ze snu. 

− Objevování svého snu skrze vizi sebe za půl roku. Diskuse o osobní vizi ve 

dvojicích. 

− Diskuze, jak by měl vypadat dobře formulovaný cíl. Návrh S-F pravidel pro cíl57.  

− Ve dvojici předělání snů do cílů. 

− Vyrábění symbolů nebo koláží snů. 

− Diskuze o tom, k čemu může být uvědomění si přínosů cíle.  

− Mapování osobních přínosů a přínosů pro druhé. Doplňování seznamů ve 

skupinách. 

− Hra trénující umění říct si o pomoc – dát pocítit radost z dělání dobrých skutků. 

− Diskuze o všemožných cestách podpory a o tom, jak zařídit, aby podpora co nejvíc 

odpovídala potřebám.  

− Tvoření seznamu podporovatelů ve skupinách, vzájemná podpora v nich.  

− Úkol zařídit si podpisy od podporovatelů. 

                                                 
56    Příklad takového vtipného shrnutí odlišností základních přístupů najdeme v článku Zatloukala (2011). 
57  V kapitole 1.3 jsou uvedena pravidla pro dobře formulovaný cíl.  



2. setkání  

− Otevření otázek z mezidobí a dokončení tématu podpory. 

− Diskuze o tom, jakým způsobem se bavit o minulosti, aby to mělo význam pro 

budoucnost.  

− Hra na neexistenci přítomnosti – co z minulosti si chci přenést do budoucnosti. 

− Mapování svých předešlých kroků k vytýčenému cíly. Rozhovory ve dvojicích 

pomáhající odhalit další už učiněné, na které se dá navazovat.  

− Reflexe, jaké otázky v rozhovorech byly efektivní. Návrh dalších S-F otázek.58 

− Úkol přemítat, jak se sen hodí do osobního životního příběhu. 

 

3. setkání 

− Otevření otázek z mezidobí. Nabídnutí prostoru pro sdílení pohledů na návaznost 

snu na dosavadní životní příběh. 

− Hra jak sníst koláč najednou bez ukusování. 

− Diskuze o kouzlu malých kroků. Dotazování po jejich předpokládaném přínosu.  

− Naplánování dalšího kroku, inspirování se ve skupinách nebo dvojicích. 

− Úkol realizace cesty k prvnímu kroku. 

 

4. setkání 

− Otevření otázek z mezidobí. 

− Veřejná prezentace cílů, naplánovaného prvního kroku a dosavadních výsledků. 

− Uvědomění si náročnosti cílů koučováním ve dvojicích. Shrnutí ve skupinách. 

− Hledání důvodů k víře v dosažení cílů ve skupinách.  

− Diskuze o tom, k čemu může obecně tento postup být. 

− Úkol sepsat si závazek. 

 

5. setkání  

− Veřejné slavnostní přednesení závazků.  

− Diskuze o možném efektu takového zavázání se.  

− Diskuze o tom, jestli a jak se připravovat na možné překážky.  

− Skupinové představování si možných překážek a cest k jejich překonání. 

− Úkol podpořit cesty k překonání překážek 
                                                 
58  Nespočet S-F otázek lze nalézt ve třetí kapitole. 



6. setkání  

− Otevření otázek z mezidobí. 

− Probírání cest k cílům ve skupinkách, sledování posunů. Oceňování dosavadních 

úspěchů. Plánování dalších možných kroků. 

− Diskuze na téma oceňování, co dělá a jak ho poskytovat.  

− Rozjímání nad význam pozitivního pohledu.  

− Hra na koučování jen oceňováním.    

− Úkol všímat si, v čem je pokrok. 

 

7. setkání 

      –    Otevření otázek z mezidobí. 

− Představení práce s výjimkami a dotazování se na předpokládané možné využití. 

− Sledování posunů ve skupinách. Oceňování úspěchů.  

− Práce s výjimkami, když je cesta k cíli náročnější.  

− Plánování dalších možných kroků.   

− Úkol sledovat, jak orientace na výjimky napomáhá dosažení cílů. 

 

8. setkání 

− Otevření otázek z mezidobí. 

− Sledování posunů ve skupinách. Případné plánování dalších kroků. 

− Prostor pro podporu a reflektování procesů ve skupinách.  

− Diskuze o funkci mezidobí, případně domluva na termínu dalšího setkání 

− Úkol naplánovat, za co vše se dá ocenit. 

 

9. setkání 

− Otevření otázek z mezidobí. 

− Probírání úspěchů a pokroků ve skupině. Vyjadřování vděčnosti. 

− Oslava dosaženého a dosavadní cesty k cíli. 

− Diskuze o významu užití si úspěchu. 

− Diskuze o tom, co se kdo díky reteamingu naučil.  

 

     

 



5.8.2 Návrh volitel'ného vysokoškolského predmetu 

 

Název předmětu: Reteaming – koučování v sociální práci 

 

Cíle předmětu: Tento předmět přináší osvojení metody koučování reteaming, která 

vychází z na řešení orientovaného (S-F) přístupu. Studenti jsou seznamováni s hlavními 

principy S-F přístupu v praxi, na vlastním příkladu trénují jednotlivé kroky této metody. 

Sebepoznávací zkušenost s koučováním společně s odbornými reflexemi procesu vytváří 

schopnost vést skupinu ke společné vizi a k jejímu naplnění. Zvláštní důraz je kladen na 

možnost použití reteamingu v oblasti sociální práce.    

 

Požadavky:  1. 80% účast na seminářích. 

2. Průběžná příprava zadaných úkolů. 

3. Aktivní přístup k diskuzi. 

4. Závěrečná prezentace projektu. 

 

Obsah: 

1. Představení na řešení orientovaného (S-F) přístup. 

2. Práce s kontextem. Tvorba vize. 

3. Dobře formulovaný cíl. 

4. Pozitivní motivace, přínosy cíle. 

5. Sociální kontext, získávání podpory. 

6. Konstruktivní způsob mluvení o minulosti.  

7. Technika malých kroků.  

8. Náročnost jako výzva. 

9. Využití víry v dosažení cíle. 

10. Zodpovědnost veřejného slibu.  

11. Předjímání nástrah jako příprava na překonání překážek.  

12. Koučování následných sezení. 

13. Užití si úspěchu jako prevence burn-out syndromu 

 

Literatura: Bobek, M., Peniška, P. Práce s lidmi. Brno: NC Publishing, 2008.  

Fischer-Epe, M. Koučování: Zásady a techniky profesního doprovázení. Praha: Portál, 

2006. 



Furman, B., Ahola, T. Change through cooperation: Handbook of Reteaming, the art of 

motivating people to change what they want to change. Helsinki: Helsinki brief therapy 

institute, 2007. 

Úlehla, I. Umění pomáhat. Praha: SLON, 2005. 

 

Časová náročnost:  účast na výuce   26h 

   domácí projekt  30h 

   domácí příprava na výuku  20h 

 

Předpoklady: Vzhledem k sebezkušenostní povaze předmětu je předpokladem ochota 

studenta naučit se ovládat danou metodu koučování na vlastním příkladu. Je tedy nutné, 

aby si každý v průběhu kurzu formuloval svůj sen, něco, čeho chce pomocí této metody 

dosáhnout. 

 

Získané způsobilosti: Po absolvování kurzu je student obeznámen se základy na řešení 

orientovaného přístupu. Vládne vědomostmi o průběhu metody reteamingu. Na základě 

vlastního příkladu si dokáže představit, jak reteaming probíhá. Dokáže správně formulovat 

cíl a dovede si představit, jak využít reteaming k cestě k jeho dosažení. Má představu 

o koučování a umí zapojit koučovací otázky do rozhovoru. Student dále umí reflektovat 

situaci a kriticky posoudit žádoucí podobu daného kroku reteamingu. Je způsobilý uplatnit 

získané znalosti v praxi. Má inspiraci pro další studium i pro sebekoučování.  

 
Vyučovací metody:  Dialogická 

   Monologická  

   Dovednostně-praktická 

 

Hodnotící metody:  Průběžná analýza angažovanosti studenta 

   Závěrečná prezentace projektu 

 

 

 

 

 

 



6. Úvahy o využití reteamingu, návrhy pre teóriu a prax sociálnej práce 

 V této kapitole budeme zvažovat, jak se dá reteaming, jenž jsme v předchozích 

kapitolách představovali a zkoumali, využít v sociální práci. Řezníček (2000, s. 43) 

odhaduje: „V souladu s dosavadním vývojem nápomocných profesí lze předpokládat, že 

česká sociální práce bude orientována spíše eklekticky a pragmaticky.“ Eklektičnost 

sociální práce je jeden z důvodů, proč můžeme doufat v širší využití reteamingu v její 

teorii i praxi.  

 Matoušek (2003, s. 38) uvádí tři hlavní předpoklady, na nichž je podle 

Butrymové sociální práce založená: „Úcta (respekt) ke klientovi; přesvědčení o sociální 

povaze lidí (člověk je jedinečnou bytostí, ovšem završení této jedinečnosti závisí na 

ostatních lidských bytostech, děje se ve společnosti); víra v to, že každý jedinec je schopen 

změny, růstu a sebezdokonalení.“ S-F přístup, ze kterého reteaming vychází, razí heslo 

respekt – krása – užitek, což s prvním předpokladem Butrymové plně ladí. V reteamingu 

lze vidět plno respektu, ať už ve vycházení ze zdrojů klienta, tak v jeho zplnomocnění 

navazováním na kroky z minulosti. Respekt vidíme také v celém jeho přístupu ke 

klientovi. Systemika, ze které zase vychází S-F přístup, zdůrazňuje potřebu zohlednit celý 

sociální systém klienta. Vzájemnost odhalujeme v reteamingu převážně v krocích 

zabývajícími se přínosy cíle pro druhé a získáváním podpora. Ale také celá myšlenka práce 

v týmu či s podporou skupiny je naplněním druhého předpokladu sociální práce. Poslední 

předpoklad, který Butrymová uvádí, je víra ve schopnost každého zdokonalovat se. Na této 

víře je podle nás reteaming přímo založen. Co víc, nabízí cestu k růstu, kterou může 

podniknout člověk i sám. 

 Nabídka metody pro sebekoučování je jedno z možných využití reteamingu 

v sociální práci. Ať už sebekoučování sociálního pracovníka nebo možnost naučit danou 

techniku klienta, aby ji mohl používat, na jaký sen potřebuje. Sebekoučování u sociálního 

pracovníka se může týkat pracovních i osobních snů, protože spokojený pracovník může 

znamenat spokojenějšího klienta. U klienta se může týkat snu, pro které služeb sociální 

práce vyhledal, ale může reteaming využít i pro sny a cíle jiné ve směru k plnému životu. 

Další využití reteamingu v praxi je pro vedoucího organizace věnující se sociální práci, ať 

už pro čistě jeho sny a cíle, tak jako možnost, jak díky reteamingu koučovat svůj pracovní 

tým.  

 Stejně tak se dá reteaming využít pro koučování skupin klientů nebo pro vytvoření 

klubů klientů. Česká sociální práce zůstává ve využívání této formy pozadu a reteaming 



v klubech klientů může být cestou, jak dohnat trendy evropské sociální práce. Sociální 

pracovník sdruží klienty s podobným znevýhodněním, kteří mají zájem pracovat spolu a 

vede je jako kouč, moderátor metodou reteamingu, zároveň vytváří prostor pro vzájemnost 

a podporu. Klienti tak objevují své kompetence a fungují v sociálním prostředí. V praxi se 

dá reteaming použít jako alternativa k supervizi, jako inspirace pro práci s klienty, jako 

inspirace pro řízení organizace, jako inspirace pro způsob myšlení a komunikace.  

 Pro teorii sociální práce může být zajímavé přijmout S-F přístup, a obohatit tak 

hlavní pilíře, na kterých stojí. Inspirativní může být převážně apel na proces dojednávání 

a zplnomocňování klienta. Navíc může být pro teorii sociální práce přínosné vstřebat do 

sebe reteaming jako praktický nástroj S-F přístupu, jako metodu, která ovšem 

demonstruje teoretická pravidla přístupu. Ze samotné metody se dá pro teorii sociální 

práce využít přínos pro téma motivace. Reteaming dokáže být velmi motivující 

vycházením ze snu a uvědoměním si přínosů svého cíle pro sebe i pro okolí. Obzvláště 

vycházení ze snu má v sobě silně motivující prvek a může být příspěvkem, jak se dá 

motivovat. Dále může být pro teorii sociální práce inspirující cesta malých kroků, která se 

může stát jednou ze základních teoreticky podchycených technik sociální práce. Pro 

pedagogiku by mohlo být inspirující nechat se obohatit S-F přístupem ve způsobu výuky. 

A dalo by se říct, že filosofie S-F je ve shodě s mnoha alternativními školskými přístupy59 .  

 Země bývalého Rakouska-Uherska mají dle našeho mínění ještě stále blíž 

k většímu důrazu na paternalismus a expertnost. Zplnomocňování a podpora samostatnosti 

nepatří mezi hlavní priority jejich školství a tudíž ani ostatních oborů. V jiných evropských 

zemí, jako např. severských, má již S-F přístup větší tradici a to i v uplatnění mimo 

terapeutickou oblast60. Trepper (2006, s.134) uvádí, že můžeme pozorovat „vzrůstající 

zájem o aplikace S-F v oblasti školství, jak ve školním poradenství, tak v sociální práci a 

tvorbě vzdělávacích plánů.“ Ve Finsku šíří S-F přístup Furman a Ahola s reteamingem. 

V Belgii je průkopníkem Cauffman. Ve Velké Británii Jackson a McKergow, kteří přenesli 

S-F přístup do světa organizací. V Nizozemí nyní propagují S-F přístup Visser a Gwenda 

Schlundt Bodien. „Přístup zaměřený na řešením je nyní uplatňován v terapii, ve školství i 

v organizacích. Tento přístup je využíván nejenom při individuálních rozhovorech, ale také 

při práci v týmech, a dokonce i napříč organizacemi. Také manažeři více a více využívají 

techniky zaměřené na řešení“ (Visser, 2008). Pro naši rigorózní práci nám připadá 

                                                 
59 Např. Montessori přístup má podle nás s S-F přístupem mnoho podobností. 
60 „Probíhá řada výzkumů, a to jak v oblasti terapie (Gingerich & Eisengart, 2000), tak ve školách (Franklin, 
Moore & Hopson, 2008), a dokonce i v oblasti koučování (Visser & Butter, 2008)“ (Visser, 2008). 



nejzajímavější, že reteaming se stal např. ve Finsku součástí sociální politiky státu 

v přístupu k nezaměstnaným61. Nezaměstnaní mají možnost zúčastnit se programu, kde 

ve skupinách procházejí reteamingem a směřují tak k uplatnění na trhu práce, ke splnění 

svých snů62.  

 I u nás by se dal reteaming využít velmi široce. Kromě již prověřené sociální práce 

s nezaměstnanými si dokážeme představit jeho plošné využití ve školství. V rámci 

základního školství ve své modifikaci Kids' Skills, ve středním školství ve své plné podobě 

a ve vysokoškolském kontextu s odbornými komentáři a jen v oborech, jejichž studenti by 

to ocenili, jako psychologie, pedagogika, sociální práce. Pro rozšíření do školství vnímáme 

jako zásadní přínos to, že se na reteamingu dá naučit, jak pracovat sám se sebou, jak si 

vytvořit vizi, jak zformulovat cíl a následovat ho, jak se připravit na překážky, umět 

konstruktivně propojit minulost a budoucnost, požádat o pomoc, přijmout 

zodpovědnost, využít k dosažení cíle svou víru v něj a jak vnímat sociální propojenost 

se svým okolím. Všechno jsou to velmi důležité kompetence, které se hodí nejen 

v kariérním poradenství, ale v celém životě. Dá se toho dosáhnout jistě i jinými cestami, 

ale reteaming je v tom velmi elegantní, hravý a časově efektivní. A další výhodou je, že se 

dá po osvojení zopakovat pro jakýkoliv další sen.   

 Kromě toho si dovedeme představit využití reteamingu rovněž v dalších oblastech 

sociální práce. Reteaming se dá uplatnit s různými cílovými skupinami, jako třeba s tělesně 

postiženými, s rizikovými skupinami, jako jsou bezdomovci a narkomani, nebo 

s menšinami. Dá se s ním pracovat s klientem jako jednotlivcem, věnovat se jím již dané 

skupině či týmu nebo vytvořit skupinu klientů pro záměr být si v reteamingu podpůrnou 

skupinou – hnízdem.      

  

 

 

 

 

 

                                                 
61   Vyplývá to z rozhovoru s autorem reteamingu Benem Furmanem. 
62 Zatloukal a Vítek (2013) uvádějí čtyři vlastní příklady použití reteamingu s nezaměstnanými. 



Záver 

 

V rigoróznej práci sme sa zaoberali reteamingom. A pretože ide o koučovaciu 

metódu, sústredili sme najprv svoju pozornosť na samotné koučovanie. Keď sme začali 

pojem koučovanie definovať, pomohli sme si tým, že je odvodený od slova coach, teda 

kočiar.  Kouč, rovnako ako kočiar, príjemným spôsobom pomáha v ceste vpred. 

Zmieňovali sme tiež, že už Platón nabádal, aby sme v ľuďoch videli to najlepšie. Sme 

presvedčení, že okrem príjemného posunu vpred je koučovanie založené práve na dôvere v 

klienta, v jeho potenciál a schopnosť rozvíjať ho. Potom, čo sme všemožne definovali 

koučovanie63, zaoberali sme sa tým, čo je ku koučovaniu potreba, ako napr. ocenenie, 

spätná väzba a kreativita.  

  Pre vytvorenie presnejšej predstavy sme pozornosť zamierili tiež na to, čo platí 

naprieč rôznymi prístupy ku koučovaniu. Na chvíľu sa tiež do stredu nášho záujmu dostali 

aj dvaja priekopníci koučovania: W. T. Gallwey a J. Whitmore. Potom sme ešte kontext 

rozšírili o nachádzanie súvislostí medzi koučovaním a hlavnými psychoterapeutickými 

smermi – hlbinnou, kognitívne-behaviorálnou, humanistickou psychoterapiou, 

hypnoterapiou a systemikou. Iba krátko a zjednodušene sme vždy vybrali, čo berieme ako 

možný inšpiračný zdroj, významovú prepojenosť. Vnímame oprávnenosť všetkých 

hlavných psychoterapeutických a respektíve koučovacích prístupov64. Pre náš výskum sme 

si zvolili metódu S-F prístupu, pretože nás o svojej atraktivite a efektívnosti presvedčila na 

základe vlastnej skúsenosti a je blízka našej životnej filozofii.  

S Platónom sme zmienili tiež Sokrata. Ten sa nepovažoval za kočiar ani múdreho 

experta, ale za pôrodníka. Tvrdil, že spolu s Bohom pomáha rodiť svojimi otázkami 

uvedomenie, rastu druhých. Táto myšlienka má blízko k S-F65 prístupu. A pretože je 

reteaming S-F metódou, venovali sme predstavenie tohto prístupu dostatok pozornosti. 

Naznačili sme základné momenty vývoja tohto moderného prístupu. Ďalej sme názorne 

predkladali jeho hlavné princípy, aby sme prenikli do jeho podstaty, ktorá je založená na 

reflektovaní, rozvíjaní riešení miesto problému, spolupráci vďaka pripojeniu, videniu 

experta v klientovi a na prácu so zmenou. A pre pochopenie spojenia s reteamingem sme 

tiež uviedli základné techniky používané v S-F prístupe. Niektoré, ako napríklad 

                                                 
63   Príkladom je prelínanie koučovania so supervíziou. 
64   Scott D. Miller prezentoval na workshope usporiadanom Daletem výsledky výskumu psychoterapie, zo 

ktorých plynie, že všetky hlavné psychoterapeutické smery majú podobnú mieru úspešnosti. 
65   V tejto práci používame skratku S-F pre Solution-Focused, teda Na riešenie orientovaný prístup. 



škálovanie, ocenenie a konštruktívne načúvanie, sa objavujú aj v reteamingu. Iné, ako 

zázračná otázka, práca s výnimkami a experiment, pomáhajú vytvoriť predstavu o ďalších 

podobách S-F.  

Tým sme si vytvorili dostatočne široké pole pre prezentáciu reteamingu. Jeho 

fínsky autori ho definujú ako „všeobecnú a široko využiteľnú metódu pozostávajúcu z 

dvanástich krokov, ktorých zámerom je pomôcť jednotlivcom rovnako ako skupinám ľudí 

ku zmenám k lepšiemu pomocou podpory pri stanovení cieľov a rozvíjaní motivácie a 

spolupráce potrebnej k ich dosiahnutiu.“ (Furman, Ahola, 2007, s. 3, vlastný preklad) Z 

nami vytvorenej swot-analýzy plynie, že je to metóda univerzálna, jednoduchá, 

zrozumiteľná, názorná, silno motivujúca a tmeliaca, výhodná, otvorená kreativite, 

medzinárodne certifikovaná, ťažiaca z podpory a vzájomného koučovania, opierajúca sa o 

vlastné zdroje a minulé pokroky. Ako jedinú oprávnenú slabšiu stránku vnímame to, že táto 

technika vyžaduje otvorenosť zmenám. V prvej kapitole uvádzame, že jednou z podmienok 

koučovania je potreba postoja klienta ako tvorcu svojho života alebo aspoň tendencie k 

nemu. Celý S-F prístup má blízko k práci so zmenami a k postoju, nastaveniu klienta nie 

ako obeti, ale ako experta na riešenie svojej situácie. Otvorenosť zmenám a 

skompetentňovanie klienta sú podľa nás žiaduce a veľmi prínosné.  

Po predstavení reteamingu sme skúmali reteaming kvalitatívnym výskumom. 

Stanovili sme si hlavnú hypotézu: Reteaming sa dá úspešne aplikovať v sociálnej práci. A 

tú sme dokazovali predložením troch prípadových štúdií použitia reteamingu. V priebehu 

nášho bádania sme sa začali dívať na reteaming nielen ako na metódu, ale ako na model 

procesu. Preto nám formát prípadových štúdií prezentovaných mapami procesu prišiel 

optimálny. V prvom prípade sa sociálna pracovnica, vedúca pracovného tímu, naučila 

vďaka reteamingu nedirektívne komunikovať, spolu s tímom vytvorila strategický plán a 

urobila v organizácii úspešne zmenu predaním kompetencií. V druhom prípade premenila 

iná sociálna pracovnica skupinu svojich podriadených na dobre fungujúci pracovný tím. V 

treťom prípade si celý tím spoločne stanovil cieľ byť stmeleným tímom s pozitívnou 

komunikáciou a kreatívnou spoluprácou pre vytvorenie atraktívnej organizácie. Na škále 

od jednej do desiatich, kde jedna znamená moment najďalej od cieľa a desať ideál, boli 

členovia tretieho tímu podľa svojich slov na začiatku reteamingu priemere na dvojke a na 

poslednom stretnutí reteamingu na deviatke. Všetkými členmi tímu bolo toto číslo 

hodnotené ako zázračné dosiahnutie cieľa.  

To, že reteaming je možné úspešne použiť v sociálnej práci, sme doložili na troch 

prípadoch jeho aplikácie. Stanovili sme si tiež vedľajšiu hypotézu, že reteaming zvyšuje 



kvalitu poskytovaných služieb naplnením personálnych štandardov. Vo výskumných 

rozhovoroch s tým všetci vedúci tímov súhlasili. Väčšina tiež uviedla, že sa reteaming 

môže dotknúť všetkých štyroch personálnych štandardov. Podľa niekoho pomáha 

naplňovať najviac prvá z nich (štruktúra, pracovné profily a kvalifikačné predpoklady), 

podľa niekoho druhá (vyjasňovanie kompetencií, náplne práce a hodnotenie) a podľa 

niekoho tretia (pravidlá pre prijímanie a zaškoľovanie). Všetci ale pripúšťajú, že sa môže 

týkať všetkých, záleží na cieli reteamingu.  

Jeho aplikácia mala v troch výskumných prípadoch podľa vedúcich tímov štrnásť 

rovnakých prínosov. Napr. stmelení tímu, príjemná atmosféra na pracovisku, príliv 

motivácie, zmena myslenia aj komunikácie smerom k riešeniu, predaniu kompetencií, 

väčšia iniciatíva členov tímu a ich prežitiu zmysluplnosti práce, spoločné systematické 

plánovanie, spokojnejší klienti vďaka spokojným pracovníkom, inšpirácia reteamingem v 

individuálnom plánovaní s klientmi, skvalitnenie práce s klientmi, zmeny komunikácie aj 

mimo tím, zlepšenie materiálnych podmienok. Okrem týchto spoločných prínosov so 

sebou niesli jednotlivé prípady ešte ďalšie špecifické zisky, ale aj tak nájdeme medzi nimi 

veľa podobností, ktoré sú dané podobnosťou cieľov zvolených prípadových štúdií. Je treba 

zdôrazniť, že reteaming je možné použiť k dosiahnutiu rôznych a rôznorodých cieľov. V 

tom tkvie univerzálnosť tejto metódy, ktorá vychádza zo snu, a môže tak dopomôcť k 

realizácii toho posunu, aký si človek sám zvolí.   

V návrhovej časti rigoróznej práce sme predložili koncepty kurzu pre sociálnych 

pracovníkov a predmetu pre študentov sociálnej práce, ktoré sú založené na 

sebaskúsenosti. Plánujeme, že v rámci niekoľkých stretnutí si každý stanoví svoj sen, cieľ. 

A okrem toho, že reteaming pojme odborne, vyskúša si aj jeho efekt na vlastnom príklade. 

Z výskumných rozhovorov sme si vzali inšpiráciu a v stanovenej štruktúre sme dali 

dostatok priestoru pre reflektovanie a komentovanie procesu. Kurzy sme postavili na 

zdrojoch frekventantov, na dohováraní sa s nimi a na názorných a hravých príkladoch. V 

následnej úvahe sme navrhli, ako by sa dal reteaming v sociálnej práci využiť. Zaujímavé 

sa nám javí ako použitie pre tím sociálnych pracovníkov, ktoré sme naznačili v treťom 

prípade, alebo pre vedúceho tímu ako z prvých dvoch prípadov66, tak použitie pre 

jednotlivé sny sociálnych pracovníkov, ktorí by využívali len podporu ostatných v 

skupinových stretnutiach. Reteaming by sa dal využiť pri zavádzaní systémov kvality, pri 

personálnom plánovaní alebo pri naplňovaní personálnych štandardov. Po vlastnej 

                                                 
66     Použitie reteamingu v prvých dvoch prípadoch malo vplyv na zmenu riadenia organizácie, pretože S-F 

smer sa stal prevládajúcim prístupom. 



skúsenosti sociálnych pracovníkov sa otvára príležitosť využiť reteaming aj pre klientov. 

Nech už v individuálnom plánovaní, či vo vytváraní klubov klientov. Teda skupín klientov 

s podobnou ťažkosťou, ktorí by sa stretávali na niekoľkých reteamingových stretnutiach a 

pod vedením kouča, moderátora sa učili nielen novým kompetenciám, ale tiež spolupráci s 

ostatnými.       

Zatloukal (2007) sa domnieva, že výskumu psychoterapie by mohli prospieť dve 

veci. Za prvé kritickejší pohľad na výsledky výskumov založených na medicínskom 

modeli. A za druhé širšia aplikácia kontextuálneho modelu vo výskume psychoterapie, 

ktorá by mohla viesť k tomu, že výskum psychoterapie vzbudí medzi praktikujúcimi 

terapeutmi širší záujem, pretože bude klásť otázky, ktorými sa zaoberajú vo svojej 

každodennej praxi, a bude ponúkať pohľady, ktoré budú inšpiratívne a osviežujúce. S 

týmito myšlienkami plne súhlasíme. Preto sme sa snažili ponúknuť takú podobu výskumu, 

ktorá by bola inšpiratívna a osviežujúca. Sme si plne vedomí toho, že sme téma zďaleka 

nevyčerpali. Budúci výskum by sa mohol prípadne zamerať aj na iný typ cieľov, na 

aplikáciu reteamingu do individuálneho plánovania s klientmi alebo na využitie reteamingu 

v rôznych kontextoch sociálnej práce.  
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Příloha č. 1 – Workbook k reteamingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Plakát Kids´ Skills, modelu podobného reteamingu, zaměřeného na děti. 



Příloha č. 3 – Koláž vytvořená týmem z třetího případu připomínající společný cíl. 

 


