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3 3  o v e r e n ý c h  o t á z o k  
 na stanovenie jasného koučovacieho cieľa 

 
Klienti neprichádzajú za koučom len aby sa s ním porozprávali 
a popremýšľali, ale aby dosiahli cez prácu s profesionálnym koučom 
osobné či profesionálne ciele a méty, po ktorých túžia a ktoré im 
dávajú zmysel.  
 
Z hľadiska dosahovania cieľa si môžeme všimnúť niekoľko typov 
klientov.  
 

Klienti, ktorí prídu s veľmi jasnou predstavou cieľa. Vedia 
presne čo chcú a ich prianie je nájsť tú najrýchlejšiu, 
najefektívnejšiu, najkratšiu cestu k cieľu. 
Klienti, ktorí sa prvý krát dostanú k premýšľaniu o tom, čo si 
prajú a ako vlastne vyzerá ich cieľ až na koučovacom 
stretnutí. 
Klienti, ktorí majú ciele špecifické a jasne definované. 
Klienti, ktorí majú priania a ciele, avšak po krátkom 
rozhovore vyplávajú na povrch viaceré nejasnosti.  
..... 

 
S akýmkoľvek druhom klienta sa dostanete do spolupráce, je na Vás, 
ako na profesionálovi, aby ste mu umožnili zvedomiť, preskúmať 
a nastaviť si dlhodobé a následne aj krátkodobé ciele tak, aby: 

– boli v súlade s jeho hodnotami 
– zohľadňovali možnosti realizácie 
– zohľadňovali prostredie a dopad na klienta a jeho okolie 
– neboli príliš malé ani príliš veľké 
– boli inšpirujúce 
– ak je to možné, boli SMART 
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Nastavenie „jasného“ cieľa je kľúčová vec pre 
dosiahnutie želaného výsledku v koučovacom 

stretnutí i v dlhodobej spolupráci.  
 
 
Ak vieme s klientom dobre nastaviť dlhodobé i krátkodobé ciele, je 
to prvý dôležitý krok k úspechu. Bez jasného cieľa je výsledok 
koučovcieho rozhovoru otázny. Určenie a zadefinovanie cieľa dáva 
možnosť ďalšej intervencii a vytvára priestor k efektívnemu 
napredovaniu stretnutia. Napredovanie prináša úspech, spokojnosť 
klienta a uvedomenie skutočnej hodnoty spolupráce s koučom. 
  
Ako pomôcť klientovi nastaviť si cieľ, ktorý zahŕňa a zohľadňuje 
všetky potrebné aspekty? 
 
Kľúčom je položiť mu tie „správne“ otázky. Pre inšpiráciu prinášam 
33 overených otázok na stanovenie jasného a udržateľného 
koučovacieho cieľa.  
 
 

33 overených otázok, na stanovanie jasného a udržateľného 
CIELA v koučovaní. 
 
 
 

Cieľ je niečo, čo nás má inšpirovať a nie niečo,  
čo nás má paralyzovať! 
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Základné podmienky pre nastavenie jasného a udržateľného cieľa: 
 
Pozitívne zadefinovanie: 
Klient často prichádza s tým, že vie čo nechce a je úlohou kouča 
pomôcť mu uvedomiť si a jasne pomenovať to, čo si praje a aký cieľ 
chce dosiahnuť. 
 
Napríklad: 
Požiadavka manažéra môže byť preformulovaná do: 

„Chcem jasne komunikovať svoje požiadavky“ namiesto 
„Nechcem stále dookola opakovať svoje požiadavky.“ 

 
1. Čo by si chcel namiesto opakovania svojich požiadaviek? 

(Špecificky zadefinovaná otázka nadväzujúca na to, čo 
povedal klient.) 

2. Čo by si chcel namiesto toho? (Otázka so širším rozsahom: 
klient si dosadí, k čomu ju vníma ako relevantnú.) 

3. Hovoríš jasne o tom čo by si nechcel, čo je to, ako by si si to 
prial? 
(Prvá časť vety je potvrdenie toho, že počujeme a berieme 
vážne, čo nám klient hovorí, – jasne sa však obraciame 
k tomu, čo by chcel mať inak.) 

 
 
Súlad s hodnotami klienta: 
Ak cieľ zohľadňuje hodnoty klienta, je veľká pravdepodobnosť, že 
kroky ku ktorým sa klient v koučovaní odhodlá, budú zrealizované 
a výsledky akčných krokov budú funkčné a udržateľné.  
 

4. V čom je tento cieľ pre teba dôležitý? 
5. Z akého dôvodu si si vybral práve tento cieľ? 
6. Čo ti prinesie dosiahnutie tohto cieľa? 
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Jasné a špecifické zadefinovanie cieľa: 
Klienti, ktorí prichádzajú, majú rôznu mieru toho, ako jasne 
a špecificky dokážu zadefinovať svoj cieľ. Úlohou kouča je byť 
vnímavý v procese koučovania na aktuálnu schopnosť a možnosť 
klienta definovať a špecifikovať svoj cieľ. Ak klient ešte nie je 
schopný definovať jasne svoj cieľ zameriame sa na to, čo je aktuálne 
možné vyjasniť a pomenovať. 
Poznať jasný a špecifický cieľ je dôležité, treba však myslieť na to, že 
prílišný „tlak“ zo stany kouča môže viesť klienta do stavu frustrácie.  
Pozorovať to môžete na telesnom prejave klienta, tóne hlasu. Môže 
nasledovať napríklad odpoveď. „Ak by som to vedel, tak by som tu 
nebol...“ 

„Na začiatok stačí keď viete čo chcete.“ 
Klára Giertlová  

 
Kouč by mal budovať svoju schopnosť trpezlivo „kráčať“ s klientom, 
ale zároveň mať odvahu v pravý čas vyzývať klienta k jasnému 
zadefinovaniu toho, čo si praje dosiahnuť.  
Nastavenie jasného cieľa môže byť niekedy najdlhšia časť 
koučovacieho stretnutia, preto je dobré mať v zálohe funkčné otázky.  
 
 

7. Čo by si si rád odniesol z dnešného stretnutia? 
8. Ako presne to bude vyzerať? 
9. Podľa čoho budeš vedieť, že si v cieli? 

10. Čo znamená jasné komunikovanie požiadaviek? 
 

 
Zameranie na výsledok pri nastavovaní cieľa 

11. Čo by mal byť výsledok našej spolupráce? 
12. Ak by sa mala stať len jediná zmena v tejto situácii, ktorá by 

to bola? 
13. Čo konkrétne chceš mať inak? 
14. Ak dosiahneš to čo si praješ, čo bude iné? 
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Práca s hodnotami klienta pri nastavovaní cieľa 
15. Ako tvoj cieľ zohľadňuje tvoj životný štýl? (Čas, možnosti, 

záväzky, finančnú situáciu...) 
16. Čo je to, na čom ti najviac v tejto veci záleží? 
17. V čom je to o čom hovoríš pre teba dôležité? 
18. Ako premýšľaš o cieli ktorý si si zvolil? 

 
Identifikácia možností /prekážok pri nastavovaní cieľa 

19. Akú máš kompetenciu v tejto veci? 
20. Aký vplyv máš na celú situáciu o ktorej hovoríš? 
21. Čo je potrebné k tomu, aby si mohol dosiahnuť  

stanovený cieľ? 
22. Na koho všetkého bude mať dosiahnutie/nedosiahnutie 

stanoveného cieľa dopad? 
23. Čo je na aktuálnej situácii dobré? Čo už teraz funguje? 
24. Vďaka čomu to už teraz funguje? 
25. Čo by mohlo byť prekážkou na ceste k tvojmu cieľu?  

(V Solution Focus prístupe podobnú otázku nenájdete,  
iné koučovacie prístupy však pracujú aj s prekážkami.) 

 
Veľkosť cieľa ako aspekt udržania motivácie pri 
nastavovaní cieľa 
Niekedy má klient pod vplyvom emócie z AHA momentu tendenciu 
zvoliť si väčší cieľ, akého je v realite schopný. Je dobré si otázkami 
overiť vhodnú „veľkosť“ cieľa s ohľadom na možnosti a schopnosti 
realizácie (nie príliš veľký cieľ). Zároveň je však prínosné stanoviť 
cieľ tak, aby bol pre klienta inšpiráciou na pohyb vpred. (Dostatočne 
veľký.) 
 

 

26. Čo ťa najviac motivuje k dosiahnutiu stanoveného cieľa? 
27. Čo ťa podporí, aby sa Ti podarilo dosiahnuť tvoj cieľ? 
28. Čo by bolo minimum, ktoré vieš zrealizovať? 
29. Čo je v tejto veci pre teba najväčšia výzva? 
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Práca so zdrojmi pri nastavovaní cieľa 

30. Čo ťa uisťuje, že dosiahneš svoj cieľ? 
31. Čo si myslíš, vďaka čomu sa ti podarí dosiahnuť cieľ, ktorý si 

si stanovil? 
32. Čo z toho, čo si doteraz zvládol, ťa podporí v dosiahnutí 

cieľa? 
33. Čo z toho, čo už teraz vieš, ti vie byť nápomocné pri 

dosahovaní tvojho cieľa? 
 
 
 
Na overenie nastaveného cieľa môže užitočne poslúžiť napríklad 
metóda SMART: 
 

Specific – špecifický – máme odpoveď na otázku: 
Čo presne sa snažíme dosiahnuť? 
 

Measurable – merateľný – máme odpoveď na otázku: 
Podľa čoho budeme vedieť, že už sme v cieli? Vieme to „zmerať“? 
 

Action oriented – akčne orientovaný – máme odpoveď na otázku: 
Čo konkrétne sa bude diať? Čo konkrétne klient urobí? 
 

Realistic – reálny – máme odpoveď na otázku: 
Na čo v tejto veci má klient skutočný dosah? 
 

Time – časovo ohraničený – máme odpoveď na otázku: 
Kedy daný krok klient urobí? 
Do kedy sa udeje to, čo si predsavzal?  
V akom časovom rámci sa pohybujeme? 
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Ako vidíte, pri nastavovaní dlhodobého i krátkodobého cieľa je 
užitočné zvážiť viacero faktorov, preskúmať viacero pohľadov. 
Dôležité je mať stále na pamäti, že koučovanie je neustále sa 
vyvíjajúci proces a preto je viac ako pravdepodobné, že tak, ako sa 
počas spolupráce mení a rozvíja klient, budú sa meniť a modifikovať 
aj jeho ciele. Úlohou kouča je zostať prítomný a sprevádzať klienta 
k tomu, aby mohol nové ciele skúmať, overovať, osvetľovať 
a vyjasňovať. 
 
 
Vytlačte si tabuľku z naslednujúcej strany. V prípade, že pri 
nastavení tlače necháte možnosť „Prispôsobiť na tlačovú plochu“ 
(Fit to page), vytlačí Vám tabuľku na celú stranu (najčastejšie A4). 
V prípade, ak chcete tabuľku prenosnejšiu – formát A5, nechajte si ju 
vytlačiť v mierke 1:1 (100%) - bez zvätšenia či zmenšenia. 
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špecifický       Čo presne sa snažíme dosiahnuť? 
merateľný      Podľa čoho budeme vedieť, že už sme 

v cieli? Vieme to „zmerať“? 

akčný               Čo konkrétne sa bude diať?  
Čo konkrétne klient urobí? 

reálny             Na čo v tejto veci má klient skutočný 
dosah? Čoho je klient schopný?  

ohraničený     Kedy daný krok klient urobí? 
Do kedy sa udeje to, čo si predsavzal? 
V akom časovom rámci sa pohybujeme? 

Zameranie na výsledok Identifikácia možností/prekážok

Práca so zdrojmi 

Jasnosť a špecifickosť ciela

Práca s hodnotami

1) Ako tvoj cieľ zohľadňuje tvoj životný 
štýl? (Čas, možnosti, záväzky, finančnú 
situáciu...) 

2) Čo je to, na čom ti najviac v tejto veci 
 záleží? 

3) V čom je to, o čom hovoríš, pre teba 
 dôležité? 

4) Ako premýšľaš o cieli ktorý si si zvolil? 

1) Čo ťa najviac motivuje k dosiahnutiu 
stanoveného cieľa? 

2) Čo ťa podporí, aby sa Ti podarilo 
 dosiahnuť tvoj cieľ? 

3) Čo by bolo minimum,  
ktoré vieš zrealizovať? 

4) Čo je v tejto veci pre teba najväčšia 
výzva? 

1) Čo by mal byť výsledok našej spolu‐
práce? 

2) Ak by sa mala stať len jediná zmena 
 v tejto situácii, ktorá by to bola? 

3) Čo konkrétne chceš mať inak? 
4) Ak dosiahneš to čo si praješ,  

čo bude iné? 

1) Aký vplyv máš na celú situáciu o ktorej  
hovoríš? 

2) Čo je potrebné k tomu, aby si mohol 
 dosiahnuť stanovený cieľ? 

3) Na koho všetkého bude mať dosiahnutie/ 
nedosiahnutie stanoveného cieľa dopad? 

4) Čo je na aktuálnej situácii dobré? Čo už 
teraz funguje? 

5) Vďaka čomu to už teraz funguje?

1) Čo ťa uisťuje, že dosiahneš svoj cieľ? 
2) Čo si myslíš, vďaka čomu sa ti podarí 

dosiahnuť cieľ, ktorý si si stanovil? 
3) Čo z toho, čo si doteraz zvládol,  

ťa podporí v dosiahnutí cieľa? 
4) Čo z toho, čo už teraz vieš, ti vie byť ná‐

pomocné pri dosahovaní tvojho cieľa? 

1) Čo by si si rád odniesol z dnešného 
stretnutia? 

2) Ako presne to bude vyzerať? 
3) Podľa čoho budeš vedieť,  

že si v cieli? 
4) Čo znamená jasné komunikovanie  

požiadaviek?

1) Čo by si chcel namiesto opakovania  
svojich požiadaviek? 

2) Čo by si chcel namiesto toho? 
3) Hovoríš jasne o tom, čo by si nechcel,  

čo je to, čo by si chcel? 

Veľkosť cieľa – motivácia

Overovanie samotného cieľa

Pozitívne definovanie cieľa

Otázky do vrecka na vyjasnenie cieľa v koučovaní

http://www.coachagency.sk 
© Zuzana Valábková

Email: office@coachagency.sk 
Tel: 0911404517



# Z á v e r  

 
Ďakujem za dôveru, ktorú ste mi prejavili stiahnutím tohto e-booku! 
 
Ak vám dáva zmysel rozširovať svoje vedomosti a zručnosti o nové 
koučovacie nástroje, pripojte sa k nám na IG: coach.agency alebo na 
FB: CoachAgency  
Posuňte tak svoje koučovanie na profesionálnu úroveň a získajte 
viac spokojných klientov. 
 
 
Ak máte otázky, neváhajte ma kontaktovať na: 
zuzana.valabek@coachagency.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto e-boku môžete nájsť podnety a inšpiráciu do svojej práce kouča.  
Použitie jednotlivých otázok závisí od kontextu, témy, nastavenia klienta a celej situácie. 

Stiahnutím e-booku potvrdzujete, že ste si vedomý, že akékoľvek využitie informácii z tejto 
knihy je len vo vašich rukách a autor za ne nepreberá žiadnu zodpovednosť.
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