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Abstrakt: 

Článek se zaměřuje na využití koučovacího modelu Reteaming při práci s nezaměstnanými. 
V první části textu je diskutováno propojení koučování a sociální práce s důrazem na oblast 
práce s nezaměstnanými. V druhé části je představen model Reteaming a možnosti jeho 
aplikace při práci s nezaměstnanými jsou ilustrovány i několika příklady z praxe.  
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Abstract: 

This article is concerned on using coaching model Reteaming in work with unemployed clients.  
Connection between coaching and social work with emphasis on working with unemployed clients is 
discussed in the first part of the article. Model Reteaming and possibilities of its use in work with 
unemployed clients in introducted in the second part. There are also some examples from practice in 
the article. 
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Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými 
 

Autoři:  Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Bc. Pavel Vítek 
 
 

 „Osobní rozvoj je týmový sport.“ (Ben Furman) 
 

 
 
 
Nezaměstnanost představuje závažný problém, který má četné psychologické, ekonomické i 
sociální důsledky (Buchtová et al., 2002; Mareš, 2002) a přirozeně tak představuje 
významnou oblast zájmu sociální práce (Kodymová, Koláčková, 2005). V důsledku 
nezaměstnanosti často dochází nejen ke ztrátě příjmů a snížení životní úrovně, ale i ke 
změnám sociálního statusu, určité izolaci nezaměstnaného, rozvinutí negativního 
sebehodnocení, narušení vtahu s rodinnými příslušníky nebo komunitou či somatickým 
potížím (Mareš, 2002; Buchtová et al., 2002). V tomto textu není prostor pro detailní analýzu 
možných příčin a důsledků nezaměstnanosti, které jsou navíc důkladně popsány jinde (např. 
Buchtová, 2002; Mareš, 2002). Rádi bychom se zde ale zaměřili na konkrétní práci s klienty, 
kteří se s nezaměstnaností potýkají. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost je poměrně 
komplexní problém, existuje i velmi široké spektrum služeb pro nezaměstnané a objevuje se i 
volání po „komplexním přístupu“ kombinujícím individuální, skupinovou i komunitní práci 
(Kodymová, Koláčková, 2005). Někdy se však „komplexnost“ přístupu zaměňuje se složitostí 
(Zatloukal, 2012). Předpokládá se, že čím je problém složitější, tím složitější musí být i řešení 
(Jackson, McKergow, 2007). Mnohdy se při práci s odborníky pracujícími s nezaměstnanými 
setkáváme s pevným přesvědčením, že práce s nezaměstnanými bude spíše dlouhodobá, že je 
třeba při ní pracovat s mnoha navzájem provázanými problémy a využít široké spektrum 
různých služeb. Rádi bychom nabídnuli alternativní pohled – řečeno s Jacksonem a 
McKergowem (2007) – „řešení nemusí kopírovat složitost problému… i pro velmi složité 
problémy lze společně s klienty vytvořit jednoduchá řešení“. Nabízíme proto v podstatě 
jednoduchý (což neznamená totéž, co snadný) přístup pro práci s nezaměstnanými (model 
Reteaming), který podle našeho soudu dokáže využít potenciál individuální, skupinové i 
komunitní práce nebo jinými slovy potenciál klienta a jeho sociálního prostředí. Nabízíme 
v textu také konkrétní příklady z praxe, které ukazují aplikaci prezentovaného způsobu práce. 
 
1. Koučování v kontextu sociální práce  
V názvu tohoto článku avizujeme „koučovací“ model, proto bychom rádi začali vymezením 
tohoto pojmu. Existuje mnoho definic koučování. Whittmore ve své klasické definici (kterou 
on sám připisuje Gallweyovi) uvádí: „Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu 
tak maximalizovat jeho výkon. Spíše, než by něčemu učilo, pomáhá učit se.“ (Whitmore, 
2004, s. 18). Podobnou definici nabízí Downey (in O’Connell, Palmer, Williams, 2012, s. 1): 
„Koučování je umění facilitovat (usnadňovat) výkonnost, učení a rozvoj druhých.“   
Výše uvedené definice zůstávají sice poněkud obecné, ale shodně ukazují, že koučování je ve 
své postatě silně spojeno s učením a že proces učení je zde vnímán poměrně specifickým 
způsobem (De Haan, 2008; Gallwey, 2004; Whitmore, 2004). Pro lepší porozumění této 
specifičnosti může být užitečné připomenout zkušenost Galweye, který bývá považován za 
tvůrce moderního pojetí koučování (Whitmore, 2004). Galwey začínal původně jako 
sportovní trenér a až posléze své poznatky aplikoval v organizacích. V první fázi pečlivě 
zkoumal procesy učení svých svěřenců, kteří chtěli zlepšit svůj výkon v tenise (Galwey, 
2004). Zjistil, že tradiční metoda tréninku založená na předvedení „správné“ techniky 



4 
 

trenérem a napodobováním této „správné“ techniky sportovcem, má značná omezení (přesto 
stále v oblasti sportu dominuje). Více se mu osvědčil přístup založený na cíli klienta, jeho 
zdrojích, pečlivém pozorování rozdílů a posílení odpovědnosti klienta, který byl později 
označen jako „koučovací“ (Whitmore, 2004). Podrobnější a přehledné srovnání rozdílů mezi 
tradičním a koučovacím přístupem k učení nabízí tabulka (upraveno podle Gallwey, 2004 a 
Szabó, Meier, 2010).  
 

 Tradi ční přístup Koučovací přístup 
Stanovení cíle učení určuje trenér určuje klient, kouč pomáhá s 

upřesněním 
Cíl správné kopírování vzoru 

(trenéra), provádění „správné 
techniky“ 

nalezení vlastního způsobu 
klienta, který mu pasuje 

Kontrola trenér kontroluje proces učení 
jako celek 

trenér respektuje tempo a 
zdroje klienta 

Zaměření trenéra upozorňuje na chyby, 
konfrontuje a napravuje 

všímá si sebemenších známek 
zlepšení, věcně popisuje, 

pracuje s rozdíly 
Odpovědnost především trenér společně klient i trenér 

Metafora dolévání sklenice vody žalud, který potřebuje příhodné 
podmínky pro růst 

 
 
Principy koučování lze znázornit známým „trojúhelníkem koučování“ (Galwey, 2004), jehož 
tři vrcholy tvoří vnímání, volba a důvěra.  
 
 

VOLBA DŮVĚRA 

VNÍMÁNÍ 

 
 
Při koučování je důraz kladen na pozorování a detailní popisy, čímž se rozšiřuje a prohlubuje 
vnímavost vůči dané situaci (ať je to odpal tenisového míčku, jednání se zákazníkem nebo 
třeba vedení porady projektového týmu). Vnímání situace však bývá často ovlivněno 
nejrůznějšími vlivy tzv. „prvního já“ (Gallwey, 2004). Když využijeme výše zmíněných 
příkladů, člověk může mít strach, že míček neodpálí dobře, může se považovat za málo 
přesvědčivého obchodníka nebo může předpokládat, že projektový tým kvůli svým vnitřním 
konfliktům nedokáže projekt dokončit včas apod. Díky tomu se jeho vnímání může snadno 
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zaměřit jen na jeden aspekt situace (např. „backhand mi nikdy nešel“, „zase jsem se 
zakoktal“, „už zase se hádají“…) a jiné zcela přehlédnout (backhand, který se podařil, situaci, 
kdy se podařilo zákazníka přesvědčit o výhodách koupě, úkol, který tým splnil…). Pro 
efektivní učení je užitečné vnímání dané situace rozšířit a vykreslit do detailu (Whittmore, 
2004). Dalším prvkem trojúhelníku je volba. Učení je podle Galweye (2004) efektivnější, 
pokud si člověk sám volí, co se chce v daný okamžik učit a hraje v procesu učení aktivní roli 
než v situacích, kdy někdo jiný učení dotyčné osobě nařizuje nebo je předem definovaný plán 
učení bez ohledu na potřeby učícího se jedince.  
Posledním aspektem je důvěra. Při koučování je nezbytné, aby kouč věřil ve zdroje a 
schopnosti koučovaného, aby i sám koučovaný klient v ně mohl uvěřit (Berg, Szabó, 2005). 
Klienti jsou v koučování vnímáni nikoli jako prázdné nádoby, které je třeba naplnit novým 
obsahem, ale spíše jako žaludy, které mají vše potřebné k tomu, aby vyrostly v košatý dub, 
pokud k tomu mají vytvořené podmínky (Szabó, Meier, 2010). Úlohou kouče je tedy vytvářet 
podmínky pro efektivní učení, nikoli přímo předávat nějaké znalosti a dovednosti.    
Postupem času vzniklo velké množství přístupů ke koučování. Vycházejí z různých teorií, 
používají různé metody a zaměřují se na různé věci. Přehledné schéma nabízí De Haan 
(2008): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPIROVÁNÍ 

ZKOUMÁNÍ 

 
 

ZAM ĚŘENÉ NA 
ŘEŠENÍ 

 
 

ZAM ĚŘENÉ NA 
PROBLÉM 

 
 

ZAM ĚŘENÉ NA 
OSOBU 

PODPORA 
 
 

ZAM ĚŘENÉ NA 
VHLED 

KONFRONTACE 

  
Obr. 1: Přístupy ke koučování (upraveno podle De Haan, 2008). 

 

 

Koučovací přístupy zaměřené na problém se zaměřují na metody, které pomáhají narušit 
„problémové vzorce“ a odstranit přesně definovaný problém (nízkou výkonnost, pokřivené 
vnímání skutečnosti, neefektivní spolupráci apod.). Některé postupy zaměřené na problém 
jsou velmi respektující a „jemné“, jiné jsou naopak silně konfrontační až na hranici 
manipulace, což zvyšuje jejich rizikovost pro klienta. Mezi „jemnější“ lze zařadit například 
klasický Whitmoreův model GROW (Whitmore, 2004) či Gallweyův model Inner Game 
(Gallwey, 2004), mezi „konfrontačnější“ například strategické přístupy využívající různé 
paradoxy a provokace (De Haan, 2008). 
Koučovací přístupy zaměřené na vhled pomáhají koučovanému klientovi uvědomit si věci, 
které zůstávaly dosud neuvědomovány, s předpokladem, že když bude odhalena a pochopena 
základní (nevědomá) příčina, problém bude vyřešen (O’Connor, Lages, 2007). Protože 
uvědomění si těchto věcí brání tzv. „odpor“, je tato metoda často konfrontační. Do této 

 
 

KOUČOVÁNÍ 
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skupiny patří různé psychodynamické přístupy vycházející z psychoanalýzy (zaměřené buď 
na jednotlivce nebo na dynamiku týmu či organizace). 
Na osobu zaměřené přístupy v koučování vycházejí především z humanistické psychologie 
(Flaherty, 2005) a zabývají se zkoumáním nitra člověka a jeho pocitů v podporujícím a 
akceptujícím vztahu mezi koučem a koučovaným klientem. Kouč je méně aktivní, spíše 
naslouchá a nabízí zpětnou vazbu. Kromě rogersovského a gestalt přístupu sem lze zařadit i 
koučování založené na populárním konceptu emocionální inteligence či na focusingu 
(O’Connor, Lages, 2007). 
Přístupy zaměřené na řešení kombinují podporující vztah a bezpečí s podněcováním a 
inspirací, zaměřují se především na preferovanou budoucnost (co klient chce) a zdroje (co již 
má k dispozici) a věnují minimální pozornost problémům samotným, protože analýza 
problémů z tohoto pohledu není nutná k řešení a naopak mnohdy může uškodit (O’Connel, 
Palmer, Williams, 2012). Lze sem zařadit např. model Reteaming (Furman, Ahola, 2007), 
Brief coaching (Szabó, Meier, 2010) nebo Solutions focus (Jackson, McKergow, 2007). 
Nejrůznější výzkumy ukazují, že jednotlivé přístupy jsou co do účinnosti srovnatelné (De 
Haan, 2008), což ale neznamená, že jsou srovnatelní jednotliví koučové při práci 
s konkrétními klienty. Všechny uvedené přístupy mají své přednosti, ale také svá rizika (De 
Haan, 2008; Wilson, 2007).     
Z hlediska porozumění koučování jako činnosti může být zajímavé zaměřit pozornost na kruh 
uprostřed De Haanova schématu, který jsme do něj doplnili (viz. obr.). Domníváme se, že čím 
blíže k danému kruhu se způsob práce kouče nachází (ať už je v kterémkoli kvadrantu), tím 
více jde o „čisté“ koučování. Čím více se vzdaluje různými směry, tím více se blíží jiným 
způsobům práce (např. vzdělávání, mentoringu, hodnocení apod.). Hranice je však neostrá a 
není asi možné naprosto přesně označit místo, kde koučování přechází v jiný způsob práce. 
Přesto je možné tento model využít pro sebereflexi koučů i jako výchozí bod pro utváření 
určitého diskursu o koučování jako profesi (De Haan, 2008).  
 
Koučování je způsob práce, který vznikl v prostředí komerčních organizací.  Je však možné 
jej aplikovat i do oblasti sociální práce? A pokud ano, má to nějaký přínos, když už nyní je 
v rámci sociální práce nepřeberné množství jiných modelů a přístupů? V posledních letech se 
objevují různé příspěvky na toto téma (např. Caspi, 2005; Engstrand, Vesternberg, 2011; 
Walliantos, 2001; NASW, 2012) a zdá se, že odpovědí výše uvedených autorů na položené 
otázky je opatrné ano. Především koučování vhodně koresponduje s novými trendy v sociální 
práci a v sociálních službách jako je „aktivizace“ klientů či partnerský a individuální přístup 
ke klientům (Caspi, 2005; Matoušek, 2003; Musil, 2004; Janák, Pilát, 2012). K opatrnosti 
naopak vede především nejasná definice koučování jako činnosti a s tím související 
nedostatek jasných standardů a kompetencí, který by zaručil, že se za kouče neprohlásí 
kdokoli, i když nebude mít příslušné kvalifikační předpoklady (Caspi, 2005). Tím by 
samozřejmě koučování jako profese do značné míry ztratilo důvěryhodnost. Na straně druhé 
nejasná definice profese není jen problémem koučování, ale týká se i dalších oborů lidské 
činnosti v postmoderní společnosti – včetně sociální práce samotné (Sheafor, Horejsi, Horejsi, 
2000).  
Zdá se, že právě v oblasti práce s nezaměstnanými vzniká vhodný prostor pro rozvoj nového 
koučovacího přístupu, který je někdy označován prostě jako koučování (Caspi, 2005; 
Walliantos, 2001), jindy jako kariérové koučování („career coaching“) (Amundson, 2006; 
Engstrand, Vesterberg, 2011; McDermott, Neault, 2011; NASW, 2012) či životní koučování 
(„life coaching“) (Ozaki et al., 2011); nebo dokonce jako koučování v rámci mentoringu 
(Scandura, 1992) či specificky laděného kariérového poradenství („career counselling“) 
(Hansen, 2007; Vendel, 2008; Burwell, Chen, 2006). Někdy se pro stejný typ práce razí i další 
pojmy, například pracovní koučování („job coaching“) nebo koučování na trhu práce („labour 
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market coaching“) (Engstrand, Vesterberg, 2011). Kloníme se k označení „kariérové 
koučování“, protože se v z principu jedná o rozvoj profesní kariéry. Ať už tento druh 
koučování označíme jakkoli, jde podle našeho soudu o oblast, v níž se mohou angažovat 
právě sociální pracovníci a která klientům – v tomto případě nezaměstnaným – nabízí nové 
možnosti, které tradičně chápané poradenství poskytnout nedokáže (Caspi, 2005; Hansen, 
2007). Engstrand a Vesterberg (2011) upozorňují, že ve Švédsku došlo k dramatickému 
rozvoji kariérového či pracovního koučování poté, co do oblasti koučování nezaměstnaných 
bylo vládou investováno přes miliardu švédských korun. Nechceme teď spekulovat o 
možnostech podobných investic v naší zemi, ale obecně lze říci, že právě oblast politiky 
zaměstnanosti bývá ve většině sociálních států z naprosto pragmatických důvodů jednou z 
nejštědřeji podporovaných oblastí (Buchtová, 2002). Caspi (2005) tvrdí, že právě klinicky 
zaměření sociální pracovníci mají vhodné předpoklady pro uplatnění koučování a že se jedná 
o zajímavou příležitost pro rozvoj vlastní profesní kariéry takových sociálních pracovníků. 
V naší zemi je kariérové koučování při práci s nezaměstnanými zatím v plenkách, alespoň 
pokud bychom se podívali na převládající odborný diskurs v dané oblasti. Na druhou stranu 
jeden z autorů (P.V.) již více než 15 let uplatňuje při práci s nezaměstnanými individuální i 
skupinové kariérové koučování (ačkoli se často realizuje pod hlavičkou „poradenství“ nebo 
dokonce „vzdělávání“) a oba autoři tohoto textu nějaké projekty kariérového koučování pro 
nezaměstnané realizovali. Autoři rovněž aktuálně vzdělávají kariérové kouče pro trh práce, 
což může do budoucna rozvoj koučování v této oblasti posílit. Z našeho pohledu lze tyto 
aktivity vnímat jako určité signály, že i v našem kontextu lze do budoucna očekávat alespoň 
zčásti podobné trendy při práci s nezaměstnanými a také při propojování koučovacího 
přístupu a sociální práce, jaké lze sledovat ve skandinávských zemích nebo v USA.  
 
 
2. Reteaming – model koučování zaměřeného na řešení 
Model Reteaming vytvořili Ben Furman a Tapani Ahola z Finska. Vznikl původně jako model 
pro koučování týmů a jednotlivců v komerčním i neziskovém sektoru, ale autoři jej poměrně 
brzy začali využívat i při výuce poradenských dovedností, supervizích či poradenských a 
terapeutických konzultacích (Furman, Ahola, 2007). Jedná se o jednoduchý model, který 
vychází z přístupu zaměřeného na řešení (De Jong, Berg, 2008; Furman, Ahola, 1992, Greene, 
Yee-Lee, 2011). Samotní autoři Reteaming definují následovně: „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. 7) 
Reteaming lze podle výše uvedené definice popsat jako způsob práce, v němž hrají 
významnou roli pragmatické zaměření na pozitivní změnu a stejně významné zaměření na 
partnerskou spolupráci s klienty. Tyto dva aspekty je poměrně obtížné propojit a 
v postmoderních či systemických přístupech existuje velká diskuse o „podněcování“ změn na 
jedné straně a respektu a spolupráci na straně druhé (Keeney, Keeney, 2012; Anderson, 2009; 
Efran, Lukens, Lukens, 1990).  
Samotný název Reteaming je možná trochu zavádějící, protože sugeruje práci s týmy. Platí 
však, že Reteaming lze využít při práci s jednotlivci, skupinami i týmy. S týmy lze pomocí 
reteamingu pracovat na společném cíli s využitím podpory ostatních členů týmu, s hledáním 
nejúčinnějších forem spolupráce a s pečlivým oceňováním pro přínosy jednotlivých členů. Se 
skupinami lidí z různých kontextů lze pracovat s využitím Reteamingu na různých cílech 
jednotlivých účastníků za podpory ostatních, kteří pomáhají s nápady, postřehy i praktickými 
a konkrétními kroky. U individuální práce je třeba podporu skupiny či týmu vynahradit 
pečlivou prací s kontextem klienta – s blízkými lidmi, spolupracovníky apod. I při 
individuální práci platí zásada uvedená v mottu tohoto textu, že osobní rozvoj je vlastně vždy 
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svým způsobem záležitost týmová, protože každý „individuální projekt“ probíhá v nějakém 
sociálním kontextu. Při práci s nezaměstnanými formou Reteamingu se uplatňuje individuální 
i skupinová varianta.  
 
 

 
 
Reteaming se skládá z dvanácti kroků (Furman, Ahola, 2007; viz. rámeček). Tyto kroky 
nejsou chápány jako nějaký striktně daný a neměnný postup, ale slouží jako určité vodítko pro 
tvořivou a individualizovanou práci s lidmi (Furman, Ahola, 2007). Zkušenost umělců (např. 
jazzových hudebníků) ukazuje, že opravdu tvořivé nápady lze rozvinout jen tehdy, máme-li 
k dispozici nějakou základní strukturu a nezbytné technické dovednosti (Keeney, 2009). 
Reteaming nabízí základní strukturu efektivních rozhovorů, která umožňuje tvořivou 
improvizaci a zároveň pomáhá začínajícím poradcům či koučům1 osvojit si základní 
dovednosti přístupu zaměřeného na řešení (Furman, Ahola, 2007; Jackson, McKergow, 
2007).  
Protože Reteaming nabízí jen základní strukturu, jeho jednotlivé kroky působí na první 
pohled velmi jednoduše, až triviálně. Jednoduchost (na rozdíl od přílišného zjednodušení) je 
v přístupu zaměřeném na řešení velmi vysoko ceněnou hodnotou (Greene, Yee-Lee, 2011; De 
Jong, Berg, 2008; Jackson, McKergow, 2007; Zatloukal, 2012; McKergow, Korman, 2009). 
Tento způsob práce vychází z předpokladu, že přílišné teoretizování a „intelektualizování“ 
odvádí pracovníka od zaměření na dojednávání cílů či od hledání možností a zdrojů v živé 
interakci s klientem (De Shazer, 1994) a tím i od základních principů tzv. „kybernetiky 
druhého řádu“ (Keeney, Keeney, 2012), k níž se na řešení zaměřený přístup hlásí (De Shazer, 
1994). Zajímavým paradoxem je, že tyto úvahy o zjednodušování přicházejí od lidí, kteří sami 
výrazným způsobem přispěli k rozvoji teorie oboru. Zkušenost však učí, že dělat věci 
jednoduše bývá často velmi obtížné. Jednoduchost, úspornost a určitá elegance jsou z našeho 
pohledu atributy mistrů – ať už jde o bojová umění, kulinářské dovednosti nebo práci s lidmi 
(Jackson, McKergow, 2007; Szabó, Meier, 2010).  
 
 
 

                                                 
1 V textu používáme porůznu výraz „poradce“ nebo „kouč“, popřípadě i oba výrazy současně. Snažíme se tak 
poukázat na to, že reteaming je na jedné straně koučovací model a zároveň že v současné době u nás bude daný 
pracovník označen spíše jako „poradce“ než přímo jako „kouč“. 

Dvanáct kroků Reteamingu: 
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 (slib) 
10. Připravit se na možné překážky 
11. Sledovat další pokrok 
12. Oslavit úspěch a poděkovat všem 

zúčastněným 
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Motivace  
Jedním z ústředních témat, zmíněných v předchozí definici reteamingu, je motivace. 
V Reteamingu se motivace chápe specifickým způsobem. Autoři spojují motivaci s cíli a 
nabízejí pět faktorů, které posilují motivaci (Furman, Ahola, 2007): 

1. Jde o cíl klienta – pokud si klient cíl sám vybral a přijal za svůj, bude jeho motivace 
vyšší než v případě, že jej někdo k něčemu nutí 

2. Cíl má pro klienta hodnotu – pokud je cíl pro klienta významný a jeho dosažení pro 
něj bude přínosem, je vyšší i motivace k práci na něm  

3. Cíl je dosažitelný – nerealistický cíl snižuje motivaci, cíl, o kterém klient věří, že jej 
lze dosáhnout, motivaci zvyšuje  

4. Existuje nějaký (alespoň drobný) pokrok směrem k cíli – málokdo vydrží 
s nadšením vykonávat delší dobu něco, co se mu vůbec nedaří nebo kde nepozoruje 
žádný pokrok, naopak alespoň drobný pokrok v prvních třech sezeních je významným 
prediktorem úspěchu terapie a poradenství (Duncan, Miller, Sparks, 2002) 

5. Klient je připraven se „poprat“ s možnými překážkami – překážky mohou výrazně 
snížit motivaci, když se objeví – a to zejména v případech, kdy na ně člověk není 
vůbec připravený, naopak předpokládané překážky posilují odhodlání klienta je 
překonat. 

 
Je zajímavé si všimnout, že ve dvanácti krocích Reteamingu (viz. výše) je všech těchto pět 
faktorů motivace nějakým způsobem ošetřeno.  
 
Spolupráce 
Na základě výše uvedených úvah o motivaci se v Reteamingu uvažuje i o dalším důležitém 
aspektu, který byl zmíněn i v definici Reteamingu, tedy o spolupráci s klienty. Radikálně 
řečeno – nepracujeme s předpokladem, že (přinejmenším někteří) klienti jsou 
„nespolupracující“ či „nemotivovaní“, ale předpokládáme, že klienti jsou připraveni 
spolupracovat, jen ne vždy na stejných věcech či stejným způsobem, kterým by dával 
přednost poradce či kouč (De Shazer, 1984; 1989; De Jong, Berg, 2008). Četné výzkumy 
ukazují, že shoda s klientem na cílech spolupráce a na metodách (tedy způsobu jejich 
dosahování) coby dvou zásadních oblastí konceptu „pracovního spojenectví“ („working 
alliance“2 – Duncan, Miller, Sparks, 2004), je významným činitelem změny v poradenství a z 
kvality pracovního spojenectví lze usuzovat na výsledek spolupráce s klientem mnohem 
přesněji než na základě diagnózy problémů nebo přístupu pracovníka (Duncan, Miller, 
Sparks, 2004). Klíčovou dovedností v přístupu zaměřeném na řešení, či konkrétně 
v reteamingu, je připojení se ke klientovi a zároveň společné hledání a dojednávání cíle či 
směřování společné práce (De Jong, Berg, 2008; Walter, Peller, 2000; Zatloukal, 2009). Toto 
dojednávání je velmi otevřený a respektující proces, v němž kouč i klient vystupují jako 
konverzační partneři (Anderson, 2009). Tento proces vnímáme spíše jako záležitost určitého 
„nastavení“ či postoje než jako záležitost nějakých specifických technik nebo dokonce „triků“ 
(Walter, Peller, 2000) či rigidního „manuálu“ popřípadě modelu (Keeney, Keeney, 2012). 
 
 
3. Základní oblasti Reteamingu 
V praktické rovině lze popsat tři klíčové oblasti, kterým se v rámci reteamingu věnuje detailní 
pozornost – můžeme je pojmenovat jako „směřování“, „zdroje“ a „malé kroky“. Díky tomu, 
že věnujeme pozornost poměrně malému počtu oblastí (a mnohé další možné oblasti 

                                                 
2 „Pracovní spojenectví“ („working alliance“) je popsáno jako jeden z nejvýznamnějších faktorů změny 

v poradenství a terapii a většinou se člení na tři oblasti – dohoda na cílech, dohoda na metodách a emoční 
vazba (Duncan, Miller, Sparks, 2004). 
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necháváme stranou), lze se těmto oblastem věnovat velmi detailně a důkladně. Jednotlivým 
oblastem se věnujeme v následující části článku s tím, že připojujeme pro ilustraci příklady 
z praxe.  
 
Směřování 
Společné směřování jsme zmínili jako základní stavební kámen spolupráce s klienty. 
V Reteamingu (a v přístupu zaměřeném na řešení obecně) je velká pozornost věnována 
detailnímu popisu vize preferované budoucnosti klienta (De Jong, Berg, 2008; Furman, 
Ahola, 2007; Szabó, Meier, 2010; Greene, Yee Lee, 2010). V Reteamingu se místo označení 
vize raději hovoří o snu, aby se zdůraznilo, že jde o živý a „plastický“ obraz toho, co klient 
chce a nikoli o nějaké formální shrnutí žádoucího směru (Furman, Ahola, 2007). Sen je 
popsán velmi konkrétně a jsou do něj zahrnuty i pohledy významných druhých (De Jong, 
Berg, 2008). Celá konverzace o preferované budoucnosti obvykle vychází ze „zázračné 
otázky“ nebo jejích alternativ (Zatloukal, 2009; Berg, Szabó, 2005).  
Od popisu preferované budoucnosti se v Reteamingu obvykle přechází k cíli, tedy něčemu, 
čeho je třeba dosáhnout nebo se naučit, aby bylo možné naplnit sen (Furman, Ahola, 2007). 
Cíl je jasnější a ohraničenější než sen či vize. Užitečně zformulovaný cíl by měl být 
konkrétní, realistický, měřitelný a časově ohraničený (Jackson, McKergow, 2007). Většinou 
se vynoří hned několik cílů, z nichž se potom vybere jeden, se kterým se začne. Užitečné bývá 
také vybraný cíl nějak pojmenovat případně i symbolicky znázornit. Tento proces umožňuje 
pracovat na definici cíle i v rovině metaforické a tvořivé a tím definici cíle obohatit (Furman, 
Ahola, 2007). Někteří klienti si svůj symbol pro cíl umístí pro připomenutí například na 
nástěnce nebo jako spořič obrazovky v notebooku či jako tapetu v mobilu. 
Velmi důležitou oblastí jsou přínosy cíle pro klienta i pro další zainteresované osoby. Jedním 
z faktorů motivace zmiňovaných výše je, že cíl má pro klienta hodnotu. Nejde jen o to, že si 
poradce či kouč v Reteamingu ověřuje, zda cíl je dostatečně významný pro klienta. Samotná 
diskuse o přínosech cíle posiluje uvědomění si těchto přínosů a tím posiluje i motivaci klienta 
samotného (Berg, Szabó, 2005).  
 

 
 
Případ 1: Paní A  
Jeden z autorů (P. V.) pracoval s klientkou, které individuální konzultace s koučem doporučil úřad 
práce. V úvodním rozhovoru paní A zmínila, že pracovala několik let v obchodě. Začínala 
v kamenném obchodě, ale to jí nevyhovovalo. Dělala pak 7 let obchodní zástupkyni, ale to ji také 
neuspokojovalo a nechce se k tomu vracet. Poté 8 let podnikala v oboru kosmetika a kadeřnictví, 
měla několik zaměstnankyň. Pak vystřídala několik různých krátkodobějších zaměstnání, mimo 
jiné pracovala také jako úřednice ve státní správě. Když byla zaměstnaná, měla často problémy se 
vztahy se ženami na pracovišti. Její situaci ještě ztěžovalo to, že od dětství byla dlouhodobě 
nemocná. Na konzultaci přišla s tím, že už neví co dál a že ztrácí naději na jakékoliv své budoucí 
pracovní uplatnění. Oslovila již mnoho zaměstnavatelů, absolvovala několik pohovorů u 
zaměstnavatelů a stále neúspěšně. Pozorně jsem naslouchal jejímu vyprávění o dosavadním životě 
i o jejím trápení. Když se zdálo, že již řekla to, co jí nejvíc trápilo a uvolnila si tak prostor pro 
přemýšlení o preferované budoucnosti, zeptal jsem se jí: „Pokud by se nám společně povedlo věci 
nějak zařídit a vy jste mohla dělat v životě takovou práci, jakou chcete, co byste dělala a jak by to 
pak vypadalo?“ Paní A po chvilce mlčení začala mluvit o tom, že by opět ráda podnikala jako 
OSVČ. Ale do povídání o budoucnosti se jí stále ještě vkrádaly myšlenky na to, proč to nepůjde: 
„Ráda bych podnikala, ale mám částečný invalidní důchod a nemůžu dlouhodobě stát nebo sedět. 
Baví mě přímý obchod, dlouhodobější kontakt se zákazníkem, aby on byl spokojený a já také.“ A 
pokračovala o tom, že ze zdravotních důvodů by jí vyhovovala např. práce v kosmetice. Během 
posledních dvou let zvažuje další studium v ekonomické oblasti, ve vzdělávání dospělých nebo 
psychologii. Ve volném čase vykládá karty. Rozhovor se přesunul k podrobnějšímu popisu jejího 
snu (vize). Jejím snem je dělat práci s lidmi, pomáhat lidem. Postupně se tento sen v rozhovoru 
specifikoval do konkrétních cílů. Paní A chce dělat kosmetiku v kombinaci s terapií. Mluvili jsme 
o konkrétní podobě tohoto spojení: „Jak konkrétně to bude vypadat, když se podaří tento sen 



11 
 

naplnit?“ „Budu mít své stálé zákaznice, za kterými budu jezdit k nim domů.“ A pokračovala 
podrobným popisem své představy o tom, jak bude podnikat. Náhle to byla „jiná“ Anna, začala 
mluvit s větším elánem, začala se usmívat a bylo vidět, jak jí tato představa začíná bavit. To se 
ještě víc umocnilo, když začala mluvit o tom, jaké pro ni bude mít přínosy, když se to podaří: 
„Budu mnohem víc spokojená, protože budu moci dělat to, co umím a co mě baví. Taky to 
pomůže jiným lidem a mně to snad přinese i peníze. Budu mezi lidmi, teď zapomínám mluvit, 
protože žiju sama ve vesnici, kde skoro nikoho neznám. Přinese to užitek mému okolí i okolí mých 
klientů.“  
Zajímavé bylo, jak se v případě paní A její cíle proměňovaly. Při realizaci jednotlivých kroků 
směrem ke svému snu paní A zjistila, že je na sebe hodně náročná a současně nestíhá a špatně si 
organizuje čas. Proto požádala, že chce pracovat se svojí nedochvilností, naučit se plánovat čas. Je 
totiž často nervózní, když si toho moc naplánuje a nestíhá to. Tento cíl se nyní dostal do popředí. 
Chce se věnovat tématu času. Zde jsem zvolil jinou cestu a hned jsem se ptal, zda se jí v jejím 
plánování času již něco daří a na těchto zdrojích jsme stavěli (viz. dále v textu). Na další setkání 
přišla paní A s informací, že se jí ozvala firma, u které dělala již dříve pohovor na místo mzdové 
účetní. Měla přijít ukázat, co umí. Teď tam byla a má z toho dobrý pocit. Zajímal jsem se víc o 
tuto aktuální zkušenost. Zajímavé bylo, jak klientka viděla svoji šanci v této firmě uspět: „Myslím 
si, že bych to zvládla. Nedělám si sice velké naděje, ale věřím, že bych tuto práci zvládla.“ Od 
našeho prvního setkání se nyní změnil její cíl ohledně budoucího pracovního uplatnění. Na prvním 
místě je práce v oboru vedení účetnictví. Kosmetiku chce spíš pojmout jako koníček. Začala 
zvažovat různé možnosti, jak dělat účetnictví - soukromě, ve firmě, v daňové a účetní firmě. Chce 
raději pracovat v menší firmě nebo na zkrácený pracovní úvazek, protože by nevydržela ze 
zdravotních důvodů sedět 8 hodin u PC. Na tomto případě je vidět, že se v průběhu koučování 
mohou cíle klientů měnit. Není důležité, abychom se zabývali stále stejným cílem, ale abychom 
společně s klientem směřovali k jeho preferované budoucnosti, domlouvali se na ní a aby klient 
realizoval postupné malé krůčky – aby došlo k pohybu směrem k jeho snu. Někdy právě první 
krůčky a drobné úspěchy na cestě k cíli klientům ukážou ještě jiné možnosti a klienti se mohou 
vydat i jiným směrem, než si původně představovali.  

 
 

Případ 2: Paní B 
Pracoval jsem (P. V.) s paní B, která je 33 letá žena, samoživitelka s 9 letým synem. Dříve dělala 2 
roky v kavárně, přechodně brigády v úklidové firmě a naposledy 5 let ve skladu potravin. Má 
vystudované SOU  potravinářské, obor kuchař-číšník a následně střední hotelovou školu. V tomto 
oboru si není jistá, zda by zvládla vést hotel nebo restauraci. S ohledem na péči o syna hledá práci 
na ranní směnu, případně i odpolední. Má babičku, která jí pomáhá s péčí o syna a syn je hodně 
samostatný. Přistěhovali se z jiného města, paní B si zvykla snadno, ale syn si zvyká obtížně, proto 
se mu chce věnovat. Bavila by jí také administrativní práce. 
Zaregistroval jsem při jejím vyprávění o současné situaci, že i když popisuje, jak se jí nedaří nalézt 
práci a co jí to ztěžuje, že si také uvědomuje své výhody (viz babička a samostatnost syna). 
Byl jsem zvědavý na to, co pro ni bude dobrým výsledkem naší společné práce. „Chci se hnout 
z mrtvého bodu. Udělat si víc jasno v tom, co chci. Chci se nakopnout.“ 
Zajímalo mě, jak pozná, že je nakopnutá? „Budu se cítit líp, budu usměvavá, odmítnutí od 
zaměstnavatelů mě tak nerozhodí, půjdu dál zase s elánem a nadšením.“ 
„A je někdo, kdo by to poznal, že jste nakopnutá?“  
„Tady, kde teď bydlím, to na mě nikdo nepozná, ale poznala by to kamarádka v místě, odkud jsem 
se sem přistěhovala. Lidi na mně nepoznají, že mám nějaké trápení. Sama jim to neříkám, ale 
kamarádka to pozná. A taky by to poznal syn, ten mi hodně pomáhá zvládat moje trápení, a poznal 
by, že jsem nakopnutá. S ním o všem hodně otevřeně mluvím. Ale hlavně to na sobě poznám já 
sama“. Dále jsme rozvíjeli, jak konkrétně to na sobě pozná ona sama a jak kamarádka a syn. 
Poté jsem se zajímal o klientčin sen. Zeptal jsem se: „Pokud bychom se potkali za rok a vy jste 
byla nakopnutá a měla takovou práci, jakou chcete, co byste mi pak říkala?“ 
„Že dělám pestrou práci, něco v gastronomii a jsem při tom smíšek a pozitivní člověk. A že jí 
dělám v Německu, kde i se synem žijeme u mého přítele.“ 
„M ůžete mi o této představě říct ještě něco bližšího?“ 
A paní B se rozpovídala o tom, že má v Německu žijícího přítele a ten jí již delší dobu přemlouvá, 
aby tam šla za ním. Z osobních důvodů by raději do Německa, ale z pracovních by raději zůstala v 
ČR. Začíná si s myšlenkou odchodu do Německa pohrávat. Má sice mnoho otázek s tím 
spojených, hlavně jak řešit školu pro syna, jak se sama zdokonalit v němčině, zda a jakou práci by 
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tam našla, ale současně je vidět, jak tato myšlenka začíná v její hlavě získávat konkrétnější 
podobu. 
Nabízím jí proto experiment na mezidobí do dalšího setkání. Každý den ráno si hodí korunou. 
Pokud padne hlava, ať si zkusí ten den představovat život v Německu, že už tam žije, bydlí a co to 
s ní dělá. Když padne orel, ať si všímá svého života zde v ČR a co to s ní dělá. 
 

 
Případ 3: Paní C. 
Na konzultaci s jedním z autorů (L. Z.) dorazila na základě doporučení úřadu práce 46-letá 
klientka, která se sama stará o sedmiletého syna. Předtím, než odešla na rodičovskou dovolenou, 
pracovala 17 let v jedné významné české bance jako vedoucí analytického úseku. Po skončení 
rodičovské dovolené se však nechtěla vrátit na původní místo, protože by musela práci věnovat 
velké množství času a nemá možnost hlídání pro syna ani už nechce takovým „workoholickým“ 
stylem života žít. Klientka poměrně detailně popisovala obtíže, které jí brání v nalezení práce. 
Pozorně jsem naslouchal a ocenil různé pokusy, které už k řešení své situace podnikla. Později 
jsem ji přizval k popisu jejího snu (vize): „Kdyby se na vás usmálo štěstí a věci šly tak dobře jak je 
to jen možné a vy byste během několika dní získala přesně takovou práci, jakou si přejete, jak by 
váš život vypadal?“ 
„M ěla bych práci v dobrém kolektivu… spíš klidnou práci a odbornou… finanční ohodnocení pro 
mě není priorita, ale hlavně možnost postarat se o syna. Dříve jsem měla nadstandardně placenou 
práci, ale bylo to časově velmi náročné, teď už bych to tak nechtěla.“ 
Když jsme o její představě mluvili konkrétněji, uvedla, že by ráda dělala něco v ekonomickém 
oboru, ideálně na zkrácený úvazek (není podmínkou), zajímavým zaměstnavatelem by pro ni byl 
Magistrát, kraj, nebo řízení nějakých projektů z ESF. Minimální mzda pro ni je 13 000,- čistého, 
dalšími přínosy pro ni budou kontakty s dalšími lidmi, určitá seberealizace, ale přitom i péče o 
syna. V konverzaci jsme plynule přecházeli mezi popisem jejího snu a stížnostmi na věci, které 
jeho realizaci komplikují a které klientka vždy zmiňovala. Snažil jsem se pečlivě naslouchat a 
potvrzovat, že rozumím jejím obavám, ale zároveň citlivě vracet rozhovor k detailnějším popisům 
jejího snu. Během konverzace se její oči rozzářily, vyprávěla i o přínosech tohoto snu pro ni i pro 
syna.  
 
 
Případ 4: Pan D. 
Na konzultaci za jedním z autorů (L. Z.) dorazil na základě doporučení úřadu práce 33-letý 
absolvent doktorského studia biologie, jehož pracovní zkušenosti zahrnovaly rok práce na poště 
(třídění balíků) a externí nárazovou terénní práci biologa. Od začátku vyjadřoval velkou skepsi 
vůči svým možnostem uplatnit se v nějakém zaměstnání – je podle svých slov hodně samotářský a 
není příliš komunikativní. Když jsem se zeptal na jeho sen, odpovídal spíše v termínech toho, co 
nechce. Položkami seznamu toho, co nechce, byly například: 
• práce, kde se vyžaduje aktivní angličtina 
• práce, kde jsou noční směny 
• práce, kde je v nabídce uveden jen telefonický kontakt (je ochoten odpovídat na nabídky jen 

v písemné formě, např. e-mailem) 
• práce, kde se vyžaduje aktivní řízení vozidla 
• práce, která je mimo město, kde žije 
• práce, kde by se měl zřizovat živnostenský list 
Tento seznam do značné míry omezoval možnosti uplatnění klienta, protože takových pozic, které 
by splňovaly výše uvedené charakteristiky, je velmi málo a jsou obsazené. Později a velmi pomalu 
se podařilo detailněji popsat kromě věcí, které nechce i něco z toho, co si přeje. Mluvil o tom, že 
by si přál klidnou práci, nejlépe v oboru (biologie, ochrana přírody, ZOO) nebo v administrativě, 
plat pro něj není rozhodující, ale rád by se pohyboval přinejmenším někde kolem 10 000 Kč 
měsíčně. Když jsme v konverzaci probírali přínosy, které mu taková práce přinese, objevil se u něj 
zájem a určité nadšení, které se velmi lišilo od převládající skepse a strohých odpovědí z první 
části konzultace. Když jsme pomocí škály mapovali jeho důvěru ve změnu (nakolik věří, že by se 
to mohlo podařit), jeho důvěra byla relativně nízká a opíral ji o naději, že by mohl „posunout 
hranice“, které si stanovil (viz. seznam toho, co nechce). Domluvili jsme se, že prvním cílem pro 
naši spolupráci bude tento posun hranic a tím rozšíření možností. 
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Předchozí příklady ukazují, že formulování snu/vize a cílů není vždy přímočarý proces. 
Obecně vycházíme z předpokladu, že pokud klient přichází s nějakým problémem či 
trápením, má i určitou (byť třeba nezformulovanou) představu, co by chtěl místo toho, tedy 
vizi preferované budoucnosti (De Jong, Berg, 2008). Ačkoli se někdy podaří tuto představu 
detailně popsat poměrně záhy během prvního setkání, v jiných případech si dojednávání cílů a 
nasměrování spolupráce s klientem vyžádá více času (viz. případ pana D) anebo dochází 
k nejrůznějším změnám (viz. případ paní A). Často se popis preferované budoucnosti prolíná 
s popisem stížností a někdy bývá náročné klienta ke konverzaci o jeho snech vůbec přizvat 
(viz. případ paní C). Bez definování snu je ale obtížné smysluplně pracovat na změně. Řečeno 
s Chestertonem: „K čemu je nám zdvojnásobené úsilí, když nevíme, kam jdeme?“ Zajímavé 
je, že konverzace o preferované budoucnosti otevírá prostor pro tvořivost a umožňuje 
následné hledání nových možností natolik, že mnohdy není třeba při koučování již nic 
dalšího. Někteří klienti poté, co si ujasní svůj sen, už sami dokáží zkoumat a využívat své 
zdroje pro změnu a dělat konkrétní kroky směrem ke svému cíli.      
 
Zdroje 
Zjednodušeně lze říci, že zatímco v předchozí oblasti jsme se s klienty zabývali tím, kam se 
chtějí dostat, v této oblasti je pozornost věnována tomu, kde se aktuálně nacházíme. Proces 
zjišťování aktuální situace v přístupu zaměřeném na řešení se diametrálně odlišuje od na 
problém zaměřeného procesu „stanovení diagnózy“ či „posouzení životní situace klienta“ 
(Payne, 1997; Navrátil, Janebová, 2010; Greene, Yee-Lee, 2011). Hlavní rozdíl je v  zaměření 
na zdroje místo na nedostatky a v citlivé práci s jazykem v konverzaci (Greene, Yee-Lee, 
2011). Při zaměření na zdroje nejde o nějakou ignoraci omezení a nedostatků klientů, jde 
spíše o důsledné mapování toho, co je k dispozici, místo mapování toho, co by mělo být a 
není (Berg, Miller, 1992).3  
V této oblasti se poradce či kouč zaměřuje především na dosažený pokrok směrem k cíli a na 
to, co k tomuto pokroku pomohlo (Furman, Ahola, 2007). Jakékoli zdroje skryté za 
sebemenším pokrokem – např. schopnosti, dovednosti, znalosti, podpora druhých lidí apod. – 
mohou být dále využity k dosažení cíle a rozvíjeny (De Jong, Berg, 2008). To platí i 
v případech, kdy se jedná o naprosto mizivý posun ve srovnání s tím, jak daleko je cíl 
(Greene, Yee-Lee, 2011). Důležitou dovedností poradce je udržet konverzaci u zdrojů a 
zmapovat je přinejmenším stejně pečlivě, jako se v jiných přístupech mapují nedostatky a 
slabé stránky (De Jong, Miller, 1995). 
 

Případ 1: Paní A (pokračování) 
V rozhovoru s pani A jsme se posunuli od popisu snu a cílů k tomu, co již udělala a jaké má 
zdroje, na nichž může dál stavět. Uvědomila si, že má zkušenosti v oboru, ve kterém chce podnikat 
a současně celkově zkušenosti z podnikání (i v době svých zaměstnání pomáhala otci, který 
podniká). Když jsem se ptal, čeho si ve svém dosavadním profesním životě cení nejvíc, zamyslela 
se a prohlásila: „Umím chytit příležitost za pačesy. Vždycky, když se okolo mě naskytla nějaká 
příležitost, dokázala jsem jí využít.“ A popisovala různé situace ve svém životě, kdy toto dokázala. 
Bylo vidět, jak se cítí sebevědomější díky uvědomování si toho, co umí, a jaké má dovednosti.  
Zajímal jsem se, jak jde těmto příležitostem naproti. Co takového ona dělá, aby se ty příležitosti 
mohly objevovat? Mluvila o tom, jak si nyní prošla okolní města, kosmetické salony, zjišťovala si 
ceny. S psycholožkou z úřadu práce si zpracovala nový životopis. Má doma kartotéku zákaznic z 

                                                 
3 Pro ilustraci může posloužit známý aforismus, že zatímco pesimista vidí sklenici poloprázdnou, optimista ji 
vidí poloplnou. Pokud oba provedou důkladnou analýzu sklenice, pravděpodobně dojdou ke stejnému výsledku 
ohledně množství tekutiny ve sklenici (oba se shodují na polovině). Uvedený pesimista však bude mít detailní 
informace o tom, kolik chybí (a popřípadě čím to je), zatímco optimista bude mít informace o tom, kolik 
kapaliny ve sklenici už je (a popřípadě kde se tam vzala). V přístupu zaměřeném na řešení se předpokládá, že 
informace, které má pomyslný optimista z tohoto příkladu, jsou výrazně užitečnější pro rozvíjení nějakého 
řešení, než informace, které má pomyslný pesimista (Jackson, McKergow, 2007).  
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doby, kdy podnikala. Měla svoje stálé zákaznice a nyní přemýšlí, jak je oslovit. Zvažuje, jak to 
dělat, když bude s kosmetikou jezdit k zákaznicím. A hned to konkretizovala „musím zjistit, kde 
bych sehnala kosmetický stolek na mobilní kosmetiku“. Má zpracovanou kalkulaci na kosmetické 
služby a ví, jaké oslovit dodavatele. Ptala se kamarádek, jestli by za její ceny měly zájem o její 
služby. Je předběžně domluvená s otcem, že by jí pro začátek finančně pomohl, aby mohla zahájit 
podnikání. Najednou bylo vidět, kolik toho již klientka udělala. Dělala to průběžně, ale když jsme 
nyní o všem hovořili takto souhrnně, bylo vidět, že je toho už hodně, co má připravené směrem 
k realizaci svého cíle. Důležité bylo, že jsme mluvili o konkrétních věcech, podrobně je popisovali 
a že jsem byl zvědavý na to, co ještě klientka udělala nebo umí. Nenechal jsem se uspokojit 
jedinou věcí a vytvářel jsem prostor pro další hledání zdrojů a průběžně oceňoval vše dosažené. 
Podobným způsobem jsme postupovali i při popisování zdrojů vztažených k dalším cílům klientky 
(plánování času, účetnictví…). 
 
Případ 2: Paní B (pokračování) 
V dalším průběhu rozhovoru s paní B mluvíme o tom, co umí a co může zaměstnavatelům nabízet. 
V předchozím zaměstnání hodně jednala s lidmi, měla velkou zodpovědnost a samostatnost. Má 
schopnost jednání s dodavateli, schopnost samostatného rozhodování, důvěryhodnost a 
spolehlivost (bývalá vedoucí jí plně důvěřovala), schopnost převzít zodpovědnost, schopnost 
domluvit se s lidmi a velmi příjemné vystupování (působí na své okolí velmi příjemně a vstřícně). 
Také má schopnost podporovat jiné lidí a snahu pomoct druhým, vyjít s nimi v dobrém. Umí 
německý jazyk (pasivně, ale domluví se), má osvědčení z rekvalifikačního kurzu Operátorka call 
centra a má znalost této práce. Za velké plus považuje to, že si umí práci zorganizovat, udělat si 
v práci systém, i když neumí organizovat práci druhým. Má čistý trestní rejstřík, základní znalost 
práce na PC, má řidičský průkaz. Klientka získává větší sebedůvěru a sama říká, že se nyní cítí 
mnohem lépe. Uvědomila si, co všechno umí a co již ve svém životě zvládla. Dokonce zmiňuje 
velmi zajímavou věc, která jí pomáhá zvládat její trápení - když slyší ostatní, jak si stěžují a 
nadávají. Pro někoho by to mohlo být deptající, ale klientce to pomáhá, protože si díky tomu 
uvědomuje, že by mohlo být ještě hůř a vidí díky tomu víc to, co se jí daří. Paní B uvádí, že jí 
pomohlo uvědomění si, že má právo dělat věci tak, jak je dělá a nemusí se za to stydět. Například, 
že si může brát dobré z toho, když ostatní nadávají a stěžují si. Nemusí se cítit „nějaká divná“, jak 
se jí to v poslední době stávalo.  
 
Případ 3: Paní C. (pokračování) 
Mluvili jsme s klientkou o věcech, které již udělala k tomu, aby dosáhla svého snu. Byl jsem 
překvapený, jak velké množství věcí klientka již podnikla, a byl jsem zvědavý na podrobnosti. 
Klientka popisovala, že se snaží zdokonalit v angličtině (poslechy na internetu, četba anglických 
knih…), že absolvovala rekvalifikaci (účetnictví), rozesílala žádosti o místo a vždy přizpůsobila 
životopis tak, aby nebyla příliš „překvalifikovaná“ pro danou pozici, absolvovala rovněž kurz 
dovedností práce s počítačem, aby si je osvěžila. Mluvili jsme o dalších věcech, které se jí podařily 
nebo které umí a může na nich stavět, mluvili jsme o její zodpovědnosti, ochotě učit se novým 
věcem, loajalitě, kultivovaném vystupování a mnoha dalších věcech. Důležité bylo, že u všeho 
jsem se doptával na konkrétní příklady, kdy se daná dovednost nebo schopnost projevila. 
Vyprávění těchto příběhů změnilo atmosféru v konzultacích, klientka si začala podle svých slov 
„více uvědomovat, v čem je dobrá“. Nebyly to nové věci, které by předtím nevěděla, ale nyní je 
viděla detailněji a živěji, protože místo abstraktních nálepek jako „spolehlivost“ vyprávěla o 
konkrétních situacích z jejího života, kde se „spolehlivost“ projevila. Hovořili jsme také o tom, 
kdo ji podporuje – zmínila syna, že je jí oporou, stejně jako jedna blízká kamarádka, se kterou 
může o svých starostech mluvit. Zajímavým momentem bylo, když klientka na druhém setkání 
shrnula: „možná se snažím získat nějakou práci, která je pod mou úroveň, ale možná si málo 
věřím, abych zkusila něco pořádného… teď se nějak cítím, že bych si mohla na něco troufnout…“ 
Zbytek konzultace jsme strávili diskusí o tom, co jí dává ten pocit, že by si na to mohla troufnout a 
mnoho z těchto věcí vycházelo z předchozí části konzultace o zdrojích.  
 
Případ 4: Pan D. (pokračování) 
S klientem jsme se v rozhovoru zaměřili na situace, kdy se mu podařilo překonat něco, co předtím 
považoval za nemožné. Vzpomněl si  na některé situace během studia i během práce na poště. 
Uvědomil si, že když je nejhůř, dokáže se překonat, velkou podporu má rovněž v rodičích, s nimiž 
žije v rodinném domě. Oživil také některé kontakty z dřívějška (spolužáci, kolegové), dokázal si 
vytvořit vlastní blog se zaměřením na biologii, umí dobře s počítačem. Přestože se dařilo jen velmi 
zvolna dostat k nějakým konkrétním zdrojům, klient popisoval větší sebedůvěru a odhodlání. 



15 
 

 
 
Uvedené případy mohou působit v tomto bodě poněkud zkratkovitě, jako by se jednalo jen o 
určitý výčet zdrojů. Důležité však je tyto zdroje popisovat v konkrétních situacích ze životů 
klientů. Oceňování – jedna z klíčových technik přístupu zaměřeného na řešení – není nějakým 
pokusem být „milí“ na klienty, ale záměrným a systematickým zviditelňováním zdrojů klienta 
v rámci konverzace (De Jong, Berg, 2008). Takto zviditelněné zdroje mohou být posléze 
využity – někdy i velmi překvapivým a tvořivým způsobem - i pro další pozitivní změny 
v klientově životě (Mc Kergow, Clarke, 2005). 
 
Malý krok 
Poté, co se zmapovalo, kam se chce klient dostat a kde na cestě nyní je (včetně toho, co mu 
pomohlo se tam dostat), následuje další oblast – definování malého kroku. Důležitým 
aspektem procesu změny je kromě nasměrování a zmapování současného stavu i „uvedení do 
pohybu“ (De Jong, Berg, 2008). Proto se v reteamingu věnuje velmi důkladná pozornost 
definování malého kroku.  
Cesta k cíli pak začíná prvním malým krokem, který klient často zveřejní před ostatními a 
zaváže se k němu. Další postup je kombinací pečlivého sledování pokroku na cestě k cíli a 
jejich oceňování a oslavování v kombinaci se stanovováním dalších malých krůčků a 
hledáním dalších zdrojů.  
 

Případ 1: Paní A. (pokračování) 
Když jsme s klientkou měli dostatečně podrobně popsaný její sen a cíle (podnikat v oboru 
kosmetiky) a to, co se jí již povedlo a jaké má zdroje, začali jsme přemýšlet o nejbližších krocích, 
které je třeba udělat. Klientka si vytvořila seznam několika kroků: 
• Udělat průzkum současného trendu v kosmetice (technika, vybavení, …). 
• Projít si osobně okolní města a hledat prostory nebo provozovny, kde by mohla pracovat. 
• Udělat ceník (může použít starý a aktualizovat ceny). 
• Udělat návrh, jak oslovit zákazníky, jak se k nim dostat. 
• Zjistit, kde a za jakých podmínek lze sehnat kosmetické lehátko. 
• Zjistit hygienické podmínky pro provozování kosmetiky se zaměřením na mobilní kosmetické 

služby. 
Bylo toho hodně, a proto mě zajímalo, co klientka udělá jako první. Rozhodla se začít s 
průzkumem současných nových trendů v kosmetice (technika, vybavení, …). Vzhledem k tomu, 
že si klientka na sebe chtěla klást hodně úkolů, domluvili jsme se, že si bude vést deník, ve kterém 
bude mít evidenci svých kroků směrem k podnikání a bude si všímat toho, co se osvědčilo. Také 
jsme si povídali o tom, kdo a jak jí může v realizaci kroků podpořit a jak si bude tuto podporu 
domlouvat. Bude to především její otec, hlavně radami a případně i finančně. Také teta v Brně, 
protože by jejím prostřednictvím bylo možné občas nabízet své služby i v Brně. Na dalším setkání 
jsme nejdříve mluvili o tom, co se paní A povedlo od minulého setkání a v čem z toho bude dál 
pokračovat. Protože došlo k redefinicím cíle, docházelo i k definování dalších malých kroků 
v různých směrech. Proces definování malých kroků byl stále podobný – dbal jsem na to, aby se 
jednalo o velmi konkrétní a malé kroky. Bylo zajímavé sledovat, že poměrně rychle si klientka 
osvojila dovednost hledat u sebe zdroje pro jednotlivé cíle a plánovat samostatně další malé 
krůčky. Z pozice kouče jí stačilo tímto procesem stále méně provádět a přenechávat jí zvětšující se 
aktivitu a samostatnost. 
Na závěr naší společné práce jsme se podívali na to, jak se celkově paní A nyní v životě daří 
dosahovat to, co chtěla a zda od naší spolupráce očekává ještě něco dalšího. Využili jsme k popisu 
změn škálu v procentech. Klientka uvedla, že je spokojená s dosahováním svých cílů na 60-70%, 
když začala chodit na poradenství, byla na 20-30%. Důležitější než čísla jsou však významy. Bylo 
velmi zajímavé slyšet, jak se to, co jsme na konzultacích společně řešili, promítalo i do jiných 
oblastí klientčina života a do jejího okolí. Při dělání pořádku v životě si udělala i pořádek v bytě. 
Přítel se dostal ze závislosti na alkoholu a našel si práci. Přestala řešit různé starosti ve vztahu, 
uvědomila si, že vztah je záležitostí obou, žije zdravějším životním stylem. Zhubla, je v klidu a 
pohodě, má naplánované blížící se vánoce bez shonu a v klidu. Naučila se říkat lidem ne, umí si 
hájit svoje názory. Naučila se více plánovat svůj čas. Po drobné autonehodě měla strach jezdit 
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autem, nyní se jela podívat na místo autonehody a to jí pomohlo, víc si nyní věří, že umí překonat 
svůj strach. Naučila se rozhodovat víc sama za sebe. O všech těchto věcech jsme na konzultaci 
podrobně mluvili na konkrétních příkladech. 
Paní A krátce po skončení poradenství nastoupila do zaměstnání, při kterém si zařizovala jako 
vedlejší činnost soukromé podnikání v kosmetice. Co však považuji za důležitější, naučila se nové 
užitečné dovednosti: definovat si velmi konkrétně své sny a cíle, stavět na svých zdrojích a dělat 
postupné kroky směřující k její preferované budoucnosti. Vzala svůj život víc do svých rukou a 
stala se tak sama sobě koučem, což vnímám jako nejvyšší metu koučovací práce. 
 
 
Případ 2: Paní B. (pokračování) 
Na dalším setkání (po domluveném experimentu s korunou) již paní B mluví o tom, že byla v 
Německu za přítelem a zařizovali tam společný další život. Je rozhodnutá, že tam půjde i se synem 
žít. Na radnici ve městě, kde budou bydlet, si zjistila, že by neměla mít s přestěhováním a pobytem 
v Německu problémy. První tři měsíce bude chodit do kurzu němčiny a už během kurzu si bude 
hledat zaměstnání. Může tam být tři měsíce na pracovní povolení, pokud tam bude mít trvalé 
bydliště a prokáže, že je existenčně zajištěná. V gastronomii je výjimka, můžou jí zaměstnat i dřív. 
Přítel tam má známé s hospodou, mohli by jí zaměstnat.  
Neví nyní co dělat dřív, aby vše plynulo podle jejích představ. Potřebuje si naplánovat postup do 
odjezdu - jak se zdokonalovat i se synem v němčině, zařizovat překlady všech dokladů, domluvit 
se na úřadu práce, domluvit se ve škole tady a přítel ve škole v Německu, zjistit přesné podmínky 
a definitivně vybrat školu, kterou již mají rozjednanou. 
Bylo toho hodně, co klientka mezi dvěma konzultacemi zvládla. Ocenil jsem jí, že pokud pracuje 
na tom, jak být nakopnutá, tak že se mi zdá, že se jí to velmi dobře daří. Oči jí zářily a bylo vidět, 
jak jí její aktivity směřující k naplnění jejího snu baví a jak jí dělají dobře. Domluvili jsme se, že si 
do příštího setkání najde a domluví učitelku němčiny a zkusí se aspoň jednou sejít se svojí 
známou, která je z Německa a má zájem si povídat v němčině.  
Na následujícím setkání popisuje, jak si již zařídila naplánované věci a jak se učí německy. Se 
známou se jí nepodařilo sejít, protože ta se mezitím odstěhovala. Ale učí se víc němčinu sama 
doma. Do dalšího setkání si naplánovala, že zjistí podrobné informace o platbě zdravotního 
pojištění do odjezdu i následně při pobytu v Německu. Společně jsme sestavili seznam, co vše je 
třeba zařídit při stěhování do zahraničí. 
Paní B se do dvou měsíců odstěhovala i se synem do Německa. Povedlo se jí pohnout se z mrtvého 
bodu. Udělala si víc jasno v tom, co chce. Nakopla se. 
 
Případ 3: Paní C. (pokračování) 
Snažili jsme se popsat, jak bude vypadat další krok směrem ke klientčinu snu. Klientka si nejprve 
zvolila intenzivnější trénink angličtiny a zkusila 3x týdně pracovat s poslechy. Na dalším setkání 
referovala o tom, že se jí nepodařilo v této věci posunout, ale udržela se na 1 poslechu týdně. 
Mluvili jsme o tom, co jí pomáhá udržet 1 poslech týdně. Na konci druhého setkání jsme se 
domluvili na jiném malém kroku – klientka se rozhodla zkusit rozeslat žádosti o práci na tři místa, 
která se jí líbila, ale předtím si na ně netroufala. To se jí podařilo a ve dvou případech byla 
dokonce pozvána na osobní pohovor. Mluvili jsme o tom na dalším setkání a klientka si přišla na 
to, že může přijímací pohovory pojmout jako zkoušku, zda dokáže „obstát se ctí“ a „prodat, co 
umí“.  Pohovorů se zúčastnila, a i když práci nezískala, ověřila si, že dokáže při pohovoru na 
takové místo velmi kultivovaně reagovat a paradoxně jí absolvované pohovory spíše „zvedly 
sebevědomí“ než aby jí jej snížily, protože neuspěla. Možná to bylo dáno i tím, že v jednom z nich 
se umístila hned druhá a že u obou dostala pozitivní zpětnou vazbu. Podpořilo ji to v tom, že se 
rozšířil okruh míst, o které se nyní odvážila ucházet. Po několika týdnech nakonec práci získala. 
Jednalo se o vysoce odbornou ekonomickou práci na poloviční úvazek, který si klientka se 
zaměstnavatelem dokázala vyjednat – zaměstnavatel hledal původně zaměstnance na plný úvazek, 
ale protože na základě pohovoru hodně stál o paní C., vyšel jí nakonec vstříc s polovičním 
úvazkem.  
 
Případ 4: Pan D. (pokračování) 
Prvním malým krokem, na kterém jsme se s klientem dohodli, bylo napsání žádosti na místa, která 
trochu „překračují hranice“, které si nastavil. Klient to přijal s tím, že není co ztratit. Postupně 
začal odepisovat na nabídky požadující znalost angličtiny a nabídky mimo město, kde žil. Na 
jednotlivých sezeních jsme zkoumali jeho zdroje (co mu pomáhalo). Nepodařilo se mu sice žádné 
místo získat, ale protože odpovídal na nabídky, kde byl požadavek znalosti angličtiny, rozhodl se 
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v angličtině zdokonalovat. Během konzultace přišel s nápadem vést svůj blog i v angličtině, aby si 
ji protrénoval. Tato činnost ho velmi bavila. Uvažovali jsme i o možnosti oslovovat firmy, které 
aktuálně zaměstnance nehledají a pokračování v „oživování kontaktů“. V rámci „oživování 
kontaktů“ se mu ozval bývalý spolužák, který byl v kontaktu s nějakým výzkumným týmem 
biologů na Novém Zélandě. Klient na základě toho začal uvažovat o možnosti jet na nějakou dobu 
pracovat do zahraničí jako pomocník v daném týmu. Jednalo se přesně o obor činnosti, který 
vystudoval a který ho baví a mohl by díky tomu získat zajímavé zkušenosti i pro odbornou práci 
v tuzemsku. Na druhou stranu tato varianta překračovala snad všechny „hranice“, které měl 
původně nastavené, a to velmi podstatně. Tento fakt jsem ocenil a bavili jsme se s klientem o tom, 
jakou výzvu pro něj takové „překročení hranic“ představuje a co mu dává důvěru, že to dokáže 
udělat. Nakonec se s pomocí bývalého spolužáka s daným týmem kontaktoval a v době, kdy jsme 
spolupráci končili, již podnikal velmi konkrétní kroky k tomu, aby mohl na Nový Zéland odletět.    
 
 

Výše uvedené příklady ukazují význam definování skutečně malých kroků. Klíčové je zde 
posunout se z roviny diskuse také do roviny praxe, tedy nejen o procesu změny hovořit, ale 
začít s ním, „nastartovat“ jej (De Jong, Berg, 2008). U malých kroků je relativně vysoká 
šance, že se je podaří udělat, což posiluje motivaci klienta a uvědomění zdrojů, které jsou 
k dispozici (Furman, Ahola, 2007). Kromě toho klient díky malým krokům získává novou 
zkušenost s cílem, který si vytyčil. Někdy se stává, že přiblížení se k cíli vede paradoxně 
k jeho přeformulování (např. v případě paní A), protože si klient uvědomí, že to není 
v souladu s jeho přáními a rozhodne se zaměřit na něco jiného (Berg, Szabó, 2005). 
Jednotlivé kroky směřující k cíli opět často nenabízejí úplně přímočarou cestu. Některé kroky, 
ačkoli jsou definovány jako malé a s velkou pravděpodobností uskutečnitelné, se nepodaří 
zrealizovat (viz případ B i C). Nezrealizovaný krok však nemusí znamenat rezignaci na celý 
cíl a sami klienti někdy najdou jiné cesty jak se posunout kupředu (případ B). Z hlediska 
přístupu zaměřeného na řešení je velký důraz položený na pečlivé sledování změn a 
definování bezprostředních malých kroků, na úkor krokování v dlouhodobější perspektivě 
(např. celou cestu k cíli). Vnímáme to vzhledem k nepředvídatelnosti celého procesu změny 
jako úspornější, protože kroky, které bude např. podle individuálního plánu klient činit za půl 
roku, jsou spíše věštěním z křišťálové koule než plánem v pravém slova smyslu (Greene, 
Yee-Lee, 2012). V některých případech může klienta postupné naplňování malých kroků 
spojené s pečlivým zkoumáním zdrojů vést opravdu velmi nepředvídatelným směrem, jako 
v případě pana D. Domníváme se, že všechny uvedené varianty – přeformulování cíle, 
nezrealizované kroky či nepředvídaný směr - představují určitou výzvu pro flexibilitu 
pracovníka. Poradce může různé odchylky od plánu vnímat jako selhání (svoje nebo klienta), 
nespolupráci, „odpor“ ke změně apod. Z našeho pohledu je užitečnější předpokládat, že 
proces změny může být velmi individuální a zaměřit se na pečlivé sledování i malých změn a 
na určitou improvizaci (De Jong, Berg, 2008; Keeney, Keeney, 2012).     
 
 
Závěr 
Snažili jsme se představit koučování a konkrétně model na řešení zaměřeného koučování  
Reteaming jako potenciálně slibný způsob práce s nezaměstnanými. Potenciál tohoto způsobu 
práce jsme dokumentovali i několika krátkými kasuistikami. Na druhou stranu existují i úskalí 
při uplatňování tohoto způsobu práce v kontextu práce s nezaměstnanými. Domníváme se, že 
určitým úskalím může být požadavek na radikální změnu přístupu pracovníků. Uplatňování 
koučování - a konkrétně koučování zaměřeného na řešení - vyžaduje poměrně specifické 
dovednosti a postoje pracovníka, které mohou být někdy i protichůdné tomu, jak byl 
pracovník zvyklý s klienty pracovat nebo jaký způsob práce v daném oboru převažuje (Caspi, 
2005; Berg, Szabó, 2005). I když se sociální pracovník rozhodne tuto změnu učinit, zůstává 
otázka, jak toho dosáhnout prakticky. Existuje sice poměrně široká nabídka vzdělávacích 
programů v koučování, ale převážně se jedná o programy zaměřené na komerční sektor a pro 
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sociální pracovníky zvažující kvalifikaci v koučování mohou být obtížně zejména finančně 
dostupné.  
Často kladenou otázkou je také účinnost koučování jako takového, koučování zaměřeného na 
řešení specificky a nakonec i účinnost koučování zaměřeného na řešení při práci 
s nezaměstnanými. Je třeba přiznat, že existuje zatím poměrně málo empirických studií 
potvrzujících účinnost koučování. Do značné míry lze vycházet z předpokladu, že bude 
srovnatelná s účinností terapie a poradenství, protože se v něm uplatňují obdobné procesy 
změny (De Haan, 2008; O’Connor, Lages, 2007). Tento předpoklad rozhodně platí u přístupu 
zaměřeného na řešení, kde se s klienty pracuje stále podobným způsobem bez ohledu na to, 
zda jde o terapii, poradenství či koučování (O’Connel, Palmer, Williams, 2012; Berg, Szabó, 
2005; Furman, Ahola, 2007). Existuje však i specifický výzkum koučování, který se dotýká 
rovněž některých aspektů typických i pro koučování zaměřené na řešení, jakými je například 
dojednávání cíle nebo zaměření na zdroje a kde se ukázaly pozitivní výsledky (např. Burwell, 
Chen, 2006; De Haan, 2010; Elston, Boniwell, 2011; Grant, 2012). Na straně druhé je třeba 
přiznat, že diskuse o účinnosti práce s klienty (a zejména o tom, co konkrétně a za jakých 
podmínek se na účinnosti podílí), je stále živá a neuzavřená, a to i ve starších a zavedenějších 
oborech jako je psychoterapie (Timuľák, 2010) nebo sociální práce (Magill, 2006). Přesto se 
tyto způsoby práce využívají a přinášejí klientům prospěch a postupně roste i naše 
porozumění tomu zda a především jak fungují.  
Nedokážeme předvídat, zda trendy popsané výše ve skandinávských zemích nebo USA dorazí 
i k nám, ale zdá se nám (na základě naší zkušenosti supervizorů a lektorů koučovacích 
výcviků), že i mezi sociálními pracovníky či pracovníky veřejné správy zájem o koučování 
pozvolna roste. Pokud se to dotkne i oblasti práce s nezaměstnanými, můžeme být 
v budoucnu svědky zajímavé alternativy k tradičním způsobům práce s touto cílovou 
skupinou. Nová alternativa nemusí podle našeho soudu nutně vytlačit tradičnější způsoby 
práce s nezaměstnanými, ale může je obohatit a vytvořit příležitosti k pozitivní změně 
v situacích, kde tradiční způsoby práce nepřinášejí výsledky. Slovy známého etického 
imperativu von Foerstera (1984, s. 37): „Jednejte vždy tak, abyste zvyšovali počet možností.“ 
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