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

 
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, 1998; Furman, Ahola, 1992). 
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 využít při práci s jednotlivci, skupinami či 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.  
 

 
 
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 koučům 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 je v přístupu zaměřeném na řešení velmi 
vysoko ceněnou hodnotou (Jackson, McKergow, 2007; McKergow, Korman, 2012). Tento 
způsob práce vychází z předpokladu, že přílišné teoretizování a „intelektualizování“ odvádí 
poradce od zaměření na dojednávání cílů či od hledání možností a zdrojů v živé interakci s 

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 
 



klientem (De Shazer, 1994). Zajímavým paradoxem je, že tyto úvahy 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 práce s lidmi 
(Jackson, McKergow, 2007; Szabó, Meier, 2010).  
 

Příklad z praxe: 
Mark Mc Kergow mi (L. Z.) vyprávěl trochu úsměvný příklad z vlastní koučovací praxe. 
V jednom velkém chemickém závodu v Itálii narazili na problém s tím, že mnozí zaměstnanci 
odmítali nosit ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle, a to i přesto, že pracovali občas i 
s nebezpečnými chemikáliemi. Navzdory četným školením o bezpečnosti práce, namátkovým 
kontrolám, tvrdým represím i přesvědčování zaměstnanců se nepodařilo zjednat nápravu a 
zaměstnanci dále nošení ochranných brýlí bojkotovali. Firma již zvažovala objednat detailní 
analýzu situace, aby na jejím základě mohl management přijmout nějaké efektivní opatření. V té 
době měl Mark pracovat s dotyčným týmem a během tříhodinového koučovacího sezení vznikl 
společně nápad, že by mohla pomoci změna designu ochranných brýlí. Firma nápad realizovala, na 
novém designu se podíleli i zaměstnanci a nové brýle se záhy staly mezi zaměstnanci velmi 
populární a všichni je s oblibou používali. Firma tím ušetřila prostředky za analýzy, za pokuty pro 
porušování předpisů o bezpečnosti práce i čas manažerů, kteří by pravděpodobně strávili mnoho 
hodin řešením této situace. Tato příhoda také pěkně ilustruje zásadu, že složitost řešení nemusí 
nutně kopírovat složitost problému, tedy že i složité problémy mohou mít jednoduché řešení.  

 
 
Motivace  
Jedním z ústředních témat, zmíněných v předchozí definici reteamingu, je motivace. 
V Reteamingu se motivace chápe specifickým způsobem. Autoři spojují motivaci s cíly 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) posun směrem k cíli – málokdo vydrží 
s nadšením vykonávat delší dobu něco, co se mu vůbec nedaří nebo kde nepozoruje 
žádný pokrok 

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 kouč (De Shazer, 1984; 1989; De Jong, Berg, 2001). 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, 1998; 



Walter, Peller, 2000; Zatloukal, 2009). Toto dojednávání je velmi otevřený a respektující 
proces, v němž poradce 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). 
 
 
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 necháváme 
stranou), lze se těmto oblastem věnovat velmi detailně a důkladně. Jednotlivým oblastem 
věnujeme pozornost 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 preferované budoucnosti klienta (De Jong, Berg, 1998; Furman, Ahola, 
2007; Szabó, Meier, 2010; Greene, Yee Lee, 2010). V reteamingu se místo 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, 1998). Celá 
konverzace o preferované budoucnosti obvykle vychází ze „zázračné otázky“ nebo jejích 
alternativ (Zatloukal, 2009; De Jong, Berg, 1998; Berg, Szabó, 2005).  
Od popisu preferované budoucnosti se v reteamingu obvykle přechází k cíli, tedy něčemu, co 
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. 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).  
 

Příklad z praxe: 
Pracoval jsem (P. V.) s klientem, který jako manažer středně velké IT firmy zároveň s oblibou četl 
knihy o osobním rozvoji a začal sezení s tím, že „se mnou to bude rychlé, mám celkem jasnou 
vizi“. Projevil jsem zvědavost a po hodině mých zvědavých otázek a klientových popisů 
preferované budoucnosti klient prohlásil, že ve své vizi objevil „trhliny“ a požádal o další 
konzultaci. Během druhé konzultace došlo k významnému obratu – klient se postupně rozhodl 
firmu prodat a věnovat se lektorské činnosti v oblasti, o kterou se dlouhodobě zajímal. Poté, co 
objevil tento nový sen, nepotřeboval již další koučovací konzultace, ale postupně své cíle 
uskutečnil. Vnímám tento příklad jako dobrou ukázku toho, že i zdánlivě „banální“ věci, jako vize 
či cíle, mohou uvést do pohybu velké pozitivní změny v životě lidí. 

 



 
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 
běžného pojetí 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 (Greene, Yee-Lee, 2011). Nejde o nějakou ignoraci omezení a 
nedostatků, jde spíše o důsledné mapování toho, co je k dispozici, místo mapování toho, co by 
mělo být a není (Berg, Miller, 1992).1  
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, 1998). 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). 

 
Příklad z praxe: 
Pracoval jsem (L. Z.) s manažerkou organizace poskytující poradenské služby, která si na 
koučovacím sezení stěžovala na nízkou motivaci pracovníků. Snažila se ukázat jim přínosy její 
vize kvalitních služeb, oni souhlasili se vším, ale v praxi se nic neměnilo a projevovalo se to i 
v hodnocení zákazníků. Pomocí škálovacích otázek jsme mapovali, nakolik jednotliví pracovníci 
v organizaci konají v souladu s její (a alespoň proklamativně i jejich) vizí. Ukázalo se, že nejvyšší 
„známka“ byla 9 a nejnižší 3, což znamenalo, že i ten „nejméně motivovaný“ pracovník dělal 
některé věci, které byly v souladu s  vizí. Když jsme o těchto věcech podrobněji hovořili, dokázala 
popsat velmi konkrétní situace, kdy se jednotliví pracovníci chovali v souladu s vizí. Zajímalo mě, 
zda i pracovníci vědí, že si ona tyto věci uvědomuje a že si jich váží. Vyjádřila o tom pochybnost, 
což vedlo k tomu, že jsme zvažovali různé možnosti, jak může své kolegy smysluplně ocenit. 
Došla si k jednoduchému nápadu začít pravidelné týdenní porady tříminutovým shrnutím toho, co 
vypozorovala, že jednotliví členové udělali dobře. Později se z tohoto nápadu stal určitý malý 
rituál s tím, že do oceňování se zapojovali i pracovníci navzájem, kteří se snažili také navzájem 
„přistihnout“ při něčem, co se podařilo. 

 
 
Malý krok 
Poté, co se zmapovalo, kam se chce klient dostat a kde na cestě nyní je (a 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, 1998). 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.  

                                                 
1 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).  



 
Příklad z praxe: 
Jeden manažer, který si stěžoval na „zavalenost“ různými neodkladnými záležitostmi, které musel 
řešit a na nedostatek času na „koncepční činnost“ si během koučovací konzultace došel k malému 
experimentu – zkoušel zavírat dveře od své kanceláře v době, kdy se potřeboval soustředit, což 
bylo něco, co si předtím nikdy nedovolil (měl zásadu, že každý za ním může kdykoli přijít). Tato 
drobnost zpočátku jeho spolupracovníky trochu rozčilovala, ale když si na ni zvykli a naučili se 
tuto „signalizaci“ respektovat, bylo zajímavé, že se v poměrně krátké době podařilo udělat několik 
dlouhodobě odkládaných „strategických“ rozhodnutí a zároveň výrazně vzrostla schopnost 
pracovníků řešit některé drobnosti bez účasti ředitele. 
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