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ABSTRACT 

In the article we deal with an analysis of managerial skillls in the working process and 

their effective development by means of coaching and motivation. The aim of research was 

focus on issues of development of chosen managerial skills, their effective development and 

further posibility of education  applied on the sample of 70 managers. 

KEY WORDS 

Managerial skills. Effective development. Coaching. Motivation 

JEL classification: I23. M12  

 

ABSTRAKT/SÚHRN 

V príspevku sa zaoberáme analýzou manažérskych zručností v pracovnom procese a ich 

efektívnym rozvíjaním prostredníctvom koučingu a motivácie. Cieľom výskumu bolo na vzorke 

70 manažérov venovať pozornosť problematike rozvoja vybraných manažérskych zručností 

a ich efektívnemu rozvíjaniu a tomu aké majú manažéri možnosti ďalej sa vzdelávať. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Manažérske zručnosti. Efektívne rozvíjanie. Koučing. Motivácia 

 

ÚVOD 

Rozvoj manažérov je nevyhnutný (Frankovský a kol. 2014), keďže svojimi 

vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami posúvajú organizáciu ďalej. Formovanie 

pracovných schopností manažérov prekračuje hranice ich kvalifikácie a stále viac zahŕňa aj 

formovanie ich sociálnych vlastností, ako je správanie, hodnoty, postoje, motivácia, teda ich 

manažérske zručnosti. 
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ROVOJ MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ 

Byť dobrým manažérom si podľa Šulera (2002) vyžaduje množstvo vedomostí, 

zručností a schopností potrebných pre zvládanie požiadaviek podniku. Manažérske zručnosti 

potrebujú podľa Dobroviča (2012) efektívne riadenie a rozvíjanie. Pri skúmaní prudkých 

zmien v spoločnosti by sme mali podľa Alcnauera (2013) skúmať viacero hľadísk. 

Starostlivosť o človeka musí byť podľa autora hlavným záujmom každého snaženia, s čím 

súvisí aj celoživotné vzdelávanie a rozvoj jedinca. 

Proces rozvoja manažérov by mal byť anticipujúci, tak aby manažéri mohli prispievať 

k splneniu dlhodobých cieľov. Tiež má byť motivačný a zameraný na vyriešenie alebo 

prevenciu problémov výkonu (Urban 2003). Rozvoj manažérov sa považuje za určitú paletu 

prepojených činností. Je dôležité pochopiť, ako manažéri spolupracujú a ako spolu vytvárajú 

určitý harmonický celok (Pilařová 2008), pričom je potrebná znalosť postupov, ktoré je 

možné využiť pri rozvoji manažérov, ako aj pri posudzovaní existujúcich manažérskych 

zručností (Folwarczná 2010).  

Jedným z cieľov rozvoja manažérov je to, aby si uvedomili, že rozvíjanie zamestnancov 

je neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností (Armstrong 2008). Organizácie by sa 

mali pokúsiť vytvoriť vhodnú filozofiu rozvoja manažérov, ktorá zaistí realizáciu 

premyslených krokov smerujúcu k zlepšeniu učenia a vzdelávania manažérov (Owen 2008). 

Celoživotné vzdelávanie a rozvoj zlepšuje jeho výkonnosť, perspektívu pre jednotlivcov 

a zároveň zvyšuje šance spoločnosti uspieť v globálnej konkurencii (Tureckiová 2004). 

 

KOUČING A MOTIVÁCIA 

Stacke (2005) uvádza, že jednou z metód rozvoja manažérskych zručností a 

schopností  je koučing, ktroý predstavuje cielené posilňovanie rozvojového potenciálu 

jedinca. Umožňuje maximalizovať jeho výkon a vnútornú angažovanosť na 

sebazdokonaľovanie, pričom využíva motiváciu a ako uvádza Zelingrová (2011) aj 

navádzanie na samostatné riešenie problému.  

Úlohou kouča je naučiť odkrývať, využívať a posilňovať vlastné zdroje, pracovať so 

svojimi rezervami a prednosťami a svoju energiu venovať prekonávaniu problémov 

(Dobrovič 2012). Základom koučovania je myslenie, ktoré je potrebné od základov zmeniť. 
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Keď budeme úspešní, potom môžeme meniť naše správanie, a až napokon vedenie ostatných 

(Urban 2007). 

Motivácia podľa Sojku (2007) vysvetľuje podstatu spávania jedincov, pričom skúma, 

prečo konajú tak, ako konajú. Vychádza z vnútorných potrieb, ktoré determinujú správanie 

jedinca oveľa intenzívnejšie, ako atribúty vplyvu externých stimulov. Armstrong (2008) 

dodáva, že ľudia sú ochotní podávať vysoké výkony keď vidia, že ich práca je ocenená. 

Motivácia ľudí je skutočným kľúčom k úspechu.  

Pri motivovaní je dôležité vybrať faktory, ktoré oslovia jednotlivých pracovníkov 

(Khelerová 2006). Nájsť to, čo jedinca vo firme skutočne motivuje, si vyžaduje poznať 

človeka s jeho potrebami, návykmi, záujmami, ideálmi a hodnotami (Hroník 2006). 

 

VÝSLEDKY VÝSKUMU  

Výskum bol realizovaný v podnikoch súkromnej sféry, ako aj vo verejných inštitúciách, 

v ktorých prebiehajú vzdelávania a kurzy zamerané na rozvoj manažérov. Výskumu sa 

zúčastnilo 70 manažérov vo veku od 24 až 62 rokov (priemerný vek 38,53 roka), z toho 38 

manažérov a 32 manažérok. 

Cieľom výskumu bolo venovať pozornosť problematike rozvoja vybraných 

manažérskych zručností a ich efektívnemu rozvíjaniu v pracovnom procese, a tomu aké majú 

manažéri možnosti ďalej sa vzdelávať. Ich mienku sme zisťovali prostredníctvom nami 

zostaveného dotazníka zameraného na oblasť motivácie a koučingu (KK) a dotazníka 

rozvíjania manažérskych zručností (MZ). Dotazníky obsahujú po 20 položiek s päťbodovou 

odpoveďovou stupnicou na Likertovej škále (1 – určite nie, 2 – skôr nie, 3 – neviem, 4 – skôr 

áno, 5– určite áno). 

Na základe cieľa výskumu sme stanovili hypotézu: „Predpokladáme, že existujú 

štatisticky významné súvislosti medzi poznatkami z oblasti koučingu, rozvíjaním 

manažérskych zručností a motiváciou“. Hypotézu sme overovali prostredníctvom 

Pearsonovho korelačného koeficientu. Výsledky korelačnej analýzy sme zaznamenali 

v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1: Súvislosti medzi poznatkami z oblasti motivácie a koučingu (KK) a rozvíjaním 

manažérskych zručností (MZ) 

    

MZ  

KK 

MZ1a MZ1b MZ1c MZ1d MZ2a MZ2b MZ2c MZ2d MZ3 MZ4 MZ5 

KK2   ,291* ,255*        

KK5  -

,312** 

         

KK6      -,299*    ,254*  

KK7          ,283*  

KK8    ,239*     ,344**   

KK10          ,274*  

KK11   ,315**       ,261*  

KK12           ,316** 

KK13       ,296*    ,236* 

KK14   ,426**         

KK15          ,380**  

KK16  ,245*          

KK17    ,334**        

KK19          303*  
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Tabuľka 2: Súvislosti medzi poznatkami z oblasti motivácie a koučingu (KK) a rozvíjaním 

manažérskych zručností (MZ) pokračovanie 

   MZ 

KK   

MZ6 MZ7 MZ8 MZ10 MZ11 MZ12 MZ14 MZ15 MZ17 MZ18 MZ19 

KK1 -283*           

KK3  ,263*          

KK4    ,243*     ,241*   

KK6         ,237*   

KK7 ,307**   ,242* ,329** ,278* ,247* ,324** ,470** ,319** ,308* 

KK8          ,266*  

KK9 ,266*           

KK10  ,263*      ,244* ,376**   

KK11  ,247* ,276*         

KK12 ,279*   ,249*        

KK14        -,288* -,253*   

KK15  ,360** ,355**         

KK18  ,253*  ,260*        

KK19  ,273*         ,286* 

KK20    ,286* ,321*     ,398**  

 

Legenda:  

*   KK1: Mám jasné a konkrétne predstavy o tom, čo je to koučing.KK2: Koučing rozširuje 

mozaiku manažérskych kompetencií. KK3: Vďaka získavaniu poznatkov z oblasti koučingu 

dokáže manažér lepšie stanovovať ciele. KK4: Vedomosti o koučingu mi umožňujú pochopiť 

správanie ľudí. KK5: Koučing zasahuje do súkromia ľudí. KK6: Koučing zvyšuje efektívnosť 

manažérskej práce. KK7: Získavanie vedomostí v oblasti koučingu je potrebné pre 

vykonávanie manažérskej práce. KK8: Poznatky z oblasti koučingu  majú pre mňa prínos 
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v ďalšom osobnostnom rozvoji. KK9: Koučing je možné využiť len v súkromných firmách. 

KK10: Kompetencie kouča sú potrebné v manažérskej práci. KK11: Vzdelávanie v oblasti 

koučingu vnímam ako prínosné pre prácu manažéra. KK12: Na základe poznatkov z oblasti 

koučingu lepšie poznávam ľudí. KK13: Koučing môžu robiť len špeciálne pripravení ľudia. 

KK14: Koučing patrí medzi základné manažérske kompetencie. KK15: Vzdelávanie v oblasti 

koučingu zvyšuje efektívnosť riadenia medziľudských vzťahov. KK16: Poznatky z oblasti 

koučingu  majú pre mňa prínos v ďalšom manažérskom vzdelávaní. KK17: Koučing  je 

metóda, ako efektívne viesť ľudí. KK18: Zručnosti kouča podporujú manažérske 

kompetencie. KK19: Vďaka získavaniu vedomostí v oblasti koučingu dokáže manažér lepšie 

motivovať ľudí. KK20: Očakávam, že informácie o koučingu mi pomôžu v práci s ľuďmi. 

*    MZ1: Ako hodnotíte svoje manažérske zručnosti. MZ2: Ako hodnotíte svoje komunikačné 

zručnosti. MZ3: Ako hodnotíte možnosti zlepšovať manažérske zručnosti. MZ4: Ako 

hodnotíte zabezpečenie vzdelávania manažérskych zručností. MZ5: Ako hodnotíte využitie 

získaných manažérskych poznatkov v praxi. MZ6: Ako hodnotíte ponuku vzdelávacích 

kurzov na vašom pracovisku. MZ7: Ako hodnotíte prínos vzdelávacích programov. MZ8: 

Ako hodnotíte uplatnenie zručností získaných na vzdelávacích kurzoch v praxi. MZ10: Ako 

hodnotíte vhodnosť používaných vzdelávacích metód. MZ11: Nakoľko bola dĺžka kurzu 

primeraná prednášaným témam. MZ12: Ako hodnotíte zabezpečenie jazykových vzdelávacích 

kurzov. MZ14: Ako hodnotíte komunikáciu v rámci tímu (team-building). MZ15: Rozvinuté 

manažérske zručnosti mi umožňujú lepšie pochopiť správanie ľudí. MZ17: Ako hodnotíte 

zabezpečenie odborných vzdelávacích kurzov v rámci zvýšenia manažérskych zručností. 

MZ18: Ako hodnotíte kvalitu vzdelávacích kurzov. MZ19: Ako hodnotíte svoje vedomosti 

získané  na vzdelávacích kurzoch.  

 

Štatisticky významné pozitívne korelácie sme zaznamenali medzi viacerými položkami 

dotazníkov: poznatkami z oblasti koučingu (KK), rozvíjaním manažérskych zručností (MZ) 

respondentov. Manažéri, ktorí sú empatickí a zároveň manažéri, ktorí vedia správne klásť 

otázky a poskytovať spätnú väzbu si myslia, že koučing rozširuje mozaiku ich manažérskych 

kompetencií a v menšej miere zasahuje aj do ich súkromia. Na druhej strane zvyšuje 

efektívnosť ich manažérskej práce a je aj prínosom v ich ďalšom osobnostnom rozvoji.  

Pozitívnu koreláciu sme zaznamenali medzi zabezpečením vzdelávania manažérskych 

zručností zamestnávateľom a zvyšovaním efektívnosti manažérskej prace v oblasti koučingu. 

Tí respondenti, ktorí mali možnosť vzdelávať sa v manažérskych zručnostiach a zlepšovať sa 
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v nich si myslia, že poznatky a vedomosti v tejto oblasti im pomôžu pri efektívnosti ich práce. 

V tejto súvislosti  väčšina manažérov uviedla, že kompetencie kouča sú potrebné 

v manažérskej práci. 

Ďalšie štatisticky významné pozitívne korelácie sme zaznamenali medzi empatiou 

a vzdelávaním v oblasti koučingu. Manažéri s rozvinutou empatiou majú záujem a možnosti 

vzdelávať sa v tejto oblasti a v neposlednom rade si myslia, že koučing má pre nich prínos 

v ďalšom manažérskom vzdelávaní.   

Pozitívnu koreláciu sme tiež zaznamenali u manažérov, ktorí mali možnosť vzdelávať sa 

v rozvíjaní manažérskych zručností. Títo manažéri uviedli, že vzdelávanie im pomohlo lepšie 

motivovať ľudí, čo je pre každý podnik prínosom. Manažérov môžeme vzdelávať rôznymi 

spôsobmi a metódami, vždy však záleží na konkrétnej organizácií, akým spôsobom sa 

rozhodne svojich zamestnancov vzdelávať a  koľko a aké prostriedky k tomu využije.  

Nami oslovení manažéri vo výskume uviedli spokojnosť s vhodnosťou používaných 

metód na vzdelávacích kurzoch, čo im zároveň pomohlo lepšie pochopiť správanie ľudí. 

Ďalšia štatisticky významná súvislosť nám naznačuje, že organizovanie seminárov pre 

manažérov v oblasti koučingu pozitívne vplýva na lepšie poznávanie správania a potrieb ľudí. 

Obdobný záver platí aj pre skúmanie súvislostí medzi kvalitou vykonávanej manažérskej 

práce a vzdelávaním v oblasti koučingu.  

Výskumom bola ďalej potvrdená súvislosť medzi získavaním vedomosti v oblasti 

koučingu a aktivitami zamestnávateľa (napríklad team-building), ako aj kvalitou 

poskytovaných školení. V rámci výskumu sme zistili štatisticky významnú koreláciu medzi 

prínosom vzdelávacích programov a kompetenciami kouča. Respondenti uviedli, že 

vzdelávacie programy napomáhajú kompetenciám kouča pri ich manažérskej práci.  

Ďalšia pozitívna korelácia naznačuje súvislosť medzi poznávaním ľudí vďaka metódam 

z oblasti koučingu a ponukou kurzov na pracovisku. Vo výskume sme u väčšiny 

prvostupňových manažérov zistili, že aj bez získaných poznatkov z oblasti koučingu dokážu 

pochopiť správanie a potreby ľudí. Odborné vzdelávanie pozitívne vplýva na efektívnosť 

riadenia medziľudských vzťahov a manažéri tak môžu lepšie vykonávať svoju prácu, čo nám 

potvrdzuje aj ďalšia súvislosť s motivovaním zamestnancov.   

Z hľadiska motivácie sme zaznamenali štatisticky významné pozitívne korelácie medzi 

koučingom, voľnosťou režimu práce, odmenou za prácu a prežívaním súťaživosti medzi 
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spolupracovníkmi. Manažéri strednej úrovne, ktorí v našom výskume uviedli, že  majú 

konkrétne predstavy o tom, čo je to koučing, uprednostňujú voľný režim práce, ich prežívanie 

súťaživosti voči ostatným spolupracovníkom nie pre nich až také dôležité, ako dobre 

ohodnotená odmena za prácu. Tá istá vzorka manažérov sa stotožňuje s názorom, že koučing 

nezasahuje do súkromia ľudí.  

Odmena za vykonanú prácu je pre každého jednotlivca veľmi dôležitá. Existuje 

množstvo foriem  motivácie, no neexistuje žiaden zaručený spôsob. Nájsť to, čo je pre 

konkrétneho jedinca vo firme skutočne motivujúce, si vyžaduje poznať človeka celého. 

Väčšina manažérov v našom výskume uviedla, že odmena za vykonanú prácu pozitívne 

vplýva na efektívnosť manažérskej práce. Na základe analýz konštatujeme, že stanovená 

hypotéza: „Predpokladáme, že existujú štatisticky významné súvislosti medzi poznatkami 

z oblasti koučingu, rozvíjaním manažérskych zručností a motiváciou“ sa potvrdila. 

 

DISKUSIA 

     Cieľom výskumu bolo zistiť, či existujú štatisticky významné súvislosti medzi 

manažérskymi zručnosťami, koučingom a motiváciou. Analýzou sme zistili existenciu 

pozitívnych súvislostí medzi poznatkami z oblasti koučingu a rozvíjaním manažérskych 

zručností. Manažéri, ktorí mali možnosť rozvíjať sa v manažérskych zručnostiach a zlepšovať 

sa v nich, uviedli, že tieto získané poznatky im pomohli pri zvyšovaní efektívnosti ich 

manažérskej práce. U manažérov, ktorí majú dobre vyvinutú empatiu a vedia poskytovať 

spätnú väzbu sme zaznamenali zvýšenie efektívnosti manažérskej práce v oblasti koučingu.  

Manažéri strednej úrovne, ktorí v našom výskume uviedli, že majú konkrétne predstavy 

o tom, čo je to koučing a zároveň majú dostatočné poznatky z tejto oblasti, uprednostňujú 

voľný režim práce a možnosť postupu v zamestnaní. Ich prežívanie súťaživosti voči 

spolupracovníkom nie je pre nich až také dôležité, ako dobre ohodnotená odmena za prácu, 

ktorá pozitívne vplýva na efektívnosť manažérskej práce. Manažéri, ktorí majú dobre 

vyvinuté manažérske zručnosti, majú väčšiu možnosť postupu v zamestnaní a ako dobrý 

motivačný prostriedok uprednostňujú vzrušujúce pracovné podmienky.  
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ZÁVER 

Manažérske zručnosti, schopnosti a vzdelávanie sú pre udržanie konkurencieschopnosti 

podniku veľmi potrebné (Čekan, 2010). Dôležité je, aby organizácie vedeli predvídať smer 

vývoja svojho segmentu podnikania a cielene na to pripravili aj svojich zamestnancov. Na 

zastávanie manažérskych pozícií je potrebná dlhodobá prax, ich vykonávanie sa neviaže na 

vopred predpísaný počet rokov. Pre výber manažérov nie sú rozhodujúce formálne kritériá, 

ale ich schopnosti a zručnosti preukázané dosahovanými výsledkami práce.  

Výskumom sme zistili, že manažéri majú záujem sa ďalej vzdelávať, majú rozsiahle 

poznatky a skúsenosti v oblasti koučingu. Pre manažérov, ktorí sa zúčastnili nášho výskumu, 

sú vzrušujúce pracovné podmienky silným motivačným faktorom. Prioritou každej 

organizácie by mali byť dobre kvalifikovaní manažéri, do ktorých by mala organizácia 

investovať prostredníctvom ich ďalšieho rozvoja a vzdelávania.  
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