Příloha 1 – Dotazník praktické části
Dobrý den,
jmenuji se Daniela Jezdinská a chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého anonymního
dotazníku. Studuji školský management a údaje potřebuji k bakalářské práci. Je zaměřena
na to, zda ředitelé a jejich zástupci znají koučovaní a v případě že ano, zda ho využívají a
s jakými výsledky.
Pokud máte s koučováním pedagogických pracovníků zkušenosti a souhlasili byste s mojí
návštěvou za účelem krátkého rozhovoru na toto téma, sdělte mi to prosím odpovědí na můj
e-mail.
Předem Vám velmi děkuji za Váš čas a odpovědi.

1. Délka mé praxe na pozici ředitele popřípadě zástupce je:


0 – 5 let



6 – 10 let



11 let a výš

2. Jsem:


muž



žena

3. Setkal/a jste se už s pojmem koučování? Prosím, při odpovědi "ne" dotazník hned
odešlete.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne
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4. Využíváte koučování při řízení pedagogických pracovníků? Prosím, při odpovědi
"ne" dotazník hned odešlete.


rozhodně ano



spíše ano



rozhodně ne



spíše ne

5. Koučování využívám při propojování individuálních cílů pedagogických pracovníků
s cíli kolektivními.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne

6. Koučování využívám při uzavírání smluv o pracovním výkonu u pedagogických
pracovníků.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne

7. Koučování využívám při podpoře sebedůvěry u pedagogických pracovníků.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne
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8. Koučování využívám při rozvoji potenciálu pedagogických pracovníků.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne

9. Koučování využívám při vypracování plánu osobního rozvoje pedagogických
pracovníků.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne

10. Koučování využívám při posilování pravomocí a odpovědnosti za výkon.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne

11. Koučování využívám při odhalování příčin problémů a při dohodě na jejich
odstranění.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne
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12. Koučování využívám při poskytování zpětné vazby.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne

13. Využití koučování v naší škole přispělo ke zvýšení výkonnosti pedagogických
pracovníků.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne

14. Využití koučování v naší škole přispělo ke zlepšení vztahu mezi vedením a
pedagogickými pracovníky.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne

15. Využití koučování v naší škole přispělo ke zlepšení celkové pracovní atmosféry.


rozhodně ano



spíše ano



spíše ne



rozhodně ne

IV

Příloha 2 – Přepis interview s řediteli nebo zástupci ředitele
Přepis interview s ředitelem A
Délka praxe ve vedoucí funkci ředitele A je 12 let a působí na základní škole s 680 žáky.
1. Kde jste se s koučováním setkal?
V Koučink Akademii Libchavy. Tenkrát jsem dostal e-mail, jestli se chci přihlásit, tak
jsem se přihlásil. A jezdil jsem tam rád. Teď jsem zase na kurzu Učitel mentorem.
2. Co Vám koučování přineslo pro praxi ředitele základní školy?
Co mi přineslo asi nejvíce? No, jsme poměrně velká škola. Byl jsem zvyklý vše
vymýšlet sám a dávat pokyny. Už jsem se z toho cítil unavený. Takže jsem se naučil
zadat úkol, ptát se kouzelnými otázkami a poslouchat a zapisovat si plno různých
nápadů, které by mě ani nenapadly. To mi moc pomohlo, prostě nemuset vše vymýšlet.
Naučil jsem se naslouchat, nepřerušovat, neradit, netlačit, prostě mnohem větší klid.

3. Při jakých činnostech řízení pracovního výkonu koučování uplatňujete?
Při plánu osobního rozvoje, při delegování a taky když mám s učitelkou nějaký problém,
že se prostě něco nedařilo, jak jsem si představoval.

4. Můžete popsat nějakou konkrétní zkušenost při řízení pracovního výkonu s využitím
koučování?
Jsem matematik a spíš introvert. Proto mi strašně pomohlo, že jsem dostal na nějaké
aktivity „přesný“ návod. Ujíždím na GROW modelu. Vím, že to samozřejmě nejde
úplně přesně podle návodu jako třeba vyměnit si olej v autě. Je to práce s lidmi. Ale
jistou kostru mám a to mi moc pomáhá. Používám ho, kde se dá. A baví mě pozorovat
učitelky, když se ptám „Co ještě?“ a pak zase „Co ještě?“ Prostě úplně vidím, jak musejí
přemýšlet, a mám radost, že to netáhnu celé sám. Ale to už jsem říkal.
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Přepis interview se zástupkyní ředitele B
Paní zástupkyně je ve funkci pátým rokem. Působí na škole se 176 žáky.

1. Kde jste se s koučováním setkala?
Tak to víš. V Koučink Akademii, kde jsme se potkaly. Oslovili pana ředitele a ten mě
vzal s sebou.

2. Co Vám koučování přineslo pro praxi ředitele základní školy?
Já díky kurzu udělala obrovský skok v osobním životě. Naučila jsem si stanovit priority.
Jsem vyrovnanější, klidná a hlavně jsem se naučila nebrat si věci osobně. To se v praxi
náramně projevilo. Méně si ke mně učitelé dovolí. Přece jen jsem zástupkyně, někteří
zkoušeli, kam až můžou a co to se mnou udělá. Určitě to zlepšilo a ustálilo náš vztah.
Mívala jsem tendence hodně s nimi kamarádit, ale to úplně nejde. Zneužívali moji
ochotu. Mnoho povinností jsem dělávala za ně. Vidí mě jako větší autoritu. Neskutečně
se mi ulevilo a práce mě baví víc. Jo, a taky jsme teď sehranější s panem ředitelem.
Táhneme za jeden provaz i metodicky nebo jak to říct.

3. Při jakých činnostech řízení pracovního výkonu koučování uplatňujete?
Při rozvoji učitelů. Řeknu cíl, kam se potřebujeme za školu dostat a pak se ptám a někdy
žasnu, jak hodně proto jsou učitelé schopni udělat vlastními aktivitami a taky se za tím
účelem rozvíjet. A vlastně jsem se naučila klást chytré otázky i během každodenních
neformálních rozhovorů. Ty dokážou až kouzelně přehodit očekávanou aktivitu z mé
strany na učitele a tím, že to vysloví sami, hned to raději udělají. Třeba nedávno s kaluží,
to byla sranda. Máme dvě vychovatelky, které rády řeší chybu ostatních. Někdy mi
přijde, že si v tom snad i libují, což je celkově smutné. Nedávno ke mně přišly dost
nabroušené. Bylo to kvůli opravě komunikace ze strany obce, protože se právě po té
opravě dělala na cestě, kterou chodily s dětmi na procházku, velká louže. Sama bych si
řekla, že se to moc nepovedlo, no tak to obejdeme a asi bych to panu řediteli řekla jen
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jako podnět mezi řečí o něčem jiném. Rozhodně bych si tím nenechala zkazit den nebo
snad i celý týden. Ale kolegyně to za velký problém měly. Zeptala jsem se jich: „A jak
byste to vyřešily vy?“ Asi pět vteřin byly v šoku, že nesdílím jejich rozčílení a taky
z toho, že se musejí aktivně zamyslet. Poté řekly skoro stejně. „Budeme chodit druhou
cestou“ Bylo to vyřešené hned a ke spokojenosti obou stran. Kdybych jim řekla já, ať
chodí druhou cestou, vnitřně by to nepřijaly a možná by se i chtěly dohadovat.

4. Můžete popsat nějakou konkrétní zkušenost při řízení pracovního výkonu s využitím
koučování?
Je to už asi rok, co jsem si pozvala angličtinářku. S panem ředitelem jsme moc dobře
věděli, že nás bota tlačí ve výuce angličtiny. Také byly podněty ze strany rodičů.
Jednotvárná výuka, děti to nebavilo. Paní učitelka měla teprve druhý rok praxe. Cítila
jsem, že je schopná, ale žádné kroky ke změně z její strany nebyly. Pozvala jsem si ji,
abych jí popsala problém. Pomocí metody GROW, kdy si sama definovala cíl, si
přicházela na plno možností situaci napravit. Dokonce i takové, že jsem o nich slyšela
poprvé. Dohodly jsme se na konkrétním plánu, jak budeme postupovat, včetně časových
termínů. No a teď máme partnerskou školu a společný projekt dostal i republikové
ocenění kvality.

Přepis interview s ředitelkou C
Paní ředitelka má praxi devět let a pracuje na škole, kterou navštěvuje 301 žáků.

1. Kde jste se s koučováním setkala?
V Koučink Akademii. Byla jsem dotázána e-mailem. Moc ráda jsem tam jezdila. Byl to
prostor i pro vzájemné sdílení kolegů. Učili jsme se na konkrétních problémech, které
se tehdy na našich školách aktuálně řešily.
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2. Co Vám koučování přineslo pro praxi ředitele základní školy?
V mém případě to přineslo zlepšení komunikace ve všech směrech – s učiteli, žáky
rodiči, institucemi. Naučila jsem se více naslouchat a nechat lidi mluvit. Mám rychlé
životní tempo, což se promítalo i do komunikace v práci. Chtěla jsem mít vše vyřešené
co nejdřív, a tak se stávalo, že jsem myslela za ně. Já jim vlastně i napovídala, co mi
„asi“ chtějí odpovědět. To není dobře. Po několika minutách rozhovoru mi ani tolikrát
neřekli, co mi chtěli říct. V Akademii mi to došlo. Jsem za to moc ráda. Schopnost
komunikovat patří podle mě k základním dovednostem ředitelů. A celková atmosféra se
tak nějak zklidnila.

3. Při jakých činnostech řízení pracovního výkonu koučování uplatňujete?
Já hlavně při sebehodnocení učitelů a při zpětné vazbě. Taky při řešení problému při
výkonu. Tím, že „donutím“ učitelky přemýšlet a vyjádřit se, často zjišťuju, že problém
pramení odjinud než ze školy. Když vím, můžu řešit.

4. Můžete popsat nějakou konkrétní zkušenost při řízení pracovního výkonu s využitím
koučování?
Já si oblíbila kolo rovnováhy. Nádherně se hodí pro sebehodnocení, zpětnou vazbu i pro
cesty rozvoje. Učitelé se nejen musí zamyslet nad svým výkonem, ale ještě to píší, a
škálují. Taky se musejí hlouběji zamyslet, přece jen je tam osm okének. Působí to i na
víc smyslů. Řekla bych, že jak to i vidí, víc je to nutí něco zlepšit. Taky se kolo schová
na další období a dá se porovnávat, jestli tam k posunu došlo.
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Příloha 3 – Kontrolní seznam týkající se dohod o pracovním výkonu a rozvoji
(Armstrong, 2011, s. 336)

1. Existuje aktualizovaný profil role, který stanovuje hlavní oblasti výsledku a
požadavky na schopnosti?
2. Byly pro každou z hlavních oblastí výsledku stanoveny SMART cíle?
3. Byli pracovníci vedeni k tomu, aby sami pro sebe formulovali plány pracovního
výkonu a osobního rozvoje?
4. Byl dohodnut nějaký realistický plán rozvoje/zlepšování pracovního výkonu, který
by zlepšil silné stránky a překonal slabé stránky?
5. Byl dohodnut nějaký dosažitelný plán osobního rozvoje?
6. Jsou plány založeny na nějaké analýze dosavadního pracovního výkonu a na
nějakém posouzení budoucích požadavků (nové dovednosti, které bude třeba si
osvojit, nové úkoly pro pracovníka v dané roli, změny role nebo pole působnosti
funkce)?
7. Uvádějí plány kritéria úspěšnosti – jak budou manažer a pracovník vědět, že bylo
dosaženo žádoucích výsledků?
8. Bylo dohody dosaženo prostřednictvím konstruktivního dialogu, s plným zapojením
daného pracovníka a bez jakéhokoliv nátlaku ze strany manažera?
9. Dostalo se pracovníkům podpory a pravomocí potřebných k realizaci plánu?
10. Byla učiněna opatření pro monitorování a zkoumání a posuzování pokroku, aniž by
to bylo skličující, deprimující a nesnesitelné?
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Příloha 4 – Kontrolní seznam pro stanovování cílů (Armstrong, 2011, s. 336)

1. Byl proces stanovování cílů založený na dohodnutém a aktualizovaném profilu role,
který stanovuje hlavní oblasti výsledků?
2. Mají cíle jasný vztah k hlavním oblastem výsledků v profilu role?
3. Jsou individuální cíle propojeny s podnikovými cíli?
4. Jestliže jsou cíle přenášeny dolů kaskádovitým způsobem, existuje nějaký prostor
pro to, aby pracovník o svých vlastních cílech mohl diskutovat a modifikovat je?
5. Byly cíle stanovovány společně manažerem a pracovníkem?
6. Podporují cíle jasně a konkrétně plnění cílů týmů a útvaru?
7. Jsou cíle konkrétní, specifické a termínované?
8. Jsou cíle podnětné a náročné?
9. Jsou cíle realistické a dosažitelné?
10. Byla pro každý cíl stanovena kritéria úspěšnosti?
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Příloha 5 – Kontrolní seznam pro zpětnou vazbu (Armstrong, 2011, s. 337)

1. Týká se zpětná vazba skutečných událostí nebo pozorovaného chování?
2. Je zpětná vazba prezentována jako popis toho, co se stalo, a nemá formu nějakého
soudu či názoru?
3. Týká se zpětná vazba spíše konkrétních bodů chování, než aby vyjadřovala nějaké
obecné, povšechné pocity nebo dojmy?
4. Je zpětná vazba založena spíše na otázkách než na tvrzeních?
5. Omezuje se zpětná vazba na klíčové záležitosti a problémy?
6. Zaměřuje se zpětná vazba na ty aspekty pracovního výkonu, které může daný
pracovník zlepšit?
7. Je zpětná vazba pozitivní?
8. Je zpětná vazba konstruktivní?
9. Byla zpětná vazba zabudována do práce samé tak, aby si ji mohli pracovníci
generovat sami?
10. Poskytuje zpětná vazba náležitou a přiměřenou základnu pro akci?
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Příloha 6 – Kontrolní seznam pro přípravu manažera na zkoumání a posuzování
pracovního výkonu (Armstrong, 2011, s. 337-338)

1. Jak si podle vás daný pracovník v průběhu zkoumaného období při plnění svých
cílů vedl?
2. Do jaké míry byly kroky a chování daného pracovníka v souladu s požadavky na
schopnosti chování?
3. Jak dobře byly uskutečňovány plány všech bodů zlepšení, rozvoje či vzdělávání
dohodnuté při posledním setkání za účelem zkoumání a posuzování pracovního
výkonu?
4. Jaké cíle vztahující se ke klíčovým úkolům daného pracovníka byste s ním rádi pro
následující zkoumané období dohodli?
5. Měl daný pracovník při vykonávání své práce nějaké problémy? Jestliže ano,
o jaký druh problémů šlo a co se s nimi dá udělat?
6. Jste spokojení s tím, že jste poskytovali danému pracovníkovi dostatečné vedení
nebo pomoc, které očekával? Jestliže nikoliv, jakou další pomoc či jaké další
vedení byste mohli poskytovat?
7. Byly dovednosti a schopnosti daného pracovníka využívány co nejlépe? Jestliže
nikoliv, co by se mělo udělat?
8. Je daný pracovník připravený převzít na svém současném pracovním místě další
povinnosti a odpovědnost? Jestliže ano, jaké?
9. Domníváte se, že by daný pracovník a organizace měli prospěch z toho, kdyby se
mu poskytly další zkušenosti v jiných oblastech práce?
10. Jakými směry by se podle vás mohla ubírat kariéra daného jedince v organizaci?
11. Jaký rozvoj nebo jaké vzdělávání daný pracovník potřebuje, aby to přispělo k jeho
práci a/ nebo k jeho další kariéře v organizaci?
12. Existují nějaké speciální projekty, kterých by se daný pracovník mohl zúčastnit a
které by přispěly k jeho rozvoji?
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Příloha 7 – Kontrolní seznam pro přípravu pracovníka na zkoumání a posuzování jeho
výkonu (Armstrong, 2011, s. 338)

1. Jak dobře jste si podle vás v průběhu zkoumaného období vedl v dosahování svých
cílů?
2. Jak dobře se uskutečňovaly plány zlepšování, rozvoje nebo vzdělávání dohodnuté
na vašem posledním setkání za účelem zkoumání a posuzování pracovního
výkonu?
3. Jaké cíle vztahující se ke klíčovým úkolům vašeho současného pracovního místa
byste rád se svým manažerem dohodl na následující období?
4. Setkal jste se při vykonávání své práce s nějakými problémy? Jestliže ano, jaký
druh problémů to byl a co by se s nimi dalo udělat?
5. Myslíte si, že by vám váš manažer mohl poskytovat více vedení nebo pomoci
v tom, co od vás očekává? Jestliže ano, jaké vedení nebo jakou pomoc
potřebujete?
6. Myslíte si, že jsou vaše dovednosti a schopnosti využívány tím nejlepším
způsobem? Jestliže ne, pak co je s tím třeba udělat?
7. Máte pocit, že jste připraven převzít na svém současném pracovním místě další
povinnosti a odpovědnosti? Jestliže ano, co byste rád dělal?
8. Získal byste rád další zkušenosti v jiných příbuzných oblastech práce? Jestliže ano,
jaké?
9. Jakými směry byste rád, aby se ubírala vaše kariéra v organizaci?
10. Jaký rozvoj, vzdělávání nebo výcvik byste rád absolvoval, aby vám to pomohlo ve
vaší práci a/nebo posunulo vaši kariéru v organizaci kupředu?
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Příloha 8 – Kontrolní seznam pro řízení pracovníků s nedostatečným výkonem
(Armstrong, 2011, s. 340-342)
Nedostatečné plnění cílů – záležitosti ke zvážení
1. Do jaké míry nebylo cílů dosaženo?
2. Jaké konkrétní případy podstandardního pracovního výkonu existovaly?
3. Opravdu daný pracovník v plné míře pochopil, co se od něho očekává?
4. Dostal daný pracovník od svého manažera nebo vedoucího týmu dostatečné vedení,
pokyny a pomoc?
5. Měl daný pracovník dostatečnou pomoc a podporu od svých spolupracovníků?
6. Měl daný pracovník k dispozici požadované zdroje?
7. Existovaly nějaké jiné faktory, které pracovník neměl pod kontrolou, jako např.
nepřiměřený systém práce nebo nepředvídatelné vnější události a tlaky, které jeho
pracovní výkon ovlivnily?
8. Byl příslušný problém způsoben jakýmikoliv nedostatečnými znalostmi nebo
nedostatkem dovedností?
9. Do jaké míry, pokud vůbec, bylo nesplnění cílů nebo standardů výkonu prostě
důsledkem nedostatečného úsilí nebo zájmu na straně daného pracovníka?

Nedostatečné plnění cílů – možné nápravné akce
1. Vyjasnit cíle a v případě nutnosti je přeformulovat tak, aby byly dosažitelné (nikoliv
však příliš snadné).
2. Provést

redesign/přestavbu

pracovního

místa

(úpravu

úkolů

a

povinností/odpovědnosti), aby se tak zabezpečila přiměřenější základna pro
dosahování lepších výsledků.
3. Zlepšit systém práce.
4. Zlepšit způsob vedení, usměrňování a podpory ze strany manažera nebo vedoucího
týmu.
5. Znovu prověřit složení týmu a jeho metod práce, po čemž by měl – pokud je to
nezbytné – následovat program týmového vzdělávání (team–buildingu).
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6. Zlepšit zpětnou vazbu týkající se výsledku daného pracovníka a po poskytnutí
zpětné vazby monitorovat pracovní výkon, aby se zajistilo, že budou podniknuty
nezbytné kroky.
7. Podněcovat pracovníky k tomu, aby sami rozvíjeli dodatečné znalosti nebo
dovednosti a při tom jim v případě potřeby poskytovat vedení a koučování. Je-li sebe
rozvíjení nevhodné nebo nedostatečné, uspořádat konkrétní vzdělávání nebo
koučování v oblastech, v nichž byly zjištěny nedostatky ve znalostech nebo
dovednostech.
8. Pomáhat pracovníkům, aby se učili ze svých chyb a omylů a aby věděli, jak
minimalizovat riziko, že se budou opakovat.
9. Vést pracovníky k tomu, aby uznali, že určité stránky jejich chování přispěly
k nedostatečným výsledkům a vést je k tomu, aby souhlasili s uskutečněním
určitých konkrétních modifikací v chování.
10. Dohodnout celkový plán zlepšování pracovního výkonu.

Zacházení s problémy v postojích a chování
1. Proč si myslíte, že existuje problém týkající se postoje nebo chování pracovníka?
2. Jaké důkazy máte pro to, že daný postoj/dané chování vytváří problém v pracovním
výkonu? (Uveďte skutečné příklady.)
3. Diskutovali jste o tom s pracovníkem v okamžiku, kdy došlo ke špatnému
pracovnímu výkonu, o němž jste přesvědčení, že by mohl být připsán na vrub
negativních postojů nebo chování?
4. Jak daný pracovník reagoval, když jste jej požádali, aby se k některému z těchto
případů vyjádřil?
5. Jaké kroky jste učinili, abyste danému pracovníkovi umožnili uznat jeho vlastní
problém nebo situaci a diskutovat o něm s vámi?
6. Vzali jste v úvahu skutečnost, že všeobecně je snazší změnit chování než hluboce
zakořeněné postoje?
7. Byli jste úspěšní v dosahování dohody o příčině problému? Co by se s tím mělo
dělat?
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8. Jestliže ano, dohodli jste se na tom, jak by měl pracovník problém zvládnout, a to
s jakoukoliv pomocí, kterou byste mohli poskytnout vy a možná i jiní lidé?
9. Pomůže dodatečné koučování nebo mentorování?
10. Je to problém, který byste přenechali k vyřešení jiným místům či osobám
zabývajícím se konzultováním (např. členům útvaru lidských zdrojů)?

Neochota akceptovat cíle
1. Do jaké míry jsem si jist, že tohle je dosažitelný cíl nebo standard?
2. Mám nějaký „benchmarkingový“ (porovnatelný) důkaz, že cíle nebo standardy této
povahy byly za podobných okolností/podmínek dosaženy jinými lidmi?
3. Je z mého hlediska rozumné žádat tohoto konkrétního jedince, aby daného cíle nebo
standardu dosáhl, a to s přihlédnutím k jeho zkušenostem nebo kvalifikaci/přípravě
na povolání nebo k okolnostem, za nichž se daná práce vykonává?
4. Má daný jedinec nějaký rozumný důvod pro odmítání tohoto cíle nebo standardu?
5. Jestliže nikoliv, tak proč se uchýlil k tomuto přístupu?
6. Trvám na tomto cíli nebo standardu navzdory námitkám daného jedince? Jestliže
ne, do jaké míry jsem připravený tento cíl modifikovat?
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Příloha 9 – Faktory ovlivňující pracovní výkon manažerů (Armstrong, 2011, s. 343)
Faktory, které nemá manažer pod kontrolou
1. Nepředvídatelné změny okolností/podmínek, v nichž se práce vykonává – ať už jde
o vnitřní události nebo události vnucené z vnějšku.
2. Špatně definované povinnosti a odpovědnosti.
3. Nepřiměřené nebo nedosažitelné cíle nebo úkoly.
4. Nedostatečné vedení nebo podpora od manažerů nebo jiných lidí na vyšších
úrovních organizace.
5. Neodpovídající spolupráce nebo pomoc od kolegů.
6. Špatný systém práce.
7. Neodpovídající zdroje – peníze, personál, vybavení nebo čas.
8. Nedostatečné vzdělávání nebo výcvik.
9. Práce vyžaduje takové úrovně dovedností nebo znalostí, které daný jedinec nemá –
a nelze ani rozumně očekávat, že je bude mít.
10. Nedostatečná podpora nebo vedení.

Charakteristiky pracovního výkonu nebo chování, které mají manažeři pod
kontrolou
1. Špatný způsob vedení.
2. Nedostatečná pozornost věnovaná povinnostem a odpovědnostem lidí.
3. Špatný úsudek, nedostatek rozvážnosti.
4. Nerozhodnost.
5. Nekooperativnost.
6. Špatný člen týmu.
7. Nedostatečné plánovací a organizační dovednosti.
8. Neochota učit se ze zkušeností.
9. Neochota učit se na základě programů vzdělávání nebo koučování.
10. Lenost
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