
10.  Jak podle vás tento nejméně oblíbený 
aspekt ovlivňuje váš celkový výkon?

11.  Co se vám ve vaší aktuální pozici osvědčilo?

12.  Co byste rád(a) změnil(a)?

13.  Jak v aktuální pozici uplatňujete své do-
vednosti a nadání?

14.  Ve kterých oblastech si myslíte, že máte 
svázané ruce nebo vám chybí možnost 
využít naplno svůj potenciál?

15.  Co byste podle vás mohl(a) dělat jinak?

16.  Kdybyste měl(a) nadcházející měsíc na 
něčem zapracovat, co by to bylo a proč?

17.  Je něco, díky čemu by mohla být vaše prá-
ce více naplňující? Co to je a proč?

18.  V jaké oblasti byste si přál(a) dostávat více 
zpětné vazby?

 

PROFESNÍ RŮST

Někteří lidé mají profesní růst naplánovaný do 
nejmenších detailů. Jiní nemají tušení, co by 
chtěli dělat dál. Bez ohledu na to, jak jsou na 
tom vaši podřízení, je dobré téma budoucnosti 
na setkání naťuknout, abyste měli jistotu, že 
s nimi pracujete nejlepším možným způsobem 
a budou dlouhodobě spokojení. 

19.  Na které pracovní projekty jste nejpyšnější 
a co byste chtěl(a) dělat v další fázi?

20. Jaké dvě až tři nové dovednosti byste si 
chtěl(a) v této pozici osvojit? Co vás na 
nich láká?

ZAHÁJENÍ

Mnozí manažeři rádi používají každý týden při 
zahájení setkání ve dvou stejný neutrální úvod. 
Může se to zdát nudné, ale podřízené to sná-
ze přiměje ujmout se slova. Začnou tak mluvit 
o něčem, co mají na srdci (je to koneckonců 
jejich chvíle). Z reakcí také vytušíte, jak se daný 
týden cítí. 

1.  Jak se vám daří?

2.  Co se vám honí hlavou?

3.  Čím byste chtěl(a) začít?

4.  Co je nového?

SPOKOJENOST V PRÁCI

Otázkami na téma profesní spokojenosti se 
vám třeba podaří rozkrýt potenciální problémy 
dříve, než vypuknou naplno a způsobí nežá-
doucí zvrat. Snažte se zachytit indicie hlubších 
problémů a důkladně se doptávejte. 

5.  Jak se ve své roli cítíte?

6.  Jste tu spokojený/á? Čím to je?

7.  Máte pocit, že se ve své roli rozvíjíte? Proč 
si to myslíte?

8.  Co vás baví na projektech, na kterých teď 
děláte? Proč?

9.  Co vás momentálně na vaší práci nejvíce 
baví? Které z vašich činností by případně 
zvládl lépe někdo jiný (kolega) a vám to 
umožnilo věnovat se více tomu, co vás zají-
má?

Pokud si pravidelně plánujete setkání ve dvou s podřízenými, je to skvělé. Je ale třeba si také ohlídat, 
aby to byl užitečně strávený čas – pro vás i pro ně. Jak jej však vést, má-li to být setkání věnované 
jim, zejména pak v případech, kdy někteří podřízení mají problém „převzít otěže“?

Požádejte své podřízené, aby si připravili program setkání, a krom toho se vyzbrojte vlastními otáz-
kami. Inspirujte se následujícím seznamem – vybírejte z něj pro vás vhodné otázky. 
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33.  Pokud bychom se jako společnost mohli 
nějak zlepšit, jak bychom to měli udělat?

34.  Co byste v práci rád(a) změnil(a)? Proč 
právě toto?

35.  Kde vidíte v naší firmě největší potenciál ke 
zlepšení?

36.  Co bychom měli dělat a neděláme? Proč si 
to myslíte? 

37.  Co bychom podle vás měli přestat dělat 
a proč?

38.  Jak obecně vidíte budoucnost společnosti 
a proč? 

NÁZOR NA TÝM

Chcete si být jisti, že tým šlape na 100 %, a zde 
máte šanci odhalit problémy a příležitosti, kte-
ré mohou znamenat přínos pro všechny. 

39.  Jak byste popsali ducha týmu? Jaký typ 
člověka by do něj dobře zapadl a jaký by 
přinesl něco, co nám momentálně schází?

40. Jak se nám podle vás daří spolupracovat 
jako tým? Proč si to myslíte?

41.  Jak bychom se podle vás mohli v týmové 
spolupráci zlepšit? Proč si to myslíte?

42.  S kým byste rád(a) spolupracoval(a) častě-
ji, případně méně a proč?

43.  Jak byste popsal(a) rozdělení práce mezi 
členy týmu?

44.  Máte pocit, že od ostatních kolegů v týmu 
dostáváte adekvátní podporu? 

45.  Je něco, co byste na týmu rád(a) změnil(a)? 
Pokud ano, co to je?

21.  Ve kterých dalších pozicích byste si doká-
zal(a) sám/sama sebe v budoucnu představit? 
Jaké oblasti byste chtěl(a) prozkoumat?

22.  Pokud byste si mohl(a) vytvořit ideální po-
zici, jak by se lišila od toho, co nyní děláte?

23.  Jakým způsobem se ve vaší aktuální pozici 
rozvíjí, nebo naopak trpí váš profesní růst?

24.  Máte nějaké kariérní nebo rozvojové cíle, 
na které se momentálně nedokážete sou-
středit?

25.  Co byste ještě mohl(a) udělat na podporu 
vašeho profesního rozvoje?

26.  Představte si, že uplynou dva roky a vše 
půjde skvěle. Čím jste se na tom podílel(a)? 
Jak vypadá vaše role? 

27.  Měl(a) jste od posledního setkání čas se 
trochu více zamyslet nad dlouhodobými 
cíli? Jak to aktuálně vnímáte?

28.  Kde se vidíte za tři roky nebo za pět let?

29.  Jaké profesní cíle byste rád(a) splnil(a) 
v příštích šesti až dvanácti měsících?

30.  Pro lepší definici a ujasnění cíle: čeho chce-
te dosáhnout? Co a kdy pro to uděláte? 
Koho potřebujete zapojit? Kdy by měly být 
vidět výsledky?

31.  Co je na tomto cíli důležité a co by se mělo 
změnit, když ho dosáhnete?

NÁZOR NA SPOLEČNOST

Tento typ otázek může přinést zajímavé myš-
lenky, které byste rádi sdíleli s nadřízenými. Při-
nejmenším máte příležitost vysvětlit, jak došlo 
ke konkrétním rozhodnutím na úrovni společ-
nosti. Kromě toho vám odpovědi na následující 
otázky dávají nahlédnout do dalšího aspektu 
spokojenosti dané osoby s její pracovní pozicí. 

32.  Která největší příležitost nám podle vás 
uniká?

ÚČINNÝ NÁSTROJ K UPEVŇOVÁNÍ VZTAHU S VAŠIMI PODŘÍZENÝMI  
A KE ZVYŠOVÁNÍ JEJICH ZAPOJENÍ

100+ OTÁZEK PRO LEPŠÍ SETKÁNÍ VE DVOU



© Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena.

NEJVĚTŠÍ VÝZVY  

Někteří lidé mají pocit, že mluvit o problémech 
je stejné jako přiznat chybu. Dejte vašim lidem 
najevo, že vás zajímá, co je trápí, a máte zájem 
na zlepšení situace. 

60.  Co je pro vás momentálně největší vý-
zvou? Jak vám s tím mohu pomoci?

61.  Dělo v posledních dnech něco, u čeho jste 
měl(a) pocit, že s tím nemůžete pohnout? 
Mohu vám s tím pomoci?

62.  U posledního projektu se vám skvěle po-
dařilo vyřešit... Pomohlo by nám to i v sou-
časném projektu? Zkusíte se nad tím ještě 
zamyslet?

63.  Všiml(a) jsem si u tohoto projektu, že… Mů-
žete mi to prosím vysvětlit? Popište mi svůj 
proces.

64.  Je na projektu něco nejasné nebo matoucí?

65.  Čemu nyní věnujete nejvíce času?

67.  Jaké zdroje by se vám právě teď hodily, 
aby to pro vás bylo zvladatelnější?

JAK PODŘÍZENÉ „ROZMLUVIT“

Pokud se váš podřízený zarazí a mluví úseč-
ně o věcech, kde se podle vás pod pokličkou 
skrývají důležitá témata, pokládejte mu otevře-
né otázky. 

68.  Mohl(a) byste to trochu rozvést?

69.  Mohl(a) byste daný problém popsat více 
dopodrobna? (Kdo se toho účastnil? Kde? 
Kdy? Jak dlouho?) 

70.  Jaká to pro vás byla zkušenost?

71.  Co se vám na tom nejvíce, nebo naopak 
nejméně líbilo?

72.  Jak vás to ovlivnilo?

73.  Jak jste se při tom cítili(a)?

74.  Kdybyste to mohl(a) změnit, co byste udě-
lal(a)?

75.  Co bylo podle vás příčinou?

NEDÁVNÉ ZMĚNY V PRÁCI

Změna je nevyhnutelná a bez ohledu na její po-
dobu – propouštění, fúze, nová strategie – je to 
spíš proces než jednorázová akce. Nezapomí-
nejte se ptát podřízených, jak změny v pracov-
ním životě zvládají. 

46.  Co si myslíte o posledních novinkách?

47.  Je něco, co vás na změně znepokojuje 
a nemluvilo se o tom?

48.  Co se v nové situaci daří a co méně? Čím 
to podle vás je?

49.  Máte jasno v nových cílech a očekáváních? 
Na základě čeho tak usuzujete?

50.  Jaký dopad má tato nová situace na vaši 
práci? Co by vám mohlo bránit v efektivitě?

JAK ZJISTIT VÍCE O PROJEKTU

Tyto otázky jdou nad rámec prostého informo-
vání o aktuálním stavu. Jejich cílem je zjistit, co 
vaše podřízené baví a kde vidí výzvy a překáž-
ky, se kterými jim třeba můžete pomoci. 

51.  Jaký máte z projektu pocit?

52.  Co z tohoto projektu pro vás bylo obzvláš-
tě zajímavé?

53.  Co se podle vás na tomto projektu naučíte?

54.  Co je na něm nejnáročnější?

55.  Čemu byste rádi věnovali více času a proč?

56.  Co jde podle vás dobře? Co by se dalo 
provést lépe? Je něco, co jste chtěl(a) udě-
lat, ale nešlo to? 

57.  Jak mohu pomoci, aby byl projekt zvlada-
telnější?

58.  Co můžu udělat pro to, aby byl pro vás 
projekt zajímavější nebo se stal větší vý-
zvou?

59.  Co možná o projektu nevím?
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87.  Na kterých oblastech byste chtěl(a) v nad-
cházejících týdnech zapracovat?

88.  Jaké kroky učiníte do naší další schůz-
ky, abyste v X pokročil(a) dále? (Zároveň 
proberte a společně se usneste, jak byste 
mohl(a) pomoci vy.)

89.  Zmínil(a) jste se, že byste chtěl(a) dosáh-
nout X. Jaké kroky vás k tomu mohou do 
našeho dalšího setkání přiblížit?

90. Jaké další zdroje vám mohu dát k dispozici 
do příští schůzky?

PRO PŘÍPAD, ŽE VAŠE SETKÁNÍ UVÍZLA NA 
MRTVÉM BODĚ

Jistě chcete, aby byla setkání ve dvou užitečně 
stráveným časem pro vás i vaše podřízené. Ně-
kdy stačí jen změnit prostředí, jindy zase přímé 
a upřímně míněné otázky pomohou opravdu 
rozkrýt konkrétní problém. Je dost pravděpo-
dobné, že pokud máte pocit, že vaše setkávání 
není dostatečně efektivní, cítí to vaši podřízení 
stejně. 

91.  Máte chuť se dnes projít nebo si jít sednout 
někam jinam?

92.  Mám pocit, že při několika posledních 
setkáních ve dvou jsme klouzali jen tak 
po povrchu. Jaký dojem z těchto schůzek 
máte vy? Upřímně – co bychom mohli dě-
lat jinak nebo lépe?

93.  Co byste na tomto rozhovoru chtěl(a) 
změnit? Jaký způsob by pro vás mohl být 
přínosnější?

94:  Co byste teď dělal(a), kdybychom neměli 
tuto schůzku? Jak vnímáte to, že se dané-
mu úkolu teď nemůžete věnovat?

95.  Snažím se setkání ve dvou zlepšit a moc 
bych ocenil(a) vaši upřímnou zpětnou vaz-
bu ohledně dnešní schůzky. Co se vám na 
ní líbilo, co by se dalo zlepšit?

KOUČOVÁNÍ V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ

Koučování může být velmi účinný nástroj, jak 
podřízené povzbudit, motivovat a pomoci jim 
s řešením problémů. Pokládejte otázky, které 
jim pomohou ujasnit si důsledky, zmapovat si-
tuaci, vymyslet více možných řešení a nakonec 
si naplánovat další postup. 

76.  Řešíte nyní něco, co je náročnější než 
ostatní záležitosti?

77.  Co užitečného byste si z našeho rozhovoru 
chtěl(a) odnést, aby vám to pomohlo učinit 
nějaký pokrok?

78.  Co už jste zatím vyzkoušel(a)?

79. Které nápady z minulých úspěšných řešení 
byste mohl(a) využít?

80.  Co jste ještě nevyzkoušel(a)?

81.  Které další možné cesty vedou ke kýžené-
mu řešení?

82.  Jaké další zdroje ode mě by vám mohly 
s řešením tohoto problému pomoci?

83.  Jaké plánujete další kroky, abyste s tím 
pohnul(a) kupředu?

KONTINUITA MEZI SCHŮZKAMI

Vaše setkání ve dvou budou dlouhodobě efek-
tivnější, pokud se budete vracet k tématům, 
cílům a krokům, jež jste probírali na předchozí 
schůzce, a předesílat body, ke kterým se vrátí-
te příště. 

84.  Jaký pokrok jste učinil(a) v dalších věcech, 
o kterých jsme mluvili posledně?

85.  Na našem posledním setkání jste zmínil(a), 
že byste rád(a) zaznamenal(a) růst v jisté 
oblasti – jak to jde?

86.  Na našem posledním setkání jste mluvil(a) 
o tom, že vás rozčiluje X a chcete to zkusit 
vyřešit pomocí Y. Jak to šlo?
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101.  Zajímá mě váš názor, jak bych se mohl(a) 
v roli lídra zlepšit. Mohl(a) byste se v rámci 
přípravy na příští setkání ve dvou zamy-
slet nad tím, co se vám líbí na tom, jak 
například vedu týmové porady, a co bych 
mohl(a) dělat lépe? (Zeptejte se před sa-
motným setkáním.)

102.  Rád(a) bych na sobě zapracoval(a) a 
ocenil(a) bych váš názor, v čem se můžu 
zlepšit. Mohl(a) byste mi na příští schůzce 
říct jednu či dvě věci, které bych mohl(a) 
jako lídr dělat lépe?

103.  Co můžu udělat pro to, aby vás práce víc 
bavila nebo abych vás zbavil(a) překážek, 
které vám brání v pokroku?

104.  V jakých oblastech práce byste uvítal(a) 
z mé strany více či méně vměšování?

105.  Snažím se zefektivnit setkání ve dvou 
a moc bych ocenil(a) vaši upřímnou zpět-
nou vazbu na dnešní schůzku – co se vám 
na ní líbilo a co by se dalo dělat lépe?

106.  Jaký máte ze setkání ve dvou dojem? Co 
bychom mohli dělat jinak? 

DALŠÍ ZDROJE

články na www.franklincovey.cz/blog/clanky-o-
leadershipu/

OSOBNÍ ŽIVOT PODŘÍZENÝCH

Když se podřízených zeptáte na osobní život, 
dáváte tím najevo, že vás zajímají nejen jako 
zaměstnanci. Buďte vnímaví a nezapomínejte, 
že někdo si své soukromí více chrání. Je dobré 
začít obecnějšími otázkami (viz níže) a nedělat 
předčasné závěry. 

96.  Jak se vám daří mimo zaměstnání?

97.  Jak vnímáte rovnováhu mezi prací a osob-
ním životem?

98.  Je něco, čemu jste se dříve věnoval(a), ale 
teď máte pocit, že na to nezbývá čas?

99.  Všiml(a) jsem si, že jste zamlklejší než ob-
vykle. Děje se něco?

100. Můžeme ve firmě něco změnit, aby to 
mělo pozitivní dopad na váš osobní život?

ŽÁDOST O ZPĚTNOU VAZBU – OHLEDNĚ VÁS 
COBY NADŘÍZENÉ(HO) I SETKÁNÍ VE DVOU 

Dostávat zpětnou vazbu od podřízených je 
stejně důležité jako ji poskytovat. Nejenže to 
zlepší vaši pozici lídra, ale pomůže to také 
vybudovat důvěru a upevnit vztahy s podříze-
nými.

O zpětnou vazbu byste si ale měli říct jen teh-
dy, jste-li si jistí, že ji dokážete dobře přijmout 
a reflektovat. Zeptat se na názor a pak na to 
nezareagovat může přinést více škody než 
užitku. Vzhledem ke vztahové dynamice podří-
zených a nadřízených také dost záleží na tom, 
jakým způsobem se zeptáte. 

Zajímá-li vás, jak můžeme 
pomoci vedoucím a lídrům týmu 
ve vaší organizaci, napište nám 
na jakvesttym@franklincovey.cz  
nebo navštivte stránky  
www.franklincovey.cz. 

Z ČLENA TÝMU  
JEHO LÍDREM? 
ZMĚŇTE  
ZPŮSOB UVAŽOVÁNÍ 
– MYSLETE JAKO LÍDR

Jak začít vést tým
Průvodce v šesti krocích 
pro liniové manažery, 
vedoucí a lídry týmu

Další inspiraci naleznete  
v našem průvodci  
Jak vést tým  
www.franklincovey.cz/
jakvesttym 
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