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Kôň sa správa inak ako ľudia, ale tiež inak ako ostat
né zvieratá, ktoré sú bežnými spoločníkmi ľudí 
v rôznych situáciách. Kone sa rodia ako „čisté duše“. 

Divoké kone v prírode alebo chované v stáde na pasienku 
majú jasne definované pravidlá a hierarchiu, ktorú všetci 
plne rešpektujú. Každý jednotlivec má v hierarchii svoje 

miesto podľa svojich schopností, vlastností od najvyššej 
priečky (vodca) až po najnižšiu (podriadený). „Šéf stáda“ je 
v prípade koní iba ten, ktorý dokáže zabezpečiť ochranu stá
da pred predátormi, nájsť kvalitnú pašu, zanechať kvalitné 
potomstvo, „manažovať“ a vychovávať dorastajúcu mládež. 
Buď je ním žrebec, alebo kobyla. Od „šéfa“ sú očakávané isté 
schopnosti, pretože ide o otázku prežitia. Všetci členovia 
stáda prechovávajú voči „šéfovi“ prirodzenú úctu, dôve
ru a rešpekt. Aj napriek faktu, že kone sú už tisíce rokov 
domestikované, ich prirodzenosť pretavená do ich správania 
voči človeku sa nezmenila. V človeku vidia v prvom rade 
predátora. Čím prirodzenejšie prostredie pre život im človek 
vytvorí, tým naturálnejšie ostávajú aj vo svojich reakciách. 
Ako je teda možné, že s nimi človek môže spolupracovať 
a využívať ich vo svoj prospech? Ako presvedčí človek (pre

KEĎ „ŠÉFUJE“ KÔŇ 
Inovácie v profesionálnom 
rozvoji a vzdelávaní manažérov
Kone sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Stali sa nenahraditeľnými pomocníkmi 
v ťažkej práci v nedostupnom teréne, súčasťou rôznych druhov športu, relaxu, 
pomocníkmi pri zvyšovaní kvality fyzického a psychického zdravia (hipoterapia). 
Vďaka špecializovaným soft skills tréningom s ich asistenciou (Horse Assisted 
Education) sa v posledných rokoch stali tiež bytosťami, ktoré priamo a bez 
kompromisov „nastavia zrkadlo“ manažérom a pomôžu im objaviť nové perspektívy 
a rozvíjať ich osobnosť.  

Kone neriešia, či prídu  
o prácu. Svojím správaním 
dajú manažérovi jasne najavo, 
že toto nie je správny prístup 
k vzájomnej spolupráci.
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dátor) koňa, aby mu dôveroval a spolupracoval? Existujú 
dve možnosti – násilie alebo prirodzené partnerstvo. V pr
vom prípade ide o vynútenú poslušnosť, odpor a strach. Ak 
by mal kôň možnosť úteku, okamžite by utekal čo najďalej. 
Takto nastavená jednostranná „spolupráca“ je v istom zmys
le časovanou bombou. Naopak, v druhom prípade si človek 
získa rešpekt, úctu a dôveru, teda všetky základné aspekty 
úspešnej a vzájomne výhodnej spolupráce. 

Kone, s ktorými človek pracuje, preberajú do istej miery aj 
vlastnosti a správanie človeka. Sú jeho zrkadlovým obra-
zom. Dávajú človeku spätnú väzbu tým najprirodzenejším 
spôsobom. V pracovných, ale aj v súkromných vzťahoch 
hráme rôzne roly a preberáme na seba rôzne masky, za ktoré 
skrývame svoje reálne pocity a očakávania. Kôň je však 
absolútne prirodzený a schopný tieto masky odhaliť. Koňovi 
je jedno, či pred ním stojí top manažér alebo asistentka. 
Kôň, na základe preňho jasných signálov, predovšetkým 
neverbálnej komunikácie, prirodzených daností, ale tiež 
istého „vyžarovania“ človeka, reaguje na požadovanú spolu
prácu buď ochotou, alebo až absolútnou ignoráciou. Medzi 
svetom koní a ľudí existuje množstvo paralel a podobností. 
Rovnako základom úspešnej práce manažéra vo vzťahu 
k svojim podriadeným či kolegom je vzájomná úcta, rešpekt 
a dôvera. V pracovnom svete je slovo dôvera reprezentova
né odbornosťou, komunikačnými zručnosťami, empatiou, 
prirodzenou autoritou, schopnosťou jasne definovať cieľ, 
určiť priority, delegovať, motivovať, manažovať procesy 
a pod. Manažéri sa tak vďaka koňom stávajú tým, kým 
skutočne sú. Akákoľvek póza či hranie na koňa neplatia. Pri 
práci s koňmi je dôležité všetko – neverbálna komunikácia, 
najmä gestikulácia, dynamika pohybu, intenzita, farba a tón 
hlasu a pod. Všetky tieto aspekty komunikácie sú schopné 
kone nielen registrovať, ale podľa nich sa zariadiť. Manažér 
si pri práci s koňom musí uvedomiť viacero súvislostí, ktoré 
veľmi úzko súvisia s jeho reálnou situáciou a vzťahom k jeho 
podriadeným či kolegom. V závislosti od pozície, charak
teru a povahy manažéra dostáva v reálnom svete spätnú 
väzbu od svojich podriadených. Pokiaľ ide o silne autorita

tívne a direktívne orientovaného človeka, väčšinou sa od 
podriadených nedočká otvorenej a úprimnej spätnej väzby. 
Strach či obava o zamestnanie im nedovolí reagovať na 
veci, s ktorými napr. vôbec nesúhlasia. Kone však neriešia, 
či prídu o prácu. Svojím správaním dajú manažérovi jasne 
najavo, že toto nie je správny prístup k vzájomnej spolu
práci. Reálna skúsenosť s koňmi tak pomôže manažérovi 
pozrieť sa na seba inými očami, uvedomiť si, ako pôsobí na 
ľudí, svojich podriadených a pomôže lepšie pochopiť proce
sy a vzťahy, ktoré vďaka jeho nastaveniu vo firme existujú. 
Naopak, podriadenými submisívne vnímaný manažér môže 
pri práci s koňmi získať sebavedomie. Rovnako si uvedomí, 
že pri zachovaní svojej prirodzenosti, pri jasne definovanom 
cieli s dôrazom na jeho dosiahnutie získa u koňa prirodzený 
rešpekt, ktorý sa následne prenesie do jeho reálnej praxe. 
Z tohto pohľadu sú schopnosti a prirodzené správanie koní 
absolútne novým a inovatívnym prvkom vo vzdelávaní 
a profesionálnom rozvoji manažérov. Vzhľadom na to, že 
ide o vysoko emocionálnu formu s aktívnym zapojením 
dvoch rôznych druhov a situácií z praxe, dochádza k od
lišnému typu spätnej väzby, vyššej efektivite, výraznejšej 
sebareflexii a aktívnejšiemu uplatneniu nadobudnutých 
zručností v praxi. 
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