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CO SE VE VÝCVIKU NAUČÍTE?
Koučování chápeme jako prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí. Nejde o mechanickou metodu,
koučink od nás vyžaduje plnou koncentraci, velkou dávku porozumění, kreativity a všímavosti.

Seznámíte se s profesionálními standardy
koučování
Prohloubíte sebepoznání, prozkoumáte své
rozvojové možnosti prostřednictvím bezpečné
zpětné vazby ve skupině
Posunete svojí schopnost sebereflexe, naučíte
se reflektovat svou práci
Osvojíte si proces koučování a přijmete za své
nastavení mysli pro tuto roli
Naučíte se kontraktovat zakázku s klientem
Naučíte se, jak navázat profesionální vztah s
klientem
Budete se učit aktivně naslouchat, vnímat a
projevovat tak empatii a zájem
Naučíte se efektivnímu kladení otázek

Naučíte se koučovací techniky a metody práce
Budete rozvíjet svou schopnost dívat se na věci
z různých úhlů pohledu
Osvojíte si způsoby, jak pracovat s vnitřními
bariérami, které často omezují v dosahování cílů
Budete vědět, jak posilovat druhé v odhalování
osobního a profesionálního potenciálu
Naučíte se vyhodnocovat výsledky pokroku
klientů a výsledky své práce
Naučíte se aplikovat koučování do
každodenních (pracovních) interakcí
Začnete si vytvářet svůj vlastní koučovací styl a
praxi
Obohatíte svůj leadership o koučovací
dovednosti

1. setkání 11. - 12. listopadu 2021
VHLED DO PROBLEMATIKY KOUČOVÁNÍ A MENTORINGU, ZÁKLADNÍ PRINCIPY KOUČOVÁNÍ
Úvodní setkání je zaměřené na osvojení základní teoretické výbavy a praktických návyků pro výsledkově
orientované koučování. Pracujeme se základním teoretickým rámcem koučovacího přístupu. Společně si
vyjasníme obsah jednotlivých kompetencí profesionálního kouče dle EMCC (Evropská rada pro
mentoring a koučování) a jejich význam z hlediska praxe a etiky koučování. Zaměříme se na osvojení
procesu koučování, který se stane základem pro všechny další aktivity. Účastníci porozumí rozdílu mezi
koučováním a mentoringem a dalšími druhy podpory, jako je trénink, terapie a poradenství. Tato část
výcviku je základem pro další části programu, stává se východiskem pro bezpečné získávání zkušeností
a praktikování koučovacích dovedností.

2. setkání 6. - 7. ledna 2022
ROLE KOUČE A ZDROJE OSOBNÍ SÍLY: KONCEPT POWER TO LEAD V KOUČOVÁNÍ
V druhé části navazujeme na zvládnutý proces a svou pozornost směřujeme na plné vnímání a
schopnost podpory klienta v identifikaci a naplňování jeho cílů. Seznámíme se s konceptem celostního
přístupu POWER TO LEAD (podle J. DIAMOND) a osvojíme si základy jeho využití v koučování.
Dotkneme se důležitého tématu změn a práce s osobní silou (power).
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3. setkání 3. - 4. února 2022
DOPAD KOUČOVÁNÍ NA ORGANIZACI A TÝM, UČENÍ SE V PRAXI
Na tomto setkání se zaměříme na prohlubování a zpevňování nabytých poznatků o koučování a
koučovacím procesu. Budeme trénovat hlubší práci s cíli, všímavost, práci s vnitřními překážkami,
které nám často brání uskutečnit své záměry. Klíčovým tématem je “vnitřní síla (power)” každého
jednotlivce v roli kouče.

4. setkání 7. - 8. dubna 2022
KOUČOVÁNÍ A KOUČOVACÍ PŘÍSTUP JAKO SOUČÁST FIREMNÍ KULTURY A LEADERSHIPU
Ve čtvrté části výcviku se budeme věnovat schopnosti dlouhodobě podporovat klienta v
transformačním procesu uvnitř organizace. Zaměříme se na pochopení průběhu změn a možnost
podpory interního klienta v implementaci těchto změn do praxe. Opřeme se o znalost hodnotových
systémů a koncept POWER TO LEAD, které jsou klíčem k dlouhodobé motivaci a přirozenému vývoji
zdravé kultury a vztahů. V této části se budeme zabývat koučováním jako součástí leadershipu v
organizaci/skupině (podpora akceptujícího přístupu k osobnímu rozvoji).

5. setkání 12. - 13. května 2022
NASTAVOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROCESŮ SOUVISEJÍCÍCH S KOUČOVÁNÍM
A VÝZNAM SUPERVIZE
V závěrečné části se zaměříme na osobní hranici rozvoje a budeme se učit, jak pomocí větší otevřenosti
a specifické zpětné vazby, ještě více podpořit klienta v dosahování jeho cílů. Klíčovým tématem bude
vyvažování podpory a výzvy pro dosahování náročných cílů v době rychlých změn, které přináší
dnešní doba a nové technologie.

PRŮBĚH VÝCVIKU
Ve výcviku využijeme rozmanité způsoby osvojování si poznatků. Samozřejmou součástí všech modulů
je práce s konkrétními technikami, ukázky a praktický nácvik jejich použití:
Osobní i týmová práce kombinuje práci ve velké skupině (výklad, ukázky, cvičení, praktikování a
následné sdílení zkušeností) s prací v malých skupinách účastníků (triády).
Individuální práce podporuje implementaci poznatků a zkušeností do praxe, jejich sdílení s
ostatními. K intenzitě učení přispívá zpětná vazba a trénink dovedností.
Program je založen na zážitkovém učení (sebezkušenostní výuka, vnitřní práce, sebereflexe, nácvik
dovedností atd.).
Mezi jednotlivými částmi pracují účastníci ve dvojicích nebo trojicích a budou v nich pracovat po
celou dobu výcviku.

ORGANIZACE VÝCVIKU
PRO KOHO JE VÝCVIK URČENÝ?
Pro všechny zájemce o koučování, kteří chtějí profesionálně a lidsky růst, umět
vytvářet kvalitní vztahy, účinně ovlivňovat a podporovat druhé v jejich rozvoji a chtějí
se koučování profesionálně věnovat.
Vítanými účastníky jsou manažeři a mentoři pracující uvnitř firem, kteří tak významně
rozšíří svoji manažerskou kvalifikaci a posílí osobní zralost. To jim umožní dosahovat
výrazně lepších výsledků.
Výcvik ocení také všichni, kteří pracují v oblasti řízení lidských zdrojů (HR)
a jejich hlavním zájmem je vzdělávání, rozvoj a koučování zaměstnanců.

ROZSAH VÝCVIKU
Celkem 120 hodin
80 hodin - 10 inspirativních tréninkových dnů (5 x dvoudenní tréninkové části)
1 hodina koučinku s profesionálním koučem (za příplatek)
2 hodiny individuální supervize
2 hodiny skupinové supervize
5 hodin Peer to Peer koučinku
30 hodin samostudia - doporučená literatura

ZAKONČENÍ VÝCVIKU
K získání certifikátu odevzdá účastník výcviku nahrávku práce se svým klientem (15
minut), popíše, jaké kompetence (indikátory kompetencí) EMCC využil v ukázce a
zpracuje reflexi některé situace z dosavadní koučovací praxe.
Absolvování výcviku předpokládá úspěšné zvládnutí uvedených povinností a
minimálně 80% účast na výuce.

POČET ÚČASTNÍKŮ:
Skupina maximálně 16 osob

MÍSTO KONÁNÍ:

VŠAPs Terezín
V případě trvajících omezení bude výuka zahájena online (Zoom)

Cena: 35.000,- Kč
Poplatek zahrnuje účast na 5 dvoudenních blocích, studijní materiály, lehký coffee break,
2 lektory na každém setkání, certifikát za absolvování kurzu

VÝCVIK VEDOU:
Alena Jáchimová, Dana Kodešová a Irena Konečná
Zkušené akreditované seniorní koučky a mentorky s individuálními přístupem ke
koučování a dlouholetou praxí v oblasti rozvoje lidí.

Program je garantovaný a certifikovaný Vysokou školou aplikované psychologie,
akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách).
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