
 

 

  



 

VÝCVIK KOUČŮ 

Aktivně se zajímáte o koučování? Chcete se stát profesionálním koučem? Hledáte kvalitní 

výcvikový program, který je v souladu s mezinárodními standardy? Výcvik, který poskytuje jak 

odborné teoretické vzdělání, tak praktické zkušenosti? Výcvik v koučování by mohl být právě pro 

Vás. 

JAK TO FUNGUJE? 

Výcvik se skládá z prezenční (56 hodin) a distanční (44 hodin) části. V prezenční části se můžete 

těšit například na sebe-zkušenostní zážitky, individuální koučování v roli klienta i kouče, skupinová 

koučovací sezení pod supervizí, moderované interaktivní semináře a praktické nácviky za účasti 

čtyř lektorů - koučů. Distanční část se pak skládá převážně z webinářů a samostudia. 

Výcvikem Vás bude provázet čtveřice profesionálních koučů. Navíc je každému účastníkovi 

výcviku přidělen výcvikový tutor - podněcující a podporující průvodce výcvikem. 

GROSAMOVÁ NAĎA 

(Akreditovaný kouč supervizor – Česká asociace koučů, ČR) 

Jako kouč pracuje způsobem, který vychází z rogersovského přístupu, jehož hlavními stavebními 

kameny jsou kongruence, akceptace a empatie. Při koučovacím rozhovoru se snaží využít 

veškerého potenciálu, který má koučovaný k dispozici sám v sobě. Vychází z myšlenky, že každý 

ví sám, co nejvíce potřebuje a také ví, jak toho dosáhnout. Úkolem kouče pak je pouze pomoci 

koučovanému tento potenciál objevit a dále rozvíjet. 

RAFALSKÁ SVĚTLANA 

(Certifikovaný kouč Internationnal Coach Federation, Belgie) 

Ve svém koučovacím stylu užívá přímost a otevřenou komunikaci, uvolněný styl a empatii. Baví ji 

umožňovat vedoucím a vedoucím týmům vynikající obchodní výsledky rozvojem jejich potenciálu. 

Jejím mottem je, že změny v organizacích se odvíjejí od osobních změn jednotlivců. Organizace 
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samy o sobě se nemění, lidé ano. Koučing je cesta, která umožňuje spojit lidi s hodnotami a 

hodnoty s lidmi. 

PEŠEK JAN 

Tři roky v rámci programu výcviku koučů působil v roli tutora. V letošním ročníku se stal posilou 

lektorského týmu. Má 6ti letou zkušenost se zavedením a řízením systému interního koučování ve  

společnosti ČSOB. Těžiště jeho působení v koučování vychází z eklektického přístupu, ve kterém 

nejčastěji propojuje metodiku vycházející z absolvovaných výcviků s nedirektivním přístupem 

(systemika, GROW model, NLP, „results oriented coaching“,„non-violent communication“).   

BENÁK ROSTISLAV 

(Akreditovaný profesionální kouč – Česká asociace koučů, ČR) 

Věří, že žijeme proto, abychom se něco naučili a něco vykonali. Koučování je velmi efektivní, 

individuální a cílený způsob rozvoje, kdy i jen několik málo krátkých setkání může mít velký 

dlouhodobý efekt pro další profesní i osobní život klienta (ale i kouče). Proto věnuje část svého 

času koučování manažerů, kteří svým prostřednictvím ovlivňují další lidi. V programu působí jako 

host. 

CO ZÍSKÁM? 

Odborné teoretické vzdělání a praktické zkušenosti nezbytné pro každého, kdo chce získat 1. 

stupeň akreditace u ČAKO (České asociace koučů). Pozor! Výcvik je nezbytnou podmínkou pro 

získání akreditace, nikoliv ovšem jedinou podmínkou (více se dozvíte na webu ČAKO). 

MÁTE ZÁJEM? 

Napište nám! 
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