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O výcviku 

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti koučování. V průběhu výcviku poskytujeme 
účastníkům takové množství teoretických znalostí a praktických dovedností, aby mohli začít koučování 
profesionálně využívat.  Výcvik je zaměřen na celou řadu klíčových kompetencí, které je možné uplatnit 
i mimo rámec samotného koučování, jako je například aktivní naslouchání, dotazování, sebepoznání, 
poskytování zpětné vazby a psychologické uvažování obecně. Dále se zaměřujeme na dovednosti v 
oblasti psychologického koučování, které se orientuje na práci s motivací a hodnotami.  

Výcvik vychází ze zkušenosti, že pro dovednost dobrého koučování je důležité, aby kouč uměl aplikovat 
koučování i sám na sebe. Práce na vlastním rozvoji je proto nutnou součástí celého výcviku. 
Sebezkušenost s rolí koučovaného zažívají účastníci v rámci praktických cvičení, které jsou součástí 
výukových dní a v průběhu tzv. peer coachingu.  

Hlavní přínosy výcviku 

 Příprava na akreditaci kouče u ICF nebo ČAKO (dle výběru a rozhodnutí účastníka)1. 

 Praktické tipy, jak začít pracovat jako kouč a jak rozběhnout vlastní koučovací praxi. 

 Intenzivní nácvik koučování a zpětná vazba k Vašemu stylu při práci s lidmi. 

 Seznámení a vyzkoušení si různých stylů a přístupů v koučování. 

 Rozvíjení dovednosti v oblasti psychologického koučování. 

 Osobnostní rozvoj a schopnost uplatnit koučování při svém seberozvoji. 

 

Rozsah výcviku 

Výukový den probíhá od 9.00 do 17.00 hod. v našich prostorách v Praze. Výcvik obsahuje: 

 63 hodin v průběhu 9 výcvikových dní 

 10 hodin skupinové supervize  

 15 hodin peer coachingu (zážitková zkušenost s koučováním, která probíhá ve trojicích) 

Celkový rozsah výcviku tak činí 88 hodin.  

Pro koho je výcvik určen? 

Pro všechny, kteří by rádi začali využívat koučování ve své praxi nebo by rádi prohloubili své současné 

znalosti. Počet účastníku ve skupině je 12. Výcvik probíhá v českém jazyce.  

                                                           

1 Samotná akreditace kouče je věcí dlouhodobou a vzdělání je jednou z povinných součástí. Každá z  akreditačních institucí 

(Česká asociace koučů http://www.cako.cz  a International Coach Federation http://www.coachfederation.cz) má své 
speciální požadavky, které musí žadatel předložit – kromě akreditovaného vzdělání jsou to především doklady týkající se 
odkoučovaných hodin samotným žadatelem. ICF vyžaduje 100 hodin a ČAKO 150 hodin, a tato část – povinné odkoučované 
hodiny – závisí pouze na chuti a odhodlání samotného účastníka.  

 

http://www.cako.cz/
http://www.coachfederation.cz/
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Program výcviku 

1. setkání (1. a 2. výukový den) Radvan Bahbouh, Kateřina Lišková (17. – 18. 10. 2019) 

 Základní principy koučování. 

 Základní kompetence kouče – kontraktování, dotazování, naslouchání, reflektování. 

 Práce s energií a motivací, stavy flow a stuck state. 

 Kontraktování. 

 Vytváření cílů, goal setting, operacionalizace cílů (SMARTER), plánování malých kroků. 

 GROW model v koučování. 

 Specifika nultého sezení. 

 Požadavky pro absolvování výcviku. 

 

2. setkání (3. a 4. výukový den) Alena Srbová, Kateřina Lišková (21. – 22. 11. 2019) 

 Kompetence dotazování. 

 Emocionalizace a vizualizace prostřednictvím otázek. 

 Užitečnost otázek. 

 Typy otázek. 

 Schémata a strategie kladení otázek. 

 Debriefing a briefing. 

 Bálintovské skupiny. 

 

3. setkání (5. a 6. výukový den) Klára Vyšatová, Kateřina Lišková (30. – 31. 1. 2020) 

 Kompetence naslouchání. 

 4 úrovně naslouchání. 

 Emoční výrazy ve tváři. 

 Základní emoce, mikrovýrazy, makrovýrazy a subtilní výrazy. 

 Čtení tělesných neverbálních signálů.  

 Sledování (a využití) tělesné pozice a gest při koučování. 

 Sledování paraverbálních a verbálních signálů. 

 Modality řeči. 
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4. setkání (7. výukový den) Ondřej Charvát, Kateřina Lišková (5. 3. 2020) 

 Kompetence reflektování. 

 Prohlubující intervence v koučování. 

 Sumarizace a opakování. 
 Parafrázování a přerámování. 
 Amplifikace a experimenty. 
 Další intervence. 

 Práce se změnou. 

 Kreativní techniky řešení problémů. 

 

5. setkání (8. a 9. výukový den) Ondřej Charvát (1. den) + Radvan Bahbouh (2. den), 
Kateřina Lišková (2. – 3. 4. 2020) 

 Koučování týmů. 

 Metody týmového koučování. 

 Uzavírání koučování, konfirmace. 

 Vyjednávání kontraktů se zúčastněnými stranami (kontrakt se zadavatelem). 

 Etický kodex. 

 Supervize v koučování. 

 Další vzdělávání. 

 Práce s videonahrávkami účastníků výcviku. 
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Požadavky pro přijetí do výcviku  

 Ukončené vysokoškolské studium (pro přijetí do výcviku není VŠ vzdělání nutnou podmínkou 

v případě dlouhodobé praxe, kterou zájemce dokládá svým profesním životopisem). 

 Minimálně 3letá praxe v práci s lidmi. 

 Vyplněná závazná přihláška do výcviku + zaslaný profesní životopis. 

 
Součástí přijetí je i účast na úvodním setkání, které je uskutečněno před samotným zahájením výcviku. 
Přesné datum je sděleno zájemcům prostřednictvím emailu.  
 

 

Další součásti a požadavky výcviku mimo výukových dnů  

 Vypracování písemné kazuistiky z koučování 1 klienta.  

 Skupinová supervize – Bálintovské skupiny zaměřené na probírání vlastních kazuistik 

z koučování – min. 10 hodin. 

 Individuální koučování – min. 10 hodin vlastní koučovací práce. 

 Peer coaching – koučování ve trojicích – kouč, koučovaný, pozorovatel (odehrává se mimo 

výcviková setkání) – min. 15 hodin. 

 Závěrečná supervize – každý účastník výcviku přinese na supervizní rozbor nahrávku práce se 

svým klientem. 

 

Absolvování výcviku předpokládá úspěšné zvládnutí veškerých výše uvedených povinností a minimálně 
80% účast na výuce. Účastník musí prokázat dostatečnou úroveň ve 4 základních kompetencích kouče.  
 

Výcvik v koučování je akreditován u International Coach Federation a České asociace koučů 
(číslo certifikátu VP001442011).  

  



 

6 

  www.qedgroup.cz    |    qedgroup@qedgroup.cz    |    +420 233 342 741 

CV garanta a lektorů výcviku 

doc. MUDr. PhDr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 

Koučování se věnuji  aktivně  už 20 let.  Jelikož kombinuji účinné prvky 
různorodých psychologických směrů, a využívám psychologických poznatků  
a dovedností k tomu, abych své postupy vhodně individualizoval, jsem 
představitelem psychologického koučování.  Koučování se věnuji i didakticky - 
přednáším o koučování na katedře psychologie FF UK, vedu školení i výcviky 
koučování. 4 roky jsem působil v předsednictvu České asociace koučů, kterou 
jsem spoluzaložil. Jsem v rámci České asociace koučů akreditován jako kouč III. 
stupně – akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC). O psychologii 
sebekoučování jsem napsal knihu Pohádka o ztracené  krajině. Vedle koučování 
jsem absolvoval řadu různých psychoterapeutických výcviků a mám psychoterapeutickou praxi, 
zaměřenou především na krizové intervence. Jednou z mých nejsilnějších stránek je schopnost 
inspirovat lidi k osobnímu růstu.  

Reference koučování:  
Bayer, Coca-Cola, Česká pojišťovna, ČSOB, GE Money Bank, GlaxoSmithKline, Hewlett-Packard, 
Home Credit, HSBC, ING, Johnson & Johnson, Komerční banka, KPMG, PPF, Generali, Raiffeisen Bank, 
Roche, Sanofi-Aventis, T-Mobile, UniCredit Bank, Vodafone a další 

Profesní praxe: 
1996 – nyní QED GROUP a.s. (dříve QED & QUOD, s.r.o.) – jednatel a předseda představenstva 
1995 – nyní FF UK, katedra psychologie – vedoucí kurzů: Psychologie osobnosti, Psychometrie a 

teorie psychodiagnostiky, Metodologie psychologie, Úvod do psychologického 
koučování, aj.  

2001 – 2002 PCP – klinický psycholog 
1996 – 2001 RIAPS – klinický psycholog 
1993 – 1994 Psychologický ústav AV – výzkumný pracovník 

Vzdělání: 
2012  FF UK, Praha – Ukončení habilitačního řízení v oboru Psychologie 
1998 – 2005 FF UK, Praha – Doktorské studium se specializací na všeobecnou psychologii 
1994 – 2001 3. LF UK, Praha – Magisterské studium Všeobecná medicína  
1993 – 1997 PedF JU, ČB – Arteterapie 
1991 – 1996 FF UK, Praha – Magisterské studium Psychologie 
1988 – 1993 MFF UK, Praha – Magisterské Matematická statistika a teorie pravděpodobnosti 

Další odborné vzdělání: 
2006 – 2014 Kouč – supervizor (akreditace 3. stupně ČAKO) 

Relaxační metody, EMDR, Inner Game 
2004 – 2006 Somatická psychoterapie – biosyntéza, supervizní výcvik 
2000 – 2003 Somatická psychoterapie – biosyntéza, základní výcvik 
1998 – 2003 Pesso Boyden System Psychomotor Psychotherapy 
1992 – 1995 Výcviky v oblasti Ericksonovské hypnoterapie, Gestalt terapie, imaginativních metod 

a komunikačních metod  
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Ing. Ondřej Charvát 

Koučování vnímám jako partnerský způsob spolupráce, tedy vzácný druh 
kontaktu, kdy dva si mohou být blízko a současně být každý dobře sám  
u sebe. Jednou někdo řekl, že koučování je, jako když dva spolu tančí.  Koučí je 
ten, kdo v tanci vede a rozvíjí svůj pohyb, a kouč je ten, kdo jej podněcuje  
a podporuje. Chvílemi tak jejich spolupráce může opravdu připomínat 
společný tanec.  A to do té doby, než je koučí připraven roztančit sám sebe  
v tom, co opravdu chce. Jsem v rámci České asociace koučů akreditován jako 
kouč I. stupně – akreditovaný kouč (AC) a jsem jejím členem. Mám praxi přes 
700 hodin koučování. Pracuji jak s individuálními klienty, tak s malými 
skupinami. Využívám prvky somatického koučování, systemického přístupu, 
Inner Game a transakční analýzy. Mám zkušenosti jak z role interního, tak externího kouče. Zabývám 
se rozvojem a implementací koučování v interním prostředí firem. Jsem lektorem výcviku v koučování.   

Reference koučování:  

Česká spořitelna, ČEZ, E-Consulting Czech, EYELEVEL, Kooperativa, N-ROS, HP,  Sazka, Mavenir, 
soukromé osoby 

Profesní praxe: 

2014 – nyní QED GROUP a.s. – Associate Consultant 
2013 – 2014 Česká spořitelna, a.s. – kouč/konzultant: Rozvoj regionálních ředitelů retailu. 
2012 – 2013 Česká spořitelna, a.s. – regionální lídr vzdělávání: Vedení týmu vzdělavatelů retailové 

sítě. 
2011 – 2012 Česká spořitelna, a.s. – lektor a kouč: Rozvoj oblastních manažerů a vedoucích 

obchodních týmů. 
2009 – 2011 Liga vozíčkářů, o.s. – vedoucí odd. PR a Fundraisingu 
2007 – 2008 Ratolest Brno, o.s. – koordinátor dobrovolníků 

Vzdělání: 

2001 – 2006 VUT, Brno – Inženýrské studium Strojírenská technologie  

Další odborné vzdělání: 

2013 – nyní Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze 
2012 – 2013 Výcvik v Somatickém koučování  
2010 – 2011 Výcvik v Systemické supervizi a koučování 
2009  Výcvik v Systemickém managementu a koučování 
2008  Sociálně psychologický výcvik 
2006 – 2010 Krátkodobé výcviky zaměřené na: transakční analýzu, lektorské dovednosti, 

leadership, arte-terapeutickou činnost, video trénink interakcí 
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Mgr. Ing. Kateřina Lišková  

Výhody koučování jsem poprvé zažila na vlastní kůži v roli klienta, kdy jsem 
hledala efektivní cesty, jak prolomit uváznutí při psaní diplomové práce. Od té 
doby koučování vnímám jako skvělý nástroj podpory motivace a rozvoje, a proto 
jsem se rozhodla posunout se do role kouče. Absolvovala jsem certifikovaný 
výcvik koučů pod vedením Radvana Bahbouha, který je založen na 
psychologickém přístupu, a somatický výcvik v koučování vycházející z prvků 
biosyntézy. V koučování vidím prostor, kde je možné zkoušet sebe sama v celé 
šíři svých vlastností a dovednostní při hledání a zdolávání toho, co doopravdy 
chci, což je často proces opravdu objevný. Nejvíce mě pak těší "aha" momenty 
a "wow" efekty, které z takového procesu vyvstanou. Ráda pracuji s klienty, kteří 
se těší z každého dosaženého cíle a úspěchu, a kterým mohu pomáhat nacházet způsob, jak jít po životní 
cestě obohacujícím směrem, jež jim přináší spokojenost a pocit smysluplnosti. 

Reference koučování:  

Avast, Honors Academy, Mall.cz, Sazka, Vodafone, soukromé osoby 

Profesní praxe: 

2011 – nyní QED GROUP a.s. – Senior Consultant (dříve: Project Manager, Back Office Assisstant, 
PA to Radvan Bahbouh) 

2008 – 2009 ZMT – Recruiter 
2007 – 2008 BENEFICIAL FINANCE – Operator Application Processing 

Vzdělání: 

2009 – 2014 FF UK, Andragogika a personálního řízení (Mgr.) 
2009 – 2012 PEF ČZU, Hospodářské a kulturní studie (Ing.) 
2006 – 2009 FF UK, Andragogika a personálního řízení (Bc.) 

Další odborné vzdělání: 

2016 – 2018 Výcvik v somatickém koučování (Adéla Barešová) 
2015 – 2016  Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2013 – 2015 Lektorská akademie, výcvik dovedností v práci se skupinou dětí a mládeže (JULES a 

JIM, o.s.) 
2006  Výcvik pro dobrovolníky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi (HESTIA) 
2005 – 2006 Presemestrální studium psychologie a společenských věd (AZ-SMART) 
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Mgr. Alena Srbová 

Věřím v potenciál koučování a považuji jej za velice účinnou a smysluplnou cestu 
rozvoje. Koučuji od roku 2008. Za svou praxi jsem měla možnost setkat se s 
nejrůznějšími lidmi, tématy a příběhy a díky tomu se dokážu dobře orientovat v 
problémech, které koučovaní řeší. Nejčastěji koučuji klienty, kteří chtějí lépe řídit 
své podřízené, úspěšně vyjednávat s kolegy a mají chuť pracovat na svém osobním 
růstu. Jsem praktická a pragmatická, těší mě, když moji klienti mohou své nové 
poznatky hned uplatnit ve svém každodenním životě. Pomáhám klientům, aby 
dokázali úspěšně naplnit své cíle, plány či sny a aby koučování bylo pro ně 
příjemnou zkušeností. 

Reference koučování: 

Ahold, Deloitte, Hewlett-Packard, Home Credit, Johnson&Johnson, Komerční banka,  KPMG, Moneta, 
O2, Pfizer, Plzeňský Prazdroj, Sberbank, Siemens, T-Mobile, Vodafone a další 

Profesní praxe: 

2002 – nyní  QED GROUP a.s. – Associate Consultant 
1999 – nyní Soukromá terapeutická praxe, individuální & skupinová psychoterapie  
1999 – 2002  Hill International, s.r.o. – senior konzultantka v oblasti executive search 
1997 – 1999  o. s. Response – jednatelka a lektorka v centru pro prevenci drogové závislosti 

Vzdělání: 

1993 – 1999 FF UK, Praha – Psychologie, zaměření na klinickou psychologii a dvouoborovou 
Pedagogiku (Mgr.) 

1992 – 1993 FF, University of Ottawa, Kanada – 1. ročník oboru psychologie 

Další odborné vzdělání: 

2007 – 2008  Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2006 – 2007 Držitelka evropského certifikátu Gestalt Practitioner in Organization, školení zaměřená 

na vedení personálně-poradenských projektů  
1997 – 2001  Výcvik v Gestalt psychoterapii a v Gestalt přístupu v organizačním poradenství 
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Mgr. Klára Vyšatová  

 
Psychologickému koučování se věnuji posledních pět let a mou zkušeností je, že 
každý z nás dobře ví, co nechce, avšak je pro nás velmi těžké vyjádřit to, co 
bychom opravdu chtěli, co bychom si opravdu přáli. To, že naše cíle a přání 
dokážeme zformulovat a vyjádřit, je prvním krokem na cestě k jejich dosažení.  
 
Koučování vnímám jako cestu, díky které můžeme najít energii a chuť plnit si naše 
pracovní i osobní cíle, jako možnost začít na sobě pracovat a realizovat se v tom, 
co nám přináší radost a spokojenost. Roli kouče pak vnímám jako roli průvodce 
na Vaší cestě zakončené schopností stát se sám sobě úspěšným koučem. 
 

Reference koučování:  

Hewlett-Packard, ING, Jan Becher, Komerční banka, NMS Market Research, Siemens, Vodafone, VŠE, 
Finidr, soukromé osoby 

Profesní praxe: 

2011 – nyní QED GROUP a.s. – Senior Consultant 
2010 – 2014  Madeta – kontaktní osoba pro styk s klienty a dětmi, vedení odborné elektronické 

korespondence 
2006 – 2010  Green Water Communications – koordinátorka projektu www.lipanek.cz, zodpovědná 

za provoz webových stránek, komunikace s dospělými a dětskými klienty 

Vzdělání: 

2005 – 2011  FF UK, Praha – Magisterské studium Psychologie  
2010  Rijksuniversity Groningen, Nizozemsko – Psychologie 
 

Další odborné vzdělání: 

2015  Tělo jako cesta ke zdraví (Bernadeta Bechyňová, Tomáš Sedláček) 
2013  Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků (Kamila Ženatá) 
2012  Certifikovaný výcvik koučů (Radvan Bahbouh) 
2011  Psycholog ve zdravotnictví (Vladimír Kebza) 
2011  POP, Procesně orientovaná psychologie (Ivan Verný) 
2011  Školení a workshopy v oboru vytváření a realizace assessment a development center 
 

 

 

Cena 

http://www.lipanek.cz/
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Cena výcviku je 65.000 Kč bez DPH. 

 

O nás 

Společnost QED GROUP, a.s. poskytuje služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, 
managementu a strategického rozhodování již od roku 1996. Našim klientům nabízíme celou řadu 
služeb, jako jsou vzdělávání, koučování, 360° zpětná vazba, průzkumy spokojenosti, assessment a 
development centra, talent programy, leadership programy, a další. Zároveň na základě nových 
vědeckých poznatků a technologií vyvíjíme naše vlastní metody. Mezi nejznámější z nich patří 
především metoda Sociomapování® a osobnostní dotazníky 4Elements a 4Learnings. 

Naši klienti na nás oceňují zejména 

 Téměř již 20 let zkušeností doložených referencemi od významných českých i nadnárodních 

společností. 

 Originální know-how, včetně vlastních exkluzivních produktů reflektujících moderní trendy 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 

 Vstřícnost a ochotu v přístupu ke klientovi, flexibilitu v tvorbě služeb na míru dle vašich potřeb. 

 Důslednost ve sledování a zlepšování kvality služeb. 

 Vysoce kvalifikovaný tým složený z lektorů, konzultantů, analytiků a programátorů. 

 

Účast na mezinárodních výzkumech 

Společnost QED GROUP se účastní také mezinárodních výzkumných projektů. Příkladem je experiment 
MARS 500 pořádaný Evropskou vesmírnou agenturou (ESA), jehož cílem bylo sledovat chování a 
jednání posádky izolované na 520 dní v kosmickém modulu při simulaci letu na Mars. Naše společnost 
v rámci tohoto projektu poskytovala podklady pro hodnocení skupinové struktury a dynamiky za využití 
metody Sociomapování®. 
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Prohlášení o ochraně informací 

Naše společnost je připravena se účastnit projektu, jehož cílem je provedení služby popsané v této 
nabídce.   

Všechny uvedené ceny jsou platné po dobu 12 měsíců od data nabídky.  

Dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré materiály, které Vám z naší strany poskytujeme, mají 
charakter obchodního tajemství a autorského díla, jsou výlučným vlastnictvím naší společnosti, a jsou 
z naší strany poskytovány výlučně pro účely Vašeho zvážení spolupráce s naší společností na 
navrhovaném projektu. Jakékoliv užití celku či části, konceptu nebo myšlenky v nich obsažených nebo 
jejich poskytnutí třetí osobě bez našeho předchozího výslovného souhlasu není dovoleno.  

 

Všeobecné obchodní podmínky QED GROUP, a.s.  

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) naší společnosti upravují práva a povinnosti mezi námi jako 
poskytovatelem služeb a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem. VOP naleznete v plném znění 

na našich internetových stránkách: http://obchodni-podminky.qedgroup.cz. 

 

Kontaktní osoby  

Chcete-li se do výcviku přihlásit či získat více informací, ozvěte se nám emailem nebo telefonicky. 

Mgr. Ing. Kateřina Lišková 

QED GROUP, a.s. 
Štěpánská 1677/20, Praha 1 
katerina.liskova@qedgroup.cz 
Tel.: +420 605 296 455 
Tel.: +420 233 342 741 
www: www.qedgroup.cz  

 

Ing. Anita Vydrová 

QED GROUP, a.s. 
Štěpánská 1677/20, Praha 1 
anita.vydrova@qedgroup.cz 
Tel.: +420 775 058 270 
Tel.: +420 233 342 741 
www: www.qedgroup.cz  

http://obchodni-podminky.qedgroup.cz/
http://www.qedgroup.cz/
http://www.qedgroup.cz/

