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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) 

 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) 

 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) 

 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) 

 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) 

 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).  
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CV garanta a hlavního lektora výcviku 
Garantem a hlavním lektorem výcviku je Radvan Bahbouh, který vede minimálně 90% výcvikových dní. 

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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Co o výcviku říkají absolventi? 

„Výcvik koučování pod vedením R. Bahbouha jsem absolvoval v druhé polovině roku 2012. Mým 
cílem bylo naučit se lépe vést své kolegy (pracoval jsem tehdy jako ředitel banky). Byl jsem nadšen z toho, 
co jsem se naučil a myslím, že jsem díky výcviku dokázal být lepším šéfem. To, co předčilo veškerá má 
očekávání, byl fakt, že jsem pak byl schopen zlepšit svou komunikaci a vztahy se svými akcionáři, klienty, 
ale i přáteli a hlavně svými dětmi. Ač jsem to původně neplánoval, tak dnes čas od času působím jako 
komerční kouč či mentor a nevím, jak bych to dělal bez toho, co nás Radvan naučil.”  

Lubor Žalman, Partner, EnCor Capital Management  

 

„Výcviky si vždycky vybírám podle jejich učitelů a jsem ráda, že jsem to tak udělala i v případě 
výcviku v koučování. Radvan Bahbouh, s jehož firmou QED GROUP spolupracuji dlouhá léta, pro mě 
představuje jednoho z nejlepších profesionálů v oblasti osobního rozvoje. Jeho koučovací výcvik mě kromě 
praktického naučení metody vedení koučovacího rozhovoru propojil se skupinou podobně smýšlejících 
kolegyň a kolegů, přinesl mi nová přátelství a inspiraci. Při “cvičeních“ během programu jsem si také 
odpověděla na některé otázky týkající se hranice profesního a soukromého života a mnohé jsem potom 
změnila k lepšímu. Bylo to možné mimo jiné díky otevřenosti a zároveň bezpečí ve výcvikové skupině. 

Navzdory některým šíleným lidem, kteří deklarují, že jsou koučové, pro mě koučování představuje 
výbornou a efektivní metodu jednak individuálního rozhovoru a jednak stylu managementu. Věřím, že 
respekt, aktivní naslouchání druhému člověku, a prostor pro hledání vlastního řešení nemůže nikdy nic 
pokazit. V kontextu firemního života koučovací přístup kultivuje celé prostředí a způsob, jak se k sobě lidé 
vztahují. Naše firma s 20 interními kouči je toho důkazem.” 

Monika Rousová, HR Director, 2N Telekomunikace a.s. 

 

„Pro výcvik v koučování ve společnosti QED GROUP pod vedením Radvana Bahbouha jsem se 
rozhodl z více důvodů a to především, abych zlepšil svoji schopnost naslouchat (značně otupenou více jak 
20 lety manažerské práce :-) a schopnost "sebekoučování", ale také posunout se, díky zkušenostem z 
koučinku, ve své práci s kolegy. Toto vše jsem si díky zkušenému a citlivému Radkovu vedení splnil a nejen 
to. Získal jsem celou řadu dovedností a technik, které nadále používám ve své denodenní manažerské, 
mentorské i překvapivě koučovské praxi. Kurs je velice dobře postaven tak, že absolvent je velmi záhy 
postaven do reálné pozice kouče a díky tomu může okamžitě aplikovat získané teoretické znalosti v praxi, 
což je naprosto neocenitelné pro další studium a práci. Zároveň má účastník možnost své zkušenosti rychle 
korigovat či upevňovat s ostatními kolegy z kursu během probíhajících triád či bálintovských skupin, což 
opět pomáhá nadále rozšířit náhled a zkušenosti všech studentů. Tento výcvik se pro mne stal velkým 
přínosem nejen v mém profesionálním životě, ale pro mne překvapivě i v osobním životě. Díky výcviku jsem 
si našel čas pro lepší uvědomění a zodpovězení některých vlastních témat, což mne osobně posunulo dále.” 

 

Milan Pacák, Regional Vice President, Esselte Eastern Europe  
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Cena 

Cena výcviku je 95.000 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. 

Tereza Andresová 

QED GROUP, a.s. 
Štěpánská 1677/20, Praha 1 
tereza.andresova@qedgroup.cz 
GSM: +420 603 561 558 
Tel.: +420 233 342 741 
www: www.qedgroup.cz  

 

Mgr. Klára Vyšatová 

QED GROUP, a.s. 
Štěpánská 1677/20, Praha 1 
klara.vysatova@qedgroup.cz 
GSM: +420 777 863 675 
Tel.: +420 233 342 741 
www: www.qedgroup.cz  

http://obchodni-podminky.qedgroup.cz/
mailto:tereza.andresova@qedgroup.cz
http://www.qedgroup.cz/
http://www.qedgroup.cz/

