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Program výcviku 

1. setkání (1. a 2. výukový den) 

 Seznámení účastníků. 

 Tým a týmová diverzita. 

 Rozdíly mezi individuálním a týmovým koučováním. 

 Úvod do fází týmu (forming, norming, storming, performing). 

 Úvod do metody sociomapování. 

2. setkání (3. a 4. výukový den) 

 Klíčové kompetence kouče. 

 Dotazování. 

 Naslouchání. 

 Reflektování a sumarizace. 

 Kompetence kontraktování. 

 Fáze normingu. 

3. setkání (5. a 6. výukový den) 

 Briefing. 

 Debriefing a základy zpětné vazby. 

 Debriefing dosavadního výcviku. 

 Fáze stormingu. 

 Konflikty, třecí plochy v týmech. 

 Problematické týmové fenomény. 

4. setkání (7. a 8. výukový den) 

 Fáze performingu (funkční týmy). 

 Shrnutí metod v týmovém koučování. 

 Facilitace, mediace. 

 Etický kodex. 

 Praktická cvičení technik v týmovém koučování. 

5. setkání (9. a 10. výukový den) 

 Metoda sociomapování. 

 Uzavírání týmového koučování, konfirmace. 

 Výstupy z práce jednotlivých týmů. 

 Praktická cvičení technik v týmovém koučování. 
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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.  

Pro koho je výcvik určen? 

Pro všechny, kteří by rádi začali využívat týmové koučování ve své praxi nebo by rádi prohloubili své 
současné znalosti. Počet účastníku ve skupině je 12. Výcvik probíhá v českém jazyce. 

Další součásti a požadavky výcviku mimo výukových dnů  

 Vypracování písemné kazuistiky z koučovací práce s týmem. 

 Skupinová supervize – Bálintovské skupiny a fóra zaměřené na probírání vlastních kazuistik 

z týmového koučování – min. 10 hodin. 

 Týmové koučování – min. 2 setkání s týmem. 

 Týmové koučování v tetrádách (odehrává se mimo výcviková setkání) – min. 12 hodin. 

 

Absolvování výcviku předpokládá úspěšné zvládnutí veškerých výše uvedených povinností a 
minimálně 80% účast na výuce.  

Rozsah výcviku 

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

 70 hodin v průběhu 10 výcvikových dní 

 10 hodin skupinové supervize  

 12 hodin týmového koučování v tetrádách (každý účastník 3 hodiny v roli kouče) 

Celkový rozsah výcviku tak činí 92 hodin + vlastní koučovací práce s týmem (alespoň 2 setkání). 

Cena 

Cena celého výcviku je 125 000,- Kč bez DPH. 
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doc. MUDr. PhDr. 
RADVAN BAHBOUH 

Ph.D. 
 

Lektor, kouč, supervizor, 
konzultant, výzkumník, jednatel 
a předseda představenstva  
QED GROUP.  

Vyvíjí nové metody,  
jako například sociomapování, 
test 4Elements aj. Věnuje se 
individuálnímu i týmovému 
koučování, výcvikům koučování 
a supervizi. Podporuje profesní 
rozvoj zaměstnanců QED 
GROUP a.s. Trénuje a školí 
senior manažerské týmy. 
Konzultuje témata týkající se HR 
a vytváří pro firmy komplexní  
HR projekty. Prezentuje  
na konferencích a veřejných 
vystoupeních. 

 

JAZYKY  
Čeština 
Angličtina 

 

PORTFOLIO 

 Individuální a týmové koučování 

 Rozvoj manažerských dovedností (leadership, komunikace, stress 
management, time management, change management, 
psychologie vyjednávání, zpětná vazba, kreativita a další) 

 Emoční inteligence 

 

PROFESNÍ PRAXE 
1996 – nyní QED GROUP a.s. – Zakladatel 
1995 – nyní FF UK, Katedra psychologie – vedoucí kurzů: 

Psychologie osobnosti, Psychometrie a teorie 
psychodiagnostiky, Metodologie psychologie,  
Úvod do psychologického koučování   

2001 – 2002 PCP – Klinický psycholog 
1996 – 2001 RIAPS – Klinický psycholog 
1993 – 1994 Psychologický ústav AV – Výzkumný pracovník 

 

VZDĚLÁNÍ 
2006 – 2014 Kouč – supervizor (akreditace 3. stupně ČAKO) 

Relaxační metody, EMDR, Inner Game, supervizní 
koučovací výcvik 

2012  FF UK, Praha – Ukončení habilitačního řízení (doc.) 
2004 – 2006 Somatická psychoterapie – biosyntéza, supervizní 

výcvik 
1998 – 2005 FF UK, Praha – Psychologie (Ph.D.) 
2000 – 2003 Somatická psychoterapie – biosyntéza, základní výcvik 
1998 – 2003 Pesso Boyden System Psychomotor Psychotherapy 
1994 – 2001 3. LF UK, Praha – Všeobecná medicína (MUDr.) 
1993 – 1997 PedF JU, ČB – Arteterapie 
1991 – 1996 FF UK, Praha – Psychologie (Mgr.) 
1992 – 1995 Výcviky v oblasti Ericksonovské hypnoterapie, Gestalt 

terapie, imaginativních metod a komunikačních metod 
1988 – 1993 MFF UK, Praha – Matematická statistika a teorie 

pravděpodobnosti (Mgr.) 

CV garanta a hlavního lektora výcviku  
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Mgr. ADÉLA BAREŠOVÁ 

Věnuje se lektorské činnosti a to 
zejména tématům, jako je 
koučování, řešení konfliktů, 
práce s emocemi a sebepoznání 
prostřednictvím osobnostních 
typologií.  

Pracuje s individuálními klienty 
(somatické koučování, rozvojová 
zpětná vazba, interpretace 
psychodiagnostiky, interpretace 
a facilitace výsledků 360°). 
Navrhuje a realizuje projekty 
Assessment a Development 
Center. Účastní se vývoje 
nových produktů v oboru 
psychometrie (test osobnosti 
4Elements). 

Věří na lidské příběhy a na to, že 
i těžká témata je možné 
zvládnout s lehkostí. Svým 
klientům pomáhá hledat osobní 
autentičnost a odvahu  
ke změnám. 

JAZYKY  
Čeština 

 

PORTFOLIO 
 

 Emoční inteligence  

 Somatické koučování 

 Koučování pro manažery 

 Motivační workshopy a práce s energií 

 Rozvoj netradičních zážitkových DC (Experiment Mars) 

 Tematika ženského leadershipu v korporátech 

 Facilitace sociomapovacích workshopů 

 

REFERENČNÍ PROJEKTY 
 
Týmové a individuální koučování – Allianz, ING, Jan Becher,  
Hewlett-Packard, Siemens, T-Mobile, EPET, Canon, Economia, Mafra, 
Okin, Informační linky, Sazka 
Výcvik interních trenérů a facilitátorů – Česká spořitelna, J&T Banka, T-
Mobile, Raiffeisenbank 
Leadership programy – Allianz, ČEZ, Home Credit, Jan Becher, T-Mobile, 
XURA 
Talent programy – Moneta Money Bank, Hewlett-Packard, Vodafone,  
Pernod-Ricard 
Transformační programy – ČaS evoluce – Česká spořitelna – manažerský 
program zaměřený na vedení lidí, období změny ve firmě, proklientskou 
orientaci 

 

PROFESNÍ PRAXE 
 
2004 – nyní QED GROUP a.s. – Associate Consultant 
2010 – 2014 ARC Consulting – HR Consultant 
2000 – 2003 Televize NOVA – Mediální konzultant 

 
VZDĚLÁNÍ 

 
2011 – 2014  Supervizní výcvik v Biosyntéze 
2008 – 2011  Základní výcvik v Biosyntéze 
2007 – 2008  Certifikovaný výcvik koučů (Radvan Bahbouh) 
2006 – 2007  Arteterapie  
1997 – 2003  FF UK, Praha – Psychologie (Mgr.) 
 

Další lektoři 
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PhDr. 
KATEŘINA 

BERNARDOVÁ 
 

Kateřina při své práci čerpá  
z dvacetipěti let profesního působení 
v náročných podmínkách 
“uniformovaného světa”. Úsilí věnuje 
analýze pracovního prostředí, za 
klíčové považuje mezilidské VZTAHY  
A VAZBY, které mnohdy motivují lidi  
k nadlidským výkonům.  Rozkrývá je 
Sociomapováním, které v případě 
ozbrojených sil pomáhá zachraňovat 
lidské životy. 

Stejně důležitá je pro ni podpora  
managementu v procesech 
rozhodování, psychosociální podpora 
lidí, jejich osobní I skupinový rozvoj  
a růst.  “Být užitečný v každé situaci” 
je hlavní myšlenka poskytování 
Katčiných služeb… proto analyzuje, 
konzultuje, mentoruje, koučuje 
a hlavně motivuje. 

Kateřina se ve své práci snaží jít stále 
vpřed, jako žralok, který se nikdy 
nezastavuje, aby mu voda proudila 
mezi žábrami… je zvyklá stavět, tvořit, 
neomdlévat a tisíckrát a jednou vstát 
ze země a pokračovat...  

Jazyky 

Čeština 
Angličtina 

 

PORTFOLIO 

 Expertní, poradenská a konzultační činnost v oblasti fungování 
lidských zdrojů pro management na všech úrovních řízení 

 Sociální výzkum 

 Sociodiagnostika skupin metodou Sociomapování 

 Koučování osob a týmů 

 Inspirativní leadership 

 Workshopy pro rozvoj skupin a týmů, Stress management, 
Sebepoznání a seberozvoj                                

 Psychologické a psychosociální poradenství, krizová intervence 

REFERENČNÍ PROJEKTY 
Expertizy v oblasti fungování lidských zdrojů – Ministerstvo obrany ČR (MO 
ČR), Armáda České republiky (AČR), zahraniční mise AČR 
Sociální výzkum – MO ČR, AČR, zahraniční mise AČR 
Sociodiagnostika skupin – MO ČR, AČR, zahraniční mise AČR 
Koučování a poradenství – MO ČR, AČR, soukromé osoby 
Personální výběr – MO ČR, AČR, Vězeňská služba ČR 
Tréninky soft skills – MO ČR, AČR 
Psychologická a psychosociální podpora, krizová intervence – Vězeňská 
služba ČR, Rezort obrany ČR, vojenské zahraniční mise v Bosně a 
Hercegovině, Kosovu, Iráku a Afgánistánu 
 

PROFESNÍ PRAXE 
2017 QED GROUP a.s. – Chief Research Officer 
1999 – 2015 Ministerstvo obrany ČR, Armády České republiky – 

Manažer a lídr, psycholog, výzkumný a vývojový 
pracovník, konzultant 

1998 – 1999 Nemocnice Na Homolce – Manažer, psycholog 
1992 – 1998 Vězeňská služba ČR – Psycholog, manažer 
1985 – 1992 Psychologický ústav ČSAV Praha – Psycholog 

 

VZDĚLÁNÍ 
2017   Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2012                      Sociomapování týmů (Radvan Bahbouh) 
2006 – 2008 Systemická terapie, umění pomáhat (Ivan Úlehla) 
2006 – 2007  Program celoživotního vzdělávání PF UK Praha 
2002 Tělo a krize, Remedium Praha (I. Lucká, L. Kobrle) 
1999  Osvědčení k výkonu psychologické soudní expertizy       
                               (Karel Netík, Asociace forenzních psychologů) 
1997 – 1998  Skupinová psychoterapie (Radvan Bahbouh) 
1995  Psychologie vyjednávání (Vězeňská služba ČR) 
1994  Relaxační metody I. a II. (Oldřich Tegze) 
1987   UK, Státní rigorózní zkouška z psychologie, PhDr. 
1980 – 1985 FF UK, PEF ČZU, jednooborová psychologie (Mgr.) 
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Ing. MILAN 
HRABOVSKÝ, MBA 

Během práce v mezinárodní 
korporaci si potvrdil, že i při 
neustále rostoucímu tlaku na 
výsledky, v době reorganizací  
a akvizic, je možné pracovat  
s lidmi a týmy tak, aby byli 
všichni v práci spokojeni  
a uspěli. Práce s lidmi ho 
motivuje na sobě neustále 
pracovat. 

Prošel čtyřletým akreditovaným 
výcvikem v Rogersovské 
psychoterapii zaměřené na 
člověka, který mu dal základ ke 
většímu porozumění a přijetí 
odlišných lidských přístupů. 
Dlouhodobě se zajímá  
o konflikty mezi lidmi i týmy, 
dynamikou týmu a situačním 
vedení lidí. 
 ninku a rozvoj 

JAZYKY  
Čeština 
Angličtina 

 

PORTFOLIO 

 Koučování a týmové koučování 

 Facilitace  

 Mediace konfliktů 

 Práce se změnou 

 Sociomapování – workshopy týmové spolupráce a komunikace 

 Školení 
 

PROFESNÍ PRAXE 
2018 – nyní QED GROUP, a.s. – senior konzultant 

2017 – 2018 Microsoft, s.r.o. – provozní ředitel pro region CEE 

2013 – 2017 Microsoft, s.r.o. – ředitel divize vývoje 

2006 – 2013 Microsoft, s.r.o. – obchodní ředitel divize OEM 

2002 – 2006 Microsoft, s.r.o. – ředitel partnerského prodeje 

2000 – 2002 Microsoft, s.r.o. – technický ředitel  

1999 – 2000 GE Capital Bank, a.s.– finanční analytik  

 

 

REFERENČNÍ PROJEKTY 
Koučování – Raiffeisen Bank, Telefonica O2, RWE, IBM, Microsoft, Barrandov 
Studios, Ahold, Roche, Accenture  
Týmové koučování – Medical Technologies  
Facilitace – Jan Becher 
 
 

VZDĚLÁNÍ 
2018 Akreditovaný výcvik v Mediaci: Asociace Mediátorů 
2017 Výcvik v týmovém koučování: QED GROUP 
2016 Certifikát Emotional Skills and Competencies: Paul 

Ekman Group 
2015 Akreditovaný výcvik v koučování: QED GROUP 
2010 – 2014 Akreditovaný výcvik v Rogersovské psychoterapii 
1998 – 1999 MBA Rochester Institute of Technology  
1992 – 1997 Inženýrské studium, České Vysoké Učení Technické 
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Mgr. ALENA SRBOVÁ 

 

V rámci své více než patnáctileté 
psychologické praxi se setkala 
s mnoha osobními i pracovními 
tématy. Věnuje se koučování, 
lektorské činnosti a pracuje jako 
psychoterapeutka.  
 
V QED GROUP stála u zrodu 
mnoha školení, která dodnes 
ráda realizuje. Svým klientům 
pozorně naslouchá a vždy hledá, 
co nejvhodnější a nejpraktičtější 
cestu k cíli. Je tvůrčí a zároveň 
nohama na zemi, umí být vtipná 
i vážná. 
 

 

 

 

JAZYKY  
Čeština 
Angličtina 
 

 

PORTFOLIO 
 

 Individuální a týmové koučování 

 Školení témat jako je např. vyjednávání, asertivita, manažerské 
dovednosti, stress management, time management, prezentační 
dovedností apod. 

 Vedení Assessment a Development center 

 Vytváření a realizace školení na míru 

 Práce s psychometrickými testy: 4Elements Inventory, Leadership 
Judgement Indicator, Wave Professional Styles, Sociomapping a 
výsledky 360° zpětné vazby, Hoganovy testy 

 
REFERENČNÍ PROJEKTY 
 
Týmové koučování představenstva – Vodafone 
Týmové koučování právního oddělení – O2 
Individuální koučování top manažerů – T-Mobile a Komerční banka 
Talent Academy – Hewlett-Packard 
Výcvik v koučování – Vodafone 

 

PROFESNÍ PRAXE 
 
2002 – nyní QED GROUP a.s. – Associate Consultant 
2002 – nyní Individuální a skupinová terapie 
1999 – 2002 Hill International s.r.o., Praha – Senior Consultant, 

zodpovědná za výběry zaměstnanců a vedení 
Assessment Center 

 

VZDĚLÁNÍ 
 
1999 – nyní Výcviky a semináře v oblasti profesního a osobního 

rozvoje 
2007 – 2008 Výcvik v koučování – akreditovaný kouč ČAKO  
2006 – 2007 Mezinárodní výcvik v Gestalt přístupu v práci 

s organizacemi, ukončeno evropským certifikátem 
Gestalt poradce v organizacích 

1997 – 2001 Výcvik v Gestalt terapii  
1993 – 1999 FF UK – Jednooborová psychologie (zaměření klinická 

psychologie) a pedagogika (Mgr.) 
1992 – 1993 University of Ottawa, Canada – Psychologie 
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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 osoba 

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

Michaela Pulcová 

QED GROUP, a.s. 
Štěpánská 1677/20, Praha 1 
michaela.pulcova@qedgroup.cz 
GSM: +420 702 204 931 
Tel.: +420 233 342 741 
www: www.qedgroup.cz 

 

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

