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Nabídka koučování 

Koučování představuje účinnou metodu osobního a pracovního rozvoje, jejímž cílem je umožnit 
naplnění klientova potenciálu, zvýšení osobní spokojenosti a osvojení si dovedností pro zvýšení 
výkonnosti. Kouč v tomto procesu hraje úlohu zprostředkovatele a pomocníka v uvědomění si tohoto 
potenciálu a při jeho aktivaci. Konkrétní zaměření koučování je přizpůsobováno potřebám a cílům 
klienta v souladu se záměrem objednatele a uskutečňuje se ve vzájemné interakci a aktivní spolupráci 
kouče a koučované osoby. Vztah kouče a koučovaného je založen na partnerství a společném úsilí o 
dosažení vytyčených cílů. Koučování tedy předpokládá, že klient je při naplňování svých cílů ochoten 
převzít odpovědnost.  

V čem může koučování pomoci? 

Koučování Vám může pomoci s osobními cíli, které byste rádi realizovali, v problematických situacích, 
které je třeba řešit. Pracuje s uvědoměním si bariér, které nás omezují a hledáním dílčích kroků, které 
k cíli povedou. Koučování pro Vás bude užitečné i tehdy, když stojíte na prahu změn, které si chcete 
promyslet, ujasnit si priority a dobře se připravit, než vykročíte na cestu. Koučování Vám pomůže 
objevit, ujasnit si, zhodnotit svoje cíle a možnosti na poli pracovním i osobním, stejně tak jako vytvořit 
kroky, které povedou k jejich naplnění. Přináší s sebou důvěru v to, že změny jsou možné, energii a 
vnitřní uspokojení, které se objevují pokaždé, když se nám daří přetvářet vize v realitu.  

Kdy koučování využít? 

 Když už toho o nějaké dovednosti mnoho víte, ale potřebujete ji začít aplikovat v praxi  
 Když potřebujete podstoupit nějakou výraznější změnu  
 Když se Vám dlouhodobě nedaří dokončit zadané úkoly 
 Při citlivých a osobních tématech, na které nezabírají žádná obecná doporučení  
 Při plánování kariérního růstu a přípravě na novou pozici 

Která témata patří do koučování?  

Mezi témata, se kterými naši klienti přicházejí do koučování, patří například vyjednávání, zvyšování 
kapacity učení, práce s energií, řízení týmu, zvyšování efektivity vedení týmů, sebeřízení, rozvojové 
metody, řešení konfliktů, manažerské kompetence atd. Není však nutné téma předem podrobovat 
zkoumání a je zodpovědností Vašeho kouče, aby Vám v případě potřeby pomohl najít vhodnější způsob 
práce, než je koučování.  

Jak koučování probíhá 

Pro koučování je charakteristické, že řeší jednotlivé problémové oblasti a rozvoj jednotlivce či skupiny 
a směřuje k dosažení předem definovaného a operacionalizovaného cíle, na jehož základě je sestaven 
koučovací, časově limitovaný, kontrakt. Koučování probíhá po jednotlivých krocích, kdy je jasně 
vymezen počátek, ukončení a způsob vyhodnocení, včetně toho jak klient pozná, že stanovené cíle byly 
naplněny.  

Po stanovení a formulaci cílů bývá dalším krokem prozkoumávání reality, ve kterém hraje kouč 
důležitou roli nezaujaté osoby. Napomáhá klientovi kladením otázek směřujících ke zmapování terénu, 
do kterého je problém zasazen, a zvažováním různých alternativ za účelem získání jiného pohledu na 
danou situaci či vhledu do ní. Výsledkem každého sezení jsou konkrétní postupy činnosti, které jsou 
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koučovaným pracovníkem uváděny v mezidobí do praxe a následně zhodnoceny na dalším sezení. 
V celém průběhu koučování je kladen důraz na zvědomování si svého přístupu, jednání a chování, které 
je následně postupně měněno žádoucím směrem. Proces koučování směřuje rovněž k výraznému 
zlepšování sebereflexe jednotlivců i týmů v širším organizačním kontextu.  

Časový režim jednotlivých sezení je odhadován podle potřeb klienta. Obvyklá délka jednoho sezení činí 
1 – 1,5 hodiny, sezení probíhají zpravidla za 2 – 4 týdny podle dohody. Nejčastější rozmezí, ve kterém 
se při koučování pohybujeme, je 5 – 10 sezení. Sezení se zpravidla konají v prostorách společnosti QED 
GROUP (viz Cena a další informace níže).  

U koučování platí režim ochrany osobních údajů jako v klinické praxi, přestože může být o obsahu a 
kontraktu koučování objednatel (firma) koučovaným informována.  

Jak postupovat v případě zájmu o koučování 

1. Vyberte si z profilů koučů jednoho, který Vás zaujal. 
2. Informujte o svém zájmu a výběru kontaktní osobu. 
3. Každému ze zájemců nabízíme možnost absolvovat nulté sezení v rozsahu 30 minut zdarma 

s vybraným koučem. Cílem nultého sezení je seznámení s metodou koučování a konkrétním 
koučem.  

4. V případě potřeby Vám umožníme zdarma ještě druhé nulté sezení v rozsahu 30 minut. 
5. Po zvolení kouče se již osobně domluvíte na prvním koučovacím sezení.  

Další informace 

 Pro realizaci koučování nabízíme bez dalšího poplatku vhodné koučovací prostory společnosti 
QED GROUP a. s. na adrese Štěpánská 20, Praha 1.  

 Rádi se v případě potřeby přizpůsobíme vašim požadavkům z hlediska místa konání koučování 
a a dojedeme za vámi takřka kamkoliv. Jen vás prosíme, abyste počítali s náklady navíc 
v případě místa konání mimo Prahu. Kompenzace času stráveného na cestě a náklady na 
dopravu jsou odvozeny z čisté doby strávené cestováním, která je účtována za polovinu 
obvyklé částky za koučovací hodinu. Výsledná doba bude odvozena od údajů dostupných na 
www.maps.google.cz.  
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Přehled koučů 

Jméno 
kouče 

Počet hodin Jazyky Cílová 
skupina 

Reference koučování 

Bahbouh 
Radvan  

nad 10 000 AJ, ČJ střední a top 
management 

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, ad. 

Barešová 
Adéla 

nad 4000 ČJ střední a top 
management 

Copy General, Česká pojišťovna, Economia, GE 
Money, Komerční banka, Fujitsu, Jan Becher, ING, 
Logica, Sazka, Siemens, T-Mobile, Mavenir, 
Vodafone,ad., HP, Renomia, Maersk, Informační 
linky 1188, soukromé osoby 

Bernardová 
Kateřina 

do 200 ČJ nižší, střední 
a top 
management 

Nemocnice Na Homolce, Ministerstvo obrany ČR, 
Armáda ČR, Ústřední vojenská nemocnice Praha, 
White and Case, Schwan Cosmetics, Price 
Waterhouse Coopers, soukromé osoby 

Dostálek 
František  

do 100 AJ, ČJ střední a top 
management 

KPMG, PPF, soukromé osoby 

Doubková 
Dagmar 

do 300 ČJ talenti, 
specialisté, 
nižší, střední 
a top 
management 

Ahold, Nestlé, Siemens Telefónica O2, Volksbank, 
JDE, Sazka, ad. 

Fabiánová 
Ivana 

do 100 ČJ talenti, 
specialisté, 
nižší 
management 

CCC, Honors Academy, soukromé osoby 

Hendrych 
Filip 

do 100 AJ, ČJ talenti, 
specialisté, 
management 

Sapphire-advise, Terma travel, pepiczech.cz, CCC, 
soukromé osoby 

Honsová 
Pavlína 

do 200 ČJ talenti, 
specialisté, 
nižší a střední 
management 

Soukromé osoby 

Hrabovský 
Milan 

nad 100 AJ, ČJ střední a top 
management 

Barrandov Studio, IBM, Microsoft, RWE, 
Telefónica O2, Raiffeisen Bank, Ahold ad. 

Charvát 
Ondřej 

nad 1000 ČJ talenti, 
specialisté, 
střední a top 
management 

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

nad 400 ČJ talenti, 
specialisté, 
střední a top 
management 

Continental, ČEZ, Hewlett-Packard, Nutricia, 
Siemens, T-Mobile, Vodafone, Xerox, GSK, 
Renomia, Johnson & Johnson, Techdata ad. 

Koucký 
Lukáš 

nad 500 ČJ talenti, 
specialisté, 
střední a top 
management 

ČEPS, Havilog, Komerční banka, Air Bank, Česká 
pojišťovna, Tieto, Beckman Coulter&Immunotech, 
Člověk v tísni, NN životní pojišťovna, VFN, PPF, 
Finidr, Pražská plynárenská, soukromé osoby 

Kubík 
Rudolf 

nad 300 AJ, ČJ talenti, 
specialisté, 
střední 
management, 
obchodní 
pozice 

Avon, ALD Automotive, Česká spořitelna, GE 
Aviation, Hewlett-Packard, ING, Komerční banka, 
KPMG, Renomia, Medtronic, Siemens, VŠE 
Honors, Mavenir, soukromé osoby 

Lišková 
Kateřina 

do 100 ČJ talenti, 
specialisté, 
nižší 
management 

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

Pulcová 
Michaela 

do 100 ČJ talenti, 
specialisté, 
nižší 
management 

Dimension Data, Honors Academy, CCC, 
soukromé osoby 

Rohanová 
Kubovská 
Helena 

nad 400 ČJ talenti, 
specialisté, 
střední a top 
management 

Česká spořitelna, Erste Premier, Erste Private 
Banking, nezisková organizace N-ROS, soukromé 
osoby 

Srbová 
Alena 

nad 500 AJ, ČJ talenti, 
specialisté, 
střední a top 
management 

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

Vyšatová 
Klára  

nad 300 ČJ talenti, 
specialisté, 
nižší a střední 
management 

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

Zuda Tomáš nad 500 AJ, ČJ specialisté, 
nižší, střední 
a top 
management 

ČEZ, Johnson & Johnson, Komerční banka, 
Nutricia, Pfizer, Siemens, T-Mobile, VDO, 
Vodafone, soukromé osoby 
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Profily koučů 

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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Mgr. Adéla Barešová 

Jako kouč jsem dosud pracovala zejména na tématech rozvoje manažerských 
kompetencí; specificky v oblasti komunikace – sebeprezentace, zvládání 
náročných komunikačních situací a vyjednávání, a dále pak v práci se stresem.  
Volba tématu je plně na přání klienta, jeho aktuálních potřebách a motivaci 
k rozvoji. Považuji za důležité, aby klient v rámci koučovacího procesu získal, 
kromě řešení své zakázky, i zkušenost, jakým způsobem v budoucnu koučovat 
sám sebe. Kromě individuální práce s klienty se podílím jako lektor na předávání 
technik koučování manažerům a vedu výcvik v koučování. 

Reference koučování:  

Copy General, Česká pojišťovna, Economia, GE Money, Komerční banka, Fujitsu, Jan Becher, ING, 
Logica, Sazka, Siemens, T-Mobile, Mavenir, Vodafone, HP, Renomia, Maersk, Informační linky 1188 
soukromé osoby, Vedení otevřeného výcviku v Somatickém koučování 

Profesní praxe: 

2011 – nyní QED GROUP a.s. – Associate Consultant 
2010 – 2014 ARC Consulting – HR Consultant 
2007 – 2010 QED GROUP a.s. – psycholožka a interní konzultantka – práce s psychologickou 

diagnostikou, koučování, assessment a development centra, semináře rozvoje 
manažerských kompetencí 

2004 – 2010 QED & QUOD, s.r.o. – psycholožka a konzultantka – práce s psychologickou 
diagnostikou, koučování, assessment a development centra, semináře rozvoje 
manažerských kompetencí 

2000 – 2003 Televize NOVA – mediální konzultantka 

Vzdělání: 

1997 – 2003 FF UK, Praha – Magisterské studium Psychologie, specializace v sociální psychologii 

Další odborné vzdělání: 

2011 – 2014 Supervizní výcvik v Biosyntéze 
2008 – 2011 Základní výcvik v Biosyntéze 
2007 – 2008 Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2006 – 2007 Arteterapie 
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PhDr. Kateřina Bernardová, Col.Ret. 

Mé první pokusy o individuální koučování se datují do roku 1999, avšak absolutní sílu 
koučovacího procesu jsem měla možnost poznat a naplno spoluprožít v rezortu 
obrany s jednotlivci i malými sociálními skupinami. Pozornost jsem zaměřila na 
koučování týmů, vojenských jednotek a skupin velitelů v běžných situacích i v 
extrémních podmínkách válečných zón. Základem pro práci se skupinami a týmy pro 
mě byly výstupy ze Sociomapování, které považuji nejen za techniku diagnostickou, 
ale zejména a primárně za metodu intervenční, rozvojovou, která dokáže vybudit 
týmy k netušeným výkonům. 

Úsilí jsem věnovala, a nadále věnuji, i koučování jednotlivců,  manažerů a lídrů na všech stupních řízení, 
ponejvíce však se zaměřením na vrcholový management. Při své práci vycházím, kromě celoživotního 
kontinuálního sebevzdělávání se, z mnohaletých zkušeností získaných ve velmi náročných podmínkách, kdy 
jsem byla svým klientům oporou při řízení činnosti lidí a jejich vedení, v rámci operativního i strategického 
rozhodování, při sestavování týmů… též na jejich rozcestích a křižovatkách v osobním či partnerském životě. 
Jsem praktik s velmi pragmatickým přístupem k životu, jehož cílem je přinášet lidem užitek… koučování mi 
umožňuje tento cíl naplňovat. Snažím se být svým klientům průvodcem, který jim „jen“ posvítí pomyslnou 
baterkou na cestu za jejich ROZVOJEM, vše ostatní zvládnou oni sami! Posiluje mě přitom motto neznámého 
autora: „Kdo se ptá, je plný zájmu. Kdo se ptá, je chytrý. Kdo se ptá, vede rozhovor. Kdo se ptá, vytváří pohyb. 
Kdo se ptá, tvoří lidská setkání.“ Nesčetněkrát se přede mnou otevírala těžká vrata srdcí a duší a já jsem 
směla vstoupit do cizích světů… 

Reference koučování:  
Nemocnice Na Homolce, Ministerstvo obrany ČR, Armáda ČR, Ústřední vojenská nemocnice Praha, White 
and Case, Schwan Cosmetics, Price Waterhouse Coopers, soukromé osoby 

Profesní praxe: 
2016 – nyní QED GROUP a.s. – Chief Research Officer, psycholog, akreditovaný kouč, lektor 
1999 – 2015 Ministerstvo obrany ČR, Armády České republiky – Manažer a lídr, psycholog, výzkumný 

a vývojový pracovník, konzultant, kouč, lektor 
1998 – 1999 Nemocnice Na Homolce – Manažer, psycholog, konzultant 
1992 – 1998 Vězeňská služba ČR – Psycholog, manažer, konzultant 
1985 – 1992 Psychologický ústav ČSAV Praha – Psycholog, výzkumný pracovník 

Vzdělání: 
1987   UK, Státní rigorózní zkouška z psychologie, PhDr. 

Další odborné vzdělání: 
2017   Výcvik v individuálním 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 praxe (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) 
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Ing. František Dostálek 

Ve svých manažerských rolích jsem věnoval velkou pozornost osobnímu rozvoji 
svých kolegů a podřízených. Inicioval jsem uplatnění nových metod a postupů, 
jako osobnostní testy a sociomapování. Mé okolí mě považuje za inspirativního 
lídra, který dokáže dát konstruktivní a rychlou zpětnou vazbu a je schopen 
motivovat  podřízené v rámci hodnocení jejich výkonnosti. V rozvoji těchto 
dovedností mi napomohlo absolvování výcviku koučů u Radvana Bahbouha 
v roce 2015. Od té doby se věnuji internímu koučování a mentorování v KPMG 
a dalším externím klientům. Při koučování a mentorování se opírám o své 
dlouholeté zkušeností i nejnovější odborné poznatky. 

Reference koučování:  
KPMG, PPF, soukromé osoby 

Profesní praxe: 
Jeho profesní praxe je spojena zejména se společností KPMG. Byl také dlouholetým členem 
správních rad Junior Achievement, Institutu členů správních orgánů a Americké obchodní komory. 

 
2016 – nyní QED GROUP, a.s.  – Associate partner 

2015 Celostátní cena Ď za dlouhodobou osobní finanční podporu neziskových a 

charitativních organizací 

2012 – 2014  Prezident Americké obchodní komory v České republice  

2006 – 2014 KPMG – předseda a výkonný ředitel pro střední a východní Evropu, Global Board 

member, EMA Board member 

2001 – 2010  KPMG Česká republika – řídící partner 

1993 – 2001 KPMG Česká republika – vedoucí partner auditu 

Vzdělání: 
1982 – 1984 VŠE, Praha – postgraduální studium, obor ekonomika a řízení průmyslu 

1967 – 1972 VŠE, Praha – obor ekonomika zahraničního obchodu (Ing.) 

Další odborné vzdělání: 
2015  Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 

2001 – 2005 Odborné kurzy na Harvard Business School a IMD  
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Mgr. et Mgr. Dagmar Doubková 

V koučování vycházím z konkrétních potřeb každého klienta, snažím se  
o vytvoření bezpečného prostoru, kde je možné věnovat se tématům, s nimiž 
klient přichází. Koučování chápu jako příležitost pro hledání a prozkoumávání 
nových zdrojů, cest a způsobů fungování, které pomáhají klientovi vypořádat se 
s případnými změnami, obtížemi a nároky, s nimiž se ve své práci potýká. 

Mezi tématy, na kterých s klienty pracuji, se objevují témata týkající se stresu, 
pracovních změn, vztahů a pracovních konfliktů, často také hledání možností 
dalšího rozvoje či zvládání nové pracovní role.  

V pochopení situace, které se s klientem věnujeme, mi také pomáhá moje vlastní několikaletá pracovní 
zkušenost v nadnárodní společnosti. 

Reference koučování:  

Ahold Czech Republic, Nestlé, Siemens, SV Agency, Telefónica O2, Volksbank, Sazka a další 

Profesní praxe: 

2011 – nyní QED GROUP a.s. – Associate Consultant 
2007 – 2013 O2 – externí psycholožka: příprava a realizace AC/DC, Internship program 
2000 – 2008 Česká Cesta – senior instruktorka a lektorka      
1998 – 2002  AHOLD – manažerka vzdělávání: rozvoj managementu, lektorská činnost 
1994 – 1998 Akademie věd ČR  

Vzdělání: 

1999 – 2006 FF UK, Praha – Magisterské studium Psychologie  
1991 – 1996 PřF UK, Praha – Magisterské studium Molekulární biologie  

Další odborné vzdělání: 

2012 – 2013 Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2008 – 2013 IVGT Praha – Psychoterapeuticý výcvik v Gestalt terapii 

Kurzy a semináře zaměřené na individuální práci i práci se skupinami, facilitaci a práci 
s týmy, imaginativní techniky a relaxace, aj.  
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Mgr. Ivana Fabiánová 

Koučování je pro mne cestou, jak vědomě pracovat na svých cílech. 
Díky koučování získáváme průvodce, který nás vede a podporuje v tom, 
kam se chceme dostat. Kouč nesoudí, nedává rady ani doporučení 
a veškerou energii věnuje svému klientovi, jeho silným stránkám, 
přednostem a schopnostem, díky kterým dokáže překonat obavy 
a nejistotu, která je s každým, větším či menším krokem v životě, spojená. 

S koučováním jsem se setkala již během studia psychologie, kdy jsme 
aktivně trénovali dovednosti, nutné pro práci kouče. Velmi mě posunula 
zkušenost koučovacího výcviku u jeho zakladatele Timothyho Gallweye, 
autora slavné „vnitřní hry“. Koučování se věnuji také z pohledu efektivity a 
empirického měření jeho výstupů. 

Reference koučování:  

CCC, Honors Academy, soukromé osoby 

Profesní praxe: 

2016 – nyní QED GROUP a.s. – Analytik 
2016 GoodCall s.r.o. – Talent Acquisition Specialist (RPO) 
2012 – 2016 Prev-centrum z.ú. – Lektor 
2012 – 2015 Interquality spol. s r.o. – Konzultant a kouč 

Vzdělání:  

2016 – nyní UK FF, Psychologie práce a organizace, Interní doktorand 
2010 – 2015  UK FF, Psychologie (Mgr.) 

Další odborné vzdělání: 

2017  Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2015  Výcvik v aplikované skupinové psychoanalýze (APLA) 
2014  Výcvik v koučování (Timothy Gallwey) 
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MSc. Filip Hendrych 

Na koučování mě nejvíce baví, když se svými klienty mohu sdílet jejich 
úspěchy a sebepřekonání. Když jsem si koučování sám zažil v roli koučího, na 
vlastní kůži jsem poznal, jak je to silný nástroj, díky kterému se nemožné 
stává realitou. Nejraději pracuji s klienty, kteří mají dost odvahy na to přiznat 
si, kde se mohou a chtějí zlepšovat. Zbytek je jen o procesu. S využitím 
psychologického koučování, prací s tělem, emocemi, motivací a synektikou 
pomáhám klientům překonat strach a obavy a zaměřit se na to, co je pro ně 
v životě skutečně důležité. Říká se, že štěstí je umění být spokojen. Společně 
se vydáme na cestu za znovu objevením tohoto umění.  

Reference koučování: 

Sapphire-advise, Terma travel, pepiczech.cz, CCC, soukromé osoby 

Profesní praxe: 

2016 – nyní QED GROUP a.s. – Consultant 
2015 – 2016 Loughborough stringers – managing partner 
2013 – 2015 Loughborough stringers – head coach, strategic partner 

Vzdělání: 

2015 – 2016  Loughborough University, UK – Work Psychology (MSc.) 
2012 – 2015 Loughborough University, UK – Social Psychology (BSc.) 
 

Další odborné vzdělání: 

2018 Certifikovaný výcvik v koučování (R.Bahbouh) 
2017 Výcvik posuzování důvěryhodnosti a odhalování nepravdy (ETaC), metodologie Paula 

Ekmana, J. J. Ženatý 
2016 Výcvik emočních dovedností (EsaC), metodologie Paula Ekmana, J. J. Ženatý 
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PhDr. Pavlína Honsová 

Pevně věřím v schopnosti každého jedince převzít odpovědnost za svůj život 
a svoje rozhodnutí, což zároveň považuji za základní pilíře koučování. 
Na koučování se mi líbí právě svoboda, otevřenost a možnost volby vlastní cesty. 
V praxi těžím ze svého psychologického vzdělání a přirozené zvídavosti. Ráda se 
dále rozvíjím a vzdělávám, koučování jsem se učila mimo jiné i v kurzu kariérního 
koučování na Simon Fraser University ve Vancouveru.  

Koučováním se zabývám i z akademického hlediska. V rámci svého doktorského 
studia na katedře manažerské psychologie a sociologie na Vysoké škole 
ekonomické jsem pracovala na několika grantech a vědeckých projektech 
zaměřených na koučování. Mimo jiné jsem spolupracovala na celoevropském výzkumu koučování, 
aktivně se zúčastňuji mezinárodních konferencí v oblasti koučování a o koučování píšu disertační práci.   

Reference koučování:  
Soukromé osoby 

Profesní praxe: 
2017 – nyní QED GROUP a.s. – Associate Consultant 
2015 – nyní VŠE, Katedra psychologie – vyučování předmětu Rozvoj profesní kariéry a dalších 

psychologických předmětů, doktorské studium, vedení několika grantových projektů, 
vědecká a publikační činnost, působení v psychologické poradně 

2015 – nyní Dobrovolnická činnost a stáže – Národní ústav duševního zdraví, 2015; Psychiatrická 
nemocnice Bohnice, 2015-2016; terapeut v Sociální Klinice, od 2017 a další 

2011 – 2017  Lektorská činnost – výuka češtiny a interkulturního tréninku (Global LT), výuka 
angličtiny (různě) a výuka primární prevence (Prev-centrum, o.s.) 

2011 HyperMedia, a.s. – Interní personalistka 

Vzdělání: 
2015 – nyní VŠE Katedra psychologie (Ph.D. studium) 
2017 UK PedF (PhDr.) 
2012 – 2017 UK FF Psychologie (Bc., Mgr.) 
2012 – 2014 UK PedF – Management vzdělávání (Mgr.) 
2009 – 2012  UK FSV – Mediální studia (Bc.) 
 

Další odborné vzdělání: 
2015 – nyní GI Institut – pětiletý psychoterapeutický výcvik (na řešení orientovaný a systemický 

přístup) 
2015 – 2016 ISS – roční kurz Systemická psychoterapie a systemické koučování 
2015 – 2016 VŠE – Kurz rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností 
2014  Simon Fraser University, Vancouver, Canada – Career Coaching Skills, kurz kariérního 

koučování 
2014 CPE – Certificate of Proficiency in English, C2 
2011  Evropský kariérní institut – certifikace „Personalista“ 
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Ing. Milan Hrabovský, MBA 

Dlouhodobě se věnuji rozvoji lidí a týmů. Ve své profesní kariéře jsem si uvědomil  
a mnohokrát potvrdil, že v lidech je mnoho skrytého potenciálu a že často stačí velmi 
málo, abychom byli společně mnohem úspěšnější a objevili možnosti, kterých si 
nejsme ani vědomi. Práce s lidmi je to, co mne motivuje na sobě neustále pracovat. 

Díky možnosti práce ve společnosti, která je zaměřena na lidský potenciál  
a podporuje mne v dalším rozvoji tímto směrem, mám možnost své znalosti  
a zkušenosti neustále prohlubovat a předávat dále. Zároveň si prací v mezinárodní 
korporaci potvrzuji, že i při neustále rostoucímu tlaku na výsledky, plánování, 
reorganizace a akvizice, je možné pracovat s lidmi a týmy tak, aby byli lidé v práci 
spokojeni a uspěli. 

Prošel jsem čtyřletým akreditovaným výcvikem v rogersovské psychoterapii zaměřené na člověka. 
Tento výcvik mi dal základ ke většímu porozumění, empatii, naslouchání a přijetí odlišných lidských 
přístupů. Dlouhodobě se zajímám o koučování, konflikty mezi lidmi i týmy, dynamiku týmu a situační 
vedení lidí.  

Reference koučování:  

Barrandov Studio, IBM, Microsoft, RWE, Telefónica O2, Raiffeisen Bank, Ahold a další 

Profesní praxe:  

2013 – nyní 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 pro malé a střední firmy 
2000 – 2002 Microsoft s.r.o. – technický ředitel  
1999 – 2000 GE Capital Bank a.s. – finanční analytik  
1997 – 1998 Marvin Wolff, USA – IT konzultant  
1997 – 1997 Metrostav a.s. – geodet 

Vzdělání: 

1992 – 1997 ČVUT, Praha – Inženýrské studium Geodézie a kartografie 
1998 – 1999 Rochester Institute of Technology, USA – MBA studium Business Administration 

Další odborné vzdělání: 

6 Sigma certifikace 
Akreditovaný výcvik v rogersovské psychoterapii - v přístupu zaměřeném na člověka  
Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
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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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doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.  

Rozvoji manažerů se věnuji více než 15 let. Absolvovala jsem výcvikové programy 
v koučování, řadu dalších odborných kurzů a zahraničních stáží, mám 
mezinárodní certifikát pro lektorskou praxi, jsem spoluautorkou knižních 
publikací o rozvoji manažerských dovedností. V koučování mohu nabídnout 
především individuální psychologické koučování, a to v oblasti vedení lidí 
(leadership nebo executive coaching), kariérové koučování a koučink 
komunikačních a manažerských dovedností. Tematické zaměření vyplývá 
z potřeb koučovaného a jeho pracovní situace. Může se jednat např. o témata: 
vedení lidí (motivování druhých, rozvíjení zdrojů přirozené autority, vyváženost 
stylu vedení), nástup do manažerské pozice, manažerská role a její změny (povýšení, organizační změna, 
nový tým apod.), účinné využití manažerských nástrojů a manažerských dovedností, rovnováhu 
pracovního a osobního života, kariérový a osobní rozvoj.        

Reference koučování:  

ČEZ, Hewlett-Packard, Nutricia, Siemens, T-Mobile, Vodafone, Xerox, GSK, Renomia, Johnson & Johnson, 

Techdata, Continental a další 

Profesní praxe: 

2007 – nyní QED GROUP, a.s. – Associate Consultant 
2007 – nyní VŠE – Fakulta podnikohospodářská, katedra psychologie a sociologie řízení – docentka, 

zástupkyně vedoucího katedry, lektorka v MBA kurzech  
1996 – nyní Akademická psychologická poradna VŠE – psycholog 
2004 – 2007 QED & QUOD, s.r.o. – externí spolupracovnice a koučka 
2000 – 2003 MUVS ČVUT – lektorka v MBA kurzech a v akreditovaných kurzech pro lektory 
1992 – 2007 VŠE – Fakulta podnikohospodářská, katedra psychologie a sociologie řízení – odborná 

asistentka 
1996 – 2003 Informační centrum ARK – lektorka akreditovaných kurzů pro makléře 

Vzdělání: 

1998 – 2004 FF UK, Praha – Doktorandské studium v oblasti sociální psychologie  
1998  CIPD, London a MÚVS, Praha  

Certificate in Training Practice (evropský certifikát pro tréninkovou praxi) 
1991 – 1996 FF UK, Praha – Magisterské studium Psychologie 
1975 – 1979 VŠE, Praha – Fakulta obchodní, Ekonomika cestovního ruchu a služeb 

Další odborné vzdělání: 

2007 – 2012 Komplexní vzdělávací program v PCA přístupu (v poradenství a psychoterapii) 
2009  Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2009  Career Coaching (Velká Británie)   

Instructors’ Training Course, Saint Mary’s University, Halifax Canada 
Teaching Organizational Behaviour and Human Resource Management, CMC 
Čelákovice 
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Mgr. Lukáš Koucký 

Ke koučování jsem se dostal přes sportovní koučink v roce 2005, kde jsem 
pracoval s profesionálními sportovci a sportovními týmy. Od roku 2011 se 
věnuji také koučování „nesportovních“ klientů. Rád pracuji s lidmi, kteří mají 
chuť hledat cesty ke spokojenému životu, což vyžaduje změny sebe samého, 
a těším se z každého společného úspěchu. Moc rád propojuji tělo, duši i ducha 
a pomáhám svým klientům hledat to, co opravdu chtějí a co je baví. Také rád 
propojuji koučování s jinými podpůrnými metodami, které pomáhají koučovací 
proces urychlit. Rád vám pomohu s nalezení vlastní pravdy, která zbavuje 
strachu, což umožňuje svobodné rozhodování a tedy šťastný život. 

 

Reference koučování:   

ČEPS, Havilog, Komerční banka, Air Bank, Česká pojišťovna, Tieto, Beckman Coulter&Immunotech, 
Člověk v tísni, NN životní pojišťovna, VFN, PPF, Finidr, Pražská plynárenská, soukromé osoby 
 

Profesní praxe:  

2016 – nyní QED GROUP a.s. – Senior Consultant 
2012 – 2015 Assessment Systems, s.r.o. – Senior Consultant, vedoucí oddělení tréninku a rozvoje 
 

Vzdělání: 

2005 – 2010  UK FTVS, Učitelství pro SŠ v oboru Psychologie – tělesná výchova, Mgr. 
 

Další odborné vzdělání:  

2017  Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2017  Výcvik čtení emocí a odhalovaní lží (ESaC a ETaC) (Jan Ženatý, QED Group, a.s.) 
2015  Test LJI – Leadership Judgement Indicator (Hogreffe Testcentrum, s.r.o.) 
2015  LEAN Six Sigma – Green Belt (ICP Capability, s.r.o.) 
2013  Kurz krizové intervence (Remedium, o.s.) 
2012 Certifikační školení v  metodách: Hogan Personality Inventory (HPI); Hogan 

Development Survey (HDS); Motives, Values and Preferences Inventory (MVPI) 
(Assessment Systems, s.r.o.) 

2010  Psychoterapie zaměřená na tělo (Radvan Bahbouh) 
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Ing. Rudolf Kubík, Ph.D. 

Vystudoval jsem Finance na VŠE v Praze, hlavní obor Finace, vedlejší obor 
Psychologie a Sociologie řízení firmy. Ve své disertační práci jsem se zaměřil na 
vztah lidského kapitálu a ekonomického růstu. Mám manažerské zkušenosti z 
neziskového i komerčního sektoru. Pracoval jsem jako ředitel projektu v Konto 
Bariéry, kde jsem ve spolupráci se společností Microsoft budoval vzdělávací 
centra po České republice a inicioval projekty podporující integraci 
handicapovaných do společnosti. Z komerčního sektoru mám zkušenosti s 
oblastmi key account management, project management, budgeting, řízení 
procesů, zavádění kapacitního plánování, řízení efektivity IT, řízení cost saving 
programů ad. V koučování se zaměřuji na témata jako je rozvoj manažerského 
potenciálu, vedení týmu, komunikační dovednosti zejména v oblasti vyjednávání, s oblibou pracuji na 
tématu “náplň života a ideální práce”. 

Reference koučování:  

Avon, ALD Automotive, Česká spořitelna, GE Aviation, Hewlett-Packard, ING, Komerční banka, KPMG, 
Renomia, Medtronic, Siemens, VŠE Honors, Mavenir, soukromé osoby 

Profesní praxe:  

2011 – nyní QED GROUP a.s. – Associate Consultant 
2009 – 2011 T-Mobile ČR – Head of project portfolio management: Head of demand management 
2007 – 2009 Komerční banka – specialista projektového portfolia 
2005 – 2007 Charta 77 – Konto BARIÉRY – program director 
2005  Eeebid.com Inc. – B2B key account manager 

Vzdělání: 

2007 – 2012  VŠE, Praha – Disertační práce: Human capital and the long run economic growth 
(Ph.D.) 

2002 – 2007 VŠE, Praha – hlavní specializace: Finance, vedlejší specializace: Psychologie  
a sociologie řízení firmy (Ing.) 

Další odborné vzdělání:  

2012  Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2012  Psychoterapie zaměřená na tělo (Radvan Bahbouh)  
2011  Trénink procesově orientované psychologie (Ivan Verný) 
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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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Bc. Michaela Pulcová 

Na koučování obdivuji jeho jednoduchost a sílu slova, skrze kterou v sobě 
objevujeme chuť a motivaci. V práci s individuálními klienty využívám moment 
jejich uvědomění si sebe sama a vlastního emocionálního prožitku. Považuji to 
za základní kámen, od kterého se člověk odráží směrem k osobnímu 
i pracovnímu rozvoji. Ráda pomáhám klientům překonávat strach z vlastních 
rozhodnutí a nacházet radost a smysluplnost ve svém směřování. Kromě 
dosažení konkrétního cíle, s nímž klient přichází, spatřuji benefit koučování 
i v tom, že se klient prostřednictvím hlubšího poznání sebe sama učí různým 
způsobům, jak se sebou pracovat i v budoucnu. Vedle individuální práce s klienty 
se podílím na realizaci výcviků v koučování pro naše klienty. 

Reference koučování: 

Dimension Data, Honors Academy, CCC, soukromé osoby 

Profesní praxe: 

2017 – nyní QED GROUP a.s. – Consultant 

2015 – 2017 QED GROUP a.s. – Project Manager 

2014 – 2015 QED GROUP a.s. – Back Office 

2011 – 2012 ZŠ a SŠ waldorfská – Asistent pedagoga 

Vzdělání: 

2014 – nyní FF UK – Psychologie (Mgr.) 

2011 – 2014 FF UK – Psychologie (Bc.) 

2007 – 2010 ZČU v Plzni – Psychologie (Bc.)  

Další odborné vzdělání: 

2018 Kurz transakční analýzy (Blanka Čepická) 

2017 Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 

2017 Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo II (Richard Hoffmann) 

2016 Výcvik emočních dovedností – ESaC (Jan Ženatý) 

Výcvik posuzování důvěryhodnosti – ETaC (Jan Ženatý) 

2016 Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo I (Liane Zink) 
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Mgr. Helena Kubovská Rohanová 

Vždy žasnu nad tím, jak rychle se dobře definovaná přání mohou plnit. Co si 
tedy opravdu přát? Koučování je pro mne příjemné lidské setkání 
v partnerské rovině, kde povzbuzuji klienta v jeho seberealizaci a ve 
zlepšování jeho výkonu. Pomohu Vám zvědomit vlastní spící schopnosti a 
zvyšovat jejich využití. Využívám svého psychologického vzdělání a zapojuji 
prvky různých směrů (nacházení smyslupnosti a vnitřního souhlasu, 
imaginace, práce s tělem, atd.) dle toho, co funguje pro klienta. Je pro mě 
důležitá vaše radost, spokojenost a růst. Budu Vám naslouchat, podporovat 
Vás a vnášet do koučování podněty a poznatky nejen z  psychologie. A také 
se s Vámi radovat z Vašich úspěchů.  

Koučování mě oslovilo jako energetizující forma rozvoje potenciálu v průběhu studií a profesně se mu 
věnuji 10 let. Mám praxi přes 400 hodin jako interní i externí kouč. Nabízím práci s individuálními klienty 
a s milými  týmy. 

Reference koučování:  

Česká spořitelna, Erste Premier, Erste Private Banking, nezisková organizace N-ROS, soukromé osoby 

Profesní praxe: 

2017 – nyní QED GROUP a.s. – Associate Consultant 
2014 – 2017 rodičovská pracovní pauza 
2010 – 2014 Česká spořitelna, a.s. – Interní konzultant, kouč a trenér soft skills pro management,  
 specialisty a seniorní bankéře 
2007 – 2010 Coaching systems  – junior konzultant, DC hodnotitel, project leader, co-lektor,  
 asistent rozvojových programů,  sales and marketing assistant  

Vzdělání: 

2006 – 2010 FF UK  Psychologie (Mgr.), téma diplomové práce: Koučování - součást profesního 
rozvoje zaměstnanců 

Další odborné vzdělání: 

2017  Dlouhodobý výcvik v Existenciálním koučování, (do 2019), Existential Training & 
Leadership Academy, Prof. DDr. Alfried Längle, ICF (International Coach Federation) 
akreditovaný výcvik 

2012  Certifikovaný výcvik v koučování (Radvan Bahbouh) 
2010 – 2017  Krátkodobé výcviky a přednášky zaměřené na: Systemické koučování, Existenciální 

koučování, lektorské dovednosti, leadership, tvorbu vzělávacích programů, koučovací 
kulturu 
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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. – Senior 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 
 

  

http://www.lipanek.cz/
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Mgr. Ing. Tomáš Zuda 

Pracuji jako psycholog v oblasti personalistiky, vzdělávání a výzkumu v různých 
pozicích již 13 let. Profesnímu koučování manažerů a týmů se věnuji posledních 
osm let. Na koučování se mi líbí hlavně to, že moji klienti jsou motivovaní lidé, 
kteří vědí, čeho chtějí dosáhnout a že často již v průběhu prvních sezení zažíváme 
radost a uspokojení z dosažených úspěchů. Koučování je hledání, na čem nám 
nejvíc záleží a přípravy strategie, jak toho dosáhnout. Nejčastější témata, která 
klienti přináší, se týkají zvládání pracovní zátěže, často v nové pozici, efektivní 
spolupráce s kolegy, komunikace a vyjednávání se zákazníky, vedení lidí a vlastní 
rozvoj. Koučování je pro ty, kdo chtějí udělat ve své práci a životě změnu  
a dosahovat svých cílů. 

Reference koučování:  

ČEZ, Johnson & Johnson, Komerční banka, Nutricia, Pfizer, Siemens, T-mobile, VDO, Vodafone a další 

Profesní praxe: 

2004 – nyní QED GROUP a.s. – Senior Consultant 
2011 – nyní PVŠPS – lektor koučinku na magisterském studiu 
2007 – nyní Nezávislý psycholog, lektor, kouč a odborný HR konzultant 
2003 – nyní Soukromá praxe – psychologické poradenství, psychoterapie a diagnostika 
1998 – 2003 ALEA – pozice psychologa s hlavním zaměřením na diagnostiku a výběr zaměstnanců, 

školení a výcviky manažerů, vztahy se zákazníky 
1996 – 1998 Sananim – kontaktní pracovník, psycholog v kontaktním doléčovacím centru 
1995 – 1996  Úřad vlády ČR – Meziresortní protidrogová komise, práce na koordinaci výzkumných 

aktivit v oblasti zneužívání drog 
1993 – 1995 Sociologický ústav AV ČR – tým ekonomické sociologie 

Vzdělání:  

1991 – 1997 FF UK, Praha – Magisterské studium Psychologie se zaměřením na klinickou 
psychologii 

1987 – 1992 VŠE, Praha – Inženýrské studium Systémové inženýrství  

Další odborné vzdělání: 

2008  Certifikovaný výcvik koučů (Radvan Bahbouh) 
2002 – 2007 Mezinárodní výcvik v PBSP (Pesso Boyden Psychomotor Psychotherapy) 

Trénink v proces-orientované psychologii 
1994 – 1998 Výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (SUR) 

 

  



 

   

  
   

 25 

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

Kontakt 

V případě zájmu o individuální koučování či více informací nás neváhejte kontaktovat, prosím, na 
telefonu +420 233 342 741 nebo emailu q24@qedgroup.cz. 

 

Prohlášení o ochraně informací  

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

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. 

 

 

  

mailto:q24@qedgroup.cz
http://obchodni-podminky.qedgroup.cz/
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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 

 Víc než 15 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 a.s. 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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Sociální sítě a webové stránky 

Zaujali jsme Vás? Chcete se zaplést do našich sociálních sítí?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Případně navštivte naše webové stránky www.qedgroup.cz. 

 

qedgroupcz QEDTalks 

@qedgroup QED GROUP a.s. 

http://www.qedgroup.cz/
https://www.facebook.com/qedgroupcz
https://www.facebook.com/qedgroupcz
https://www.linkedin.com/company/244871
https://www.linkedin.com/company/244871
https://www.youtube.com/user/QEDTalks
https://www.youtube.com/user/QEDTalks
https://instagram.com/qedgroup/
https://instagram.com/qedgroup/

