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Sebekoučování (1 den) 

 

 

 

 

 

O tréninku 

Jednodenní trénink je zaměřený na sebekoučování, práci s osobní energií a sebemotivací. Principy 
sebekoučování představují ucelenou techniku, která jedinci umožňuje vědomě pracovat s vlastní motivací 
a samostatně se věnovat svému osobnímu rozvoji v libovolné oblasti. Zvládnutí těchto postupů navíc přináší 
jako další benefit zvýšení celkové spokojenosti a aktivní přístup ke změnám. 

 Cíle tréninku 

 Uvědomit si a definovat svůj životní/pracovní záměr, poslání a cíle 

 Představení vybraných nástrojů a technik pro zdárné dosažení svých cílů 

 Analýza stávajícího využití času a plánování, pojmenování hlavních nedostatků 

 Podpoření proaktivního přístupu v sebe-řízení a v seberozvoji 

 Práce se zpětnou vazbou, doporučeními k rozvoji 

 Podpora aplikace doporučených technik na konkrétní situace 

 Akční plán, jehož cílem by mělo být osvojování nových kompetencí a přístupů, což by mělo vyústit k vyšší 

pracovní efektivitě a osobní spokojenosti 

 Hlavní témata tréninku 

 Sebekoučování: klíčové principy 

 Kontinuální učení a osobní růst 

 Stanovování a operacionalizace cílů: jak správně stanovovat cíle, jak docílit posunu 

 Jak „měl bych“ měnit na „chci“ 

 Kaizen – Cesta malých krůčků 

 Práce s energií a motivací: stav flow a stuck state, získávání energie 

 Pravidlo 80/20: jak efektivně využívat svou energii 

 Akční plán a práce s ním: práce s akčním plánem pro další období 

 Typické nástrahy v sebekoučování a jak jim předcházet 
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Koučování (2 dny) 
 
 
 
Motto 
„Když se Vám něco nelíbí, změňte to; když to nemůžete změnit, změňte způsob, 
jakým o tom přemýšlíte.“ Mary Englebreit 
 
 
 

O tréninku 

Trénink je určen manažerům, team lídrům, lidem, kteří uvažují o posunu na manažerskou pozici a interním 
trenérům, kteří hledají nové podněty pro obohacení své lektorské praxe a práci na rozvoji druhých lidí. 
Účastníci se na vlastní kůži seznámí s koučovacím přístupem a naučí se v jakých situacích a s jakými lidmi bude 
koučovací přístup ten nejefektivnější. Trénink poskytne dobrý základ i lidem, kteří se chtějí intenzivněji věnovat 
rozvoji svých lidí. Ze spektra koučování se naučí, jak aplikovat koučovací přístup při vedení lidí, zadávání úkolů, 
řešení problémů nebo rozvojových pohovorech. 

Cíle tréninku 

 Obohatit repertoár stylů vedení lidí o koučovací přístup, který kombinuje zaměření na výsledek ale i na 
vztahy a podporuje rozvoj kompetencí.  

 Umět rozlišovat koučování od dalších rozvojových nástrojů jako je mentoring a zpětná vazba.  
 Naučit se pracovat v rámci koučování s motivací, umět ji odhadovat na základě neverbálních signálů a 

správně ji využít při stanovování cílů a akčních plánů.  
 Osvojit si model GROW (Goals, Reality, Options, Will) jako základní strukturu a pomůcku pro vedení 

koučovacího rozhovoru.   
 Poskytnout účastníkům individualizovanou zpětnou vazbu ke koučování a získat vlastní zkušenost s tím 

jaké to je být koučován. 
 Sebekoučování jako nástroj pro osobní rozvoj.  

Hlavní témata tréninku 

 Základní principy a filozofie koučování: jak koučování vzniklo, pilíře koučování jako naslouchání, 
důvěra, prostor pro druhého, dotazování.   

 Srovnání koučování, mentoringu a zpětné vazby: v čem se odlišují a kdy je vhodné je používat.  

 Struktura koučovacího sezení: využití modelu GROW pro vedení sezení, představení jednotlivých fází, 
praktické vyzkoušení si modelu.    

 Stanovování cílů: jak správně stanovovat cíle, jak docílit posunu v cílech od „musím“ k „chci“.  

 Na řešení vs. na problém zaměřený přístup: jak lze rozpoznat zaměření na problém, nástroje na řešení 
zaměřeného přístupu.  

 Otázky v koučování: jaké otázky jsou užitečné a jaké otázky do koučování nepatří, zajímavé a 
nestandardní otázky, praktická cvičení na dotazování.  

 Specifické typy podřízených: jak s nimi pracovat koučovacím způsobem. 

 Práce s motivací: jak rozpoznávat motivaci podle neverbálních signálů a nástroje pro její podporu.   

 Koučování v týmu: techniky pro práci s týmem pro řešení konkrétního problému/tématu, nebo pro 
podporu učení a rozvoje týmu. 

 Sebekoučování: osobní rozvoj a proces učení, překonávání osobní zóny komfortu a vědomá práce s ní. 
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Pre-work: Individuální setkání s koučem 

Před skupinovým tréninkem zajistíme individuální setkání s koučem pro každého účastníka v délce 
60 minut. Toto setkání doporučujeme proto, že je důležité mít pro lepší představu a pochopení 
dalších poznatků v tréninku Koučování s koučováním v roli koučovaného. Dle Vašich možností 
a zájmu účastníků lze v individuálním koučování pokračovat i déle než v rozsahu jedné úvodní hodiny. 

 

 

Post-work: Bálintovská skupina 

Cílem Bálintovské skupiny je hlubší porozumění vztahu mezi „aktérem“ a „druhou stranou“.  Analýza 

práce s konkrétními lidmi (podřízenými, kolegy, klienty...) umožňuje učit se zvládat náročné a 

komplexní problémy, se kterými se účastníci tréninku (manažeři, koučové...) setkávají ve své praxi. 

Dále podporuje zvyšování sebe-uvědomění a schopnosti sebereflexe. Účastníci vedou diskuzi se 

zaměřením na vztah a jeho dynamiku mezi aktérem a druhou stranou.  

Vedoucí skupiny (facilitátor) podněcuje účastníky, aby sdíleli různé alternativy řešení situací 

a postupů. Zvyšuje „brainstormingový“ potenciál skupiny. Hlídá čas a dodržování uvedené struktury.  

Kroky bálintovské skupiny: 

1. Stručná historie a popis (5 minut) 

V první fázi aktér referuje o případu, neomezuje se pouze na fakta, ale uvede všechny 

souvislosti a pocity, které mohou ostatním případ přiblížit a pomohou jej pochopit. Případně 

položí skupině otázku, na kterou by rád našel odpověď. 

2. Otázky (10 minut) 

V druhé fázi se ostatní účastníci ptají na podrobnosti a souvislosti konkrétní práce s druhou 

stranou. V diskuzi s aktérem dochází k upřesnění a ujasnění. 

3. „Mám fantazii, že…“ (10 minut) 

Účastníci sdílejí své fantazie, které je k dané věci napadají. Fantazie se mohou týkat toho, co 

se děje v aktérovi, v jeho klientovi, jakož i mezi nimi. Aktér je na „horké židli“, to znamená, že 

se nesmí k fantaziím zúčastněných vyjadřovat, pokud možno ani neverbálně.  

4. „Kdybych byl na jeho místě…“ (10 minut) 

Ve čtvrté fázi ostatní vyjadřují své názory ve formě: „Kdybych byl na místě kolegy/ně, tak 

bych…“; připomíná mi to moji situaci s…“, „s podobnou situací jsem se již setkal a řešil jsem ji 

tak a tak“, „v této situaci bych se asi cítil…“. Účastníci navrhují intervence k prezentované 

práci s druhou stranou. Říkají, jaké konkrétní kroky by provedli v pozici aktéra, ale neudělují 

rady, neobviňují, nehodnotí aktéra. Většinou používají 3. osobu, aby (stále povinně mlčícího) 

aktéra nevtahovali do diskuse. 
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5. Poslední slovo (5 minut) 

V závěrečné páté fázi hovoří aktér o tom, co ho zaujalo, s čím souhlasí, s čím nesouhlasí, jak 

průběh skupiny prožíval, může rovněž doplnit fakta případu, která si uvědomil až v průběhu.  

Uzavírá skupinu tím, co mu to dalo a co hodlá udělat. 

 

 

Post-work: Individuální stínování koučovacího přístupu  

Individuální stínování vychází z koncepce learning on-the-job. Ze špičkového průzkumu společnosti 
Bersin and Associates (2008) vyplývá, že 70% učení neprobíhá během tréninku či školení, ale při 
používání nabytých poznatků v praxi. Na trénink Koučování je možné navázat individuálním 
stínováním a rozvojem účastníku tréninku při následném vykonávání jejich práce, což zásadním 
způsobem zvyšuje efektivitu vzdělávání jako takového. 

 Individuální spolupráce s konzultantem v reálném pracovním prostředí. 
 Konzultant sleduje účastníka v jeho běžném prostředí a provádí analýzu jeho činností 

a využívání koučovacího přístupu v praxi. 
 Následuje společný rozbor situace a zpětná vazba zahrnující doporučení k výkonu a hledání 

funkčních strategií. 

V rámci individuálního stínování stráví konzultant určitou hodinovou dotaci v reálné praxi účastníka. 
Smyslem je rozvoj dovedností on-the-job, díky čemuž je výrazně zvýšena podpora transferu 
naučených dovedností a tím tedy i celá efektivita předchozího tréninku. Konzultant nechá 
stínovaného účastníka pracovat a sleduje jeho chování a reakce v přirozených situacích – např. na 
poradách, při hodnotících rozhovorech apod. (všude tam, kde lze využít při práci koučovací přístup).  

Po stínování ihned následuje zpětná vazba zahrnující rozbor situace a konkrétní doporučení 
k podanému výkonu. Dle úrovně zkušeností stínovaného účastníka a vhodnosti použití v dané situaci 
zvolí konzultant koučovací či mentoringový přístup. 
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Kontakt 

V případě zájmu o workshopy v koučovacím přístupu 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. 
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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. 
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