
Koučovací výcvik je akreditovaný rekvalifikační kurz, který 

Vás uvede do světa koučování. V průběhu výcviku se dozvíte 

vše potřebné pro to, abyste mohli koučovacím způsobem 

pracovat se svými kolegy, zaměstnanci, týmy, klienty nebo si 

otevřít svou vlastní koučovací praxi.

Naučte se 

koučovat

Co tím získáte?
osobní jistotu ve vedení koučovacího procesu 

soubor technik použitelných pro individuální i týmový koučink 

znalosti z oblasti psychologie, které jsou pro koučování důležité 

zkušenosti s vedením koučovacích setkání v bezpečném prostředí

množství zpětné vazby od zkušených lektorů i spoluúčastníků 

posun v osobní i profesní rovině 

zasloužený certifikát z kurzu akreditovaného MŠMT

Všichni lektoři výcviku jsou koučové a psychologové s aktivní 

koučovací a psychologickou praxí. Chceme, abyste z 

koučování vytěžili maximum – koučovací dovednosti 

propojujeme s aktuálními poznatky, technikami a tipy z 

oblasti psychologie.

Po celou dobu výcviku se Vám budou věnovat dva lektoři. 

Během teoretické výuky dostáváte různé pohledy na danou 

věc, během nácviku ve skupinkách více zpětné vazby. Lektoři 

jsou Vám k dispozici i pro individuální konzultace.

Koučovací výcvik je akreditován u MŠMT jako rekvalifikační 

kurz. Po jeho absolvování si můžete otevřít vlastní koučovací 

praxi. S námi se naučíte jak na to. Profesionálně a s 

respektem vůči sobě a klientovi.

Každý výcvik se snažíme co nejvíce přiblížit Vaší praxi. Pevně 

danou, akreditovanou formu výcviku naplňujeme obsahem 

užitečným pro konkrétní výcvikovou skupinu. Lektoři pružně 

reagují na Vaše témata, kazuistiky, otázky a potřeby.

V průběhu celého výcviku pracujeme s praktickými 

metodami a technikami, které Vás naučíme adekvátně 

používat ve Vaší vlastní praxi. Z výcviku si odnesete kromě 

zkušeností i mnoho užitečných pomůcek, které budete moci 

využívat v následujících letech.

Ve výcviku se nezaměřujeme pouze na techniky 

individuálního koučování, ale velký důraz pokládáme i na 

práci s týmem. Koučování může být součástí efektivního – 

naučíte se vést lidi koučovacím přístupem.

Psychologie

Dva lektořiAkreditace

Užitečnost a specializace Nástroje

Týmový koučink

Naším cílem je pomoci Vám stát se koučem. Naučíme Vás navazovat 

oboustranně bezpečný vztah s klientem či zaměstnancem. Budete umět 

vést setkání s jednotlivcem i skupinou, tak aby bylo efektivní a motivovat 

sami sebe i druhé k dosahování výsledků i spokojenosti v životě. Získáte 

zkušenost s konkrétními koučovacími technikami, dozvíte se, jak si založit 

vlastní koučovací praxi či jak používat koučování ve své práci přirozeně ale 

efektivně. A máme toho pro Vás přichystáno ještě mnohem víc…

Máte zájem 

o koučovací výcik?
Ozvěte se nám

info@praktickapsychologie 

+420 723 700 085 

www.praktickapsychologie.cz


