
 

 

MEDAILONEK PŘEDNÁŠEJÍCÍHO 
 
NÁZEV WORKSHOPU 

Otázka jako královský nástroj, aneb praktické užití koučinku 
 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

5. 12. 2013 pro akademické pracovníky 
6. 12. 2013 pro studenty  
9:00-16:30 hod  
salonek hotelu Alley, Michalské stromořadí 1061/5, Olomouc 

POŘÁDAJÍCÍ KATEDRA 
Katedra psychologie FF UP v Olomouci 

 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
Michal Havlíček 
 

 

Kouč, mediátor, facilitátor, trenér sociálně psychologického 
výcviku 
 
Vzdělání: VVŠ, Sociální psychologie Filosofické fakulty UK Praha 
 
Pracovní zkušenosti: 
20 let praxe kouče, vedení projektových týmů, trenér sociálně 
psychologického výcviku, praktik, externí kouč 
 
 

 

ANOTACE WORKSHOPU 
Cíl: přiblížit, vyzkoušet  
Obsah: 

- Podstata koučování a jeho hodnota v interakci lidí, 
principy a teoretická východiska 

- Osobní odpovědnost každého 
- Využití koučinku v reálných podmínkách účastníků, jak 

začít s koučováním 
- Typický koučovací  rozhovor  profesionálního kouče 
- Osobnostní předpoklady kouče 
- Trénink pomáhajícího rozhovoru, trénink naslouchání a 

kladení otázek, reflexe 
- Zkušenosti kouče Michala Havlíčka z různých oblastí a 

prostředí – účinnost a vhodnost koučinku 
- Sebekoučování - jak začít 



 

 

- Výcvik koučů – základní informace 
PŘEHLED LITERATURY – TÉMA KOUČOVÁNÍ 
(název, rok vydání, autor, vydavatelství, cena, odkaz, charakteristika) 
 

1) Název: Pohádka o ztracené krajině – Psychologie sebekoučování 

Autor: Bahbouh Radvan 

Rok vydání: 2013 

Vydavatelství: Qed Group 

Cena: 202,-  

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/pohadka-o-ztracene-krajine-
psychologie-sebekoucovani-1 

Charakteristika:  Cesta za nalezením vlastního potencionálu a větší 
spokojenosti je zároveň ilustrována pohádkou, v níž můžeme znovu 
objevit nejen tyto poznatky, ale i sebe samotné. Proč využíváme 
jen malou část našich schopností a kapacit? Jak ovládnout 
zákonitosti, kterými se řídí kolísání naší energie, výkonnosti a 
spokojenosti? Těmito otázkami se zabývá psychologie koučování, 
která je v této knize představena nejdůležitějšími poznatky a na ně 
navazujícími cvičeními. Cesta za nalezením vlastního potenciálu a 
větší spokojenosti je zároveň ilustrována pohádkou, v níž můžeme 
znovu objevit nejen tyto poznatky, ale i sebe samotné. 

2) Název: Koučování – rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, 
Metoda transpersonálního koučování 

Autor: Whitmore John  

Rok vydání: 2009 

Vydavatelství: Management Press 

Cena: 306,-  

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/koucovani-3 

Charakteristika: Bestseller uznávaného britského poradce 
objasňuje přínos koučování pro uvolňování lidského potenciálu a 
zvyšování individuální výkonnosti, zkoumá dynamiku rozvoje týmu 
a rozebírá problematiku koučování v podmínkách globalizace. 
Nové vydání obsahuje kapitoly věnované "pokročilému" stupni 
koučování vycházejícímu z emocionální a duchovní inteligence a 
nástrojů transpersonální psychologie, styčným bodům mezi 

http://knihy.abz.cz/prodej/pohadka-o-ztracene-krajine-psychologie-sebekoucovani-1
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koučováním a vedením lidí. (rozvoj osobnosti a zvyšování 
výkonnosti : metoda transpersonálního koučování) 

3) Název: Umění ptát se – v koučování, poradenství a systematické 
terapii 

Autor: Kindel-Beilfuss Carmen 

Rok vydání: 2012 

Vydavatelství: Portál 

Cena: 387,-  

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/umeni-ptat-se 

Charakteristika: Ten, kdo se dobře ptá, vnáší do rozhovoru pohyb. 
Dobře položené otázky probouzejí v dotazované osobě zvědavost, 
udržují její pozornost a mohou jí otevřít nové možnosti a zdroje. 
Otázky jsou tedy nejen prostředkem k získání informací, ale i 
cestou k rozšíření klientova pohledu na obtížnou oblast jeho života, 
k nastartování vhodných procesů změny. Autorka se ve své knize 
snaží přijít na to, jak dobrou otázku formulovat a jak ji využít pro 
vedení dobrého rozhovoru v různých fázích. Zabývá se technikami 
dotazování v individuální, párové i rodinné terapii, se zvláštním 
zaměřením na tzv. biografické interview. Ve své knize nabízí přímo 
stovky otázek vhodných pro různá témata a kontexty v koučování, 
poradenství či systemické terapii a náměty na to, jak tyto otázky 
dále využít při různých aktivitách s terapeutickým potenciálem. 
Kniha je určena pro psychoterapeuty (zejména v systemické 
terapii), poradenské psychology, kouče, studenty psychologie, lidi 
se zájmem o sebezměnu a bude inspirativní i pro lidi, kteří vedou 
rozhovory v jakémkoli kontextu. 

4) Název: Sám sobě koučem – Cesta k úspěchu v práci a v životě 

Autor:  Bohoňková Irma 

Rok vydání: 2010 

Vydavatelství: Poznání 

Cena: 160,-  

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/sam-sobe-koucem-cesta-k-
uspechu-v-praci-a-v-zivote 

Charakteristika: Co je to koučování? Stručně řečeno, je to soubor 

http://knihy.abz.cz/prodej/umeni-ptat-se
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nástrojů, technik a způsobů, pomocí kterých člověk řídí svůj život a 
dosahuje svých cílů. Člověk, který se seznámí se základními 
technikami a principy koučování a přijme je za své, pak může velmi 
účinně koučovat sám sebe. Autorka - psycholožka a profesionální 
kouč - přibližuje pojem koučování široké vrstvě čtenářů a ukazuje, 
jak ho může využívat každý člověk ve svém každodenním životě. 
Po přečtení této knihy zjistíte, že koučovat sám sebe je vlastně 
snadné a také to může být docela zábavné. Naučíte se klást sami 
sobě ty správné otázky a budete možná někdy překvapení, co 
všechno se o sobě dozvíte. (cesta k úspěchu v práci i v životě) 

5) Název: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče  

Autor: Gillian Jones 

Vydavatelství: Pragma 

Cena: 232,-  

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/50-nejlepsich-rad-pro-uspesne-
kouce-kompletni-poradenstvi-k-obohacovani-lidi 

Charakteristika: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče Jako kouč 
potřebujete vědět, jak z lidí dostat to nejlepší, jak klást jasné otázky 
a také rozeznat, zda je třeba poskytnout výzvu nebo podporu. A 
nejdůležitější je pochopení, čím klientovi umožníte, aby si uvědomil 
a využil svůj plný potenciál - a podal výkon podle svých nejlepších 
schopností. Kniha je kompletní sadou nástrojů pro každého kouče a 
poskytuje široké spektrum účinných technik, snadno použitelných v 
mnoha situacích. Objevte, jak vyhodnocovat potřeby vašich 
klientů, zvolte nejvhodnější nástroje a koučujte s jistotou. 
(kompletní poradenství k obohacování lidí) 

6) Název: 90 skvělých aktivit od 90 světových koučů 

Autor: Elaine Biech 

Vydavatelství: bizbooks 

Rok vydání: 2011 

Cena: 424,-  

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/50-nejlepsich-rad-pro-uspesne-
kouce-kompletni-poradenstvi-k-obohacovani-lidi 

Charakteristika: Autorka shromáždila množství účinných a 
zajímavých aktivit, které se zaměřují na management změny, 

http://knihy.abz.cz/prodej/50-nejlepsich-rad-pro-uspesne-kouce-kompletni-poradenstvi-k-obohacovani-lidi
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koučování, různorodost pracovního týmu, leadership nebo 
týmovou spolupráci. Některé z nich jsou notoricky známé. Při své 
práci ji využijí především školitelé a personalisté. 

7) Název: Průvodce světem koučování a osobnostní typologie – 
inspirace o praci  

 Autor: Crkalová Anna, Riethof Norbert 

Vydavatelství: Management press 

Cena: 355,- 

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/pruvodce-svetem-koucovani-a-
osobnostni-typologie-inspirace-pro-praxi 

Charakteristika: kniha Průvodce světem koučování a osobnostní 
typologie zkušených lektorů, konzultantů a koučů Anny Crkalové a 
Norberta Riethofa s patřičnou odbornou erudicí, nadhledem i 
lehkostí propojuje atraktivní obory koučování a osobnostní 
typologie MBTI, které jsou v současném světě podnikání 
předmětem častých diskusí a jejichž oblíbenost v těchto oblastech 
neustále vzrůstá. 

8) Název: Vedení lidí a koučování v každodenní praxi  

 Autor: Haberleitner Elisabeth, Deistler Elisabeth, Ungvari Robert 

Vydavatelství: Grada 

Rok vydání: 2009 

Cena: 326,- 

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/vedeni-lidi-a-koucovani-v-
kazdodenni-praxi-jak-rozvijet-potencial-podrizenych-pracovniku 

Charakteristika: Vynikající knížka, která se stala bestsellerem v 
oblasti manažerské literatury v západní Evropě, je určená všem 
vedoucím pracovníkům. Dozvíte se, jak úspěšně vést a rozvíjet 
podřízené pracovníky pomocí koučování, jak pomocí technik 
koučování napomáhat svým podřízeným spolupracovníkům k větší 
samostatnosti, jak je vést k zodpovědnosti a podnikatelskému 
myšlení. Dočtete se, jak získáte jako manažeři více prostoru pro své 
prioritní a strategické úkoly. Publikace obsahuje mnoho 
ukázkových rozhovorů, koučovacích otázek, konkrétních příkladů a 
praktických poznámek k typickým situacím koučování. Dozvíte se, 
proč volit koučování a jaké jsou jeho přínosy, jak si vybudovat 
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základní potřebné postoje a vztahy s podřízenými spolupracovníky, 
jak konkrétně využívat nástroje koučování, jako např. otázky, 
aktivní naslouchání, zacházení s chybami, zpětnou vazbu, mentální 
techniky a mnoho dalších, jaký je průběh koučovacího procesu a co 
patří mezi nejčastější chyby a překážky úspěšného koučování. 

9) Název: Koučování 

 Autor: Daňková Michaela 

Vydavatelství: Grada 

Cena: 177,- 

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/koucovani-kdy-jak-a-proc-2-
aktualizovane-a-rozsirene-vydani 

Charakteristika: S koučováním se takříkajíc "roztrhl pytel". Koučuje 
se vedení zaměstnanců, rozvoj učitelů, výchova dětí, prodejní 
výsledky, sport, vyváženost "rodina-práce", a dokonce i sex. 
Koučovat můžeme svého šéfa, kolegy, zaměstnance, manžela, děti 
i sami sebe. Nemůžeme se proto ani divit, že když se řekne kouč, 
tak hodně lidí zpozorní: "Kouč - aha, to je ten chytrák', co nám nic 
neřekne, pořád se nás bude ptát a nakonec za to chce 
zaplatit?"Koučování není všelék, ale je dobré si uvědomit, že se 
jedná o účinný způsob řízení, který nám může hodně pomoci. Stačí 
jen uplatňovat jej na správných místech a u správných lidí. 
Inspirujte se proto v právě aktualizované a doplněné knize 
Koučování - kdy, jak a proč. Obohatí váš rejstřík práce s lidmi, 
pochopíte díky ní hlavní principy koučování a naučí vás naplňovat je 
v každodenní praxi. Přejeme vám mnoho úspěchů při praktickém 
koučování a řízení. (kdy, jak a proč) 

10) Název: Koučování pro manažery – aneb všichni mají potřebné 
zdroje pro svoje cíle 

 Autor: Podaná Jaroslava 

Vydavatelství: 2012 

Cena: 150,- 

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/koucovani-pro-manazery-aneb-
vsichni-maji-zdroje-pro-sve-cile 

Charakteristika: Publikace je přehlednou příručkou a pomocníkem 
nejen pro manažery, personalisty, lektory či mentory, ale také pro 
začínající kouče. Pokud chcete využívat metodu koučování k rozvoji 

http://knihy.abz.cz/prodej/koucovani-kdy-jak-a-proc-2-aktualizovane-a-rozsirene-vydani
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a motivaci spolupracovníků, klientů či přátel, získáte zde ucelený 
návod jak na to. V knížce zkušené autorky najdete jednoduše 
popsanou strukturu koučovacího rozhovoru, systém práce s 
koučováním včetně souhrnu kompetencí pro kouče, základní 
přehled otázek a příklady, jak a kde je můžete využít. Na titulu 
spolupracovali také interní koučové z různých organizací působících 
v České republice, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti 
začínajících koučů a aplikaci koučování ve své praxi. 

11) Název: Týmový koučink 

 Autor: Mohauptová Eva 

Vydavatelství: Portál 

Cena: 283,- 

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/tymovy-koucink 

Charakteristika: Kniha týmový koučink nabízí ucelený pohled na 
práci s týmy a skupinami metodou koučinku. Téma týmový koučink 
bylo v dosavadní literatuře zpracováno pouze jako část náležející k 
práci s týmem, teambuildingem a rozvojem týmu. Autorka se 
zabývá nejen technikami, ale hlavně podstatou práce s týmem jak 
může týmový koučink dobře fungovat a jak může napomoci práci 
týmu. Kniha je psána pro kouče, personalisty, pracovníky ve 
vedoucích funkcích, manažery, lektory koučování a teambuildingu. 
Eva Mohauptová se zabývá koučováním pracovních týmů, 
teambuildingem, tréninkem vnitrofiremní komunikace a 
koučováním jednotlivců. V Portálu vyšla její kniha Teambuilding 
(2005, 2009). 

12) Název: Umění koučovat 

 Autor: Parma Petr 

Vydavatelství: Alfa 

Cena: 251,- 

Odkaz: 2006 

Charakteristika: Cílem knihy je poskytnout praktickou příručku 
systemického koučování, příručku, již lze přímo použít v praxi. 
Zájemcům o koučování kniha ukáže, jak rozpoznat kouče od toho, 
kdo jen využil moderního názvu. Náhled do kuchyně systemického 
koučování může člověku umožnit být kompetentnějším, 
náročnějším partnerem kouče. (systematické koučování ve firmě, 

http://knihy.abz.cz/prodej/tymovy-koucink


 

 

rodině a škole : pro kouče i koučované, studenty, odborníky i 
veřejnost 

13) Název: Všímavý kouč – Sedm rolí pro rozvoj řídicích pracovníků 

 Autor: Silsbee Doug 

Vydavatelství: Maitrea 

Cena: 286,- 

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/vsimavy-kouc-sedm-roli-pro-
rozvoj-ridicich-pracovniku 

Charakteristika: V tomto zcela přepracovaném a aktualizovaném 
vydání svého bestselleru Všímavý kouč představuje expert na 
koučink Doug Silsbee svůj praktický model tzv. Septetu jako ideální 
nástroj pro vedení koučinkových rozhovorů s výkonnými 
pracovníky, kouči a jinými profesionály. Model rozlišuje sedm rolí 
(neboli Hlasů), které může kdokoliv ve své koučinkové roli používat, 
když vstupuje do dialogů posilujících učení. Jsou to: Mistr, Partner, 
Tazatel, Reflektující, Učitel, Průvodce a Dohlížitel. V této knize 
Silsbee osvětluje dynamiku vztahů mezi těmito sedmi rolemi a 
ukazuje, jak je integrovat do šikovné strategie, kterou lze aplikovat 
na každý koučinkový rozhovor. Kniha Všímavý kouč je praktickým 
zdrojem zdokonalování koučinku, nabízejícím užitečná cvičení a 
ukázkové dialogy pro porozumění a aplikaci Silsbeeho modelu. V 
průběhu celého textu klade autor značný důraz na znalost sebe 
sama a všímavost, které jsou integrovány do modelu Septetu. Je to 
transformativní přístup ke koučinku, který neustále přináší 
významné a udržitelné výsledky pro řídící pracovníky z první stovky 
největších korporací v USA (dle žebříčku časopisu FORTUNE), 
neziskových organizací, ekonomických škol, z oblasti vzdělávání i 
státní správy. (sedm rolí pro rozvoj řídících pracovníků) 

14) Název: Životní koučování a sebekoučování 

 Autor: Náhlavský Pavel, Suchý Jiří 

Vydavatelství: Grada 

Cena: 150,- 

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/zivotni-koucovani-a-
sebekoucovani-klic-k-pozitivnim-zmenam-a-osobni-spokojenosti 

Charakteristika: Životní koučování a sebekoučování směřuje k 
aktivnímu řízení života a k získání stálého životního uspokojení. 
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Nová knížka úspěšných českých koučů s bohatými profesními a 
životními zkušenostmi je určena jak koučům, tak všem lidem, kteří 
chtějí tvořivě přistupovat ke svému životu. Podněcuje k hledání 
nejrůznějších variant další životní dráhy, k pozitivnímu postoji k 
sobě, k ostatním lidem i k životu samému. Formou autentických 
zkušeností, příkladů a příběhů ze života se věnuje poznání vlastního 
potenciálu, formování osobní vize budoucnosti a životním 
hodnotám, ale i akutním osobním a rodinným problémům a jejich 
prevenci. Životní koučování je zaměřeno na soukromou sféru 
člověka, ale protože osobní a pracovní sféry spolu úzce souvisí, 
mělo by být životní koučování součástí každého "klasického", 
profesního koučování. Pozitivní změny v mimopracovním životě 
příznivě působí na pracovní výkonnost, angažovanost a loajalitu k 
firmě, a proto je kniha velmi cenná též pro manažery a personalisty. 
(klíč k pozitivním změnám a osobní spokojenosti) 

15) Název: Koučování v multikulturním prostředí 

Autor: Rosinski 

Rok vydání: 2009 

Vydavatelství: Management press 

Cena:  392,-  

Odkaz: http://www.mgmtpress.cz/personalistika-psychologie-
vedeni-lidi-kariera/philippe-rosinski-koucovani-v-multikulturnim-
prostredi/ 

Charakteristika: Proslulý poradce a lektor, jehož kursy koučování 
jsou známy po celém světě, ve své knize ukazuje, jak produktivně 
zvládat kulturní odlišnosti, jak jich využívat k efektivnímu řízení, 
vedení a motivování lidí a jak učinit multikulturní dimenzi života 
neoddělitelnou součástí koučování. Kniha je určena nejen 
profesionálním koučům, ale i konzultantům, manažerům lidských 
zdrojů a vrcholovým manažerům všech typů organizací, kteří chtějí 
napomáhat lepšímu využití lidského potenciálu organizací a 
zvyšování jejich výkonnosti prostřednictvím zhodnocování jejich 
kulturní rozmanitosti 

16) Název: Koučink – věda i umění 

Autor: Atkinson Marilyn, Chois T. Rae 

Rok vydání: 2009 
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Vydavatelství: Portál 

Cena:  285,-  

Odkaz: http://www.azknihy.cz/koucink-veda-i-umeni.html 

Charakteristika: První díl třídílného cyklu má podtitul Vnitřní 
dynamika a přestavuje koučink jako metodu, která pomocí cíleného 
rozhovoru vede k osobnímu i profesnímu rozvoji. Zároveň však 
uvádí řadu příkladů, praktických doporučení a cvičení, která čtenáři 
pomohou vhlédnout do komplexity koučinku a třeba se jím 
inspirovat ve své práci. Nebo dokonce dospět k rozhodnutí, že pro 
svůj další růst a rozvoj koučink vyhledá.  

17) Název: Kariérový koučink 

Autor: Bartoníčková Monika 

Rok vydání: 2007 

Vydavatelství: Alfa Publishing s.r.o. 

Cena:  331,- 

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/karierovy-koucink 

Charakteristika: Autorka se ve své knize, k níž dlouho dospívala a 
na níž dál úspěšně ve své koučinkové praxi i akademickém 
působení navazuje, pokouší zodpovědět několik otázek, z nichž 
mnohé si často nebo občas všichni klademe. Dokážeme ovlivnit 
svou pracovní motivaci? Jsme za ni zodpovědní? Můžeme sami 
sebe v práci řídit, abychom byli motivovaní a spokojení zároveň? 
Jak najít smysl života? Kniha je příležitostí dozvědět se víc o 
koučinku jako takovém, přečíst si zajímavé citáty zkušených a 
znalých nebo „jen“ vyhledat příběhy z praxe. Záleží na vás! 

18) Název: 7 kroků efektivního koučování 

Autor: Sabine Dembkowski, Fiona Eldrioge 

Rok vydání: 2009 

Vydavatelství: Computer Press, a.s. 

Cena:  149,- 

Odkaz: http://knihy.heureka.cz/7-kroku-efektivniho-koucovani-
dembkowski-s-eldridge-f-hunter-i/ 
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Charakteristika: Najděte skryté dispozice své i členů svého týmu, 
pracujte na sobě a pomožte v tom ostatním… tak by se dalo 
shrnout to, k čemu vás povede kniha tří autorů a odborníků na 
koučink. Díky jejich zkušenostem kniha zprostředkovává tipy, jak si 
vybudovat důvěru v sebe sama i z pohledu druhých, jak oceňovat 
ostatní, jak umět odhadnout situaci a využít intuice. Recenzenti 
říkají, že publikace ukáže, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu, 
skutečně naslouchat druhým či dosáhnout vzájemného 
porozumění – s kolegy, klienty nebo dodavateli. 

19) Název: Týmový koučink 

Autor: Mohauptová Eva 

Vydavatelství: Portál 

Cena:  287,- 

Odkaz: http://www.kosmas.cz/knihy/180367/tymovy-koucink/ 

Charakteristika: Kniha nabízí ucelený pohled na práci s týmy a 
skupinami metodou koučinku. Téma týmový koučink bylo v 
dosavadní literatuře zpracováno pouze jako část náležející k práci s 
týmem, teambuildingem a rozvojem týmu. Autorka se zabývá 
nejen technikami, ale hlavně podstatou práce s týmem – jak může 
týmový koučink dobře fungovat a jak může napomoci práci týmu. 
Kniha je psána pro kouče, personalisty, pracovníky ve vedoucích 
funkcích, manažery, lektory koučování a teambuildingu. 
Eva Mohauptová se zabývá koučováním pracovních týmů, 
teambuildingem, tréninkem vnitrofiremní komunikace a 
koučováním jednotlivců.  

20) Název:  Manuál profesionálního kouče – Jak získávat platící klienty 
a efektivně propagovat své služby 

Autor: Wood David 

Vydavatelství:  

Cena:  525,-  

Odkaz: http://knihy.abz.cz/prodej/manual-profesionalniho-kouce-
jak-ziskavat-platici-klienty-a-efektivne-propagovat-sve-sluzby 

Charakteristika: Autor knihy David Wood pomáhá „rozjet“ a 
akcelerovat koučům jejich podnikání již od roku 2000. Svým 
svěřencům dopomohl k výsledkům, které změnili mnoha lidem 
životy. Někteří z koučů začali vydělávat již po čtyřech týdnech 3000 
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dolarů měsíčně nebo získali pozice jako interní koučové v 
korporátních společnostech.  
 
Autor se po několika letech mentoringu téměř 60 koučů rozhodl 
sepsat svoje zkušenosti v jedné knize a předat tak informace 
většímu počtu koučů za zlomek ceny, kterou by zaplatili za 

individuální mentorink nebo koučink.  

 

 


