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Mezinárodní týden koučování 

 

 

 

International Coaching Week je týden zaměřený na propagaci 
profesionálního koučování.  

Cílem tohoto týdne je přiblížit široké veřejnosti profesionální koučink, jeho 
využití v různých oblastech osobního i profesního života. Každoročně jej 
vyhlašuje Mezinárodní federace koučů (ICF), v České republice je organizován 
ICF ČR. 

Profesionální kouči z celého světa nabízejí v tomto jedinečném týdnu své 
aktivity bez nároku na honorář, propagují filozofii a přínosy koučování podle 
standardů ICF, opírají se o etický kodex, celosvětově platný pro profesionální 
kouče. 

I letos jsou vybrané akce pořádány pod záštitou Hospodářské komory ČR. 
 

TÝMOVÉ KOUČOVÁNÍ | UKÁZKA KOUČOVÁNÍ PRO MANAŽERY 

Týmová práce je základem prosperity firem, zatím ji nenahradí ani umělá inteligence. 80 % organizací 
funguje téměř výhradně v týmech. Dnešní svět je složitý a velmi proměnlivý.  Očekávání, jak rychle se na 
všechny externí i interní změny adaptovat jsou stále vyšší. 

Možná si poslední týdny říkáte, že byste Vy a/nebo Váš tým potřebovali novou jiskru, společné sladění či 
pochopení se navzájem, abyste v současné náročné době společně obstáli.  

V rámci Mezinárodního týdne koučování 2022 jsem pro Vás otevřela možnost se nezávazně seznámit s tím, 
jak Vás v roli manažera může kouč podpořit. Ať už formou individuálního koučování zaměřeného na Vaši 
přímou interakci s týmem či na výzvy/problémy, které mají na vedení týmu nepřímé dopady (filozofie 
nakládání s časem, únava, napjaté vztahy s kolegy či nadřízeným,..), tak formou týmového koučování. Na 
rozdíl od koučování 1:1 nebo teambuildingu se týmový koučink zabývá otázkami, které se týkají kolektivního 
výkonu, a umožňuje týmu rozpoznat a zvládnout dopady na jeho výkon, nyní i v budoucnu. 

Jaké jsou principy týmového koučování? Kdy je tato metoda vhodná? Na co se připravit a co očekávat? Ráda 
vám vše představím, domluvte si nezávaznou online konzultaci nebo mi zavolejte a domluvíme si pro vás 
nejvhodnější formu. 

Máte dojem, že Vás v řízení a vedení týmu mohla posílit spolupráce s profesionálním koučem? Nejvíc Vám 
řekne osobní zkušenost. Objednejte si svůj termín, připravte si téma, ve kterém se chcete posunout a 
vyzkoušejte si koučovací rozhovor. 

Můžeme se potkat online nebo pokud preferujete osobní setkání, tak ve středu 18.5. a v pátek 20.5. mezi  
9-16 hodinou dala Okresní hospodářské komora v Liberci k dispozici své prostory (také si, prosím, rezervujte 
čas nejhodnější pro Vás na konzultaci ohledně týmového koučování nebo na ukázkové koučovací sezení pro 
manažery).   

Máte-li  v týdnu od 16. do 22.5. již jiné závazky nebo byli ostatní rychlejší a nezůstaly volné termíny, určitě se 
mi ozvěte a najdeme prostor v dalších dnech. 

Zvažujete-li zavedení externího koučinku do firmy v širším měřítku, ozvěte se mi a můžeme se domluvit na 
realizaci tzv. koučovacího koutku, kdy si mohou zájemci vyzkoušet koučovací rozhovor a vyhodnotit jeho 
přínosy přímo ve vaší firmě.  

Těším se na setkání s Vámi, Romana Tichá 
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