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Koučink mě velmi naplňuje a zde je má garance, že koučování dělám 
na plný úvazek a nevěnuji se žádné jiné profesi. Pracuji jako kouč pro 
osobní rozvoj  se zaměřením na životní koučink (Life  koučink) 
a Business koučink. Součástí mých služeb je i tzv. “Naslouchání”, kde 
je hlavním cílem umožnit klientovi, zbavit se během sezení veškerých 
negativních myšlenek a emocí.  Kouč je zde v roli naslouchajícího 
a  nedává žádné nevyžádané rady, nehodnotí a neodsuzuje za to, jak 
situaci prožíváte. Vztahy s našimi klienty, jsou pro nás to nejdůležitější. 
Nikdy neohrožujeme soukromí klienta. Jsme diskrétní a vždy 
zachováváme mlčenlivost o obsahu informací ze sezení. 

Praxe a působení: 
2016 a současnost   Zakladatelka Centra osobního růstu Děčín  
                                         Kouč pro osobní rozvoj - soukromá praxe  
                                          
KOUČINK VE FIRMÁCH, práce s jednotlivci   
(individuální rozvoj potenciálu zaměstnanců)  
Intenzivní individuální práce na odbourání stresu, dodání sebevědomí, zlepšení kvality 
vztahů na pracovišti.  Zvýšení výkonnosti, prohlubování manažerských dovedností, řízení 
času, určování priorit. Psychická podpora při náročném zdolání úkolu, zmapování 
potenciálu jednotlivce. 

ŽIVOTNÍ KOUČINK (LIFE KOUČINK)                                                         
Psychická podpora při zdolání náročného období, při řešení vztahových věcí, rozvodu, 
úmrtí, výchově dětí, nástupu do práce po mateřské dovolené, odchodu do důchodu. Práce se  
stresem a úzkostí aj. Pomoc při hledání životní rovnováhy, ztrátě smyslu života, vnitřního  
pozitivního nastavení. Podpora při navazování mezilidských vztahů, hledání životního  
partnera, zvyšování sebevědomí.  
      
KOUČINK PRO PODNIKATELE 
Podpora při vytyčení hlavních cílů, nalezení klíčových partnerů pro obchod, zmapování 
potenciálu.  
   
KARIÉROVÝ KOUČINK  
Pomoc při odstraňování bloků bránících v osobním rozvoji, podpora při stanovení a 
dosahování osobních cílů. Zmapování potenciálu, podpora při posílení vnitřní stability 
a zvýšení sebevědomí. Podpora při hledání nového začátku, změny profese, ujasnění si 
pracovních priorit. 

NASLOUCHÁNÍ      
Hlavním cílem naslouchání, je umožnit klientovi, aby se během sezení zbavil veškerých 
negativních myšlenek a emocí. Kouč je zde v roli naslouchajícího a nedává žádné 
nevyžádané rady, nehodnotí a neodsuzuje za to, jak situaci prožíváte.        
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2014 - 2015     Získání praxe kouče a intenzivní práce s klienty pod vedením  
   akreditovaného supervizora a kouče  
                                      PaedDr. Jiljí Novotného, společnost NTI - consulting s.r.o. 
            
2015                         NTI - consulting s.r.o., Liberec, Manažer pro klíčové zákazníky  
2008 - 2014  Mateřská a rodičovská dovolená (dvě dcery)  
2007 - 2008  Raiffeisen stavební spořitelna a.s, Praha 3,  
   Marketingový manažer, pod vedením reklamní ikony Mgr. Tomáše  
   Vášaryho, který zastával nejvyšší pozice agentury Ogilvy & Mather.  
   Působil jako marketingový ředitel Raiffeisen stavební spořitelny  
   a následně se stal marketingovým konzultantem pro střední a východní 
   Evropu společnosti Raiffeisen International.             
2007 - 2008  Aktivním členem Asociace stavebních spořitelen,    
   zastupování Raiffeisen stavební spořitelny a.s., 
                                     komunikace s novináři a příprava tiskových zpráv, PR         
2005 - 2006  Johnson Diversey Česká republika, s.r.o., Praha 5,   
   Marketingový manažer pro podporu prodeje 
2003 - 2005             Johnson Diversey Česká republika, s.r.o., Praha 5,  
   Front office manažer 

Vzdělání:  
2017                 Sebezkušenostní výcvik “Akreditovaný profesionální kouč”  
   (Koučink Centrum Praha) - akreditováno MŠMT a ICF 
                          Výcvik obsahuje tzv. peer coaching (zážitkovou zkušenost s    
   koučováním)  

2017                     Aktivní člen v klubu podnikatelů Business for Breakfast,   
   Děčín 
                                     Cílem tohoto setkávání je rozšířit povědomí o Centru osobního růstu 
   a koučinku jako takovém. Jako podnikatelka mohu pak lépe pomoci 
   lidem s rozvojem jejich businessu a nastavení vlastních cílů.  

2017    Storytelling pro Kouče pod vedením PhDr. Petera Benkoviče,  
   trenéra, konzultanta a kouče s 25 letou praxí  

2014   Odborný kurz - Manažerské dovednosti a psychologická průprava  
   pod vedením Mgr. Ireny Kubátové  

2007 - 2011  Studium ekonomiky a managementu - Marketingové  komunikace  
   (Vysoká škola hotelová v Praze)  

Aktivně se věnuji:  
Józe, TRX tréninkům, běhu, osobnímu rozvoji v oblasti koučinku, Soft skills, 
terapeutickému přístupu, pomoci neziskovým organizacím a podpoře začínajících 
podnikatelů.  
  

Podrobné profesní zkušenosti si můžete prohlédnout na mém profilu LinkedIn   
https://www.linkedin.com/in/jana-hamplová-a2962726/
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