
  PROFIL KOUČE  
Ing. Jana Hamplová  

Pracuji jako kouč osobního rozvoje  se zaměřením na životní       
koučink (Life  koučink) a Business koučink. Působím v Ústeckém 
kraji a v Praze. Věnuji se jak individuálnímu koučinku a mentorin-
gu ve firmách, tak koučování týmu. V případě, že si mě najímá 
jednatel či člen top managementu, je pro mě nezbytné vědět, jak 
moc mu na jeho podřízených záleží. Ráda uzavírám kontrakty, 
které mi dovolují propojit Life a Business koučink. Jsem zastán-
cem toho, že náš osobní život s tím pracovním velmi úzce souvisí. 
To, co se děje v rodině našich podřízených, se pak následně odrá-
ží na chování v práci vůči kolegům, podřízeným i zákazníkům.  

Působení: 
2016 a současnost   Zakladatelka Centra osobního růstu Děčín 
                                                                                   
KOUČINK VE FIRMÁCH, práce s jednotlivci i týmy  
Individuální rozvoj potenciálu zaměstnanců. Odbourání stresu, dodání sebevědomí, zlepšení kvality 
vztahů na pracovišti.  Zvýšení výkonnosti, prohlubování manažerských dovedností, řízení času a určo-
vání priorit. Psychická podpora při náročném zdolání úkolu a 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. 
Pomoc při  hledání  životní  rovnováhy,  ztrátě smyslu života, vnitřního pozitivního nastavení. Podpora  
při navazování mezilidských vztahů, hledání životního partnera a zvyšování sebevědomí.  
      
KOUČINK PRO PODNIKATELE 
Podpora při stanovení vize,  cílů, nalezení klíčových obchodních partnerů,  zmapování  konkurence aj.  
Příprava na důležitá jednání,  pomoc při zavedení nového produktu či služby na trh.  
   
NASLOUCHÁNÍ      
V dnešní době, kdy je vyvíjen obrovský tlak na výkon, službu “naslouchání” využívají především lidé     
z vedení, linioví manažeři, personalisté a další řídící pracovníci. Tento typ  koučovacího rozhovoru či 
naslouchání druhé osoby může pomoci předejít vyhoření či snížení stresové zátěže.  
 
Praxe: 
12 let práce pro korporace, z nichž některé jsou:   
Johnson Diversey Česká republika, s.r.o., NTI - consulting s.r.o., Raiffeisen stavební spořitelna a.s.,     
AZ KLIMA a.s., SHD - Komes, a.s. 
 
Pracovní pozice:  externí kouč, trenér, lektor, manažer pro klíčové zákazníky, projektový manažer           
a  marketingový manažer pro podporu prodeje.   



Pracovní úspěchy:  
Po dobu dvanácti let jsem sbírala osobní zkušenosti v korporátních společnostech po celé ČR i v za-
hraničí. Každá předchozí pozice i firma mne silně ovlivnila a obohatila o nové, cenné zkušenosti. Ty se 
nyní snažím každý den využívat a sdílet se svými klienty, ať už jim pomáhám a nabízím řešení jako 
mentor či podporuji a kladu otázky jako kouč. Jako největší úspěch považuji své osamostatnění od 
korporace. Tedy zlom, kdy jsem opustila své “jisté” a pustila se na dráhu Freelancera, nezávislého od-
borníka na volné noze. Jsem toho názoru, že v našem regionu chybí jistá podpora a přirozená motiva-
ce ke vzdělávání. To byl můj hlavní důvod založení Centra osobního růstu v Děčíně.  
 
Úspěchy z koučovací praxe*:  
Rozvoj manažerských dovedností a týmové spolupráce (automobilový průmysl).  
Posílení silných stránek jednotlivců na klíčových pozicích  (automobilový průmysl). 
Rozvoj týmové spolupráce a posílení sebedůvěry zaměstnanců  (kosmetický salón). 
Rozvoj kompetencí klíčového člověka v top managementu (finančnictví, factoringová společnost).  
Posílení sebevědomí, najití potenciálu a zvýšení kompetencí zaměstnanců (veterinární klinika). 
Koučinkové vedení pomocí modelových situací při fúzi a rozvoji společnosti (stavební průmysl).  
Pomoc a podpora, koučinkové vedení při vyhoření jednatele společnosti (stavební průmysl).  
Životní koučink v těžkých životních situacích v případě jednatele společnosti (stomatologická klinika).  
Koučinkové vedení případu vyhoření v době odchodu do důchodu (sociální sféra).  
Zlepšení time-managementu, práce s novými, moderními technologiemi (automobilový průmysl).  
Zvýšení odbornosti a prezentačních dovedností (Základní a mateřská škola). 
Zvýšení kompetencí a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků (Základní škola).  
Pomoc start-upu při vstupu na trh nového podnikatelského subjektu freelancera (umělecký průmysl).  
Koučinkové a mentoringové vedení při zakládání centra zaměřeného na finanční služby (finančnictví).  
Příprava klíčového zaměstnance na přechod do top managementu (stavební průmysl).  

*Diskrétnost, zachování tajemství a důvěra mých klientů je pro mě na prvním místě.  
Z toho důvodu zde nejsou uvedeny konkrétní názvy společností. 

Vzdělání:  
2018   Týmový koučink, výcvik akreditovaný ICF, pod vedením Karla Vaňka  
   (Koučink Centrum Praha, formou zážitkové zkušenosti s týmy).  

2018   Supervizní setkání koučů, Praha,  pod vedením Magdalény Vokáčové  
   (Výměna zkušeností kazuistických případů formou Balintovské skupiny).    

2017                 Sebezkušenostní výcvik “Profesionální Externí a interní kouč”  
   (Koučink Centrum Praha, akreditováno MŠMT a ICF) 
                           Výcvik obsahuje tzv. peer coaching (zážitkovou zkušenost s koučováním).  

2017    Storytelling pro Kouče, pod vedením PhDr. Petera Benkoviče.      

2014   Odborný kurz - Manažerské dovednosti a psychologická průprava  

2007 - 2011  Studium ekonomiky a managementu, Marketingové  komunikace   
   (Vysoká škola hotelová, Praha)  

V případě, že byste se mnou chtěli býti ve spojení, naleznete mne na LinkedInu.  
Odkaz zde:  https://www.linkedin.com/in/jana-hamplová-a2962726/

https://www.linkedin.com/in/jana-hamplov%25C3%25A1-a2962726/

