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Pracuji jako certifikovaná koučka osobního rozvoje  se zaměřením na Byznys a životní koučink.  Působím 
v Ústeckém kraji a Praze. Od roku 2020 je řada mých programů, workshopů, přednášek, týmových, skupinových 
i  individuálních koučinků řízena on-line, nejčastěji přes MS Teams. Díky interaktivnímu nástroji, který při 
sezeních využívám a vlastnímu koučovacímu způsobu práce s klientem a jeho interakce se dostáváme rychleji 
do větší hloubky daného problému. To vše nezávisle na tom, zda-li se jedná o celou skupinu, či menší tým (šest 
osob). 

Věnuji se jak individuálnímu koučinku a mentoringu ve firmách, tak koučování týmů. Největší poptávka však 
bývá na téma Leadership, který je dnes nedílnou součástí každé společnosti jež chce vyniknout a pozitivně se 
zapsat nejen v očích svých klientů, ale také obchodních partnerů a zaměstnanců. 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 zároveň. Jsem zastáncem toho, že náš 
osobní život s tím pracovním velmi úzce souvisí. To, co se děje v rodině našich zaměstnanců se pak následně 
odráží na chování v práci vůči kolegům, podřízeným i zákazníkům. Vyrovnaný a motivovaný zaměstnanec je 
výkonnější a jeho odvedená práce je pak daleko kvalitnější.  
 

 
Působení:
2016 a současnost Zakladatelka Centra osobního růstu Děčín
 
LEADERSHIP, KOUČINK V ORGANIZACÍCH 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  určování 
priorit. Psychická podpora při náročném zdolání úkolu a zmapování potenciálu jednotlivce. Práce se skupinou 
i  týmy od napjatých vztahů, ztotožnění se s cíli a vizí firmy, až po neefektivní řízení. Koučink je velmi účinný 
a měřitelný nástroj. Pokud chce firma růst a obstát v dnešní době, kdy je tlak na výsledek, koučovací přístup má 
prokazatelné výsledky a investice do něj se firmám vyplácí. 

ŽIVOTNÍ KOUČINK (LIFE KOUČINK)                                                      
Psychická podpora při řešení vztahových věcí, rozvodu, rozchodu, úmrtí, výchově dětí,  nástupu do  práce 
po mateřské dovolené i podpora při odchodu do důchodu. Práce se stresem a úzkostí. Předcházení vyhoření, 
hledání životní rovnováhy a vnitřního pozitivního nastavení.

KOUČINK PRO PODNIKATELE
Podpora při stanovení vize, cílů, nalezení klíčových obchodních partnerů, zmapování konkurence aj. Příprava 
na důležitá obchodní jednání. Koučink 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 
firem, dále pak linioví manažeři, řídící pracovníci, personalisté, lékaři a sociální pracovníci. Tento vyhledávaný 
typ koučovacího rozhovoru pomáhá předejít vyhoření a snižuje stresovou zátěž. 
 
 
Praxe:
12 let práce pro korporace a střední firmy, z nichž některé jsou:   
Johnson Diversey Česká republika, s.r.o. (Diversey Lever s.r.o.), Raiffeisen stavební spořitelna a.s., AZ KLIMA 
a.s., SHD - Komes, a.s.
 
Pracovní úspěchy: 
Po dobu dvanácti let jsem sbírala osobní zkušenosti v korporátních společnostech v ČR i zahraničí. Každá 
předchozí pozice i firma mě silně ovlivnila a obohatila o nové, cenné zkušenosti. Ty se nyní snažím využívat 
a sdílet se svými klienty, ať už jim pomáhám a nabízím řešení jako mentor, či je podporuji a kladu otázky jako 
kouč. Jsem toho názoru, že v našem regionu chybí podpora a přirozená motivace ke vzdělávání. To byl hlavní 
důvod založení Centra osobního růstu v Děčíně.  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Úspěchy z koučovací praxe mé i mých klientů*: 
Dosažení 700 odkoučovaných hodin a získání certifikace Professional Certified Coach, ICF (Srpen 2021). 
Pravidelný týmový koučink na zlepšení týmové spolupráce a vyjasnění kompetencí (roční kontrakt).  
Zvýšení kompetencí a přijetí odpovědnosti u mistrů a manažerů výroby (strojní průmysl).  
Týmový koučink na osvojení nových pracovních návyků a zvýšení motivace pracovníků. (stavební průmysl). 
Rozvoj manažerských dovedností a týmové spolupráce (automobilový průmysl). 
Posílení silných stránek jednotlivců na klíčových pozicích, předejití vyhoření  (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. 
Koučinkové vedení případu vyhoření v době odchodu do důchodu (sociální sféra). 
Zlepšení time-managementu, práce s novými, moderními technologiemi (automobilový průmysl). 
Zvýšení kompetencí a osobnostní rozvoj, zlepšení komunikace se zákazníky (obchodní pozice).
Pomoc start-upu při vstupu na trh nového podnikatelského subjektu freelancera (umělecký průmysl). 
Koučinkové a mentoringové vedení při zakládání centra zaměřeného na finanční služby.
Příprava klíčového zaměstnance na přechod do Top managementu (stavební průmysl).  
Hledání rovnováhy mezi prací a soukromým. Předejití vyhoření (otázky priorit, vizí a dlouhodobých cílů). 
Pomoc při vytvoření systematičnosti a zefektivnění chodu firmy (automobilový průmysl).  
Změna přístupu práce, jiné myšlenkové nastavení včetně tvorby nových návyků (obchodní pozice).  

* Diskrétnost, zachování tajemství a důvěra mých klientů je pro mě na prvním místě. Z toho důvodu neuvádím 
konkrétní názvy společností. Osobní reference koučovaných můžete najít na www.centrum-rustu.cz. 

Přednášky, webináře  
2021   Celodenní program na výjezdní zasedání pro ředitele městem zřízených příspěvkových   

  organizací, Koučink jako nedílná součást našeho osobního rozvoje.     
2021   VZP a.s. - Konference 90 osob, řečník na téma: Prostor týmového koučinku 
2021   VZP a.s. - Aktivní webinář s vybranými zaměstnanci na téma: O koučovacím přístupu  
2020   TV Nova s.r.o. - Aktivní webinář s vybranými zaměstnanci na téma: Work-life balance   
 
 
Projekty: 
2021   Projekt Koučování do škol - systematický na míru vytvořený program pro školy 
2021   Koučink a mentoring pro kouče s cílem získání certifikace či zlepšení koučovací praxe
2021   ICW2021 - Členka koordinačního týmu a organizátorka koučovacích zón  
2019 - 2020   Veřejné přednášky v Ústeckém regionu v rámci oslav Mezinárodního týdne koučování  
                            (studenti ČVUT, Knihovna Děčín, mateřská centra, komerční sféra aj.) 
2019 - 2021   Koučování pro Azylové domy (Severozápadní Čechy, Nadace Terezy Maxové, ICF ČR) 
2019 - 2021   Projekt “To dáš!” pro SŠ a VŠ na podporu rozvoje mladé generace  

  (Hl. partner projektu Coca-Cola, Nadace Terezy Maxové, ICF jako hl.partner pro vzdělávání) 
2018 - 2021   Výcvik Leadershipu I., II., III. projekt v Ústeckém regionu 
                            (vlastní autorský projekt na podporu koučovacího přístupu) 
2018 - 2021   Členství a aktivní podpora v Mezinárodní federaci koučů (ICF ČR & Global)  
 
 
Vzdělání a další: 
2021   Získání Mezinárodní certifikace International Coach Federation (ICF) 
    PCC Professional Certified Coach, 700 odkoučovaných hodin 
2021 - 2020         Pravidelná účast na skupinové supervizi pod vedením Ivety Clarke, PCC  
2021   10th World Business and Executive Coach PreSummit, WBECS, 21 hodin
2021   Účast na Rumunské on-line konferenci věnované rozvoji v oblasti koučování 
2020   9th World Business and Executive Coach PreSummit, WBECS, 21 hodin  
2019   Účast na největší Celosvětové konferenci v oblasti koučování Converge 2019 Praha 
2018   Mezinárodně uznávaná certifikace ICF, ACC (Associate Certified Coach) 
2018   Týmový koučink I a II., výcvik akreditovaný ICF, pod vedením Karla Vaňka, KC  

    (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)                       
2014   Odborný kurz - Manažerské dovednosti a psychologická průprava 
2007 - 2011   Studium ekonomiky a managementu, VŠ Hotelová, Praha (Marketingové komunikace) 
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