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CÍL KURZU  
Nastavit u lékařů a sester nemocnice větší soulad vycházející z 
porozumění a poznání sebe sama. Cílem je pozitivní komunikace  
mezi sebou, i s pacientem. Posun k efektivní spolupráci. Kurz bude 
probíhat ve skupinách po 8—10 účastnících v blocích po 3 
hodinách. Maximální denní dotace je 3 hodiny / den pro jednu 
skupinu.  Kurz může kombinovat části pouze pro lékaře a pouze pro 
sestry  a bude propojen s částmi společnými. Celkový počet hodin 
je 42, rozložených do 7 dnů v období dvou měsíců. 

 
ANOTACE KURZU 
Kurz bude veden metodou koučinku. Koučink využívá procesu 
zkoumání a sebeobjevování na cestě klientova uvědomění a přijetí 
zodpovědnosti.  
 

Ve vztahu ke klientovi / klientům: 
 
 vytváříme klidné a bezpečné prostředí důvěry, kde je prostor 

se soustředit sám na sebe či na tým, 
 otázkami inspirujeme dívat se na věci z nových úhlů pohledu, 
 podporujeme směřování k cíli, 
 vedeme k uvědomování si vlastní identity účastníků, 

uvědomování si své role ve skupině, týmu, 
 Klienti si uvědomují, v jakých systémech se pohybují, 
 pracujeme v pozitivním rámci, 
 dodržujeme etický kodex ICF (International Coach 

Federation). 
 

Kurz bude obsahovat tyto hlavní tematické bloky:  
  
 Sebepoznání a sebevnímání 
 Moje identita - kdo jsem? Moje filtry vnímání (asociace a 
 disociace). Moje role—ze které čerpám energii,  bych chtěl
 rozvíjet? Sociální dovednosti - moje obvyklé reakce – 
 automatické a nežádoucí reakce. Jak bych to chtěl mít? 
 
 Motivace 
 Co mě motivuje v práci? Jaké mám potřeby? V čem jsem 
 vynikající? Vše, co potřebuji, mám v sobě. Jak najít své 
 zdroje? 
 

Nabídka kurzu pro nemocnice  
Poznáním svých potřeb ladíme sebe i tým 
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 Poslání 
 Co je mým posláním? Musím, nebo chci? Kolo života. 
 Jaké jsou moje role?  
 Za co nesu odpovědnost, co si přímo rozhoduji? Práce 
 s rolemi. Jejich pojmenování a vyjasnění. Nakolik je 
 naplňuji?  Ze kterých čerpám energii? Co konkrétně 
 potřebuji, abych mohl roli rozvíjet? Téma: tvůrce, 
 konzument, zachránce, oběť.  
 
  Systémy, ve kterých se pohybuji 
 Poznání systémů, ve kterých se pracuji v pracovním i 
 osobním životě, jak se vzájemně ovlivňují. Jak s nimi mohu 
 pracovat. 
 Poznání systému organizace.  Jak to mám se svým šéfem a s 
 lidmi kolem mne vyjasněno? Kdo rozhoduje a kdo to řídí? 
 Téma „větší“ a „menší“ v organizaci. Kdo má přednost 
 v systému?  
 
  Každý se na věci díváme ze svého úhlu pohledu 
 Jak mi pomůže vyhodnotit situaci vyzkoušení pohledu 
 druhého člověka? Empatie, vcítění. 
 
 Emoční inteligence 
 Kde sídlí moje emoce? Jaké jsou moje obvyklé reakce? Jak 
 zvládat emoce? Automatické a nežádoucí reakce. Jak bych 
 to chtěl mít. Společenská obratnost. 
 
 Nenásilná komunikace 
 Uvědomění si účinku slova (sdělení), hlasu a gest. Jak  se v
 yvarovat negativních zvyklostí v komunikaci. Sladění 
 komunikace.  
  
 Pro vedoucí týmů 
 Komu co patří? Vývoje vedení a styly (přikazování, 
 instruování, koučování delegování.) 
 vymezení kompetencí, přijetí odpovědnosti. Umění 
 motivovat podřízené. Naslouchání a důvěra.  
 
Pořadí témat a rozsah se může změnit podle aktuální potřeby 
účastníků. 
 
Na konci kurzu budou účastníci  více vnímat prostředí (systém) ve 
kterém se pohybují, budou si uvědomovat jeho zákonitosti a vztahy, 
budou lépe znát své postavení v systému. Osvojí si základní techniky 
vzájemné komunikace. Budou více vnímat sami sebe a uvědomovat 
si svoje potřeby a ovládat svoje reakce. Budou komunikovat vědomě. 
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ODMĚNA 
Jeden vzdělávací blok 3 hodiny za účasti 8 lidí—cena na základě 
jednání. Nejsme plátci DPH. 
 
Odměna obsahuje:  
odměnu dvou lektorů (příprava, lektorné, manuály pro účastníky, 
pomůcky) 
 
Plus cestovné á 5 Kč/km 
 
Naše certifikáty: 
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Ráda inspiruji, předávám zkušenosti, propojuji lidi.  
 
Poskytuji poradenství v komunikaci s veřejností  a v marketingové 
komunikaci už 19 let. Mám v této oblasti zkušenosti z veřejného 
sektoru (zdravotnictví a sociální služby, školství, samospráva, stát).  
Intenzivně se věnuji vzdělávání v oblasti koučinku a osobního 
rozvoje v Koučink akademii Libchavy. Koučuju jednotlivce i týmy. 
 
 Od roku 2014 jsem zapojena do kurzu Výcvik koučů systémů a 

facilitátorů systemických konstelací. 
 V roce 2014 jsem ukončila kurz Manager koučem v Akademii 

Libchavy. 
 V roce 2013 jsem ukončila kurz I. Spirálu kouče v Akademii 

Libchavy. 
 V roce 2012 jsem absolvovala dvoudenní kurz Lektor 

moderátorských dovedností pořádaný Českou andragogickou 
společností. 

 

MOJE VZDĚLÁNÍ 
 V roce 2007 jsem dokončila magisterské studium na 

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketingové 
komunikace.  

 V roce 2005 jsem vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci, obor Žurnalistika. 

 V roce 1979 jsem dokončila Střední ekonomickou školu ve 
Svitavách, obor všeobecná ekonomika. 

 

 

MOJE ZKUŠENOSTI 
Zkušenosti v komunikaci ve zdravotnictví 
 Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., PR, tvorba Listů nemocnice 

ONT (od 2011). 
 Svitavská nemocnice, a. s., PR, tvorba Nemocničních listů (od 

2007). 
 Představenstvo nemocnic Pardubického kraje, komunikace 

příprav na fúzi, příprava na jednotnou komunikaci společné 
nemocnice (2013 - 2014). 

Zkušenosti s komunikací ve veřejné správě 
 Tisková mluvčí města Svitavy, tvorba městského zpravodaje 

„na klíč“ (2003 - 2007). 
 Poradenství městu Ústí nad Orlicí v komunikaci s veřejností, 

krizová komunikace (2009 – 2010). 
 Poradenství městu Lanškroun v komunikaci s veřejností 

(2011, 2014). 
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mezi lidmi v organizaci i jejich vzta-
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Nemusíme spolu souhlasit, ale mů-
žeme se podporovat. 
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O MNĚ 
 
Zkušenosti s komunikací s veřejností ve velké státní firmě 
 Tisková mluvčí Českých drah (1999 – 2000), vedoucí tiskového 

oddělení Českých drah (2002 - 2003), krizová komunikace při 
přechodu na akciovou společnost (2003). 

 
Zkušenosti v oblasti médií 
 Reportérka, redaktorka, moderátorka, publicistka, vedoucí 

vydání Český rozhlas Hradec Králové a zpravodajka 
Radiožurnálu (1991 - 1999).  

 Vedoucí redaktorka Noviny Svitavska, Deníky Bohemia (2000 - 
2002).  

 Natáčení a střih televizních reportáží pro regionální televizi 
INTES Hradec Králové (1996 – 1998). 

 Moderování debat v regionální televizi CMS Svitavy (2010). 
 Spolupráce na Knize o mentorinku, Portál, 2014. 
 Spolupráce na příručce k mediální výchově na středních 

školách (s KONEP Pardubice, 2012). 
 

Zkušenosti v politickém marketingu  
 PR strategie v komunálních, parlamentních a senátních 

volbách (2003 – 2013). 
 Asistentka poslance (Josef Lux 1996 – 1999, Jiří Skalický 2010 

– 2013, Jiří Oliva 2010 - 2013). 
 
 

MOJI KLIENTI 
Mými současnými klienty jsou nemocnice, školy, firmy a 
sociální a neziskové organizace  
 Nemocnice: Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. (4 roky), 

Svitavská nemocnice, a. s. (7let).  
 Sociální organizace: G-Help Domov se zvláštním režimem 

Kouřim (3 roky). 
 Průmyslová firma: Bühler CZ Žamberk—od září 2014. 
 Dobrovolnická činnost: Národní rada pro zdravotně postižené 

Pardubice – Duhové křídlo, Lentilka, o.p.s. – Dětské 
rehabilitační centrum, Dny pro autismus - třída pro děti 
s poruchou autistického spektra Pardubice, Dětské centrum 
Veská, Dětské centrum Svitavy. 
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O MNĚ 
 
V posledních pěti letech se intenzivně věnuji vzdělávání v oblasti 
koučinku a osobního rozvoje v Koučink akademii Libchavy.  Vedu 
tým, který realizuje významné projekty v oblasti IT. 
 
 V roce 2012 jsem ukončil kurz Manager koučem v Akademii 

Libchavy. 
 V roce 2013 jsem ukončil kurz I. Spirálu kouče v Akademii 

Libchavy. 
 Od roku 2014 jsem zapojen do kurzu Výcvik koučů systémů a 

facilitátorů systemických konstelací. 
 
Koučovací přístup orientovaný na dosažení cíle je pro vedení 
projektů, definování cílů a motivování členů týmu velmi užitečný. 
 
Mám rád Vesmír a objevování všech jeho záhad mě naplňuje 
vzrušením. Stejný pocit mám, když mohu objevovat své vlastní 
schopnosti, svojí identitu, svoje energie. Je to hodně velké 
dobrodružství a s každým novým objevem se otvírá můj prostor, 
můj vnitřní vesmír a cítím se svobodnější. 

Oldřich Hanyš 

Je zvláštní jak snadno dokážeme 
popsat své kamarády, kamarádky, 
spolupracovníky a dokonce i lidi se 
kterými se vidíme poprvé v životě.  
 
V okamžiku, kdy máme popsat se-
be, tak často dlouho sedíme u čisté-
ho papíru a nevíme, čím začít.  Ve-
deme klienty k poznání sebe sama a 
poznání vztahů, které se jich bez-
prostředně dotýkají.  
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