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Diploma in Business Coaching 

 
Česká asociace transakční analýzy ve spolupráci s The International Centre for Business Coaching 

mají tu čest vám nabídnout Diploma in Business Coaching training programme, který bude 

realizován od února 2018 v Praze. Tento úspěšný program je realizován již 6 let a úspěšně ho 

absolvovalo více než 100 lidí. 

 

Tento 21-denní program je rozdělen do 9-dvou dnů, jednoho dne zaměřeného na teorii a praxi 

supervize v koučování a čtyř skupin supervizních sezení skrze webinář. Program je připraven pro 

profesionály, kteří chtějí rozvinout své kompetence kouče skrze kontext byznysu. Úspěšné ukončení 

programu vede k získání certifikátu Diploma in Business Coaching.  

 

Program je akreditován u International Coaching Federation (ICF) jako Accredited Coach 

Training Programme. To znamená, že úspěšní absolventi celého programu mohou získat certifikaci 

od ICF v úrovni ACC ACSTH nebo PCC ACTP. Program splňuje teoretický rozsah pro obě úrovně. 

 

Program je dále akreditován u Association for Coaching at Advanced Diploma Level. Účastníci 

programu mohou absolvovat proces certifikace taktéž u této organizace. 

 

Pro úspěšné absolvování programu je nezbytné absolvovat všechny moduly a supervize. Účastníci 

budou zapojeni do soustavného profesního rozvoje skrze peer to peer aktivity, včetně vzájemného 

koučování. V průběhu programu bude vyžadováno přibližně 6 hodin praxe se zpětnou vazbou 

a čtení odborné literatury. 

 

Program je vyučován v kontextu systémové psychodynamické perspektivy a nabízí bohatou směs 

rozvoje praktických dovedností a silnou psychologickou teorii. Program je připraven tak, aby 

provedl účastníky skrze techniky a pomohl jim rozvinout jejich unikátní koučovací styl. 

 

Studenti v transakční analýze mohou absolvováním programu získat 80 hodin tréninku v TA. 

V závislosti na oblasti aplikace transakční analýzy mohou být některé hodiny počítány do 

akreditace v TA. 

 

Cena celého vzdělávacího programu činí 139 000 Kč (nejsme plátci DPH). Cena zahrnuje lektorné, 

dopravu a ubytování lektorky, coffee breaky, tlumočení, webináře a supervizní hodiny s kouči. 

V ceně je obsaženo i hodnocení vedoucí k certifikaci „Business Coach“ u International Centre for 

Business Coaching. Cena nezahrnuje ubytování a poplatky u International Coaching Federation 

v případě žádosti o mezinárodní certifikaci. 
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Termíny 

 
     Datum                              Informace o modulu     

16. – 17. únor 2018  

Profesionální rámec kouče – procesní model koučování & budování 

vlastního rámce 

 

16. – 17. březen 2018 Koučink z pohledu psychodynamické perspektivy – porozumění 

a práce s nevědomím 

 

13. – 14. duben 2018 Vytváření uvědomění – nevědomé vzory – limitující a posilující 

domněnky 

 

11. – 12. květen 2018 Autonomie a hranice rozvoje – podpora klientova růstu 

 

8. – 9. červen 2018  

Kreativita v koučování – symbolická reprezentace a užívání metafor 

 

13. – 14. červenec 2018 Alternativní přístupy v koučování: Brief Solutions Coaching; 

Existential Coaching – posílení vlastního koučovacího rámce 

 

31. srpen a 1. září 2018  Nevědomí v práci – systémová perspektiva 

 

5. – 6. října 2018 Přenosy a protipřenosy – zůstat tady a teď 

 

9. – 11. listopadu 2018 Rozvoj a uvědomění si etiky v koučování. Teorie a praxe supervize 

v koučování. 

 

 

 

Součástí budou čtyři supervizní setkání skrze webinář, která poslouží jako podpora novým koučům 

v aplikaci jejich praxe v pracovním světě. Termíny budou stanoveny po dohodě se skupinou. 
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O Sandře 

 
Sandra strávila většinu svého pracovního života v oblasti 

řízení lidských zdrojů. Výrazná část zkušeností z oblasti HR 

je spojena se Scotch Whisky Industry.  Po 19 letech různých 

pozic se Sandra přesunula do světa poradenství a již 14 let 

jej provozuje. Sandra absolvovala BA v oboru psychologie 

na The Open University, Masters v oboru Abnormal 

Psychology a úspěšně ukončila svoji postgraduální 

kvalifikaci v personálním managementu; rozvoji 

managementu a organizačním rozvoji.  

 

Sandra pracuje s velkými mezinárodními organizacemi, 

specializuje se na podporu systémového přístupu 

v koučování, koučink, týmový koučink, trénink koučinku. Pracuje s jednotlivci i celými týmy. 

Jejími klienty jsou firmy a instituce jak ze soukromého sektoru, tak veřejné a státní správy. Pracuje 

jak v rodném Skotsku, tak v celé Velké Británii a taktéž mezinárodně. 

 

Sandra je hostujícím lektorem na the University of Strathclyde a na the Open College. Je ředitelkou 

the Scottish Centre for Developmental Transactional Analysis a ředitelkou the International Centre 

for Business Coaching.  Sandra je hostujícím členem fakulty the i-Coach Academy and Coaching 

Development. 

 

Je kvalifikováná koučka, certifikovaná transakční analytička (oblast organizací) a vyučující 

a supervizní transakční analytik (TSTA pro oblast organizací). Je certifikovaná v úrovni 

B v používání psychometrických testů a osobnostních profilů. Sandra je taktéž kvalifikovaným 

praktikem v Neurolingvistickém programování. Je akreditována u International Coaching 

Federation (ICF) v úrovni Master Certified Coach (MCC). 

 

Sandra je spoluautorka 'The Integrated Leader' ™ modelu leadershipu.  Je autorkou kapitoly 

“Autonomy and The Growing Edge – A Coaching Journey” v knize o organizačním rozvoji. Sandra 

je taktéž autorkou kapitoly „TA Coaching“ publikované v rámci druhého vydání Handbook of 

Coaching Psychology. 


