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Společnost:
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Příjmení, jméno, titul:

PhDr. Renata Novobílská, Ph.D.,
PTSTA

Telefon:
E-mail:

novobilska@integrity-training.cz

Vzdělání:
1986 – 1991
1992 – 2000
2006 - 2014

FF UK Praha – jednooborová psychologie (PhDr.)
FF UK doktorandské studium – doktorát z psychologie (Ph.D.)
Advanced training and supervisions in transactional analysis – mezinárodní
zkouška „Certified Transactional Analyst“ (CTA)

Vzdělání v oblasti koučinku, lektorských dovedností a školených témat:
1992 - 1995

Mezinárodní výcvik v transakční analýze se zaměřením na komunikaci a
chování v organizaci /certifikát IAS International/

2002

“Critical Incident Stress Management”

2006 - dosud průběžná supervize vlastní práce v roli poradce, lektora a kouče
(Yorkshire Training Centre)
2009

komplexní trénink v mediaci

2011

The Bayswater Institute, UK: “Komplexní řízení v organizacích”

2010 - 2015 Workshopy a krátkodobé tréninky: „Teamwork or Tribalism“, “TA in education”,
“Body script”, “Power and Force”, “Life scripts”, “Racket system”,
”Passivity in adult life”,”Conflict resolution and ethics in organisations”,
“Agression”, “Anxiety”, “ TA diagnostika osobnosti a psychopatologie v běžném
životě”, “Motivace v pracovní roli”, “Mocenské hry”
2013 – 2015

Diploma in Business Coaching from International Centre of Business Coaching
UK – stupeň: Profesional Certified Coach (PCC)

únor 2017

získání mezinárodního statusu PTSTA (Provisional Trainer and Supervisor of
Transactional Analysis)

Praxe v koučinku a lektorské činnosti:
25 let praxe v oblasti individuálního koučinku a lektorování především se skupinami a týmy
manažerů na vrcholové a střední úrovni řízení. Dlouhodobé projekty zaměřené na rozvoj /
změnu firemní kultury v organizaci.
Hlavní oblasti: energetika, bankovnictví a pojišťovnictví, výroba, obchod a služby.
Často školená témata či zadání:
•
•

Zvýšení pracovního výkonu - rozvoj osobnostního potenciálu v souladu s pracovní rolí.
Change management – strategické plánování a řízení změn v organizaci, týmová
adaptace na změny v organizaci i mimo ni.

•
•
•

Leadership - rozvoj efektivních vztahů a mezilidské komunikace v souladu s pracovními
cíli a firemní kulturou, obrana proti manipulaci, řízení konfliktních situací.
Motivace a rovnováha mezi pracovním a osobním životem.
Tvorba a rozvoj firemní kultury.

Další praxe mimo lektorskou činnost:
2017 – dosud člen evropské komise „PTSC“, jež se zabývá mezinárodními profesními
standardy vzdělávání v transakční analýze
2010 – 1018 Česká asociace transakční analýzy – prezidentka
2006 – dosud Integrity Training & Consulting, s.r.o. – jednatelka
- poradenská a lektorská činnost v oblasti komunikačních strategií a řízení
- koučink jednotlivců a týmů
- poradenství v oblasti médiální komunikace
2002 – 2006 FTV Prima, s.r.o. – externí mediální poradce
- analýzy politických debat
- participace na scénáři a příprava moderátorů v rámci pořadu „Nedělní partie“
1996 – 2006 Nezávislý konzultant a lektor v oblasti sociální psychologie
a psychologie řízení
- tvorba a realizace systematických tréninků v oblasti měkkých
a manažerských dovedností pro Institut Svazu průmyslu ČR
- individuální koučování v oblasti rozvoje osobnosti a komunikačních strategií
- vedení workshopů a koučování týmů
1994 – 2000 PL Bohnice – ambulance
- krizová intervence, psychoterapie, relaxační techniky
1991 – 1996 ŠKODA PRAHA a.s. - psycholog
- psychologické poradenství v oblasti personalistiky a řízení
- koučování manažerů v oblasti osobního rozvoje a řízení
- individuální psychoterapie pro zaměstnance
Osobní představení, životní motto
„Kdo zná druhé, je chytrý, kdo zná sebe je moudrý.
Kdo ovládá druhé je silný, kdo ovládá sebe, je mocný.“
(Lao-c')
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