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Milí zájemci o rekvalifikační výcvik koučování, 
 

těším se na setkání s vámi. Tento rekvalifikační kurz 
je akreditován MŠMT a obsahuje 125 vyučovacích 

hodin s lektory a další individuální počet hodin 
tréninku mezi jednotlivými moduly. Po jeho 
absolvování a složení zkoušky budete schopni dobře 
koučovat ve svém zaměstnání nebo pracovat jako 
profesionální kouč. Celý výcvik je zaměřený na 
transformační koučink, čili hloubkovou práci na 
osobních i pracovních tématech s jednotlivci. Během 
kurzu si jako bonus uděláte generální úklid ve svém 
životě. ☺ 

 
 

Co se můžete na výcviku naučit 
 

• stanovovat kvalitně cíle, umět přeorientovat druhého člověka z vnímání "problému"  
k zaměření na pozitivní konstruktivní cíl. 

 

• provázet člověka jeho vnitřním i vnějším světem, utřídit si myšlenky, zpracovávat jeho 
pocity, přesvědčení, vnitřní motivace, hodnoty a osobní často nevědomé zákony,  
na nichž staví svůj život a rozhodování.  
 

• Pomáhat klientovi udělat si 
v sobě jasno a vykročit 
jednoznačně k cíli dle své 
volby tak, aby se lépe 
orientoval ve svém životě, 
vpracovních i osobních 
tématech a ve vztazích. 

 

• používat širokou škálu 
psychologických nástrojů 
pro větší aktivaci mozku 
včetně neurolingvistických 
a vizualizačních technik, 
metody posilující pravou 
hemisféru a lepší využití 
kapacity mozku. 



 

• vytvořit vhodnou atmosféru naladění s druhým člověkem pro kvalitní komunikaci, 
klást efektivně otázky a používat mentální a emocionální techniky pro řešení témat, 
zvyšování motivace a zlepšení rozhodování. 
 

• umět zpracovávat emoce, pocity a některé signály těla u sebe i u klientů a dokázat 
lépe číst a rozkódovat neverbální komunikaci druhých – umět snáze „přečíst“ celé 
sdělení člověka (vědomé i nevědomé) a umět na to reagovat. 
 

V čem je tento výcvik jedinečný 
 

• 25 let zkušeností v práci s klienty v poradně se 
promítá do obsahu a hloubky programu, který je 
obohacen o prvky z jiných metod a nabízí  
i koučovací využití nástrojů, s nimiž se jinak 
setkáte v terapeutických procesech.  
 

• Na tento výcvik navazuje pro zájemce další 
pokročilý terapeutický výcvik, v němž se můžete 
naučit pracovat s psychickými zraněními, 
křivdami, strachy, úzkostí a obecně hlouběji 
s emocemi. Využívá terapeutické techniky. 
 

• Odehrává se na krásném místě na polosamotě 
v přírodě, která nám pomáhá ponořit se hlouběji 
do sebe a udělat kroky ke skutečné osobní 
transformaci. Kontakt s přírodou spolu s 
koučovacími technikami nám dává příležitost na 
sobě skutečně zapracovat. Umožňuje zároveň 
relaxaci v přírodě na zahradě školícího prostoru 
na břehu jezera, procházky v lese a ve skalách a posezení u ohně.  
 

• Tím, že cena výcviku je stanovena na třetinu běžné ceny koučovacích škol,  
je dostupnější i lidem, kteří by si agenturní výcvik nemohli dovolit. Navíc zde neplatíte 
DPH a můžete si platby rozdělit do splátek. Dále máte možnost získat slevu, když 
oslovíte a přivedete další účastníky, a to i zpětně po Vašem absolvování kurzu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Forma a průběh studia  

 
Výcvik probíhá prezenčně s lektorem. Je rozdělen do 5 třídenních modulů tak, aby bylo 
možné ho absolvovat buď o víkendech od pátku odpoledne nebo ve všední dny se 
zachováním stejného počtu výukových hodin. 
 
Klademe důraz na praktický 
nácvik koučování, které se 
z knih nedá vyčíst, a teorie je 
probírána jen do té míry, abyste 
věděli, proč děláte to, co děláte, 
a chápali principy koučování i 
fungování mozku a mysli. 
 
Během výcviku pro období mezi 
jednotlivými moduly se budete 
navzájem koučovat ve dvojicích  
s dalšími účastníky výcviku 
koučovacím rozhovorem online 
nebo i osobním setkáním podle 
vašich možností.  
 

Koučování je řemeslo pečující o 
vnitřní a vnější život lidí, je třeba být 
připraveni pracovat na svých 
reálných osobních, osobnostních, 
životních i pracovních tématech. 
Odměnou vám budou mnohé změny 
k lepšímu ve vztazích, v pocitech i v 
konkrétních projektech. Samozřejmě 
je součástí proces vymýšlení a 
realizace jednotlivých kroků v kariéře 
kouče, pokud se jím chcete stát. 
Jestli jdete na výcvik  kvůli zlepšení 
svého života a nechcete se stát 
koučem, věnujete koučovací sezení 
100% svému životu. 

 
V případě dobrého teplého počasí se část výuky odehrává venku na zahradě na břehu 
jezera, koučovat můžete dle své volby také v lese, na louce, v zahradě na lavičce nebo  
na křesle, ale i na skále za domem. Zakládáme si na tom, že i když je kurz výukově hodně 
intenzivní, díky neformální rodinné atmosféře a prostředí se k nám jezdí lidé uvolnit, zotavit  
a načerpat energii z přírody. Během praktických cvičení budeme poskytovat jemnou, ale 
cílenou zpětnou vazbu tak, abychom vám pomohli využít vaše silné stránky a ošetřit slabá 
místa. Cílem je získat sebejistotu v technikách koučování a svůj vlastní koučovací styl. 
 
 

Podmínky získání certifikátu „Profesionální kouč“ o rekvalifikaci od MŠMT 
 
Kdo absolvuje výcvik pouze pro svůj seberozvoj, nemusí žádnou zkoušku skládat. Pro 
získání certifikátu je třeba předložit seznam 10 osob z veřejnosti, které jste během výcviku 
koučovali a seznam použitých technik. Písemná a ústní zkouška je v posledním modulu 
kurzu. Obsahuje dotazy na řešení různých situací s klientem a reálný koučovací rozhovor. V 
případě nutnosti je možné si zkoušku odložit nebo opakovat s časovým odstupem.  



Místo konání 
 
Prostředí velmi uvolněné a neformální zvoucí 
k autentickému projevu, tvoření, učení  
i odpočinku uprostřed lesů, luk a skal 
Českého ráje na břehu vyhlášeného 
Komárovského rybníka na polosamotě Křineč, 
Zakopaná 11, Branžež. Místo je vzdálené  
60 km od Prahy po dálnici směr Liberec,  
17 km od Mladé Boleslavi, 17 km od Turnova, 
10 km od Mnichova Hradiště. 
 
  
 
 

Jak se k nám dostat 
 

Z dálnice na trase mezi Prahou a Libercem je  
to dálniční sjezd Exit 53 při jízdě od jihu a Exit 67 
při jízdě od severu.  
 
Autobusem lze jet do městečka Kněžmost  
a odtud buď 5 km procházkou pěšky po silničce, 
nebo raději si s námi předem domluvit odvoz. 
Autobusem je to zhruba 1h 30 minut z Prahy. 
Některé autobusy ve všední den jezdí až k nám  
na zastávku Zakopaná. 
 
Zhruba 150 m před vesnicí Zakopaná ze směru  
od městečka Kněžmost u malých cedulí 
„Penzion Křineč“ a „Kemp Nebe“ zahněte  
na malou silničku do louky k rybníku a skále.  
 
Na této silničce se držte stále doleva, projeďte 
přes značku zákaz vjezdu, než vjedete po 500 m 
do vrat s cedulí „ŽIVÁ PORADNA“. Po pravé 
ruce budete míjet vjezd do kempu s pokladnou, 
dále penzion Křineč, roubenku a skálu. 
 

 

 
Stravování 
 
Obědy a večeře jsou kromě speciálních diet 
společné, a to buď uvařené naší skvělou 
kuchařkou vegetariánské či nevegetariánské 
pro celou skupinu, nebo v místní restauraci   
a v případě menších skupin vždy vaří každý 
z účastníků jedno jednoduché jídlo za víkend 
pro všechny, které buď přichystá v pauzách 
nebo přiveze hotové a jen ho ohřeje. Snídaně 
si zajišťuje každý účastník sám a může 
využívat společnou plně vybavenou kuchyň. 
Na našich kurzech je milým zvykem, že každý 



s sebou vozí něco k mlsání pro všechny během přestávek (ovoce, zeleninu, oříšky, 
čokoládu, křupky, koláč apod.) Těm, kteří budou přespávat, doporučujeme přivézt si dostatek 
potravin na snídaně. Vzhledem k tomu, že dům se nachází v lesích několik kilometrů od 
nejbližšího obchodu či restaurace, je nutné si všechno jídlo přivézt s sebou. Máte-li 
individuální stravovací omezení či přání (např. vegetarián, vegan, bez lepku), připište je na 
přihlášku a vyjdeme vám maximálně vstříc.  

 
Ubytování 
 

Pokud nemůžete dojíždět z domova, lze se 
ubytovat v penzionech v okolí nebo je možné 
přespávat ve školicích prostorách za drobný 
příspěvek 150Kč. Je-li zájemců o nocleh více, 
než kapacita, přednost mají ti, kdo nemohou 
dojíždět či si platit penzion.  Spaní u nás je na 
gauči, na matraci nebo na vlastní karimatce 
na zemi s využíváním jedné společné 
koupelny a kuchyně. Peřiny a polštáře jsou 
pro několik lidí k dispozici, přivezete-li si své 
povlečení a prostěradlo nebo můžete spát ve 
svém spacáku a stačí si přivézt povlak na 
polštář. Romantici mohou spát venku a 
postavit si stan na zahradě. 

 

Co si vzít s sebou 
 
Především otevřenou mysl a srdce, upřímnost, přirozenou zvídavost, odvahu dívat se 
na svůj život z různých úhlů a ochotu učit se nové věci.  
 

Vemte si přezůvky, psací potřeby 
(fixy, pastelky, zvýrazňovače), 
desky s eurosložkami na manuál 
ke kurzu v počtu cca 50 kusů 
euroobalů, sešit, pohodlné teplé 
neformální oblečení dovnitř i ven 
a deku, boty do přírody, při 
teplém počasí v létě plavky a 
karimatku. Jídlo dle předchozí 
dohody pro sebe a pro skupinu.  
Hygienické potřeby, ručník, 
povlečení + prostěradlo nebo 
svůj spacák + povlak na polštář + 
prostěradlo pro ty, kdo spí ve 
společné místnosti u nás.  

 

 
Vaše doporučení dalším účastníkům 
 
Tento výcvik není inzerován a šíří se osobními doporučeními, máte možnost oslovit lidi, pro 
něž by byl přínosný a naplňující. Pokud se celého výcviku zúčastní prokazatelně díky vám 
další lidé, které jsme my neoslovili, dostanete za svou referenci za každého účastníka 
1000 Kč (po uhrazení všech závazků vás obou). Nabídka platí i v budoucnu zpětně poté, 
co již budete absolventy kurzu. Stačí nás o tom informovat a pošleme vám finanční 
poděkování za referenci i několik let po Vašem absolvování kurzu. 



Termíny a časy 
 
Termíny vypisujeme dle zájmu a aktuálních možností lektorky a uchazečů. Pokud chcete 
absolvovat výcvik koučů, zatelefonujte lektorce na číslo +420725345165 pro aktuální 
termíny. Jestliže se Vám aktuální termíny nehodí, pokusíme se Vám vyjít vstříc 
s individuální variantou studijního plánu. Studium je možné si také rozložit do více 
skupin a absolvovat některé moduly s jinou skupinou nebo si opakovat části výcviku, 
případně celý výcvik i v budoucnu za zlomek ceny pro absolventy. 
Ve víkendovém kurzu začínáme v pátek odpoledne v 17 hod. (případně dříve/později dle 
možností příjezdu účastníků), výuka probíhá adekvátně dlouho do večera, sobota od 9 do 18 
hod a neděle od 8 h do 16 hod. nebo dle dohody účastníků s lektory tak, aby byl naplněn 
počet hodin kurzu. Kurz pořádaný ve všedních dnech probíhá denně od 9 do 17 hod.  
 
 

Přihláška, cena, splátkový kalendář a storno podmínky 
 
Cena za celý výcvik je v rozpětí od 47900 Kč do 55000 Kč, podle toho, jakou formu 
platby si zvolíte. Přihlášeni budete po odeslání přihlášky a platbě minimálně nevratné 
zálohy. Nevratná záloha 9780,- Kč slouží k pokrytí posledních třech dní výcviku. V přihlášce 
si vyberete formu platby. Splátkový kalendář je možný po individuální dohodě dle vaší životní 
situace tak, abyste vždy měli zaplacený minimálně modul, kterého se účastníte, před jeho 
zahájením. O individuální slevy ze sociálních důvodů je možné požádat. 
 
Jste-li přihlášeni přes Úřad práce, který Vám zpětně kurz nebo jeho část proplatí po složení 
závěrečné zkoušky a předložení certifikátu, není nutné platit nic, je nutné úspěšně složit 
zkoušky. Koná-li se kurz před schvalovacím řízením úřadu, je třeba zaplatit jen ty moduly, 
které absolvujete před schválením. Bude-li později kurz schválen k proplacení, po úspěšném 
završení závěrečných zkoušek a proplacení úřadem Vám bude úplně celá Vámi zaplacená 
částka vrácena. Nebude-li schválen, zaplatili jste si absolvované moduly sami. 
 
Jste-li samoplátci, nebo když Vám platí kurz firma a chcete vyhotovit fakturu pro účetnictví, 
zašlete nám nejprve své fakturační údaje a přihlášku. Po obdržení přihlášky Vám vystavíme 
fakturu, na jejímž základě proběhne platba.  
 
Program výcviku je ucelený systém, proto není možné se přihlásit jen na část výcviku. 
Uvedená cena je konečná ve výši zhruba jedné třetiny standardní ceny běžných koučovacích 
výcviků. Nejsme plátci DPH. 
 
V případě, že se rozhodnete do kurzu nenastoupit do jeho začátku, bude vám vráceno 
kurzovné po odečtení nevratné zálohy, která slouží na administrativu a přípravu  
před kurzem. V případě, že nebudete moci absolvovat všechny dny výcviku například  
ze zdravotních důvodů, kurzovné vám nebude vráceno, ale můžete si chybějící výuku doplnit 
kdykoliv v budoucnu s jinou skupinou. 
 
 

Pobyt s hlídaným dítětem nebo účast člena rodiny či partnera 
 
Když se zúčastní s Vámi zároveň člen Vaší rodiny nebo partner, dostane 20 % slevu 
kurzovného. Jestliže nemůžete v žádném případě zajistit hlídání svého dítěte ve Vašem 
prostoru, můžete s námi probrat, zda je výjimečně možné ubytování někoho od Vás spolu 
s dítětem. Tato nabídka závisí na počtu účastníků, věku dítěte a ubytovací kapacitě.  
 

 
 

 



Pokud chcete vědět něco víc o autorce výcviku…  
 
 

 Mgr. Zorka Pekařová 
 
Osobní motto: 
„Mým přáním je dokázat ctít každého člověka, vidět v něm  
to nejlepší, čeho je schopen a podporovat ho v tom. Dokázat 
překročit svůj malý omezený úhel pohledu a přijímat život se vším, 
co přináší. Učit se ze svých chyb a prožít smysluplný naplněný život 
bez ohledu na vnější podmínky. Dávat lásku nejen tam, kde chybí.“ 
 

 

Zorka je kouč, terapeutka, lektorka, překladatelka a tlumočnice vzdělávacích kurzů s 25letou praxí, 

během níž si vyvinula vlastní koučovací a terapeutický přístup a metody. Její specializací je kreativní 

vytváření terapeutických a koučovacích nástrojů každému člověku na míru od práce s mozkem přes 

psychoterapeutické nástroje až po „alternativní“ techniky.  

Je certifikovaným profesionálním koučem kanadské Erickson College. Absolvovala výcvik koučů Art 

and Science of Coaching od Marilyn Atkinson, Family Coaching - Marilyn Atkinson, Týmový koučink – 

Michael Bungay Stanier a další. Pracuje i formou konstelací, které studovala ve víceletém výcviku 

Soul Centred Change Work Kanaďana Martyna Carrutherse a ve výcviku systemického koučování 

Systemic Coaching and Constellations Angličana Johna Whittingtona. Absolvovala dvouletý výcvik 

Existenciálního koučinku rakouského psychiatra Alfrieda Laengleho. 

Od r. 1996 pracuje v Živé poradně jako terapeut a kouč, což je její srdcovou záležitostí. Využívá 

širokou škálu metod z výcviků pro osobní rozvoj, rodinné a systemické konstelace, metody  

pro zpracování emocí, traumat a uvolnění emocionálního stresu v individuální a partnerské terapii 

(např. Rodinné konstelace, Metoda RUŠ, Cesta podle Brandon Bays, NLP, arteterapie a automatická 

kresba, Soul Centred Change Work, Principy života, One Brain). V poslední době se věnuje více práci 

s tělem (jóga, focusing, relaxace, meditace, dechové techniky, Vortex Healing).  

Od r. 2000 se zaměřuje na životní koučink, Neurolingvistické programování (NLP) a se svým mužem 

Pavlem Pekařem vedou společně partnerský a rodinný koučink v češtině i v angličtině.  

Od r. 2013 školí budoucí profesionální kouče ve svém rekvalifikačním kurzu Kouč, akreditovaným 

MŠMT.Spolupracovala se vzdělávacími společnostmi NTI, Koučink centrum a Koučink akademie 

(dlouhodobý projekt výuky koučinku pro školy Učitel koučem). Vyučovala sebekoučování a kariérní 

poradenství v projektech pro nezaměstnané ženy a začínající podnikatelky v Praze a Ostravě.  

Pro firmy a neziskové organizace vedla v minulosti kariérní, týmový a systemický koučink zaměřený 
na harmonizaci systémů a kurzy v češtině a angličtině: Kreativita, Komunikace, Řešení problémů  
a konfliktů, Osobnostní rozvoj, Change management, Stress management a načerpání sil, Rovnováha 
osobního a pracovního života, Typologie osobnosti, Myšlenkové mapy a Teambuilding. Pro kariérový 
koučink a mapování silných stránek využívá talentové testy Strengthsfinder.  
 
Jako koníček vede tvořivé a sebepoznávací kurzy pro veřejnost, rodinné a jiné systemické konstelace 
a další seberozvojové kurzy (Objevování vnitřního umělce - Kreslení pravou hemisférou, Automatická 
kresba, Pletení košíků, Práce s hlínou, Rozkvétající žena, Ženské kruhy apod.) 
 
Díky tomu, že překládá kurzy, videokurzy a manuály z oboru a tlumočí výcviky a konference, měla tu 
čest spolupracovat se zahraničními kouči a lektory (John Whitmore, Timothy Gallwey, Marylin 
Atkinson, John Whittington, Nick Evans, Michael Stanier, Alfried Laengle, Carol Ann Hontz, Brandon 
Bays a další), což je zdrojem obrovské osobní inspirace. 
 

www.koucinkprozivot.cz 


