
 
 

TÝMOVÉ KOUČOVÁNÍ 

- Změna může být trvalá,  pokud vychází  

zevnitř  a děje se postupnými kroky 

Koučování se skupinou, kdy řešíme aktuální téma vašeho týmu týkající se spolupráce, komunikace, výsledků, 
projektu,… 

 

 chcete zlepšit komunikaci a spolupráci 

 je pro vás důležité sdílet a využít zkušenosti – best practice 

 řešíte důležité téma, úkol nebo projekt 

 chcete podpořit firemní hodnoty 

 existuje konflikt v týmu nebo mezi týmy 

 zažíváte změnu – jiné požadavky na výkon, noví lidé, změna firemní kultury apod. 

 podíváte se na téma novým způsobem, z jiné perspektivy 

 ujasníte si, čeho skutečně chcete dosáhnout a jak se k tomu dostat 

 otevřou se vám nové možnosti řešení 

 porozumíte skupinovým procesům ve vašem týmu 

 zjistíte, jaké jsou kvality ve vašem týmu a jak je použít k řešení 

 s každým najdeme jeho osobní příspěvek ke změně 

 A NAVÍC posílíte vztahy, důvěru a otevřenost, PODPOŘÍTE SYNERGII 

Pracujeme koučovským přístupem a využíváme osobní zkušenosti účastníků. Hledáme a rozvíjíme zářivé 
momenty – to co funguje a na tom stavíme řešení. Prozkoumáte, které vaše kvality lze v řešení uplatnit a 
co vás posouvá vpřed. Poznáte, co vás limituje, a rozhodnete se, jak s limity pracovat. Každý účastník si 
vytvoří konkrétní představu pro svoji praxi. 

Můžeme zařadit praktické zážitky, hry, cvičení a doplnit i inspirativními vstupy k danému tématu, tedy tím, 
co se obvykle osvědčuje. 

 Spolupráce, otevřenost, důvěra 

 Řešení obtíží s dosahováním výsledků 

 Mapování potenciálu týmu a usnadnění  
jeho využití 

 Kreativita, inovace v práci 

 Konflikty a vztahy, podpora v týmu 

 Změny ve vaší firmě, její dopad na váš tým 

 Podpora úspěšného týmu k mimořádným 
výsledkům 

 Příprava a řešení konkrétních projektů 

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC – Professional Certified Coach 
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