Kouč ování ke změ ně
Executive coaching

Mgr. Vladimı́r Josef Dvoř ák
certifikovaný a akreditovaný kouč

tel.: +420 603 892 899
www.dvorak.coach

Osobní profil
Narozen roku 1967 v Prachaticı́ch.
Z9 enatý a otec pě ti dě tı́ vlastnı́ch a dvou osvojený ch.
Literatura, vý tvarné umě nı́ a hudba jsou od dě tstvı́ mý m způ sobem
vyjadř ová nı́ pocitů ze svě ta okolo mě a ve mně .
Hodnoty, které jsou pro mne dů lež ité , vyjadř ujı́ slova jako č estnost,
pravdivost, dů vě ra a respekt.

Vzdělání a kvalifikace
2011-2012: Systemická supervize (certifiká t, 220 hodin, ISZ-Management centrum, C9 R)
2009: Consultancy Coaching (certifiká t, 55 hodin, Grid International Inc., USA)
2009: Vzdě lá vacı́ metoda Synergogy (certifiká t, 24 hodin, Grid International Deutschland, SRN)
2008-2009: Systemické skupinové kouč ová nı́ (certifiká t, 115 hodin, Expertnı́ skupina Callisto, C9 R)
2000-2005: Team development (certifiká t, 120 hodin, Grid International Inc., USA)
1999-2004: Individual development (certifiká t, 120 hodin, Grid International Inc., USA)
1999-2004: Systemické individuá lnı́ kouč ová nı́ (certifiká t, 104 hodin, Newton Solutions, C9 R)
1999: Management Grid (certifiká t, 48 hodin, Deutsches Grid-Institut, SRN)
1993-1998: Management a PR (certifikované specializač nı́ studium, rů zné instituce, Ně mecko)
1986-1993: Filosofie, teologie a historie (magisterské a doktorandské studium, Karlova universita
Praha a Humboldt Universitä t Berlin)

Profesní zkušenosti
Od 2015:

Vektoring s.r.o. – kouč , facilitá tor a konzultant, odborný garant vý voje aplikač nı́ch
ná strojů pro rozvoj organizacı́
2012-2015: SynerCube s.r.o. - kouč , facilitá tor a konzultant
1999-2012: Grid International CZ s.r.o. - spoluzakladatel společ nosti a jejı́ vý konný ř editel,
konzultant, facilitá tor a kouč
1998-1999: Graddo a.s - zá kaznický manaž er divize kabelový ch svazků pro vý robce automobilů
z hlediska kvality a odbě ratelské ho auditu
1994-1998: Humboldt Universitä t Berlin - př edseda Personá lnı́ rady, personá lnı́ ř ıź enı́ 1300
zamě stnanců
1993-1994: Humboldt Universitä t Berlin - pracovnı́k univerzitnı́ knihovny
Vedle své poradenské a kouč ovacı́ praxe jsem v letech 2012-2018 pů sobil jako prezident C9 eské
asociace kouč ů. Jsem č lenem Ně mecké Komenské ho společ nosti, č lenem sprá vnı́ rady Nadač nı́ho
fondu GRID a od 2018 č lenem Rady č eské ho zastoupenı́ European Mentoring & Coaching Council.

Můj přístup
Po letech v roli aktivnı́ho manaž era v Ně mecku a pak v C9 echá ch jsem se stal prů vodcem manaž erů a
pomá há m jim k nadhledu a sebereflexi. V centru mé ho zá jmu stojı́ hledá nı́ vlastnı́ch zdrojů klienta a
jejich „vytě žová nı́“. Soustř eďuji se vı́ce na mož nosti ř eš enı́ než na analý zu př ıć ̌ in. V omezené m č ase
tak dochá zı́ k nalezenı́ do té doby nevidě ný ch mož nostı́ př ekoná nı́ př eká ž ek, se který mi se kouč ovaný
potý ká . Modernı́ vě decké poznatky z oblasti biologie, psychologie a neurologie mi dá vajı́ sı́lu zachá zet
s jednotlivci i sociá lnı́mi systé my s respektem k jejich slož itosti.

V prů bě hu let se uká zalo, ž e umı́m druhé inspirovat, a tak „bý t prů vodcem př i hledá nı́ oá zy“ se mi
stalo ž ivotnı́m poslá nı́m. Mé pevné zakotvenı́ mezi nebem a zemı́ mi umož ňuje spojit dynamické
př edá vá nı́ energie a zá roveň tiché nahlı́ženı́ pod povrch vě cı́. Vracı́m lidské existenci duchovnı́ rozmě r.
Mý m prostř ednictvı́m vznikajı́ vě ci, které promě ňujı́ tento svě t o kousek vı́c v mı́sto, kde je krá sné ž ıt́ .
Př i pohledu na ž ivot kaž dé organizace hledá m š irš ı́ souvislosti, ptá m se po smyslu toho, co se v nich
dě je a kladu otá zky, které nabı́zı́ nové ú hly pohledu. Ve svě tě podniká nı́ jsem strá vil velkou č ást ž ivota
a bavı́ mě odhalovat nevyuž ité zdroje jednotlivců i celý ch firem, které jim umož ňujı́ rů st do vyš šı́
ú rovně vý konu. To nejde bez systé mové ho pohledu na vě c, proto tolik vě řım
́ systemické mu př ıś tupu.
Jsem př esvě dč en, ž e kaž dý z ná s je jedineč ný m konstrukté rem reality a jaké si to udě lá , takové to bude mı́t. Nic
nenı́ definitivně dá no, vš echny hranice jsou př ekonatelné , jen chtı́t – a já svou pracı́ lidem pomá há m, aby chtě li.

Kouč ová nı́ pro mne př edstavuje způ sob, jak pomá hat lidem ve firmá ch budovat vynikajı́cı́ pracovnı́
vztahy, které vedou k vý jimeč ný m vý konů m. Zamě řuji se jak na rozvoj specifický ch dovednostı́, tak
na ř eš enı́ osobnı́ch té mat jako rovnová ha mezi privá tnı́m ž ivotem a karié rou. Pomá há m př i př ıp
́ ravě
konkré tnı́ch rozhodnutı́, zavá dě nı́ změ n nebo plně nı́ zadaný ch cı́lů . Př ipravuji na karié rnı́ postup i
doprová zı́m v kontinuá lnı́m rů stu seniornı́ osobnosti.

Kvalita práce
Platné akreditace
Profesioná lnı́ seniornı́ kouč , vydala C9 eská asociace kouč ů (č ıś lo certifiká tu 2018/2)
Senior Practitioner, vydal European Mentoring & Coaching Council (č ıś lo certfiká tu EIA20182418)
Finanční investice
6. 000,- Kč za hodinu kouč ová nı́
Doložitelná praxe
Bě hem 10 000 kouč ovacı́ch hodin jsem spolupracoval s rů znorodou skupinou lidı́ od generá lnı́ch
ř editelů př es stř ednı́ management až po mistry ve vý robě . Podı́lel jsem se na vı́ce než 100 firemnı́ch
změ nový ch projektech (jak pracı́ s jednotlivci, tak se skupinami) a doprová zel př es 200 klientů ve
vý cvicı́ch kouč ová nı́. Př itahuji aktivnı́ a otevř ené lidi bez rozdı́lu pohlavı́, kteř ı́ chtě jı́ dosahovat
ná roč né cı́le, nebojı́ se změ n a své profesnı́ pů sobenı́ chá pou v š irš ıć h souvislostech celé ho své ho
ž ivota.
Výběr referencí – individuální koučování
AMI Communication spol s r.o.: jednatel
Arcadis CZ a.s.: př edseda př edstavenstva, ř editel divize, manaž er divize
Berner, spol. s r.o.: obchodnı́ ř editel, manaž eř i obchodu
Cestovní kancelář Fischer, a.s.: vý konný ř editel, obchodnı́ ř editel, ř editel poboč kové sı́tě , ř editelka sekce zá jezdů
DAIKIN Airconditioning CE – Czech Republic, spol. s r.o: vý konný ř editel, manaž er prodeje, manaž er servisu
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.: př edseda př edstavenstva, manaž er prá vnı́ho oddě lenı́, manaž er obchodnı́ho
oddě lenı́, regioná lnı́ vedoucı́ prodeje
Deloitte Czech Republik: internı́ prá vnı́k, auditor
Globus ČR, k.s.: jednatel, manaž er HR, manaž er logistiky
Geofos s.r.o.: jednatelka
Grosz-Beckert Czech s.r.o.: ř editel divize
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář: ř editel poboč ky
Honeywell spol. s r.o.: vicepresident, HR Leader CEE, vedoucı́ divize vý voje, projektový manaž er
Johnson&Johnson Global Business Services s r.o.: vedoucı́ oddě lenı́
Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o.: vedoucı́ vý robnı́ho fraktá lu, vedoucı́ inž ený ringu, vedoucı́ logistiky
Moravia IT a.s.: CEO

NWT a.s.: ř editel divize
Omnitron s.r.o.: jednatel a majitel
PACCOR GERMANY: viceprezident
Prague Fertility Center: vedoucı́ lé kař ka
Quick-mix k.s.: jednatel
100% Rework s.r.o.: jednatel a majitel
Sanofi-Aventis, s.r.o.: ř editel divize
SIG Combibloc: jednatel
SC&CP Partner spol. s r.o. jednatel a majitel, konzultantka
Servis Climax a.s.: majitel, CEO, HR ř editel
Smurfit Kappa Obaly Štůrovo, a.s.: ř editel obchodu, personá lnı́ ř editelka
Spinoco, a.s.: č len př edstavenstva
Spolana a.s.: finanč nı́ ř editelka
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.: vedoucı́ oddě lenı́
Unient Communications, a.s.: př edseda př edstavenstva, č len př edstavenstva, ř editel obchodu
Telefónica O2, a.s.: ř editelka reklamnı́ch a informač nı́ch služ eb
VELUX Česká republika, s.r.o.: generá lnı́ ř editel, produktová manaž erka

Výběr referencí – skupinové koučování
Arcadis CZ a.s.: top management a tý my vedoucı́ch
B:TECH a.s.: tý m vedoucı́ch divizı́
Berner spol. s r. o.: tý my obchodnı́ků
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.: tý my obchodnı́ků a prá vnı́ků
Emerson: top management
Excon a.s.: tý m manaž erů vý roby
Fans a.s.: tý my manaž erů vý roby
Honeywell, spol. s r.o. Praha: tý m obchodnı́ků
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.: tý m internı́ch kouč ů
M&K Development, a.s.: top management
Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o.: tý my manaž erů vý roby
Prague Fertility Center: tý m lé kař ů, sester a provoznı́ho personá lu
Quick-mix k.s.: tý my obchodnı́ků
Raiffeisenbank a.s.: tý my marketingu a obchodu
Smurfit Kappa Czech s.r.o.: tý my manaž erů vý roby a vedenı́ zá vodů
Smurfit Kappa Obaly Štůrovo, a.s.: tý m manaž erů vý roby a vedenı́ zá vodu
Smurfit Kappa Swisswell AG: tý m manaž erů vý roby a vedenı́ zá vodu
Smurfit Kappa Packaging Austria: tý m manaž erů vý roby a vedenı́ zá vodu
Spinoco, a.s.: tý m managementu
SPX Flow Technology: top management
Unient Communications, a.s.: top management
VELUX Česká republika s.r.o.: tý m obchodnı́ků
ZETOR Tractors a.s.: top management

Výběr referencí – změnové projekty
Arcadis CZ
Climax
CK Fischer
Daikin
D.A.S. pojiš ťovna prá vnı́ ochrany
Family Frost
Fans

Globus
Honeywell
Kaufland
Mahle Behr
Mondi Packaging
OBI
Omnitron

Sanofi Aventis
Sievert CZ
Smurfit Kappa
Spinoco
THIMM Obaly
T-Mobile
VELUX

Závěrem: př i své prá ci bezvý hradně dodrž uji Globá lnı́ etický kodex pro prá ci kouč ů a mentorů .

GLOBÁLNÍ ETICKÝ KODEX

a propagování
u, mentoringu a supervize, která se stále více profesionalizuje
souhlasí
kodexu.

nejlepších

šné databázi Evropské unie, která obsahuje
Kodex je dokument obsahující pokyny a n
supervize a podporuje rozvoj nejlepší
p
s
v návaznosti na
sloužit jako poradní orgán jednotlivc
však používají
s
ganizací.

profesními organizacemi.
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1.

Terminologie

a)

Pro

b)
které nejsou regulovány zákonem, avšak neustále se profesionalizují a posiluje se též jejich samoregulace.
c)
d)

Každý

má tento Kodex

e)

2.

Práce s klienty

Kontext
2.1

áci s klienty v ja
.

Kontrahování
2.2

tento Kodex klientovi

2.3

mu též
ávazek
postupu, jakým lze podávat stížnosti u jejich

a vykonají vše pro
povaze a podmínkám jakéhokoli

, aby klient a sponzor v
nebo supervizního kontraktu,

2.4

a

2.5

metod, které používají, a na vyžádání
sponzorovi informace o používaných postupech.

2.6

zajistí, aby délka trvání kontraktu byla odpovídající pro
pracují na tom, aby podporovali nez
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2.7
se
2.8

Zájmy klienta
zájmy sponzora.

na první

Integrita
2.9

reprezentují své

é odborné kvalifikace, profesní organizace, jejímiž jsou

certifikacemi a akreditacemi.
2.10

komunikaci
mentora nebo supervizora poskytují.

a

p

í

2.11
akreditaci.

isují autorství

2.12
nedomlouvají jednání, která jsou

á, nezákonné, neprofesionální nebo diskriminující.

2.13
sponzora, pokud není poskytnutí informací vyžadováno zákonem.
2.14

nebude
odsouhlasí si
charakter informací ve všech ostatních oblastech, ledaže by poskytnutí informací bylo vyžadováno zákonem.

2.15

skartují
ost a ochranu
které platí v jejich zemi.

2.16
k
vztahem.
2.17

se sponzorem nebo
opatrovníkem klienta

Nevhodné interakce
2.18

ch a vhodných hranic,
kterými s

2.19
potenciální sexuální intimity ve v
a podniknou odpovídající kroky k zamezení intimního kontaktu nebo pracovní závazek
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2.20

využijí
z tohoto vztahu.

2.21

pracovní

2.22

které vyplývajíí z pracovního
je rychle a

2.23
.
2.24

dný konflikt
zvládnout, se dohodnou na

tohoto vztahu.

2.25
.
2.26
domnívají, že by klientovi jiný praktikující

nebo jiný druh odborné pomoci.

2.27
z
b
v

jejich zemi
racovního vztahu, které by jinak mohlo zpochybnit
komunity

p
2.28

3.

a jejic

Profesionální chování

3.1
zvyšující svou profesionalitu.
3.2
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Uznání rovnosti a
3.3

a strategiemi v

, které

.

3.4

o to, aby prohloubili
o možných oblastech diskriminace.

3.5

lují o to, aby zastávali respektující a
a zkoumá rozdíly mezi jednotlivci.

3.6
3.7
neúmyslnou diskriminaci.
3.8
k rovnosti a rozmanitosti.

Porušení profesionálního chování
3.9
k sankcím,
klienta,

V
sdílet mezi sebou podrobnosti o
.

3.10
Pokud není dosaženo

Právní a zákonné závazky a povinnosti
3.11
3.12

4.

Nejlepší pracovní postupy

Schopnost podávat výkon
4.1

é mají kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti odpovídající
v rozsahu
kací.

4.2

mají
ou kondici a zdravotní stav k vykonávání praxe. Pokud tomu tak není nebo si nejsou
jisti, zda mohou profesi
ou pomoc nebo
podporu. Pokud je to nezbytné nebo vhodné, u
len spolupráci
jej
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4.3

skupinou
s
kolegy.

4.4
4.5

se supervizorem nebo
pro

nezbytné podpory a návodu.

Trvalý profesní rozvoj
4.6
školeních a/nebo kurzech trvalého profesního rozvoje (CPD).
4.7
kolegiální podporu
4.8

Na zákla
vyhodnocují kvalitu své práce.
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5.

–
Datum
prvního
podpisu Kodexu

První
podepsaná
verze

5. února 2016

1.0

5. února 2016

1.0

www.asssociationforcoaching.com

Evropská rada
(„EMCC“)
www.emccouncil.org

2.0

a supervize
www.apecs.org

2.0

2.0

28th November 2018

2.0

www.associazionecoach.com

Institut mentoringu, University of New Mexico
https://mentor.unm.edu/

International Mentoring Association
www.mentoringassociation.org

1 July 2019

2.0

WBECS
www.wbecs.com

16 December 2019

2.0

Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas
www.apg.pt
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