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ROČENKA 
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26. ledna
Klubový 
večer 
Vize 
osobního 
rozvoje 
v roce 2021 

Již potřetí jsme zahájili společně tvorbou
osobních Vision Boardů. Tentokrát večer
proběhl online a vize a plány  na rok 2021 
 jsme ztvárňovali pomocí  online JAM
Boardu a naším průvodcem byla Hanka
Fialová. 

Vážené členky, členové a všichni příznivci EMCC,
máme za sebou již téměř dva roky, kdy se naše aktivity přenesly 
z osobních setkání do online prostředí. V roce 2020 jsem se rychle
učili používat nové nástroje na komunikaci a v roce 2021 se už práce 
v online prostředí stala samozřejmostí, která nikoho nepřekvapí.
Monitor počítače sice nenahrazuje stoprocentně zážitek z osobního
kontaktu, ale je to alternativa, která má také své klady. 
Tímto ohlédnutím vám nabízíme náš pohled za aktivitami, které se
staly během roku 2021. 
Přihodilo se toho opravdu hodně - tři globální konference, kde se jako
prezentující představili i členové EMCC CR, pět online  klubových
večerů, jedno osobní setkání v centru Prahy, online workshop pro
veřejnost, tři akreditační výzvy, aktualizovaný etický kodex (jak do
českého, tak slovenského jazyka) a mnoho dalšího. 

V tomto roce jsme zvolili novou Radu ve složení: Radomíra Gilarová,
která pokračuje v roli prezidentky, zůstal také člen Rady Vladimír 
J. Dvořák a nově byli zvoleni Miro Vala, Silvia Gallová a Barbora
Bělová. Dana Kodešová je nadále výkonnou ředitelkou spolku.

Co nás čeká a jaké máme plány?
EMCC Global oslaví 30 let od svého vzniku, určitě nás čekají akce
spojené s tímto výročím. V Radě EMCC CR ladíme vizi a vytváříme
strategii pro naše - snad už brzy česko-slovenské - prostředí, kde se
budou koučové, mentoři a supervizoři potkávat, sdílet své zkušenosti
a podílet se na šíření standardů naší profese. V České republice
bychom také rádi zorganizovali menší lokální konferenci. 
Čeká nás 28. EMCC Globální konference, původně plánovaná do
Prahy, která bude opět  probíhat pouze v online prostředí.
V Česku a na Slovensku chceme v budoucnu pokračovat v našem
poslání profesionalizovat koučování, mentoring a supervizi cestou
akreditací, dialogu zúčastněných stran a propagací standardů kvality
a etického kodexu. Chceme být nadále aktivním členem globální sítě
přidružených zemích a kultivovat české a slovenské prostředí v rámci
globálních trendů.                                                                  Radomíra Gilarová

EMCC 
Czech Republic

Členové EMCC CR na neformálním setkání v říjnu 2021 na Krkavčí hoře u Berouna

https://www.linkedin.com/company/emccczech/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCGdZSLuP0_ycc-8JEQqT8nQ
https://www.emccczech.cz/
https://www.facebook.com/emccczechrepublic


25. února 
Osobní branding
kouče a mentora  

Někdo preferuje neustále prohlubovat
svoji odbornost a doufá, že výsledky jeho
práce budou vidět samy od sebe. Jiný
sází na viditelnost, i když by možná mohl
trochu více investovat do rozvoje své
odbornosti. Jak si vytvořit osobní značku
nám přiblížila Cristina Muntean. 

24. června
Workshop Design
Thinking  

16. září  
Klubový večer 
o mentoringu

7. října  Erik de Haan: "Co v exekutivním koučování: novinky z kvantitativního
výzkumu” – online workshop 

11. listopadu 
Klubový večer Standardy EMCC
pro týmové koučování   

Seznámili jsme se s 12 základními standardy EMCC Global pro
práci týmového kouče a měli jsme příležitost zamyslet se nad
vlastním přístupem k týmovému koučování.
Setkání moderovaly Silvia Gallová a Radomíra Gilarová.

12. října  
Třetí generace 
koučování 

Ve spolupráci s Pražským inovačním institutem jsme se stali
partnery Týdne inovací 2021. Roman Chudoba seznámil
účastníky akce s nejnovějšími trendy v oblasti koučování,
mentoringu a rozvoje lidí. 

Kreativitě a inovativnosti při rozvoji
produktů a služeb v oblasti koučování,
mentoringu a supervize byl věnovaný tento
online workshop. Seznámili jsme se 
s nástroji a metodami, které používá
Google, a můžeme je využít pro naší praxi.
Workshop facilitovala Karolína Harries.

Diskutovali jsme o specifikách
mentoringu, rozdílech mezi
mentoringem a jinými pomáhajícími
profesemi a o konkrétních intervencích
v mentoringu. Večerem nás provedli
Silvia Gallová a Vlado Hambálek.

Erik de Haan patří k předním světovým odborníkům na
koučování. Ve své nejnovější knize What Works in Executive
Coaching se detailně a do hloubky zabývá důkazy o efektech
koučování a "účinných složkách" koučovacích intervencí. 
 Kromě řady zajímavých, a někdy i kontra intuitivních
poznatků (třeba že méně zkušení koučové mohou být
efektivnější než zkušení profesionálové), nás Erik přivedl k
zamyšlení nad naší koučovací efektivitou, nad tím, jak jí
zažíváme a uvědomujeme si jí. Zároveň nastínil témata pro
další výzkum koučování, např. význam nedirektivity, vztahové
práce, roli třetích stran 
v koučování, význam úplných začátků sezení, přínos
akreditace pro koučování a mnoho dalších.

https://www.emccczech.cz/akce/branding/
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https://www.emccczech.cz/akce/online-klubovy-vecer-o-mentoringu/
https://www.emccczech.cz/akce/erik-de-haan-co-funguje-v-exekutivnim-koucovani-novinky-z-kvantitativniho-vyzkumu-online-workshop/
https://www.emccczech.cz/akce/branding/
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EIA:   
58  individuálních
EQA:    
4 vzdělávací
programy
ESIA: 
1  supervizorka 
ITCA:     
4 týmoví koučové

Globální konference 2021
12.-14. května 
Na mezinárodních konferencích EMCC jsme měli slušné zastoupení
českých vystupujících: na hlavní  27. EMCC Globalní konferenci 
o mentoringu, koučinku a supervizi vystoupili Cristina Muntean,
Roman Chudoba, Norbert Riethof, Radvan Bahbouh, Milan Bobek,
Bára Bělová. 
29. října
Mezinárodní konference mentoringu, na které byla představena
nová definice mentoringu.
15.-19. listopadu
jsme měli možnost se zapojit do Global provider Summitu (GPS) 
- je to setkání držitelů akreditovaných programů a všech zájemců 
o oblast vzdělávání koučů, mentorů, supervizorů. Za ČR vystoupila
Radomíra Gilarová.

Podcast o akreditacích 
a videa o supervizi a etice

Dana Kodešová a Lenka Šilerová, které jsou
průvodkyněmi v akreditačních výzvách, 
hovoří v podcastu o tom, co znamená
akreditace.Také se dozvíte, co to jsou Globální
akreditační výzvy.
S Radomírou Gilarovou jsme natočili rozhovor
o supervizi.
Silvia Gallová natáčí cyklus o  Etickém kodexu.
Videa najdete na našem YouTube kanálu nebo
na webu.

Akreditační 
výzvy 2021

Během roku 2021 proběhly tři akreditační
výzvy pro zájemce o akreditace EIA. První
výzva byla v únoru, další v květnu a poslední
v září. 
Celkem se zapojilo 20 zájemců o akreditace.
Děkujeme Daně Kodešové, Lence Šilerové,
Mirovi Valovi a Vladimírovi Dvořákovi za
práci průvodců výzvami a za podporu všech
zájemců o akreditace. Gratulujeme všem,
kteří získali akreditace. 

Členové EMCC 
v roce 2021
Individuální       115
Firemní                   8

Akreditace 
udělené v ČR       

na LinkedIn  zveřejňujeme všechny
aktuální informace o našich aktivitách.

Na YouTube kanál umísťujeme videa 
o koučování, mentoringu, supervizích,
akreditacích a dalších tématech.

Jsme i na Facebooku, kde najdete jak
aktuální informace, tak fotografie 
z realizovaných akcí.

Kde nás můžete sledovat?

www.emccczech.cz

https://www.linkedin.com/company/emccczech/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCGdZSLuP0_ycc-8JEQqT8nQ
https://www.facebook.com/emccczechrepublic
https://www.emccczech.cz/


V České republice jsme zahájil cestu k EMCC jako
přidružený člen v roce 2006. Byla to zprvu soukromá
iniciativa Petra Nečase, který vyjednal připojení ČR. 
Spolu s několika kolegy pomalu začali propagovat EMCC
mezi českými kouči a organizacemi na českém trhu. Skoro
nikdo tehdy EMCC neznal. Několik let tu fungovalo ČAKO
(založené 2004) a také ICF už měla v ČR svůj Chapter.
Velkým posunem pro mnoho z nás byla 15. mezinárodní
konference EMCC International (dnes Global), která se
konala v Praze v roce 2008. Měli jsme možnost se osobně
setkat s mezinárodní komunitou koučů a mentorů 
a vnímat atmosféru EMCC. V roce 2009 nás bylo okolo 
20 členů a 10. 2. 2009 jsme založili spolek EMCC Czech.
Zakládajícím členy spolku byli Roman Chudoba, Dana
Kodešová, Norbert Riethof, Petr Nečas, David Selucký,
Vlastimil Jaroš, Anna Crkalová. Začátky nebyly
jednoduché, sami jsme se museli mnoho učit. Seznamovali
jsme se se standardy kvality, s kompetenčním rámcem, 
s Etickým kodexem. V letech 2009-2011 jsme měli
přeloženy do českého jazyka základní dokumenty - Etický
kodex a kompetenční rámec. Společnost Coaching
Systems vedená Norbertem Riethofem akreditovala
historicky první český výcvik koučů - Academy of 
 Coaching Excellence na úrovni Practitioner.

Již od samého počátku EMCC v Česku jsme realizovali
Klubové večery EMCC Czech. Každý poslední čtvrtek 
v měsíci se konalo tříhodinové setkání, kde vystoupil
zajímavý host - kouč, mentor, lektor, který seznámil
účastníky se svým přístupem ke koučování nebo jsme
diskutovali nad některým tématem z oblasti koučování 
a mentoringu. Tyto akce se staly brzy velmi populární. 
Od roku 2009 jsme zorganizovali okolo 90 takových
večerů, který se vždy zúčastnilo 20-30 lidí.

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE

Během let 2011-2020 se začali akreditovat první členové
EMCC Czech Republic. V roce 2014 jsme uspořádali první
konferenci EMCC Czech, na které vystoupilo mnoho
českých i zahraničních řečníků a zúčastnilo se jí 120 lidí 
z řad koučů, mentorů i uživatelů koučování.

Významné okamžiky v životě EMCC Czech Republic
Velký zlom pro EMCC Czech Republic nastal v roce 2018. 
V té době jsme měli asi 50 členů a sloučili jsme se 
s ČAKO (Česká asociace koučů), které mělo také 50 členů
a bylo lokální významnou profesní organizací. Sloučení
vedli prezidenti z té doby - Norbert Riethof (EMCC) 
a Vladimír Dvořák (ČAKO) spolu s jejich vyjednávacími
týmy, které na fúzi pracovaly téměř dva roky. Stali jsme 
se silnější a větší organizací a náš význam od té doby
roste. K 1. 12. 2021 evidujeme 115 členů - fyzických osob 
a 8 právnických osob (organizací). V letošním roce se
stala členem také velká korporace, jedna 
z nejvýznamnějších českých bank  ČSOB.
V roce 2019 jsme uspořádali úspěšnou 2. konferenci
EMCC Czech Republic, kde vystoupili mimo českých 
a slovenských řečníků také Tim Bright, Sally Boneywell 
a Alfried Längle.  
Rok 2020 se stal rokem, kdy jsme začali řešit problémy 
s pandemií, z osobních setkání se stala setkání virtuální 
a to nám v EMCC Czech Republic přineslo i pozitiva.
Všechny akce jsme přesunuli na Zoom, což umožnilo
častější kontakt lidí ze všech koutů České republiky 
a začali jsem také mít větší zájem o členství i ze strany
kolegů ze Slovenska. Naše jazyky jsou si velmi podobné 
a je za námi také společná historie, proto jsme velmi rádi,
že máme mezi sebou i slovenské kouče a mentory. 

U příležitosti 30tiletého výročí chceme poděkovat
všem, kteří stáli u zakládání EMCC, a také ČAKO, i těm,
kteří vedou organizaci nyní coby zapálení dobrovolníci.
Stejné poděkování patří i bývalým a současným členům.
Přejeme si, aby naše řady sílily a vládl v nich duch
kolegiality, profesionality a dialogu ku prospěchu celé
společnosti.                                                            Dana Kodešová

Článek k 30. výročí vzniku EMCC 


