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Vznikem regionu EMCC Czechia & Slovakia rozšiřuje EMCC svou působnost. Na
Slovensku působící koučové, mentoři, supervizoři a zájemci o naše obory mají teď přímý
přístup k EMCC a jeho profesionálním standardům EMCC Global, které tak dál roste a
rozvíjí se.
Na začátku všeho byl sen a skromná touha a pak už přes spoustu rozhovorů a společné
práce všech zapojených, jak z členů rady – Radomíry Gilarové, Vladimiry Dvořáka,
Silvie Gallové, Miro Valy, Barbory Bělové a výkonné ředitelky Dany Kodešové, tak
řadových členů. Sen se stal skutečností 1. 4. 2022.  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vám za radu EMCC
poděkovala za vaši přízeň v roce 2022
a za podnětná setkání, ať zde v online
světě a nebo živě. 

Tento rok byl pro EMCC Czechia and
Slovakia rokem velké změny, kdy se
nám podařilo rozšířit působnost na
Slovensko a vytvořit tak nejenom
místo, kde se propojuje profesionální
rozvoj, standardy kvality, ale také
soudržnost a vzájemná podpora,
kterou jako členové profesní
organizace velmi ctíme. 
 
Sešli jsme se letos po dlouhých třech
letech izolace v Praze na konferenci,
abychom společně se slovenskými
kolegy a kolegyněmi diskutovali o
profesních standardech v rozvoji lidí.
Naše členská základna se rozrostla,
stejně jako počet akreditovaných
členů, kteří tak posilují povědomí o
profesionalitě a potřebě rozvoje koučů,
mentorů a supervizorů i do svých sítí a
potažmo tak i o EMCC mezi své klienty.
 
Za veškerou činností a úspěchy stojí
naší členové, kteří jako dobrovolníci
přispěli svým časem, znalostmi a
dovednostmi, nápady a podporou.
 
Ráda bych vyjádřila naději, že i příští
rok budeme mít příležitost aktivně
spoluvytvářet české a slovenské
koučovací, mentoringové a supervizní
prostředí. 

Děkujeme vám za vaši důvěru, podporu
a inspiraci do další práce.
 
Radomíra Gilarová, prezidentka EMCC
Czechia and Slovakia

Spolupráce s projektem Kudykampus
V dubnu 2019 Dr. Riza Kadilar, prezident EMCC Global, oznámil aktualizaci programu
EMCC Global Social Responsibility slovy: "Přístup EMCC Global ke společenské
odpovědnosti jsme přepracovali tak, aby tvořil rámec pro naše globální iniciativy ve
prospěch celé společnosti. Počítáme s vaším aktivním přispěním v této oblasti a 
s vašimi místními a regionálními projekty, abychom mohli dále posilovat pozitivní
dopad těchto projektů."
V rámci globální společenské odpovědnosti nabízí EMCC prostřednictvím svých členů
pro bono služby lidem, kteří by za normálních okolností neměli přístup ke koučování,
mentoringu a/nebo supervizi. EMCC Czechia & Slovakia navázala od podzimu 2022
spolupráci s neziskovou organizací Kudykampus. Program Kudykampus se zaměřuje na
podporu mladých lidí od 14 do 26 let - studentů SŠ, VŠ při hledáním jejich cesty k
samostatnosti, vzdělání a práci s využitím jejich potenciálu a vize pro budoucí život.

Česko-slovenská moderátorská dvojice Petr Vykopal a Janette Šimková na konferenci  
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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
https://kudykampus.cz/


Září 2022 Spolupráce s projektem Kudykampus
EMCC se zavázala pomoci s koučovací podporou účastníků
projektu Kudykampus. Vnímáme to jako příležitost přiblížit
kvality koučování nastupující generaci a přispět tak i k rozšíření
povědomí o jeho zásadách a standardech. 
Oslovili jsme členy a získali 10 zájemců o zapojení z řad
akreditovaných koučů, kteří se rozhodli věnovat svůj čas pro
bono koučování. V podzimním semestru jsme uvedli do života
pilotní projekt - propojili jsme kouče se zájemci o koučování na
jedno zkušební setkání. Nyní sbíráme a vyhodnocujeme zpětnou
vazbu obou zúčastněných stran. 
Vypadá to, že dojmy z prvního setkání se studenty jsou pozitivní,
za což jsme velice rádi. Dále se budeme zaměřovat na vyladění
logistiky propojení a dobrou informovanost zúčastněných na
obou stranách, abychom co nejlépe sladili očekávání. 
Děkujeme Báře Hajné, která se ujala koordinace projektu a Marii
Froulíkové, manažerce Kudykampusu. Velký dík všem zapojeným
koučům, bez kterých bychom tento projekt nemohli realizovat! 

Akreditační výzvy 2022
I v roce 2022 probíhaly výzvy podporujících získání
individuální akreditace kouče a mentora (EIA). V letní
globálně organizované pětidenní výzvě jsme měli česky
mluvící skupinu facilitovanou Lenkou Šilerovou a své
individuální akreditace v ní získaly 3 kolegyně. Komorní
dámská skupina pracovala velmi intenzivně a všechny
účastnice si jí moc užily.
Na podzim připravily Dana Kodešová a Lenka Šilerová
novinku, a to Listopadovou Akreditační Výzvu, která na
rozdíl od již zaběhlé globální týdenní výzvy, probíhala po tři
listopadové čtvrtky. Účastníci tak měli možnost se mezi
jednotlivými setkáními více připravit, reflektovat a
postupně sbírat podklady pro akreditaci.  

"Podílet se na projektu jako je Kudykampus mi dává
velký smysl. Nebýt Kudykampusu asi bych ve svých 18ti
letech nepřemýšlela, že koučování může být ta cesta.
Nicméně na začátku prosince jsem poprvé byla
koučovaná. A už jen po té jedné zkušenosti se věci
zlepšily, myšlenky utřídily a na některé situace nahlížím
trochu jinak. Nemůžu říct, že by to byla úplná procházka
růžovým sadem, ale cítím, že mě to může navést na
správnou cestou. Určitě to vidím na delší spolupráci."

Lucie Košatová 
studentka a účastnice programu

 Výzvy se zúčastnilo celkem 18 koučů a mentorů z Česka i
Slovenska. Setkávání koučů z různých kontextů a s různými
zkušenostmi přineslo mnoho námětů, inspirace,
společného sdílení a učení. A v tom vidíme velký smysl výzev
– podpořit se a učit se od sebe navzájem. Účastníci nyní
pracují na svých žádostech, takže řady akreditovaných koučů
a mentorů se v roce 2023 opět rozrostou, což je skvělá zpráva
pro náš obor. Akreditace představuje nejen potvrzení
profesionality a zkušenosti kouče, ale také závazek do
budoucna – k dalšímu rozvoji, reflexi a supervizi naší práce.
Pokud o akreditaci uvažujete, podívejte se na stránku
https://www.emccczech.cz/akreditace/, kde najdete
všechny důležité informace. A sledujte Basecamp, kde
najdete informace o aktuálně vyhlašovaných výzvách.
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18. ledna 2022
Jaký je váš záměr pro
dvojkový rok? Co je vaše
nejodvážnější přání?
živě s Ivou Pondělíkovou

21. února 2022
Online A Coach’s Tale
with Sotiris Karagiannis

20. dubna 2022
Narativní přístup v
koučování živě s Magdou
Loumovou

Zapojení do EMCC
Global Research Group

V roce 2022 jsme se aktivně zapojili do mezinárodní
výzkumné skupiny v rámci EMCC. Lenka Šilerová je členem
skupiny od začátku roku a v létě se podílela na zpracování
výsledků Engagement in Research Survey, které potom s
Nathalie Lerotić Pavlik, prezidentkou chorvatského EMCC
prezentovaly 8. září na Globální výzkumné konferenci
EMCC. 
Z výzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 200 koučů, mentorů
a supervizorů z celého světa, vyplynula řada zajímavých
zjištění. Ta budou dále sloužit pro rozvoj výzkumných aktivit
EMCC. Výzkum je účastníky vnímán jako důležitá a postupně
se rozvíjející oblast, ve které je očekávána aktivita a podpora
ze strany EMCC. Mezi kouči je velký zájem o výzkumy týkající
se efektivity a dopadu koučování, u mentoringu je kromě
efektivity a procesu důležitým tématem také rozdíl mezi
koučováním a mentoringem. V oblasti supervize je největší
zájem o výzkumy týkající se vlivu supervize (na klienty,
kouče I výsledek koučování), jejích metod a technik, ale také
osobnosti a kompetencí supervizora.
Pokud vás zajímá více nebo chcete třeba realizovat vlastní
výzkum v oblasti koučování, mentoringu a supervize, ozvěte
se Lence Šilerové.

Čerstvým příklad globální spolupráce v EMCC je výzkumný
projekt na téma zapojení koučů a mentorů v supervizi, který
realizuje Radomíra Gilarová a Sandra Wilson, obě EIA Master
Coach a ESIA. V listopadu 2022 skončil sběru údajů pomocí
dotazníku, na který navazuje kvalitativní skupinový akční
výzkum se záměrem fenomenologicky zkoumat, co ovlivňuje
kouče a mentory, abych procházeli či neprocházeli supervizí.
Pokud vás téma zajímá, a zatím se neúčastníte supervizí,
ozvěte se Radce Gilarové. 

Lenka Šilerová

Vznikla dobrovolnická 
skupina členů EMCC

 Skládá se z lidí s vášní pro rozvoj naší organizace v obou
zemích a staví na spolupráci s Radou EMCC CZ & SK. Na
měsíčních setkáních skupina plánuje a vzájemně se informuje
o pokroku projektů a aktivit. Doplňkem setkání jsou informace
o fungování a standardech EMCC, které prezentují členové
Rady. 
Dobrovolníci pracují v různých oblastech jako je komunikace,
organizace akcí, akreditace, rozvoj organizačního členství,
výzkum, projekty společenské odpovědnosti. Bez nich bychom
nebyli schopni úspěšně podporovat naši členskou základnu a
zabezpečovat naše činnosti. 
Několik z našich dobrovolníků EMCC překračují region a působí
v EMCC Global. Jsou aktivní v oblastech akreditace, výzkumu a
ochrany klimatu v rámci podpory rozvoje koučinku,
mentoringu a supervize koučů na globální úrovni. Tím nás
skvěle reprezentují a propojují s globální komunitou EMCC. 
Aktivita dobrovolníků má významný dopad na naše fungování
a rozvoj. EMCC jako organizace je na dobrovolnictví založena 
a všechny aktivity prezentované v této již tradiční ročence
stojí na práci a podpoře jednoho či více našich dobrovolníků. 

Skupina vítá další zájemce o zapojení a očekává nabídku času,
nápadů a jejich dotažení, stejně jako ochotu a odpovědnost
převzít vybranou aktivitu. Pokud máte zájem stát se aktivním
dobrovolníkem a podporovat naše EMCC v roce 2023, ozvěte
přes BaseCamp Radce Gilarové. 

Miro Vala a Radka Gilarová

V lednu 2022 byla založena
nová skupina dobrovolníků,
která podporuje činnosti EMCC
Czechia & Slovakia. Skupina
spolupracuje prostřednictvím
BaseCampu, setkává se online 
a podle možností i osobně.  
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https://www.emccczech.cz/akce/online-workshop-design-thinking/


Proč jsme zvolili podtitul konference Síla a krása standardů
kvality v rozvoji lidí? 

Prezidentka EMCC CZ&SK, Radka Gilarová, popisuje: 
"Krása a síla standardů vyjadřuje, jak v EMCC vnímáme
profesionalitu. Chtěli jsme ukázat, že standardy nejsou šedá
nuda, ale pevný rámec, ve kterém může vzniknout skutečné
umění užitečného dialogu. Je to právě ta síla a krása, která 
v koučování, mentoringu, supervizi i leadershipu, posouvá 
a rozvíjí lidi, týmy a organizace."

Každý, koho zajímá rozvoj lidí, si přišel na své, prezentující
vystupovali s formátem TEDxových vystoupení a celou
dopolední část konference skvěle zahájil prezident EMCC
Global Riza Kadilar se svým příspěvkem o leadershipu.
 
Eva Mohauptová hovořila  o zkušenostech v týmovém
koučování, Roman Chudoba přinesl zamyšlení na téma
etických dilemat koučů a Vlado Hambálek uzavřel dopolední
část příspěvkem o užitečnosti supervize koučů a mentorů.

OHLEDNUTÍ ZA UDÁLOSTÍ ROKU 2022 
14. října 2022  
Konference EMCC Czechia & Slovakia 
Síla a krása standardů kvality 
v rozvoji lidí  

Odpoledne proběhly workshopy a výběr byl skutečně široký od
koučování vysokoškoláků, přes reflektivní praxi, etiku
vzdělávání koučů, mindfullness, pozitivní psychologii,
zavedení principů učící se organizace až ke komplexnímu
přístupu k internímu koučování. Debatovali jsme u kulatého
stolu o metodách a formách kontinuálního profesionálního
rozvoje. 

Pozvání podělit se o své zkušenosti a názory přijali skvělí
praktici, akademici, vzdělavatelé a také zástupci korporátního
světa. Děkujeme všem přednášejícím za nasazení  a sdílení.
Den jsme završili příjemnou debatou se skleničkou vína.
Děkujeme všem řečníkům a účastníkům, konference se stala
důstojnou oslavou 30 let existence EMCC. 

Bára Bělová

Radomíra Gilarová a Riza Kadilar při zahájení konference  

Roman ChudobaEva Mohauptová

Vlado Hambálek
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28. října 2022
Globální konference EMCC o mentoringu
Sbližování lidí – přetváření budoucnosti

 Globální aktivity v roce 2022
8.–10. června 2022
28. globální konference EMCC o koučování,
mentoringu a supervizi

8. září 2022
Globální výzkumná konference EMCC
Dialog mezi výzkumem a praxí v koučování,
mentoringu a supervizi
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V roce 2021 vzniklo v EMCC Centrum pro trvalou udržitelnost po dohodě Rady EMCC Global a GEB jako reakce na naši
individuální a organizační odpovědnost po zveřejnění Global Joint Prohlášení https://www.jgsg.one/joint-global-
statement. Centrum má přibližně 15 aktivních dobrovolníků z několika zemí. Proběhl výzkum, co si členové myslí o
klimatické odpovědnosti a udržitelnosti, a nyní se tvoří "Reflective guidelines". Tyto budou sloužit jako podpora členů
pro pochopení komplexní problematiky udržitelnosti a využití v našich pracovních rolích, ale i v osobním životě.
EMCC má záměr dále rozvíjet tuto oblast a pokračovat ve spolupráci s dalšími profesními subjekty prostřednictvím
JGSG (Joint Global Statement Group on Climate and Ecodiversity Crises). 

Martin O’Malley

 "Climate Action and Sustainability Centre for Excellence" 

Přijali jsme inovovaný globální etický kodex, který
jsme přeložili do českého jazyka a nejdete ho na
našem webu.
Globální etický kodex podporuje excelenci v rozvoji
koučování, mentoringu a supervize a zvyšuje
standardy pro praxi členů. Byl vytvořen dvěma
profesními asociacemi, Asociací pro koučování („AC“)
a Evropskou radou pro mentoring a koučování
(„EMCC“), v únoru 2016.

Od té doby se k etickému kodexu přihlásilo již 10
organizací z celého světa.

https://www.jgsg.one/


Vzdělávací
společnost, 
Akreditovaný výcvik
Practitioner, členem
od roku 2008

135 INDIVIDUÁLNÍCH 
ČLENŮ

88 žen (65%) 47 mužů (35%)

11 ORGANIZAČNÍCH ČLENŮ

 ČLENOVÉ  2022

Nezisková
organizace,
členem o roku
2015

Vysoká škola, člen od
roku 2019, Fakulta
Podnikohospodářská,
Katedra manažerské
psychologie

Vzdělávací
společnost, členem
od roku 2019

Vzdělávací a
konzultační 
 společnost,  výcviky
koučování, členem
od roku 2020

Poradenská
společnost, člen
od roku 2020

Vzdělávací a
konzultační
společnost, výcviky
v koučování, člen od
roku 2021

Vzdělávací a
konzultační společnost
Akreditovaný výcvik
Practitioner, členem od
roku 2022

Banka, členem
od roku 2021

Banka, členem
od roku 2021
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Automobilka, členem
od roku 2022

V roce 2022 vzrostla členská základna o 30 nových členů.



Akreditace  udělené v ČR       

Květen 2022 Zahájila provoz nová koučovna EMCC
Letos jsme navázali na myšlenku z roku 2020 a podařilo se nám pronajmout prostor v Ostrovní ulici v Praze 1, který slouží
jako komunitní koučovna a zároveň kancelář spolku. Po roce a půl máme opět místo, kde se můžeme scházet mezi sebou a
také s našimi klienty a podpořit náš spolkový život a spolupráci mezi členy.

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

Ročenka 2022 EMCC Cz&Sk, leden 2023. 
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Redakce a grafická úprava: Dana Kodešová 
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AKREDITACE 2022

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/

