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Principy psychoanalytického koučování  

a jejich aplikace
 

Obsah semináře: 

• struktura úvodního rozhovoru 

• dohoda o procesu 

• diskuse o principech a přínosech koučování pro zadavatele i pro koučovaného 

• trénink úvodních rozhovorů 

Formát setkání:  

Forma supervizního večera. Setkání koučů, lektorů i manažerů v blízkém kruhu. 

Diskuse nad konkrétními případy z prostředí byznysu i z jakéhokoliv jiného prostředí. 

Možnost "pořešit" si psychoanalytickým způsobem své klienty z koučování, sdílet své 

zkušenosti, načerpat nové dovednosti. Podívat se na svou „věc“ psychoanalytickou optikou. 

 

Kdy a kde: 
 

Ve středu 28. listopadu 2018 

Galerie Langhans, 1. patro 
Vodičkova 31, Praha 1 
 

od 18.00 do 21.00 
(4 vyučovací hodiny) 

 
 

Cena  
 

1.500 Kč 

 

O společnosti IPSAK 
 

Institut psychoanalytického koučování (IPSAK) sdružuje psychoanalyticky orientované kouče 
a zájemce o aplikaci psychoanalytických principů v managementu. 

Úzce spolupracuje s VŠE v Praze a Institutem aplikované psychoanalýzy, který zajišťuje 
sebezkušenostní výcvik a teoretickou průpravu v oblasti psychoanalýzy. 

 

Rezervace místa:kontakt@ipsak.cz, číslo účtu: 116945583 / 0300 
Více informací o institutu - https://www.ipsak.cz/ nebo přímo o výcviku 

psychoanalyticky orientovaných koučů - https://www.ipsak.cz/institut/vycvik 
 

 

Společnost IPSAK vás zve na další 
seminář z oblasti psychoanalytického 

koučování 
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Seminář vede: 
 

PhDr. Martin Cipro, Ph.D. 
Jsem registrovaný psycholog orientovaný na dvě specializace: psychologie 

práce a klinická psychologie.  
V první oblasti se zaměřuji se na psychodiagnostiku v personálním 
poradenství, realizaci výběrových a rozvojových Assessment Centre, 
individuální diagnostiku osobnostních charakteristik a manažerských 
schopností. Trénuji komunikační a sociálně manažerské dovednosti, vedu 
tréninky efektivní týmové práce. Školím tématiku stres managementu, 
relaxační techniky a work-life balance. Mým nejoblíbenějším tématem je 
psychoanalytické koučování, které realizuji již více než 12 let. Od roku 2007 
spolupracuji se vzdělávací agenturou Top Vision, Praha. Publikuji odbornou 
manažerskou literaturu (autor: Psychoanalytické koučování, Grada, 2015, 
Delegování jako způsob manažerského myšlení, Grada, 2009, spoluautor: 
Management osobního rozvoje, Management Press, 2009, Manažerská 
psychologie a sociologie, Management Press, 2012). V letech 2009 – 2011 
jsem pracoval jako odborný asistent na Katedře psychologie a sociologie 
řízení fakulty podnikohospodářské na VŠE v Praze. S VŠE udržuji i nadále 
úzkou spolupráci v oblasti školení a testování manažerů. 
 
Ve druhé oblasti pracuji od roku 1995 jako atestovaný klinický psycholog 

a psychoanalytický psychoterapeut. Mým zaměřením je individuální, 
párová a skupinová psychoanalytická psychoterapie. Od roku 2005 jsem 
lektorem sebezkušenostních výcviků kandidátů na psychoanalytického 
psychoterapeuta, učím teorii psychoanalýzy, jsem supervizorem a členem 
výboru Institutu aplikované psychoanalýzy Praha (IAPSA). Osm let jsem 
pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut ve státních i soukromých 
zdravotnických zařízeních. V současnosti mám privátní praxi s orientací na 
psychoanalytickou psychoterapii, psychodiagnostiku a psychologické 
poradenství.  
 

Motto: „Kdo nepozná a nepochopí chyby ve své osobní historii, je 

nevědomě nucen k jejich opakování i v budoucnosti.“ 
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S kým se dále máte možnost setkat (další členové společnosti):

 

 

Ing. Petr Svoboda, MBA 
Praxe: Jsem profesní manažer a psychoanalyticky orientovaný kouč. Pracuji 
v evropském regionálním centru sdílených služeb a vývoje nadnárodního 
maloobchodního řetězce Tesco na pozici manažer IT divize. Řídím 
mezinárodní oddělení zodpovědné za strategii a plánování technologického 
portfolia, finanční a nákupní procesy a komplexní metodiku řízení projektů. 
Předchozí pracovní zkušenosti jsem od roku 1992 získal v inženýrských 
a manažerských pozicích v oblastech hromadné výroby, obchodu, nákupu, 
IT a financí. Kromě České republiky jsem pracoval také na zahraničních 
projektech v USA, Švýcarsku, UK, Rusku a několika dalších zemí střední 
Evropy pro firmy ČKD, Bateria, RalstonPurina, Energizer a Tesco. 
 
Od roku 2009 se systematicky věnuji koučování a psychoanalýze, které ve 
své manažerské praxi vhodně propojuji s původním odborným základem. 
Jako kouč a mentor působím interně a externě. Jsem jedním ze zakládajících 
členů Institutu psychoanalytického koučování, který je partnerem VŠE, 
Fakulty podnikohospodářské, a zaměřuje se na výcvik koučů, přednášky a 
semináře manažerských metod a individuální rozvoj současných či 
budoucích manažerů. 
 

Vzdělání: Inženýrský diplom na Elektrotechnické fakultě ČVUT – obor 
ekonomika a řízení, titul MBA z Sheffield Halam University, certifikované 
studium finančního řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, tříleté 
diplomové studium na pražské vysoké škole psychosociálních studií, pětiletý 
výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii v rámci akreditovaného 
studia na Institutu aplikované psychoanalýzy. 
 
Motto:  „Nikdy není jen jedna cesta.” 

 
 

 

Mgr. Radka Paálová 
Praxe: Dlouhodobě se zabývám osobnostním rozvojem a vzděláváním. 
Od r.  2005 pracuji s vrcholovým a středním managementem nadnárodních 
i českých společností. V r. 2009 jsem založila vzdělávací ateliér, který se 
věnuje tvorbě rozvojových aktivit pro management. Oslovuje mě 
opravdovost a autenticita, a proto je i činnost vzdělávacího ateliéru 
založena na hloubkové analýze hodnot a postojů klienta a na analýze 
vzdělávacích potřeb společnosti. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj vlastní 
osobnosti manažera, rozvoj týmů a rozvoj celé firmy. 
 
Problematice psychoanalytického koučování a rozvoji v oblasti 
psychoanalytické psychoterapie se věnuji 8. rokem. Zajímá mě především 
oblast slaďování osobní a pracovní sféry a dosažení rovnováhy ve smyslu 
starověkého ideálu “kalokagathia”– harmonický rozvoj těla, duše a ducha. 
Velkou výzvou je pro mě problematika vztahu člověka k sobě samému 
a k jeho okolí na pozadí nevědomých pohnutek a motivací. 
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Vzdělání: Absolvovala jsem Sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické 
psychoterapii u Doc. PhDr. Jiřího Kocourka v rámci akreditovaného 
studia na Institutu aplikované psychoanalýzy. Výcvik čítal celkem 500 
hodin. Jsem spoluzakladatelkou Institutu psychoanalytického 
koučování, který je partnerem VŠE, Fakulty podnikohospodářské 
a zaměřuje se na skupinový výcvik, výcvik koučů a individuální rozvoj 
manažerů v oblasti personálního managementu a v dalších 
oblastech. Své vzdělání soustavně doplňuji pravidelnými supervizemi 
a studiem potřebné literatury i účastí na sympoziích a rozvojových 
programech v oblasti hard a soft kompetencí. V r. 1996 a 2001 jsem 
získala magisterské diplomy na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy. V r. 2012 jsem obdržela mezinárodní certifikaci společnosti 
BELBIN® – Team Role Accreditation. Od r. 2013 jsem proškolena 
v unikátním mezinárodním konceptu Balance management – 
technice barvově-slovních asociací umožňující měření hodnot 
a postojů člověka. 
 

Motto:   „Láska představuje paradox, kdy dvě bytosti splynou 

v jednu, a přesto zůstávají samy sebou”. 

 

Mgr. Pavel Hyťha 
Praxe: Jsem poradenský psycholog, psychoanalytický kouč a lektor. Věnuji 
se oblasti psychologie práce. Pracoval jsem 10 let na HR a výzkumných 
pozicích. Současně se zaměstnáním provozuji od r. 2013 soukromou 

psychologickou, koučovací a lektorskou praxi. Pomáhám manažerům se 
zvládáním pracovního stresu a obtížných manažerských situací. Věnuji se 
profesní diagnostice a psychologickému výběru top manažerů.  
 
Vzdělání: Mám za sebou 250+ hodin koučování s více než 30 klienty. 
Realizoval jsem 3 výcviky interních koučů a jejich návazné vzdělávání 
v psychologickém kontextu. V koučovacím vzdělání jsem absolvoval 298 
hodin výcviků, kurzů a supervize.  
V oblasti manažerského rozvoje spolupracuji se společnostmi Teamtest, 
s.r.o. a Top Search, s.r.o. Absolvoval jsem pětiletý výcvik ve skupinové 
psychoanalytické psychoterapii v rámci akreditovaného studia na Institutu 
aplikované psychoanalýzy. 
 

Motto:   „Kdo chce najít štěstí, musí nejprve najít sám sebe“. 

 


