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ZPĚTNÁ VAZBA 

UČITEL KOUČEM 
 
Michal Přibyl, ZŠ TGM, Borohrádek 
 

Kurz Učitel koučem hodnotím velmi pozitivně.  

   V prvé řadě se mi moc líbí již samotné prostředí Akademie Libchavy. Areál a krásné dřevěné budovy 

na mě působí jako oáza klidu a místo, které podněcuje k přemýšlení a učení.  

   Co se týče kurzu, jsem z něj nadšen. Na prvním místě bych uvedl výborné lektory - oceňuji nejen 

jejich odborné znalosti, ale také lidský přístup a schopnost vytvořit přátelskou a inspirativní 

atmosféru. 

   Kurz nám dává mnoho podnětů k zamyšlení nad různými oblastmi naší práce a rovněž osobního 

života. Díky kurzu jsem si leccos uvědomil a pochopil jsem, jakým směrem se chci ve své práci i životě 

ubírat. Mnohem více nyní pracuji na seberozvoji. 

   V koučovacím přístupu a koučinku obecně vidím velký potenciál. Snažím se získávané znalosti 

používat v praxi a je krásné sledovat, že to opravdu funguje. Myslím, že tento kurz by měl absolvovat 

každý učitel. 

                Děkuji všem z Akademie Libchavy! :-) 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Michal Přibyl 

 

 

Nikola Bónová, ZŠ TGM, Borohrádek  
 

   Učitel koučem bylo školení, na které jen tak nezapomenu. Často jezdím na různá školení 

a semináře, ale tento program byl zdaleka nejlepší. Původně jsem tam vůbec nechtěla, ale kolegyně 

mě poprosila, abych do toho šla s ní. Nelituji. 

   Poznatky z kurzu využívám téměř denně. Snažím se správně formulovat otázky pozitivně myslet 

a nepředsouvat ostatním své odpovědi na otázky. 

   Vedení  semináře = lektoři byii příjemní a byla s nimi legrace. Jenom jedno setkání mi nesedlo. 

   Mít základy koučinku je podle mého názoru pro učitele nezbytné a pro ostatní smrtelníky velmi 

přínosné    Nejenže mi to pomohlo v komunikaci v práci (ať už s vedením, žáky, kolegy či rodiči), 

ale rozhodně to má vliv i na seberealizaci v osobním životě.  

   Kromě tohoto, se nám sešla super parta. Bylo fajn nechat se koučovat cizím, nezaujatým kolegou. 

Doufám, že se zase všichni setkáme. 
 

Krásný den, Nikola Bónová 
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Michaela Bastová, ZŠ TGM Borohrádek 
 

   Tento kurz se mi velmi líbil a mnohé jsem se při něm naučila. Uvědomila jsem si, že mnohdy až 

zbytečně řeším spoustu věcí za žáky. Naučila jsem se žáky vést k odpovědnosti za svoji práci, 

k hledání nových možností a cest a především kladení otevřených otázek. Osvojila jsem si několik 

zajímavých technik a aktivit, které nyní při svých hodinách (i při komunikaci se žáky a rodiči) 

pravidelně používám. Jsem moc ráda, že jsem se kurzu zúčastnila :-) 

 

 

Jana Kollátorová, I. st. Masarykova jubilejní ZŠ Černilov 
 

   V minulém roce jsem od ledna do října absolvovala osm školících dní na téma „Učitel koučem“. 

Musím říci, že poprvé jsem měla trochu strach, co mě čeká celý den na školení. To bude zase 

nuda,…zase nic nového,… nebude to utíkat…atd. Byla jsem mile překvapená. Příjemná atmosféra, 

krásné prostředí, perfektní školitelé a bezva kolektiv. Na druhé setkání jsem se už těšila a jen 

polemizovala, co se asi nového dozvím.  

   Každé školení mi dalo něco nového, překvapivého. Děkuji všem školitelům i organizátorům 

za skvělý přístup, jak k učitelské profesi (povolání), tak i k nám obyčejným lidem (mimo zaměstnání). 

Vyslechli naše problémy a radili nám, jaké otázky, v jakých situacích máme pokládat. Naučila jsem 

se tyto dva světy od sebe oddělit a nenosit si práci domů. Naopak v zaměstnání jsem trochu 

zpomalila a naučila jsem se naslouchat žáky, kolegy a rodiče, tak i sebe. Vše se snažím řešit v klidu 

a v pohodě. 

  Určitě bych jednou ráda pokračovala v dalším vzdělávání s takovými lektory, jací jsou Jiří Šmejkal, 

Daniela Jezdinská, Jana Kazíková a další. Všem děkuji. 

               S pozdravem Jana Kollátorová (l. stup. ZŠ Černilov) 
 

 

Ivana Janečková, asistent pedagoga, CZŠ Borohrádek 
 

   Setkání v Libchavách považuji za smysluplně strávený čas. Celkovému dojmu pomohlo nejen 

ochotné a milé personální zajištění (velké díky Martině Kočové), ale i příjemné prostředí a perfektní 

kuchyně. Lektoři nám svým empatickým způsobem předávali své zkušenosti z praxe, které bylo vždy 

možné si ihned vyzkoušet. Každé setkání bylo jiné, byl kladen důraz na individualitu každého z nás. 

Jsem ráda, že jsem měla možnost se tohoto kurzu zúčastnit, byl pro mne velkým přínosem,  

Ivana Janečková. 
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Eva Štoková, učitelka, CZŠ Borohrádek 
 

   Toto dlouhodobé školení jsem si velmi užívala a pokaždé jsem se na něj moc těšila. Na jeden den 

jsem mohla zapomenout na každodenní starosti a mít čas jen pro sebe. Každé setkání bylo zaměřeno 

na něco jiného a přitom se pokaždé propojovaly a prohlubovaly získané informace. Člověk měl čas 

na zklidnění, mohl se zamyslet nad tím, co je důležité, ale na druhou stranu jsme si užili i hodně 

legrace, např. když jsme zkoušeli, co vše můžeme dělat se svým hlasem. Časem se z úplně cizích lidí 

stala fajn parta. A nesmím zapomenout na výtečný servis, kterého se nám dostávalo - dopolední 

bohaté občerstvení, skvělé obědy připravované vždy z čerstvých surovin a mnoho dalšího,  

Eva Štoková. 
 

 

Alžběta Plašilová, učitelka, MŠ Chleny 
 

   V loňském roce jsem se účastnila kurzu „Učitel koučem" ve velmi příjemném prostředí 

v Libchavách. Měli jsme celkem 8 celodenních sezení od ledna do října mimo letních prázdnin. Každé 

sezení bylo zajímavé, jedinečné a něčím přínosné. Kurz mi pomohl v komunikaci s dětmi, ale i s rodiči 

a přivedl mě ke snaze se dívat na věci pozitivně. Za velmi kladné také považuji, že jsem se mohla 

na kurzu seznámit s novými lidmi ze stejné branže, vzájemně si s nimi vyměnit zkušenosti a i něco 

společného zažít. 
 

 

Lenka Otavová, učitelka, ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 
 

   Lekce mi dovolily čas na sebevnímání, ujasnění postojů vzhledem k žákům, dětem, rodičům 

a kolegům. Umožnily mi také v naší skupině získat zkušenosti, jak problémy řeší kolegové z jiných 

škol, poznat řadu silných osobností, které mě motivovaly k mému rozvoji, k řešení daných situací 

nejen v zaměstnání, ale i v rodině a osobním životě. Snažím se využívat všech praktických ukázek-

např. typů otázek a všech pravidel rozhovoru a práce s hlasem. 

   Prostředí školícího centra navíc bylo velice příjemné, všichni lektoři velice empatičtí a skladba lekcí 

byla pro mě zajímavá. Zde jsem měla opravdu pocit, že si naší profese někdo váží (zřejmě proto, 

že řada lektorů byla učiteli). Získala jsem zde řadů nových podnětů a kontaktů a tímto i děkuji všem, 

kteří toto školení organizovali. 
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Romana Blažková, učitelka, ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 
 

   Zaujalo mě zcela odlišné pojetí školení od dosavadních absolvovaných. Uvědomila jsem si, 

jak postupovat a klást otázky při směřování žáků či rodičů při posunu ke kýženému cíli.  

   Pochopila jsem důležitost určení cíle. Zajímavá a poučná byla i část věnovaná práci s hlasem. 

   Pohodový průběh kurzu podpořilo příjemné prostředí Akademie Libchavy a prima parta kolegů 

i lektorů. 
 

 

Kateřina Klímová, učitelka, ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 
 

   Koučování pro mě bylo velkým přínosem v době, kdy jsem zrovna řešila důležité životní události. 

Hodně mi pomohlo v ujasnění mých cílů, priorit a v tom, jak přijít na řešení dané situace. 

   Volný čas moc neznám, během koučování jsem získala nadhled nad celou svojí situací. Fascinovalo 

mě, s jakou přímočarostí jsme dokázali najít lepší cestu vpřed. Dokázala jsem překonat sama sebe 

a vytvořit si lepší podmínky pro sebe i celou svoji rodinu.  

   Před setkáním s koučinkem  jsem si nebyla jistá, kterým směrem ubírat nejen svoji kariéru, 

ale i životní cestu. V myšlenkách tohoto typu jsem se utápěla 10 let.  Fascinovalo mě, jak rychle jsem 

si dokázala odpovědět na otázky, které mě trápily. Danča a moje kolegyně  mi ukázaly, jakou moc 

může mít svobodná mysl, oproštěná od předsudků. A co víc, snažím se své nápady realizovat v praxi. 
 

 

Iva Pecháčková, učitelka, ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 
 

Co mi "Učitel koučem" přineslo:  

- lepší porozumění sama sobě, uvědomění se 

- větší pochopení toho druhého, ..... snažím se o to 

- více naslouchání druhým  

- pozitivní myšlení a naladění 

- větší pohoda a klid v mé duši 

  

S čím jsem byla spokojená: 

- s výbornými lektorkami - jsou lidské, vstřícné, milé 

- s vedením kurzu - lektorky - poradí, dobře naladí, výborně a odborně "provází" kurzem 

- se setkáváním lidí - kolegů z jiných škol 

- s prostředím kurzu - příjemné prostředí, nádherné řemeslné zpracování, architektura - už to samo 

o sobě dopřává potřebný klid  

- s dobrým jídlem a servisem - vždy je o nás velice dobře postaráno 
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Jaký vliv to má na moji práci: 

- potřebuji "věci" lépe vstřebat a přemýšlet o nich 

- už to, že si uvědomuji mě posouvá dál, učím se .... 

- snažím se více naslouchat, chápat, ... 

- snažím se lépe jednat s lidmi - kolegy, rodiči, dětmi, ... 

- jsem přístupnější, otevřenější 
 

 

Romana Švikruhová, učitelka, ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 
 

   Školení bylo pro mě velice přínosné. Oceňuji to, že mě velice příjemně lektorky a lektoři vedli, 

posouvali a otvírali mi oči. Ne že bych před tím neviděla  ... Mohla jsem tak pracovat sama 

na sobě, věnovat se svému rozvoji, pozitivnímu myšlení a naladění. 

   Školení Učitel koučem se mi velice líbí a jsem ráda, že ho mohu absolvovat. Materiály k tomuto 

školení jsou přehledně zpracované. Velice se mi líbí přístup jednotlivých lektorů, z jejichž práce 

je cítit, že ji dělají se zájmem a nadšením a díky tomu je vstřebávání vědomostí a nových poznatků 

pro nás velice příjemným zážitkem. Metody a formy práce, které využívají, nás podněcují k vzájemné 

konfrontaci, spolupráci, vybízejí k tomu, abychom si samy sebe jako pedagogové vážili. Dalším 

přínosem je i to, že společně můžeme o věcech diskutovat, tvořit, poznávat jeden druhého, poradit 

si a vůbec nevadí, že se vzájemně prolínají pedagogové z MŠ a různých stupňů ZŠ i středních škol. 

A nejen to. Krásné a inspirativní je i prostředí, v kterém se společně setkáváme u jídla, které 

je pastvou pro oči, chutné a s láskou připravené. A za tuto možnost jsem velice vděčná a děkuji. 

 

 

Dagmar Plíhalová, učitelka, ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí 
 

   Na kurz jsem jezdila moc ráda. V Libchavách je velmi pěkné, příjemné prostředí a dokonalý servis. 

Poznala jsem tu prima lidi na stejné vlně, s některými jsem stále v kontaktu.   Všichni lektoři byli 

výborní, při praktických cvičeních jsem si uvědomila, v čem se mohu zlepšovat a co dělám dobře. 

Pomohl mi ve strategii při jednání s rodiči v nepříjemných záležitostech. Myslím si, že by tímto 

kurzem měl projít každý učitel. 

 

 

Michaela Zahajská, učitelka, MŠ Borohrádek 
 

   Kurz učitel koučem mě obohatil v mnoha směrech. Jak pracovních tak i osobních. Naučila jsem se 

správně klást otevřené otázky, lépe komunikovat s kolegyněmi i s rodiči a hlavně vidím pokroky mé 

práce spojené s tímto projektem ve vztahu k dětem. Děkuji. Ráda v budoucnu uvítám další podobný 

kurz. 
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Ivana Pírová, učitelka, MŠ Borohrádek 
 

   Seminář Učitel koučem byl pro mě velkým přínosem. Prostředí je nejen velmi příjemné, ale také 

nabízí pocit klidu a bezpečí. Průvodci, kteří nás vedli k seberozvoji, byli velmi přátelští, empatičtí, 

a zároveň profesionální. Pokud by tu byla ta možnost, určitě bych se do Libchav ráda vracela. 

Supervize, pro mě jako pro začínající učitelku byla velmi motivující, jelikož jsem se mohla přiučit 

mnoha různým způsobům vzdělávání děti v MŠ, a to především zábavnou formou. Zároveň jsme se 

dle mého názoru sblížili i jako kolektiv, což je pro mne osobně velmi důležité pro další práci v naší 

škole. 

 

 

Iveta Diblíková, učitelka, ZŠ a MŠ Čestice 
 

Co mi přinesl vzdělávací cyklus Učitel koučem 

Po pravdě, slovo „kouč“ ve mně vždy vyvolávalo  zvláštní  pocity. 

Návrh paní ředitelky, abych se na kurz přihlásila, mě tedy zpočátku nenadchl. 

Dala jsem  si čas na rozmyšlení. 

Po bližším seznámení se zaměřením jednotlivých lekcí, jsem se, přeci jen, rozhodla cyklus 

absolvovat, neboť mě některé  upoutaly svým obsahem, mohu přímo říci, že se pro mě staly výzvou. 

„Splní se tak má očekávání, posunu se ve svém profesním životě dál, ovlivní mě to osobně?“ 

S těmito otázkami jsem cyklus vzdělávání nastoupila. 

První dojmy – nadšení : - z působivého prostředí Akademie, 

                                           - ze společně sdílející studijní skupiny lidí, 

                                           -z koučky  Daniely, jejíž životní příběh, způsob předávání informací, 

                                             klidný a   pozitivní přístup na mě velmi zapůsobily 

Spolu s tím, ale, “ruku v ruce“, bylo rozčarování a zmatek z velkého množství informací a obavy, že 

to  nezvládnu. 

Dnes,  po absolvování kurzu, mohu s naprostou jistotou říci: „ DĚKUJI “. 

Děkuji za to, že jsem mohla navštěvovat Akademii vzdělávání v Libchavách a zažít zkušenost, že 

vzdělávat se dá úplně jinak, než jsem byla doposud zvyklá. 

Děkuji sobě, že jsem překonala prvotní nevoli a absolvovala všechny lekce. 

Zejména však děkuji všem lektorům (koučům), kteří nás provázeli a  předávali nám zajímavou 

formou své poznatky a zkušenosti. 

Jsem plně srozuměná s tím, že jde o dlouhodobý proces sebezdokonalování,ale již dnes vidím první 

výsledky ve své práci: - mnohem více a lépe vnímám sama sebe  

                                             - zvládám  vcelku úspěšně roli tichého kouče 

                                             - pokládám žákům pozitivní, otevřené, občas i hluboké 

                                               otázky 

                                             - používám vědomou komunikaci s dětmi a rodiči a zpětnou 

                                               vazbu, reflektuji 
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                                                   - snažím se neposuzovat, nekritizovat, ale chválit a vyzdvihovat 

                                                     kvality  žáků 


