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PETRA UHLÍKOVÁ, PCC 
Trenér a kouč zaměřený na rozvoj podnikatelů, manažerů a koučů 
………………….………………………..……………………………………………….………… !
Oblíbené motto:  
“Všichni jsme výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.”

 
Koučovací a trenérský přístup 

V oblasti rozvoje dospělých pracuje od roku 1995, věnuje se především manažerským 
dovednostem a leadershipu. Koučování a jeho možnosti využívá ve své praxi od roku 
1997 - koučink vnímá jako životní přístup, ke spolupráci kouče s klientem přistupuje 
jako k partnerství vznikajícímu za účelem plánování a realizace změn, pro které se klient 
rozhodl. 
Petra je certifikovaným koučem u ICF (PCC level) a Erickson College Vancouver 
(Erickson Professional Certified Coach). Je spoluautorkou a trenérkou vzdělávacích 
koučovacích programů Growth Point (např. Integrální leadership, Kaleidoskop Spirální 
dynamiky, Od managementu k leadershipu, Specifický výcvik koučů, Interní koučink, 
Manager as a Coach), pro absolventy koučovacích programů působí rovněž v roli 
mentora. !
Odborné vzdělání 

- THE ART &SCIENCE OF COACHING (certifikace “Erickson Certified Professional 
Coach”)  •  TRAINERŚ TRAINING IN TRANSFORMATION  •  LEADERSHIP AND 
BRAIN SCIENCE  •  TEAM COACHING  •   TRÉNINK NLP PRO KOUČE  (Erickson 
College International, Canada) 

- SYSTEMIC COACHING & CONSTELATION TRAINING  (Coaching Constelation, UK) 
- KOMPLEXNÍ VÝCVIK MEDIACE  (AMČR) 
- koučovací výcvik SYSTEMICKÝ MANAGEMENT  (ISZ Praha) 
- NLP PRACTICIONER  (IWAISA, Kanada) 
- SPIRAL DYNAMIC INTEGRAl, level II  (5deep Integral GmBh, Švýcarsko) 
- COACHING SKILLS FOR TOO BUSY MANAGERS  •  COACHING FOR GREAT 

WORK  •  GREAT WORKING TEAM  (Box of Crayons, Canada) 
- LEADERSHIP  •  MANAGEMENT COACHING  (Performance consultants Int.,  

Sir John Whitmore, UK)  !!
O spolupráci s klienty 

Petra spolupracuje především s korporátními klienty (bankovnictví a pojišťovnictví, 
obchod, telemarketing). Další významnou skupinou, kterou trénuje a koučuje, jsou 
podnikatelé a koučové. Tréninkovými programy prošly pod jejím vedením stovky 
manažerů a koučů, v přímé interakci s klienty má aktuálně odkoučováno více než 1200 
hodin. 

KONTAKTNÍ INFORMACE !
telefon: +420 604 281 704           
email: petra.uhlikova@growthpoint.cz     
 www.growthpoint.cz
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