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Koučovací přístup 

Koučování se věnuje od roku 2002, je zakladatelkou ICF ČR, kde se v letech 2006-8 
stala její první prezidentkou. Do ČR přivedla několik zahraničních koučovacích 
programů a skvělých lektorů koučinku, například Marilyn Atkinson, Michaela Bungay 
Staniera, Sorena Holma nebo Grega Madisona. Rozlišuje mezi “dělat koučink” a “být 
koučem”- sama bere koučink jako životní filosofii a jeho principy uplatňuje i při práci 
se studenty na VŠE v Praze, kde působí jako odborný asistent a výzkumný pracovník. 
  

Monika je certifikovaným koučem ICF (PCC level) a působí také jako mezinárodní 
hodnotitel a mentor pro začínající kouče. Je autorkou několika výukových programů 
v ČR (Specifický trénink pro kouče - MÚVS při ČVUT, vzdělávací programy pro Koučink 
Centrum) a v zahraničí (Nový Zéland, Austrálie, Estonsko, Polsko), napsala knihu 
Kariérový koučink a pravidelně publikuje v odborných časopisech v ČR i zahraničí. 
Jejím koníčkem je komunitní koučování, zabývá se především projekty na Novém 
Zélandu, kde má druhý domov.  !
Vzdělání v oblasti koučování 

- DIPLOMA IN PROFESSIONAL COACHING, Southern Institute of Technology  
(New Zealand) 

- CORE ESSENTIALS PROGRAM, Coach University (USA) 
- THE ART &SCIENCE OF COACHING, Erickson Int. (Kanada)   
- TEAM COACHING, Erickson Int. (Kanada) 
- MBA, Rochester institute of Technology (USA)  
- absolvování množství specializovaných středně- a krátkodobých workshopů  

od různých tuzemských i zahraničních poskytovatelů (přes 400 tréninkových hodin) 
- KURZ PRO MENTOR-KOUČE A ACC HODNOTITELE, ICF (USA) !
O spolupráci s klienty 

Monika spolupracuje s korporátními klienty (individuální leadership koučink a intra-
podnikatelský koučink), zejména v posledních letech se ale více zaměřuje na koučování 
majitelů malých a středních firem. Mezi její oblíbené sektory patří ICT, telco, start-upy 
a sociální podniky, nověji se věnuje uplatňování koučovacích principů ve školství 
a rozvoji malých týmů na bázi heutagogiky a sociálních sítí. Koučuje česky a anglicky, 
její klienti pocházejí ze Střední a Severní Evropy a regionu Australasia.

KONTAKTNÍ INFORMACE 

    

email: info@growthpoint.cz  
www.growthpoint.cz 

MONIKA BARTON, PCC 
Kouč zaměřený na rozvoj (intra)podnikání, ICF mentor-kouč 
………………….………………………..……………………………………………….………… !
Oblíbené motto:  
”Odchýlit se od norem znamená, že na to musíte mít. Než začnete být 
tvořiví, musíte být odvážní. Tvořivost je osud, ale odvaha je cesta.” 
          Joye Ralman
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