
NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI VÝBĚRU EXTERNÍCH KOUČŮ:  
1) Jaké má kouč vzdělání v oblasti koučinku? 

2) Kolik má odkoučovaných hodin? 

3) Je kouč členem některé z profesních koučovacích asociací? Je akreditován?   (Od kdy - do kdy je jeho akreditace platná?) 
4) Jak se kouč rozvíjí? Jak na sobě pracuje? 

- Jaký je v uplynulých 3 letech kontinuální seberozvoj tohoto kouče? Kolik akcí (tréninkových dnů/hodin) a na co zaměřených v uplynulých 3 letech absolvoval? V čem se specializoval? 
- Kolik mentorských / supervizních hodin (včetně skupinového mentoringu, skupinové supervize, Bálintovských skupin a pod.) v uplynulých 3 letech tento kouč absolvoval?  
- Kdo byl jeho mentorem / supervizorem?  

5) Jaké jsou hlavní specializace tohoto kouče? Jaký typ zakázek v posledních 3 letech koučoval především?  
(business coaching, corpotate coaching, executive coaching, career coaching, life coaching, family coaching, …) 

Přehled akreditačních / certifikačních stupňů hlavních profesních asociací pro kouče na území ČR  (k 1.12. 2014): 

 

Název profesní 
asociace koučů:  ČAKO                                 www.cako.cz  EMCC               www.emccouncil.org/cz/cs/  ICF                    www.coachfederation.cz

Základní stupeň 
akreditace:                                   — — — — —

EIA Foundation 
1 rok koučovací praxe - 50 hodin, 5 klientů  
5 záznamů reflektivní praxe nebo EQA výcvik  
16 hodin/rok celoživotní profesní rozvoj  
5x zp.vazba od klientů koučovaných v posledních 12 měsících  
1 hodina / čtvrtletně supervize 

                                  — — — — —

První stupeň 
akreditace:

AC - akreditovaný kouč 
150 (135 placených) odkoučovaných hodin  
80 hodin specifického koučovacího výcviku 
10 hodin sebezkušenosti, 15 hodin supervize

EIA Practitioner 
3 roky koučovací praxe - 100 hodin, 10 klientů  
5 záznamů reflektivní praxe nebo EQA výcvik  
16 hodin/rok celoživotní profesní rozvoj  
5x zp.vazba od klientů koučovaných v posledních 12 měsících  
1 hodina / čtvrtletně supervize 

ACC - Associate Certified Coach 
100 (75 placených) odkoučovaných hodin, 8 klientů  
60 hodin specifického koučovacího výcviku 
znalostní test (on-line)  
10 hodin mentoringu

Druhý stupeň 
akreditace:

APC - akreditovaný profesionální kouč 
750 (675 placených) odkoučovaných hodin  
200 hodin specifického koučovacího výcviku 
10 hodin sebezkušenosti, 10 hodin supervize

EIA Senior Practitioner 
5 let koučovací praxe - 250 hodin, 20 klientů  
5 záznamů reflektivní praxe nebo EQA výcvik  
32 hodin/rok celoživotní profesní rozvoj 
5x zp.vazba od klientů koučovaných v posledních 12 měsících  
1 hodina supervize na každých 35 odkouč.hodin

PCC - Professional Certified Coach 
750 (675 placených) odkoučovaných hodin, 25 klientů  
125 hodin specifického koučovacího výcviku 
znalostní test (on-line)  
10 hodin mentoringu

Třetí stupeň 
akreditace:

ACS - akreditovaný kouč supervizor 
2500 (2250 placených) odkoučovaných hodin, 35 klientů  
500 hodin specifického koučovacího výcviku 
50 hodin sebezkušenosti, 5 hodin supervize

EIA Master Practitioner 
7 let koučovací praxe - 500 hodin, 40 klientů  
5 záznamů reflektivní praxe nebo EQA výcvik  
48 hodin/rok celoživotní profes. rozvoj  
5x zp.vazba od klientů koučovaných v posledních 12 měsících  
1 hodina supervize na každých 35 odkouč.hodin

MCC - Master Certified Coach 
2500 (2250 placených) odkoučovaných hodin, 35 klientů  
200 hodin specifického koučovacího výcviku  
znalostní test (on-line)  
10 hodin mentoringu

http://www.cako.cz
http://www.emccouncil.org/cz/cs/
http://www.coachfederation.cz

