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Smysluplný a 
cílený rozvoj  



  koučink individuální i týmový, facilitace strategických setkání,                      

  leadership měření, nástroje Lumina Learning - osobnostní 

CO?

        vedení workshopů

         profil Spark a profil emoční inteligence Emotion

Smysluplný a cílený rozvoj?

PROČ?
Podporuji jednotlivce i týmy, aby dosahovali VÝSLEDKY a
zároveň z nich i celého procesu měli RADOST.

 

 KONTEXT - programy připravuji na míru každé firmě a jejím cílům
DOPAD - obvykle pracuji na dlouhodobých projektech tvořených kaskádou na sebe
navazujících aktivit pro zvýšení dopadu do praxe
ANGAŽOVANOST - účastníky zapojuji jako spolutvůrce programu
PRAKTIČNOST - setkání provazuji s každodenní realitou a ukončuji konkrétními
akčními kroky
KOUČOVACÍ PŘÍSTUP - stavím na vašich zdrojích, rozvíjíme, co už máte
FAKTA - používám nástroje, které pomohou zaměřit se na jasná, měřitelná fakta,
nikoli jen dojmy
POHODA - tvořím prostor, v němž se i o těžkých tématech mluví s lehkostí

JAK - 7 klíčových principů 
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.



ukotvit se ve své roli - uvědomit si PROČ, CO a JAK chci skrze ní přinášet sobě, mému týmu, mé firmě (jako majitel firmy, jako manažer přecházející z pozice specialisty, jako
manažer, který potřebuje "inventuru" své role ....) prostřednictvím koučování či nástrojů leadership měření
naučit se dovednosti pro vedení sebe sama (time management, zvládání stresu, resilience aj.) nebo mého týmu (motivace, zvládání konfliktů, styly vedení, koučování, delegování,
otevřená komunikace, angažovanost...)
podpořit komunikaci a spolupráci v týmu díky lepšímu pochopení prostřednictví Lumina Learning nástrojů nebo facilitovaných setkání

 Lidé obvykle nepotřebují slyšet vzletné řeči, o konceptech z nichž je odvozena teorie motivace a podobně. Potřebují jasné, jednoduché, účinné postupy. Potřebují pochopit, co dělat
v konkrétních situacích, které zažívají.. Potřebují najít cesty, jak dojít výsledku a neutopit se v záplavě nicneříkajících pouček a návodů.

Díky své praxi a vzdělání toto dokážu efektivně, smysluplně a zábavně předat. Ve firmách pomáhám propojit 
Výkon a radost. Fokus a nadhled. Jednotlivce a tým. Práci a rodinu.

Díky společné práci se mí klienti posunují od ad hoc rozhodování, motivování a komunikace k vědomějšímu přístupu, kdy jsou schopni adekvátně volit nástroje a postupy, které
odpovídají situaci, ale respektují také jejich osobnost. Namísto pouhého předávání univerzálních návodů vytvářím prostor k nalezení řešení na míru, které klientům "sedí". Takové
postupy jsou mnohem udržitelnější.  Přínáším tedy in-formaci i trans-formaci.

Setkání se mnou jsou nabitá případovkami, prožitkovým učením, ale i otevřenou facilitovanou diskusí nad hlavními tématy, ale i těmi, které si přinášejí účastníci přímo ze své praxe.
Propojuji naprostý grunt teorie s nácvikem dovedností a jejich propojením do každodenní praxe. Nezapomínám ani na sebereflexi a akční kroky.

 S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

Mou přidanou hodnotou je osobní zkušenost z mnoha rolí (specialista - manažer - majitel) i oborů (výroba - služby- neziskovka) Stavím na kombinaci koučování - praxe - nástroje
(Lumina Learning a leadership měření). A především - dokážu vytvořit atmosféru, ve které se věci začínají skutečně dít.

Bude mi potěšením provést i vás a váš tým.

Proč a jak pracuji?



Workshopy - VYBRANÁ TÉMATA

Jaké jsou styly vedení? Co se děje, když ne/volím styl vedení odpovídající situaci?
Jak se rozhodnout, který je v daném kontextu adekvátní?

Situační vedení

Motivace

Efektivní komunikace

Zvládání emocí

TÉMA CO KONKRÉTNĚ

Jak mohu motivovat ze své pozice mistra? Jak motivovat "bez peněz"?
Jak nedemotivovat?

Co vše ovlivňuje komunikaci? Jak být jasný? Jak aktivně naslouchat?

Jak zvládat emoce své i lidí okolo? Psychická odolnost není "zatnout zuby a
vydržet" ale je to nastavení mysli. Jak si dobít baterky? Kde nacházet zdroje?

Co to je zpětná vazba? Na co si dát pozor? Kdy, kde, jak, proč, komu ji sdělovat?Zpětná vazba

Rozhodování a práce 
s prioritami

Jaké rozhodování patří do mé sféry vlivu? Jak si nastavit priority s ohledem na sebe
sama, svůj tým i celou společnost? Jak o tom komunikovat?



TÝMOVÉ AKTIVITY

vertikální  (trans-formační - měníme uvažování o daném tématu) nebo 
horizontální (in-formační - předáváme informace, učíme techniky a postupy). 

Workshopy - ROZVÍJÍME SVÉ KOMPETENCE

Cíl: rozvinout pracovníky s souladu s  potřebami organizace i s nimi samými.
Rozvoj je možný:

Workshopy stavím na skutečných vzdělávacích potřebách členu týmů. Možná
témata jsou nastíněná v tabulce na další stránce. 

Týmový koučink - EFEKTIVNĚ SPOLUPRACUJEME

Cíl: otevírat aktuální témata, monitorovat posun a nové potřeby, zpětná vazba
Koučovací setkání otevírají prostor pro uchopení  problémových i rozvojových
témat, kolem kterých mnohdy neefektivně kroužíme, Díky vedení nestrannou
osobou je možné pojmenovat a tím posunout k vyřešení celu řadu témat, u nichž
je třeba sladit pohledy různých stran..



ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY PRO ZVLÁDÁNÍ ZMĚN

V.U.C.A. wokrshopy pro zvládání změny
Rozsah: workshop 1-2 dny 
Cíl: pomocí her s prvky improvizačního divadla, facilitace a reflexí
provádíme týmy tématy aktuálními pro dnešní dobu - práce se
změnou, adaptační inteligence a mnoho dalších dle zadání klienta
Spolupracuji s JUDr. Simonou Trávníčkovou - věnuje se mimo jiné
aplikaci improvizačních technik do rozvoje týmové komunikace,
podpory kreativity a inovací. 

Domluv se s oslem 
Rozsah: série 4 setkání 
Cíl: kombinací terapeutické práce se zvířaty na farmě a facilitovaných
diskusí a reflexí pojmenováváme, jak nejlépe uchopit svou roli leadera
a zvládat náročné situace zejména v interakci s druhými. 
Spolupracuji se Zuzanou Vrtiškovou - farmářkou, canisterapeutkou 
a bývalou personalistkou

https://simonatravnickova.cz/o-mne/


AKTIVITY PRO MANAŽERSKÝ TÝM

Provázení strategických setkání - PROČ A JAK
Rozsah: jednorázově 0,5-2denní setkání, případně pravidelná setkávání
Cíl: sladit společné směřování, nastavit priority, vybudovat shodu na
tom, co je pro to skutečně důležité dělat tady a teď
Facilitované setkání všech členů týmů nad identitou vaší firmy,
sdílenými hodnotami. Jaký je účel vaší firmy a co v něm chceme
společně způsobit? Jaké konkrétní kroky vás k tomu dovedou?

Facilitované setkání - POJMENUJ A VYŘEŠ
Rozsah: dle potřeby 0,5-2denní setkání, případně pravidelná setkávání
Cíl: v bezpečném prostředí pojmenovat témata, která omezují
efektivitu vašeho týmu a najít řešení napříč firmou
Facilitované setkání napříč firmou nad tématy, které překračují sféry
vlivu lidí pracujících v jednotlivých odděleních, tak, aby se 
vytvořilo řešení reflektující realitu celé firmy.



AKTIVITY PRO JEDNOTLIVCE

Individuální koučink
Rozsah: doporučený rozsah je 10 setkání / osoba
Cíl: zvýšit efektivitu i osobní spokojenost v dané roli - být lepším
lídrem i lepším člověkem
Konkrétní témata si definuje klient sám. Optimální frekvence
setkávání je co 1 - 2 týdny v závislosti na dalších aktivitách programu
a konkrétních zadáních. 

Stínování lídrů v terénu 
Rozsah: dle potřeby, vznikne-li - obvykle 1-2 půldny dostačují
Cíl: poznat; “domácí hřiště“ účastníků a jejich denní rutiny; získat
náhled na interakci všemi směry (vedoucí, podřízení, klienti apod.a
poskytnout následná doporučení a tipy pro zlepšení své role.

Konzultace
Rozsah: dle potřeby, 
Cíl: dotáhnout případné nejasnosti profilu Lumina, 
témat otevřených na workshopech atd.



Osobní rozvoj je mnohdy neměřitelná "soft záležitost", do které ale investujeme
nemalé částky, Jak ověřit jeho potřebnost a následně i změnu?
Leadership měření pomáhá kvalitativní informace o chování leaderů a dopadu
tohoto chování do týmu změřit. 
Pomůže zmapovat, jak si leadeři při vedení týmu stojí - jak to vidí oni i jejich tým. 
Lépe se zorientují ve své roli, odhalí slepé místa
Získají zpětnou vazbu od týmu - rychle a efektivně
Díky tomu je prvním důležitým krokem ve smysluplném a cíleném rozvoji leaderů.
Investice do rozvoje jsou efektivnější - všichni vědí PROČ
Opakované měření po 6-12 měsících pomůže potvrdit posun

PROČ?

Leadership měření

2 dotazníky - 1pro lídra, 2. pro jeho tým
2 reporty - Já jako lídr a Já a můj tým
1. konzultace  v rozsahu 90 minut -
interpretace výsledků
2. konzultace rozvoje v rozsahu 90 minut -
stanovení cílů a plán 

JAK?
9.000 Kč za komplet - dotazníky, reporty,
konzultace v rozsahu 2x90 minut

ZA KOLIK?

https://holisova.cz/leadership-mereni/
VÍCE INFO?



lépe pochopit nejen sebe, ale následně i své kolegy, nadřízené, podřízené, klienty...
nahlédnout na rozdíl mezi svou přirozeností a přizpůsobením a zhodnocení
vhodnosti a udržitelnosti aktuálního fungování
uchopit svou roli tak, abych v ní byl efektivní, protože ji stavím primárně na svých
kvalitách nikoli na vylepšování nedostatků
lépe porozumět různým projevům chování a umět na ně adekvátně reagovat
manažerům nabídne podporu při nacházení vhodné motivace, efektivního způsobu
vedení různých lidí v týmu
týmy podpoří na cestě k lepší komunikaci a efektivní spolupráci

PROČ?

Osobnostní profil Lumina Spark

144 otázek v online testu
zpracování individualizované zprávy
interpertace v rozsahu 90 minut
mobilní aplikace pro porovnávání profilů
online Spark coach  pro další seberozvoj

JAK?
3.500 Kč za zpracování a interpretaci testu
při objednávce 5 profilů a více cenové zvýhodnění

ZA KOLIK?

https://holisova.cz/lumina-spark/
VÍCE INFO?



Individuální
 koučink

 
Kompetenční model 

lídra XXX.
 

Má role v týmu
 (1 den)

Společný cíl. 
Hodnoty. 

 

Proč XXX
KDO JSME?

 (1 den)

Jak to může probíhat - časová osa 

Lidé jsou různí, 
my v XXX taky

KDO JSEM?
pro lídry

listopad 2021

 
Konzultace

 

Lidé jsou různí, 
my v XXX taky

KDO JSEM?
pro celý týmIndividuální 

vyplňění 
testů

září 2021 říjen 2021

leden 2022

týmový 
 koučink workshop

únor 2022 březen 2022

týmový 
 koučink workshop

duben 2022

Individuální
 koučink

 
Konzultace

 

Individuální
 koučink

 
Konzultace

 

Individuální
 koučink

 
Konzultace

 

Takto může vypadat průběh v malé firmě při zapojené celého týmu.
Ladíme se jako jednotlivci (Lumina Spark) a jako tým. Pojmenováváme společné Proč. 
Pracujeme na rozvoji dovedností (workshopy - in-formace) a změně přístupu (koučovací setkání - trans-formace). 
V mezičase mezi skupinovými setkáními pracujeme na individuálních zakázkách jednotlivých členů týmu při individuálním koučinku.



Jedinečný zážitek, který předčil mé
očekávání! Věcné, přínosné, inspirativní a

hlavně skvělé vedení (obdiv za
"ukočírování" debat i mimo téma) v

pozitivní atmosféře. Cítila jsem se moc
dobře, díky za to:-) Spolupráci s Míšou můžu s klidným srdcem doporučit. Stála

jsem jak na straně klienta (koučovala mě v začátcích mého
podnikání), tak na straně parťáka v týmu (ilustrovala jsem její

knihu a tvořila mapy pro její kurzy). Její energie, postřehy,
nápady, věcnost a praktičnost, to, že nezná výraz "to nejde" ...

je pro mě velkou inspirací 

Perfektně připravený, profesionálně
vedený a především interaktivní v

komunikaci s účastnicemi - ne
každý seminář takový je, takže to

velmi oceňuji.

Pro mě byla radost sledovat, jak naše obecná představa toho, co si
od workshopu slibujeme, získává úplně konkrétní podobu a že se

dostáváme skutečně k jádru věci. Líbila se mi i otevřená atmosféra,
která ale současně neměla šanci přerůst v plané "plkání". Vlastně to,

že jsi dokázala naslouchat a v podstatě každý podnět (přání,
stížnost) přiměla holky konkrétně formulovat a hledat cestu řešení.
Líbila se mi struktura workshopu, přizpůsobení našim potřebám -

workshop "na míru" i způsob vedení.

Co o mě řekli ..

Líbilo se mi společné nalazení, líbil se
mi Váš přístup - upřímnost, navození

pohodové atmosféry, vytvoření prima
komunikačního prostoru

Dobrá 

investice



Podniková ekonomika a management VŠB-TU Ostrava,
Ekonomická fakulta
První spirála kouče - Koučink akademie; 
Koučování zaměřené na řešení a leadership s Markem
McKergowem a Jeny Clark - Dalet; 
Moderní lektor – Hello
NLP Practioner s Nickem Evansem - Koučink akademie; 
INTECO – Integrativní koučink - Škola manažerského
rozvoje Ostrava; 
Lektor dalšího vzdělávání - Erudio Patria
Využití zážitkových metod v kariérovém poradenství s
Thomasem Dienerem – Proficio; 
Certifikační výcvik Lumina Learning Spark a Emotion
High Performance Team Coaching - Erickson Coaching
International

Michaela Holišová, ACC
Lektorka, koučka, facilitátorka, kounzultantka Lumina Learning, autorka knihy Rodič leader

Jsem vystudovaná ekonomka. Mám více
než 15 let manažerských zkušeností.

Pohybovala jsem se ve středních firmách
působících v oblasti výroby, obchodu i

služeb. Přijímala jsem ráda výzvy týkající se
provedení změn a reorganizace oddělení,
obvykle v oblasti logistiky a nákupu. Mám
15 let podnikatelských zkušeností. Založila

jsem a vybudovala malou, ale stabilní
realitní kancelář. Založila jsem a 7 let vedla

neziskovku, 
S úsměvem často odmítám větu: „Víte, to by
u nás nešlo.“ Vím, že jsou základní principy,

které platí napříč organizacemi. A tak
pomáhám lídrům je objevit. Aby měli

výsledky. Ale aby je neopustila obyčejná
radost. Napsala jsem knihu Rodič leader

věnující se vedení lidí a výchově dětí.
.

www.holisova.cz
michaelaholis@gmail.cz
775 696 170

Vzdělání a certifikace

Kontakt

Vybraní klienti

http://ericksoncoaching.cz/en/high-performance-team-coaching/
https://erickson.edu/

