
Motto:  
„Je to jednoduché, ale nikoli snadné.“  
(Steve de Shazer)  

 
 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář,  
který povedou zahraniční hostující lektoři  
 

 

Mark McKergow, Ph.D., MBA 
a Jenny Clarke, MA 

O lektorech:  

Mark McKergow je ředitel konzultantské společnosti SF Work (www.sfwork.com), jeden z průkopníků 
aplikace přístupu zaměřeného na řešení v koučování, leadershipu (tvůrce modelu „host leadership“) a vedení 
změn jednotlivců i organizací. Je spoluautorem bestselleru „Solution focus“ (2006) a autorem či editorem 
mnoha dalších knih a článků. Mark působí kouč mnoha významných firem, jako jeden z mála evropanů je 
členem Jack Canfield's Transformational Leadership Council (JCTLC), dále je členem SFCD, člen Asociace pro 
vzdělávání a rozvoj manažerů (AMED) a Asociace pro MBA programy (AMBA). Vede workshopy po celém světě, 
je známý svým energickým, místy provokativním a vždy srozumitelně a prakticky zaměřeným stylem prezentace. 
 
Jenny Clarke se zabývá aplikací přístupu zaměřeného na řešení v koučování, facilitaci, strategickém plánování 
či vedení procesů změn v organizacích, působí jako kouč v mnoha významných firmách a vede workshopy 
v mnoha zemích po celém světě. Je autorkou nebo editorkou mnoha knih a článků, včetně „57 SF activities for 
facilitators and consultants“ (2008), „Possitive approaches to change“ (2005) a „Solution focus working“ (2007).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Termín: 22. – 23. 3. 2012 (2 dny/ 16 h); Začátek: 22.3. v 9:00 h. 
 

Místo  konání:  Hotel Arigone, Olomouc – viz. http://www.arigone.cz/ 

hotel.php)  
 
Pro koho je kurz určen?  
Pro manažery, kouče, personalisty, další profesionály, kteří chtějí při práci 
s lidmi aplikovat přístup zaměřený na řešení.   
 

Co se na kurzu naučíte?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALET  
terapie, koučování, vzdělávání, 

supervize  
 

Kontakt:  

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.,  

Nádražní I 697,  

783 53 Velká Bystřice  
 

E-mail: info@dalet.cz  

Tel.: (+420) 732 846 211  

Web:  

www.dalet.cz  

www.reteaming.cz  

Jedná se o světovou premiéru, protože na tomto workshopu lektoři 
poprvé propojí jejich model koučování zaměřeného na řešení s modelem 
„hostitelského vedení“ (host leadership), kterým se dosud věnovali odděleně. 
Workshop bude zaměřen velmi prakticky – účastníci mohou přinášet obtížná 
témata a výzvy z vlastní praxe. 
Témata: 
• Leader jako hostitel (flexibilní pohyb mezi službou („servant leadership“) 

a heroismem („heroic leadership“)) 
• Zaměření na řešení – účinná jednoduchost ve složitém světě organizací 
• Jak vést efektivní rozhovor se spolupracovníky v různých kontextech (při 

koučovacím sezení nebo při minutovém setkání na chodbě) 
Tlumočení z angličtiny zajištěno, účastníci obdrží pracovní materiály. 
 

Počet účastníků: maximálně 30. 

 

Cena: Celkem 10 000 Kč za osobu za celý dvoudenní kurz (v ceně je 

zahrnuto drobné občerstvení během workshopu, cena nezahrnuje ubytování 

a stravování).  Pro účastníky z neziskového sektoru nabízíme 40% slevu (tj. 

cena je 6000 Kč). 
 

Jak se přihlásit?  
Vyplněnou  přihlášku  a  úhradu  platby  je  třeba podle  pokynů v přihlášce provést 
do  15.  3.  2012. Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz  v sekci „vzdělávání“.   

KOUČOVÁNÍ ZAM ĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ 
A LEADERSHIP  


