
 
 

 
 

 

Mgr. Stanislav Loskot, MBA 

Certifikovaný kouč 

Koučink (Brain-Based Coaching) pro rok 2021:  

Mojí rolí kouče je vás „podporovat“ v řešení složitých profesních a rodinných situacích. Zaměřuji se na 

pozitivní změny, což je opakem změny zaměřené na nedostatky u jiných metod. Zaměření na řešení 

ve vaší mysli okamžitě vytváří energii, pomáhá mozku zůstat v pozitivní poloze. Výsledek je, že jste 

kreativnější, otevřete se novým nápadům a možnostem, jste úspěšní. 

Koučovaný (to jste vy) se učí, aniž by ho někdo učil. Koučovaný 

provede akci, aniž by mu někdo říkal, co má dělat. Koučovaný je více 

motivovaný, aniž by ho někdo do něčeho tlačil. A koučovaný je 

chytřejší a víc v rovnováze, aniž by mu někdo říkal, jak má věci dělat 

lépe. Klíčem k tomu je, že kouč je zcela k dispozici koučovanému, je 

zcela oddán koučovanému a jeho cestě. Více můžete najít zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=nrAzfG3C3vU&t=78s 

Formy koučinku: 

1. On line koučink – setkání on line na adrese: http://go.stanislavloskot.cz/online, v případě 

nepřítomnosti Wi-Fi, je koučování realizováno standardně pomocí mobilu. Čas je možný 

domluvit jak v době pracovní, tak i mimopracovní. 

Doba koučovacího sezení je cca 60 – 75 minut, cena 1 000 Kč bez DPH, 1 210 Kč 

vč. DPH 

Doporučený počet koučovacích sezení je 12, četnost ideálně ve stejný den a čas 

jedenkrát za 14 dní. 

Materiály pro potřebu koučovaného (složka klienta, dohoda o koučinku atd.) vám 

zašlu e-mailem. 

 

2. Prezenční koučování – dle dohody na místě v určený čas. 

Doba koučovacího sezení je cca 60 – 75 minut, cena dohodou dle dostupnosti. 

Doporučený počet koučovacích sezení je 12, četnost ideálně ve stejný den a čas jedenkrát za 14 dní. 

Materiály pro potřebu koučovaného (složka klienta, dohoda o koučinku atd.) vám zašlu e-mailem. 

Podrobné informace o koučovacích sezeních získáte v případě skutečného zájmu v 1. koučovacím 

sezení, které je zdarma. 

Další informace o mé osobě najdete zde: 

https://www.stanislavloskot.cz/            https://www.stanislavloskot.cz/osobni-rozvoj-koucink/     
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