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O čem výcvik je: 
Roční rozvojový program pro lidi, kteří chtějí zlepšit 
své facilitační dovednosti a schopnost pracovat se 
skupinou tak, aby skupina efektivně fungovala a 
dělala kvalitní rozhodnutí, udržitelné v čase.  
 
Facilitátor usnadňuje komunikaci, podporuje diskusi, 
pomáhá oslovovat konflikty, přináší uvědomění 
k tomu, co se ve skupině děje a umožňuje účastníkům 
diskuse, aby se plně vyjádřili a tím se vytěžila 
názorová různorodost skupiny. 

 
 
 

Program výcviku: 
- Výcvik obsahuje teoretické a zážitkové části, 

individuální cvičení, cvičení ve dvojicích nebo 
trojicích, případové studie, mini-projekty, vše 
se zaměřením na různé aspekty skupinové 
práce 
 

- Klademe důraz na praktické zkoušení 
skupinové facilitace a osvojování si struktury 
skupinového procesu. Z toho důvodu bude 
každý modul zahrnovat cvičné skupinové 
procesy, pro aplikaci naučených teoretických 
konceptů a zvyšování sebedůvěry ve své 
schopnosti práce se skupinou v bezpečném 
prostředí. 

  
- Účastníci programu jsou podporováni 

v objevování svého vlastního stylu facilitování 
a jsou také vyzývání k propojování naučeného 
se svým profesním životem a aplikaci 
v každodenních situacích nebo v rámci peer 
skupin. 

 

Pro koho je výcvik 
určen: 
Pro všechny, kteří pracují se 
skupinami v různých rolích 
(manažeři, koučové, poradce, 
moderátoři workshopů, 
facilitátoři, projektoví manažeři, 
učitelé a další), nebo by chtěli 
rozvíjet svou práci v tomto 
směru.  

Rozsah výcviku (veden 2 
lektory): 
4 moduly v rozsahu 8 
tréninkových dnů (4x2 dny) 
3 setkání peer skupiny (3-4 
členná skupinka, složená z 
účastníků programu) 
1 individuální konzultace / 
supervize 

http://www.popoli-facilitace.com/
mailto:andrea.hasova@popoli.cz
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Po absolvování výcviku budou účastníci 
schopni: 

- Podporovat skupinu v hledání řešení problému / 

zadání, v diskusi, řešení vzájemných vztahů či 

konfliktů 

- Vnímat skupinu jako systém, a podle toho 

intervenovat a pracovat s ní 

- Osvojit si základní kroky v procesu facilitace, od 

formulace zadání, přes hledání možných řešení, po 

závěr 

- Vytvářet podpůrné vztahy a otevřené prostředí, kde je 

možné přinášet různé názory 

- Porozumět skupinové dynamice a facilitovat její 

změny – komplikované, konfliktní či emotivní situace 

- Rozvíjet sebe jako facilitátora, reflektovat svojí práci a 

učit se z ní 

- Pracovat s přirozenou tvořivostí skupiny a 

s přesvědčením, že řešení je ukryto v jádru konfliktu 

- Přinášet různorodost, rozdíly, ranky, vůdcovství, to, o 

čem se nemluví 

- Osvojit si nástroj vnitřní práce facilitátora pro práci se 

skupinou 

- Přinášet profesionalitu a integritu do jednání se 

skupinou 

 

 

Proces přihlášení: 

Prosím:  

▪ vyplňte přihlášku 

▪ napište krátkou reflexi (půl stránky je postačující) 

o sobě a Vaší motivaci absolvovat tento výcvik a 

zašlete na andrea.hasova@popoli.cz.  

Organizační informace: 
 
Kde:  
V Praze, rozvojovém centru Po 
Poli, Víta Nejedlého 15, Praha 3 
 
Pozn. Dle situace s Covid-19, 
budeme pečlivě dbát na bezpečí 
skupiny a podnikat nezbytné kroky. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdy:  
Vždy pátek a sobota,  
9:00 – 17:00 
1.modul: 8. - 9. 10. 2021 
2.modul: 10. – 11. 12. 2021 
3.modul: 11. – 12. 3. 2022 
4.modul: 10. – 11. 6. 2022 

 
 
 

Cena:  
29 000,- Kč / osoba 
 
Obsahuje kurzovné, pronájem 
prostor, drobné občerstvení, 
tisk materiálů.  
 
Je možné platit max. ve 4 
splátkách.  
 
Pokud je vás více z jedné 
společnosti, kontaktujte nás, 
prosím, ohledně specifické 
nabídky. 

 

http://www.popoli-facilitace.com/
mailto:andrea.hasova@popoli.cz
https://forms.gle/FKqsdQj6MrGrpLWK9
mailto:andrea.hasova@popoli.cz
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Modul 1 Peer

skupina
Modul 2

Peer

skupina
Modul 3

Peer

skupina

Modul 
4

Struktura výcviku 

▪ Co je to facilitace a úvod do 
práce se skupinou. 

▪ Role facilitátora, fluidita, 
neutralita 

▪ Východiska a teorie procesové 
práce – koncept uvědomění, 
principy hluboké demokracie, 
různorodost jako dar 

▪ Struktura procesu facilitace 

Modul 1 
Východiska 

▪ Uvědomění si ranků, hierarchie 

pozic, moci 

▪ Facilitování různosti (postojů, 

názorů, předsudků...) 

▪ Vnitřní práce facilitátora, klid 

uvnitř chaosu 

▪ Koncept rolí ve skupině 

▪ Práce s atmosférou 

Modul 2 
Orientace v chaosu 

▪ Útok na facilitátora 
▪ Vnitřní a vnější autorita 
▪ Leadership a zodpovědnost 
▪ Porozumění a řízení konfliktů 

ve skupině 
▪ Osobní příběhy jako součást 

skupinové dynamiky 
▪ Silné emoce, náročné situace a 

účastníci. 
 

Modul 3 
Když přituhuje 

▪ Reflexe na vlastní facilitaci 

▪ Zpětná vazba a supervize 

▪ Metody zakončování práce ve 

skupině 

▪ Zacyklení diskuse a co s tím 

▪ Kreativita ve skupině 

▪ Facilitační praxe a analýza 

procesu 

 

Modul 4 
Do toho! 

▪ Vzájemná podpora mezi jednotlivými moduly v menších skupinkách 
▪ Rozdělení do skupin proběhne na prvním modulu 
▪ Možnost přizvat si na supervizi někoho z lektorského týmu 

Peer skupiny 

http://www.popoli-facilitace.com/
mailto:andrea.hasova@popoli.cz


 

 

 

 

Rozvojové a terapeutické centrum Po Poli 

www.popoli-facilitace.com I andrea.hasova@popoli.cz I +420-724 962 883  

  

Roční výcvik ve facilitaci  
2021 - 2022 

      
Práce s různorodými skupinami a týmy 

 

Realizační tým: 
 
Stanislav Háša 

Stanislav má 22 let zkušenosti s prací s lidmi, a to v různých rolích – jako 
kouč, psycholog, poradce, facilitátor, universitní učitel, a také jako top 
manažer a HR profesionál. 
Vystudoval VŠE v Praze a Psychologii na FFUK, prošel řadu pracovních 
pozic, vedl poradenskou skupinu HCAS v Deloitte, investiční projekty ve 
Wood&Co, HR ředitel v PPF Generali Holdingu. Dokončil tříletý 
sebezkušenostní výcvik ve skupinové analýze, roční trénink ve skupinové 
facilitaci, 4-letý výcvik v Biosyntéze a absolvoval řadu kurzů v 
procesorientované psychologi. Současně je v dlouhodobém výcviku v Proces 

orientované psychologii. Základní koučující výcvik absolvoval v rámci ČNP. V současné době je 
vedoucím Katedry managementu na VŠE v Praze, zakladatel rozvojového centra Popoli, působí jako 
poradce v oblasti organizačního rozvoje, HR a managementu. 
 

Andrea Hášová 
Andrea má více než 15 let zkušeností na různých HR pozicích zejména ve 
finančním sektoru (od specialisty po manažerské pozice), např. GE Money 
Bank, Česká pojišťovna, Raiffeisenbank… Absolvovala dva ucelené 
koučingové výcviky (cca 200 hodin tréninku), výcvik ve facilitaci skupinových 
procesů, a dlouhodobě se rozvíjí v rámci víceletého tréninku v oblasti proces 
orientované psychologie, kde je v závěrečné fázi studia.  
Těší ji práce na individuálních tématech lidí, hledání zdrojů pro realizování 
změny, jejich podpora na cestě, která zpravidla není přímá. Zároveň ji 
fascinuje skupinová dynamika, facilitace a koučování týmů, hledání překážek 
a limitů, které brání týmům plně realizovat jejich potenciál a sílu. V současnosti pracuje zejména jako 
kouč s individuálními klienty, jako facilitátorka týmových diskusí, a zároveň působí jako jednatelka 
Po poli.  
 

Anna Ryvolová 
 

Anna vystudovala Řízení a supervizi na FHS UK a Sociální a pastorační 
práci na ETF UK. Své profesní působení začala v roce 2002 
arteterapeutickou prací s dětmi z dětských domovů, pokračovala v oblasti 
vzdělávání a rozvoje dospělých, kde pracovala v rozmanitých rolích 
(konzultantka, auditorka kvality, projektová manažerka, kouč aj.) a různých 
organizacích (QED GROUP, Agnes, Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví, Hospic Dobrého Pastýře, IPOP). V roce 2014 stála u zrodu Sociální 
kliniky, kde působila čtyři roky jako ředitelka. V rámci koučování, terapie a 
facilitace Anna využívá především principů procesově orientované 

psychologie, kterou od roku 2010 studuje, dále pak poznatky z absolvovaných výcviků v 
psychologickém koučování, facilitaci, arteterapii, motivačních rozhovorech a řady krátkodobých 
kurzů. 
 
 

  

http://www.popoli-facilitace.com/
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Doporučení od účastníků: 
 
 
 “Andy, Anička a Standa mi ukázali cestu, kterou se můžu ve facilitaci vydat. Už během kurzu 
jsem cítit, že se se mnou něco děje a že se určité věci začínají „hýbat“.  Během facilitace 
skupiny (v rámci svého zaměstnání agilního kouče) jsem spoustu věcí v dynamice týmu začal 
vnímat jinak a podle toho i přizpůsobil styl facilitace např. podporovat principy hluboké 
demokracie, přinášet do skupiny svoje vlastní pocity, atd. Po celou dubu našeho programu mě 
bavili cvičení reálných situací z našich prostředí a následná práce ve dvojicích/ve trojicích, kde 
jsme si každý z nás vyřešil i některé osobní a pracovní věci. Popř. jsem si došel sám 
k řešením a odpovědím díky novým naučeným technikám. 
Takže suma sumárum tento program s úžasnými lidmi a profesionály ve svém oboru Andreou, 
Aničkou a Standou můžu vřele doporučit všem, kteří se chtějí posunout dál na své cestě a to 
nejen ve facilitaci. Odnáším si spoustu technik, tipů a přístupů, jak pracovat se skupinový 
procesem (a to i pro i on-line prostředí) a jsem nesmírně rád, že jsem se pro tento program 
rozhodl.” 

Jakub M. (agilní kouč) 
 
 
“Výcvik mě vybavil nástroji, jak lépe pracovat s lidmi - hledat odpovědi na otázky, které 
skupinu pálí, nebát se konfliktů a všímat si malých detailů, které mohou mít velký význam. 
Oceňovala jsem hlavně vnímavý přístup lektorského/facilitačního týmu a dobře vyváženou 
teorii a praxi, takže po prvním setkání už člověk může zkoušet věci, které se na výcviku učí.” 
  
        Michaela H. (procesní manažerka) 
 
 
“Když jsem vedl svůj první tým, narážel jsem často na situace, kdy mlčení nutně neznamenalo 
souhlas s mými rozhodnutími. Což se po čase projevovalo tím, že úkoly, „na kterých jsme se 
přece dohodli“, drhly. Proto jsem se přihlásil do ročního výcviku facilitace od Popoli. Čeho si 
na výcviku cením? Společně jsme vytvořili bezpečné prostředí, kde jsme mohli sdílet reálné 
situace z profesního i osobního života a společně je zkoumat. A i když jsme pracovali ve 
skupinách, měli jsme dostatek prostoru i pro individuální konzultace s lektory. A co jsem si z 
výcviku odnesl? Mám větší důvěru v to, co se ve mně při práci ve skupině děje, a sdílím své 
pocity s ostatními. Obvykle to celou debatu výrazně posouvá vpřed.” 
 
        Filip Šimoník (rozvoj značek) 
 
 

http://www.popoli-facilitace.com/
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