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Poslání ČAKO

Posláním ČAKO je péče o rozvoj koučování

formou:
• Prosazování profesionálních etických standardů mezi svými členy a 

v celé komunitě 
• Podpory profesionálního vzdělávání koučů, vzájemné supervize a 

výměny zkušeností 
• Propagace koučování jako efektivního nástroje pro organizační a 

osobní rozvoj
• Vytváření standardů umožňujících certifikaci koučů a akreditaci 

přípravných kurzů vedoucích ke zvyšování kvality a ke kultivaci trhu 
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Akreditace koučů
Cílem akreditačního systému je: 

1. Stanovit a uplatňovat minimální standardy pro 
akreditaci koučů

2. Zaručit veřejnosti, že akreditovaní koučové 
splňují nebo překračují tyto minimální standardy

3. Podporovat profesionální koučování jako 
samostatnou profesi
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Akreditační požadavky

• Nejméně 60 výukových hodin zaměřených na koučování,
z toho alespoň 48 hodin přímé interakce se školiteli. 

• 250 klientských koučovacích hodin,
z toho maximálně 25 hodin smí být dobrovolnické. 

• 5 dopisů od klientů s referencemi a jejich kontaktní informace.
• Dva doporučující dopisy od koučů akceptovaných akreditační 

komisí. 

1. stupeň 
Akreditovaný kouč

http://www.cako.cz/


  

2. stupeň 
Akreditovaný profesionální kouč
Akreditační požadavky 

• 125 výukových hodin zaměřených na koučování, 
z toho nejméně 100 hodin přímé interakce se školiteli.

• 750 klientských koučovacích hodin, 
z toho maximálně 75 hodin zdarma. 

• Potvrzení o tom, že uchazeč byl koučován profesionálním koučem 
nebo Akreditovaným koučem – supervizorem v rozsahu alespoň 10 
hodin.

• Potvrzení o supervizi v délce nejméně 10 hodin.
• 5 dopisů od klientů s referencemi a jejich kontaktní informace. 
• 2 doporučující dopisy od koučů akceptovaných akreditační komisí.
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3. stupeň 
Akreditovaný kouč supervizor 
Akreditační požadavky

• 500 výukových hodin zaměřených na koučování, 
z toho nejméně 250 hodin přímé interakce se školiteli. 

• 2500 klientských koučovacích hodin,
z toho nejvíce 250 hodin bez nároku na finanční odměnu. 

• Potvrzení o absolvování supervizního výcviku.
• 10 dopisů od klientů s referencemi a jejich kontaktní informace.
• Minimálně 5 let praxe a alespoň 35 doložitelných klientů. 
• Tři doporučující dopisy od koučů akceptovaných akreditační komisí.
• Potvrzení o tom, že uchazeč byl koučován koučem–supervizorem v 

rozsahu minimálně 10 hodin.
• Potvrzení o supervizi v minimální délce 20 hodin. 
• Odborné příspěvky v oblasti koučování. 
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Akreditace koučů

Některé další společné požadavky a pravidla:

• Každý typ akreditace je platný po 3 roky.
• Žadatel se písemně zaváže dodržovat etické standardy ČAKO.
• Ukončené vysokoškolské studium. 
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Příští akreditace: říjen 2006
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