Profesionál srdcem

Mgr. Blažena Mačáková
Jsem šťastný člověk. Baví mě to, co dělám, dělám to, co mě opravdu baví. Už 35 let.
Jsem lektorkou, koučem a pedagogem. Ctím Etický kodex kouče, jsem členkou EMCC
(European Mentoring and Coaching Council).
Na lektorskou dráhu jsem se vydala v 90. letech s holandským know how od společnosti
Positive. Koučovací výcvik jsem absolvovala v roce 2007 s Kanaďankou Merilyn Atkinson,
navázala Gestalt koučovacím programe a postupně obohacovala o moudra a zkušenosti
ze setkání s Mistry osobnostního rozvoje a koučovací disciplíny jako jsou S. Covey,
T.Gallway, J.Whitmore. Uchvátil mě životní přístup a metoda Appreciative Inquiry –
Oceňující ptaní. Ráda pracuji s MBTI osobnostní typologií. Jsem certifikovaným lektorem
CIMA Prodej. Prodej je můj každodenní chléb. 24 let jsem na volné noze. Jistoty
zaměstnance jsem nahradila svobodou OSVČ. Na trhu vzdělávání je údajně 9000
vzdělávacích subjektů. Je vzrušující jít každý den s kůží na trh.
Jsem hrdou a oddanou ambasadorkou CEDU – Školy pro demokracii. S kolegy z této
neziskovky jsem se potkala před 7 lety při koučovacím výcviku pro pedagogy z Krnova.
Byla to láska na 1. pohled a trvá doposud.
Svoboda – zodpovědnost – respekt – občanská angažovanost a humor jsou hodnoty,
které nás spojují bez ohledu na generační diverzitu. Činnost a aktivity CEDU podporuji
finančně a jako lektor – dobrovolník.
Svoje padesátiny jsem oslavila tím, že jsem znovu usedla do školní lavice. A co tři roky
v tom pokračuji. Jako věčná, ale nadšená studentka angličtiny v jazykových školách
v Brightonu, na Maltě, ve Vancouveru. Být několik týdnů ve třídě mladých lidí z celého
světa jako jedna z nich je pro mě skvělou příležitostí pro studium prožitkem
mezigeneračních i multikulturálních odlišností i tréninkem vlastního ega.
Moje klientské portfolio je postavenou na trojnožce: školství - komerční firmy a státní
správa - neziskovky. Je to pro mě osvědčený koncept, jak držet profesní krok
s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání dospělých, myslet mimo boxy a současně
zůstat nohama na zemi, vracet se ke kořenům a být v pokoře.
Dlouhodobě spolupracuji na projektech pro pracovníky škol se ZVAS v Českých
Budějovicích, s PF Univerzity Palackého v Olomouci, se Sluňákovem v Horce, s Lipkou
v Brně, aj.
Stála jsem u zrodu manažerského vzdělávání pro ředitele a vedoucí pracovníky všech
stupňů škol v olomouckém kraji a později i v dalších krajích ČR. Byly to první vlaštovky výživná školení nového typu inspirovaná manažerskými kurzy a zahraničním know how.
(Kompetentní vedení školy 2007 – 2008, Lídrem uvnitř 2009 – 2012).
V komerčním světě jsem spolupracovala nebo školím a koučuji pro zaměstnance Allianz,
AXA Assistance, Baťa, Česká spořitelna, ČD, ČEZ, ČSOB, ČSSZ, KB, Nutricia, Mazars,
Novo Nordisk, 02, PWC, Servier, Škoda Auto, T-Mobile, VZP, Zátiší Group, aj.

Osobní profil:
§
§
§
§

§

§

Tabulkově generace Baby Boomers.
36 let v manželství, 1 manžel, 2 dospělé děti generace Y.
Osobnostní typ ENFP/ dle MBTI indikátoru.
21 let členkou mezinárodního sdružení Rotary, 6 let chair RYLA ČR a SR (Rotary
Youth Leadership Award) - týdenní leadership program pro mladé lidi do 30 let
s potenciálem lídra z ČR a SR.
Od roku 2020 - instruktorka Nordic Walking.
Moje moto pro NW: Choď dneska pro radost, zdraví Ti zítra poděkuje.
S každým Tvým radostným krokem si poskočí i Tvoje mysl J
Baví mě: lidé v jedinečnosti a rozmanitosti, zdravý životní styl jako trvale udržitelný
přístup, Nordic Walking, skandinávská filozofie – hygge, lykke, lagom, fika, japonské
ikigai, kaizen, cestování, lyžování, četba, zážitková gastronomie, pořady a seriály na
Netflix a HBO.

§

Hodnoty: vztahy, zdraví, svoboda, humor, respekt, odvaha, loajalita, lehkost bytí,
služba lidem.

§

Dobrovolnická přednášková činnost, aktivity a spolupráce:
CEDU – Škola pro demokracii Praha, Rotary, Klub seniorů Kopřivnice, Náruč dětem
Olomouc, Svaz tělesně postižených Přerov, Brázdimský statek, Městská knihovna
Přerov, aktuálně Nový prostor, aj.

§

Odchylka od normálu: Nejsem aktivní na sociálních sítích. Jsem s lidmi raději naživo
v terénu.

§

Nový návyk: 1 minutový plank/den, Deník, 2. rok: Suchý únor

§

Co mám ráda: espresso s mlékem, prosecco, hořkou čokoládu s mandlemi

§

Odkaz na můj retroweb: www.bbcoaching.cz

Oblíbená afirmace: Život je krásný
V Přerově 15.2.2021

