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•  zakladatel společnosti SportsGeist - sportovně psychologické 
poradenství

•  od roku 2002 přednáší na Trainerakademie Koln
•  vychovává a vzdělává sportovní psychology v Německu 

a Rakousku
•  jeho svěřenci získali nesčetné medaile na OH,  

MS, ME a v národních soutěžích
•  autor knihy TeamCoaching – český překlad  

bude k prodeji během konference
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Asistent kouč reprezentace Kanady 2016,  
head coach Ottawa Senators (NHL)
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head coach Houston Aeros (AHL) 
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Vezměte tuto knihu jako nabídku: nenajdete zde žádné zaručené recepty na 
rozum, ale užitečné a praktické podněty. Může vám pomoci lépe porozumět 
tomu, co děláte. Tím, že se seznámíte s nejdůležitějšími modely a mecha-
nismy, které působí mezi lidmi, je pak můžete i lépe využívat a snáze dosáh-nout úspěchu ve své práci.Kniha je rozdělena na dvě části. Část I obsahuje teoretické základy úspěš-

ného koučování. Část II je zaměřena přímo na každodenní činnost trenéra. 
Nabízí konkrétní rady, jak zvládat nejdůležitější situace, které autor během 
své mnohaleté praxe jako sportovní psycholog ve vrcholovém sportu opa-kovaně zažil.

Tato kniha je zcela vědomě zaměřena na praxi. Autor se omezil jen na něko-
lik nejdůležitějších teorií. Mnohé použitelné sportovně-psychologické tech-
niky proto v této knize nenajdete. Se zde představenými koncepty získáte 
také základní vědomosti o tom, jak koučování funguje a na co si dát pozor. 
Kromě toho se dozvíte něco o komunikaci, o základních mechanismech fun-
gování týmů, o vaší vedoucí roli, o faktorech určujících kvalitu vašeho kou-

čování a o významu a práci s cíli.V druhé části knihy si pak vyzkoušíte, jak lze tyto poznatky využít v konkrét-
ních situacích každodenní trenérské práce.

V EDICI ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU (MODRÁ ŘADA)DÁLE VYCHÁZÍ:
Bill Beswick: ZAOSTŘENO NA FOTBALVladimir M. Zatsiorski, Wiliam J. Kraemer: SILOVÝ TRÉNINK – PRAXE A VĚDA

Michel Dufour: POHYBOVÉ SCHOPNOSTI V TRÉNINKU – RYCHLOST

EDICE ČESKÉHOOLYMPIJSKÉHO VÝBORU

Lothar Linz je sportovní psycholog. V letech 2001 až 2004 koučoval německý národní tým mužů 

v pozemním hokeji, získal s ním titul mistra světa i mistra Evropy a také bronz na olympiádě. 

V roce 2007 dosáhl s národním týmem žen v pozemním hokeji titulu mistra Evropy. Atleti, kterým 

pomáhal, získali 3 zlaté medaile v Pekingu roku 2008, byl sportovním psychologem mistrů světa 

v plážovém volejbalu, dvojice Brink/Reckermann. Kromě toho vyučuje špičkové německé trenéry 

na akademii v Kolíně nad Rýnem.

Mladá fronta
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Lo
th

ar
 L

in
z

ÚSPĚŠNÉ KOUČOVÁNÍ TÝMUBUDOVÁNÍ TÝMU    DEFINICE CÍLŮ    ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Ú
sp

ěš
né

 k
ou

čo
vá

ní
 t

ým
u

Uspesne koucovani obalka v2.indd   1

22/02/16   10:30

Exkluzivně
jen za 200 Kč!



14:15 – 15:00 REGISTRACE

15:00 – 15:20 ZAHÁJENÍ

15:20 – 17:00
Lothar LINZ  
Rozvoj vítězné mentality  
– možnosti, limity a komunikace

17:00 – 17:30 SNACK

17:30 – 19:15
Bill PETERS, Dave CAMERON, Mike YEO  
Příprava a komunikace uvnitř týmu  
– Kanadská cesta

19:15 ZAKONČENÍ KONFERENCE

>   Účastnický poplatek je 300,-Kč  
(v případě platby do 21. dubna 2016). 
Členové Unie Profesionálních Trenérů 
vstup zdarma.  
Účastnický poplatek po tomto datu, 
včetně platby na místě, je 500,-Kč.

>  Částku uhraďte, prosím,  
do 21. dubna 2016 na účet:  
UniCredit Bank,  
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4. 

> Číslo účtu: 2106982048/2700
> Variabilní symbol: 1215004
> Zpráva pro příjemce: Příjmení
>  Cena zahrnuje vstup na konferenci, 

tlumočení a občerstvení.
> Účastnický poplatek je nevratný.
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