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Mindset Academy
Pionýři v oblasti Health Coachingu

Mindset Academy je první společnost, která spojuje
metody koučinku a změny životního stylu.



Nejde v první řadě o sníženou nemocnost a zvýšenou
produktivitu.  Jde o to, že jako zaměstnavatel nesete za své
zaměstnance částečnou zodpovědnost. Vždyť ve vaší firmě
tráví podstatnou část svého života. Oni jsou nejen součástí,
ale z velké části vytváří to, co nazýváte "vaše" firma. Když
jim ukážete, že vám není jedno, jak se jim daří a jestli jsou
zdraví, mnohonásobně se vám to vrátí. Nejen ve formě 
 snížené nemocnosti a zvýšené produktivity.

Proč byste měli uvažovat o health
coachingu pro své zaměstnance?



Náš fokus

Psychologie změny
Metabolismus 

a 
stravovací návyky

Fitnes a bolesti
pohybového aparátu

Stres management



Na úvod několik
statistických údajů:

Meatbolický syndrom: je komplex zdravotních problémů, které se často
vyskytují souběžně a výrazně zvyšují pravděpodobnost onemocnění na infarkt,
mozkovou mrtvici nebo diabetes 2. typu. Jedná se o vysoký krevní tlak, zvýšenou
hladinu glukózy v krvi, viscerální tuk/velký objem pasu, nízkou hladinu HDL a
vysokou hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů. Metabolický syndrom úzce
souvisí s nadváhou a tělesnou neaktivitou a v ČR jim trpí ca. 30% populace.
Diabetes: 33,9% mužů a 32,3% žen v ČR má prediabetes nebo diabetes. Úmrtí
způsobená cukrovkou jsou ve srovnání s EU dvojnásobná, neustále se zvyšují a
jsou 6. nejčastější příčinou.
Rakovina: Zhruba 1/3 populace umírá na rakovinu. Ca. 70% onemocnění na
rakovinu souvisí s behaviorálními faktory, které můžeme ovlivnit, t.j. se špatnými
stravovacími návyky, s konzumem alkoholu, s kouřením, s mírou stresu,
nedostatkem pohybu, s kvalitou spánku a dalšími.
Stárnutí: Proces stárnutí lze přisoudit genetickým faktorům pouze z 20-30 %.
Zbylých 70-80 % jsou behaviorální faktory, které můžeme změnou chování
ovlivnit! Jak bude stárnutí probíhat, máme tedy z velké části ve vlastních rukou.
Úmrtí: odhaduje se, že přes 50% všech úmrtí souvisí s behaviorálními faktory,
jsou tedy předčasná a lze jim předcházet



Diety a
metabolismus
Proč je tak těžké udržet si normální váhu

Většina diet se mylně zakládá na mechanickém pojetí
lidského metabolismu. Ve své podstatě vychází z toho, že
je jedno, co jíte, ale nejdůležitější je energetická bilance, to
znamená poměr kalorií, které spálíte a kalorií, které
přijmete. V tomto pojetí lze zhubnout pouze tehdy, pokud
vytvoříte energetický deficit. Krátkodobě to může fungovat,
ale dlouhodobě se naše tělo uprutně brání tím, že sníží
bazální metabolický obrat. Dieta, při které máte hlad, je
psychicky nesmírně náročná a dlouhodbě neudržitelná.
Jakákoliv dieta je k ničemu, pokud nevede k trvalé změně
životního stylu.



Makronutrienty
Kritická role inzulinu

Vysoká hladina inzulinu v krvi podporuje ukládání
přebytečné energie do našich tukových zásob a zároveň
brání využívání energie uložené v tukových buňkách. S
přibývajícím věkem a dietou bohatou na jednoduché
sacharidy stoupá potřeba inzulinu k udržování hladiny
glukózy v krvi (inzulinová rezistence). Jeden z účinků a cílů
úpravy životního stylu je, držet hladinu inzulinu relativně
nízkou. To otevírá cestu k “pálení” našich tukových zásob.



Zásadní roli při hubnutí tvoří vedle skladby makroživin,
složení našeho mikrobiomu. Lidské tělo se skládá z ca. 30
bilionů lidských buněk a 39 bilionů bakterií (dříve se uváděl
dokonce poměr 1:10, kde se do cizích organismů žijících v
našem a na našem těle započítávaly i viry a houby). Velká
část těchto cizích organismů s námi žije v symbióze v
našem trávicím traktu a je nejenom zdraví prospěšná, ale
pro život zcela zásadní. Možná bychom měli pozměnit
pohled sami na sebe a uvědomit si, že většinu našeho těla
tvoří cizí organismy, které mají své “vlastní zájmy”, ovlivňují
naši psychiku a mohou měnit i naše chování a stravovací
návyky.

Mikrobiom
Superorganismus - nejsme tu sami



Pohybové aktivity,
nemoci a stárnut
Nejefektivnější medikament

Vedle stravování hraje pohyb pro naše zdraví zásadní roli.
Jedná se o nejúčinější prostředek, který léčí a zabraňuje
vzniku chorob. V průběhu stárnutí klesá množství
mitochondrií a zároveň i jejich schopnost absorbovat kyslík
a vytvářet ATP (adenosintrifosfát), který je energetrickým
zdrojem pro všechny buňky. Proto nám věkem klesá
výkonnost, kterou můžeme měřit všem sportovcům
známým VO2max. Správně nastavené pohybové aktivity
tento proces nejenom zpomalují, ale je možno jej zcela
zvrátit. Ne všechny druhy pohybových aktivit mají ale
stejné účinky a hodí se pro kohokoliv.



Chronický stres může mít na metabolismus větší efekt, než je
složení stravy. Stres je důležitý mechanismus našeho těla, jak
reagovat na jakékoliv bezprostřední ohrožení (fyzické nebo
sociální), zranění nebo nemoc. Akutní stres by nám měl pomoci
dostat se ze složité situace. Stres má ale zároveň dopad na
metabolismus a pokud trvá dlouho, podepíše se to na našem
fyzickém zdraví. Příprava organismu na situace typu “uteč nebo
bojuj” vede k nárůstu hladiny krevního cukru a následně i
hladiny inzulinu a to je přesně to, čemu chceme  při úpravě 
 životního stylu zabránit.

Stres, úzkost, strach
a deprese
Největší zabijáci



Změna návyků
Nenecháme vás v tom samotné

Změnit zaryté návyky a začít se chovat zodpovědně ke
svému zdraví je ale velmi obtížné a málokdo to zvládne
sám.
K iniciaci trvalé změny životního stylu jsou třeba znalosti,
zpětná vazba, externí podpora a v neposlední řadě čas. V
rámci našeho programu vám poskytneme transfer znalostí
k udržitelné změně, detailní plán na každý den,
vyhodnocování a zpětnou vazbu ohledně vašeho pokroku
a v neposlední řadě mentální podporu. Podle našeho
názoru je 6měsíční délka programu minimální doba, která
je nutná pro udržitelnou změnu životního stylu.



Dr. Ivan Černohorský se dlouhodobě zabývá koučinkem
manažerů a sportovců. Narodil se roku 1962 v Praze. V
roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval
vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní
hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako
vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a
monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde
1993 získal postgraduální doktorát z ekonomie. V letech
1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze.
Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti
německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil
jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny
Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti
lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje
vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset
Health Coaching“, vytvořil a provozuje e-learningovou
platformu „Learn-Online“.
“Program vznikl z mé posedlosti přírodními vědami,
zejména nedávným výzkumem z oblasti evoluční biologie,
biochemie a metabolismu. Začal jsem před několika lety
poznatky postupně aplikovat sám na sebe s výsledkem, že
jsem ještě nikdy nebyl tak fit a necítil se tak dobře jako
nyní, v mých 58 letech. Před nějakou dobou ve mně uzrálo
přesvědčení, že bych mohl vědomosti týkající změn
životního stylu spojit s metodami koučinku, zejména s
know-how koučinku změny a poskytnout je ve formě
transformačního programu veřejnosti.”



 Mgr. Kamila Ulčová (NLC) je koučka s
výcvikem akreditovaným ICF –
Professional Coaching Skills, zkušená
lektorka soft skills, moderátorka a
kreativní autorka. Vystudovala sociální a
masovou komunikaci a žurnalistiku.
Téměř 20 let se věnovala televiznímu,
rozhlasovému i veřejnému moderování a
práci v médiích. Vy posledních letech své
zkušenosti s mezilidskou komunikací
propojuje s profesionálním koučinkem
osobního rozvoje. Kamila prošla
tréninkem profesionálních koučů na
prestižních školách, včetně Mindset
Academy. Zaměřuje se na koučink stresu
a stresových poruch, koučink a rozvoj
komunikačních dovedností, koučink
zdravého životního stylu a hubnutí. 



Anna Richtrová je výživová poradkyně a koučka s obrovským zájmem o
fyzické i psychické zdraví. Při svém dlouholetém pobytu ve velké Británii
vystudovala dvouletý kurz výživy na The Nutrititional healing fundation,
který spojuje intenzivní výuku výživy, anatomie a fyziologie a
naturopatických terapeutických technik, které podporují očistu organismu a
jeho samouzdravovací proces. „Otázka zdraví mě zajímala už od dětství
ale až při podrobném studiu nutriční biochemie jsem opravdu pochopila,
že skutečně jsme to, co jíme a máme tedy zodpovědnost za naše zdraví
plně ve svých rukou. Strava nejen že hraje důležitou roli při udržení ideální
váhy a prevenci civilizačních chorob, ale je také nesmírně důležitá pro
zdravý mozek a udržení psychické pohody a optimálního mentálního
výkonu. Chápat metabolické procesy a potřeby těla nám dává svobodu
toho volit si to, co je pro nás zrovna nejlepší nezávisle na zmatečných a
často konfliktních informacích všude kolem nás.“ Anna má ráda různé
kultury a životní styly. Žila jedenáct let v zahraničí a procestovala kus Jižní
Ameriky a jihovýchodní Asie. Kromě výživy má Anna dlouholetou
zkušenost s personalistikou ve výrobních firmách, kde měla možnost
spolupracovat s rozmanitým kolektivem lidí. „Vždy mě fascinovalo, jak
jsme každý jiný a zajímalo, co koho naplňuje a motivuje. Stejně tak
přistupuji i ke zdraví výživě. Každý člověk je unikát a potřebuje svůj
individuální program.“ Ve volném čase se věnuje osobnímu rozvoji, studiu
nových poznatků ze světa stravy a zdraví, a také sportu, kreslení a psaní.



Mgr. Jakub Hrubeš se v oblasti fitness a vedení lidí pohybuje už více než 10 let. Pod
rukama mu prošlo několik stovek spokojených klientů, kterým pomohl změnit život.
Jakub se v koučinku zaměřuje hlavně na singles, kterým díky svému programu
pomáhá postupně změnit své chování, myšlení a vizáž. Cílem pak není nic menšího
než svůj protějšek díky změnám najít. Kromě samotného koučování má zkušenosti z
několika manažerských pozic, kde vedl týmy o několika desítkách členů a řešil s nimi
jak běžné, tak pracovní problémy. „Postupem času jsem zjistil, že jen když lidi
pochopíte v celém rozsahu jejich myšlení, můžete jim teprve porozumět. Každý totiž
vnímáme svět úplně jinak a není proto možné někoho soudit jen podle toho, že má na
danou věc jiný názor nebo reakci.“ Kromě koučinku a vedení lidí má Jakub také
zkušenosti z Českého rozhlasu a dalších medií. Hlavně je to ale sportovec srdcem i
duší a nejlíp se cítí, když vystavuje své tělo novým stresovým faktorům. „Každé tři
měsíce se snažím změnit svoji rutinu, a to v různých spektrech fungování mého těla. Ať
už se jedná o stravování, tréninkový režim nebo například spánek, tak i ta nejmenší
změna může mít zásadní vliv a přínos.“ Největší silou Jakuba je, že své klienty dokáže
nabít energií, ukázat jim jejich potenciál a dostat je do stavu, kdy sami touží po tom
dosáhnout svého cíle. „Vždycky jsem miloval s lidmi mluvit a naslouchat jim. V případě,
že se vám pak otevře možnost, abyste jim navíc s jejich problémy pomohli a stalo se to
vaším zdrojem obživy, jedná se o vaší vysněnou profesi, kdy přestáváte vnímat čas. A
to je na tom spolu s výsledky mých klientů to nejsladší.“
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