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Telefon  

 
E-mail  

 
Web 

731 531 509  kvapil@mindtreat.art  mindtreat.art 

„Uvědomil jsem si, že chci pomáhat ostatním 
rozvinout jejich potenciál, aby byli šťastní 
a vyrovnaní. Koučování klientů je k uskutečnění 
této mé životní cesty ideální způsob. Na mých 
individuálních sezeních si klienti nacházejí svůj 
vlastní smysl, který poté uplatňují v jakékoliv 
životní roli. Klienti mi často říkají, 
jak je překvapuje, že přemýšlet nahlas má úplně 
jiný dopad než přemýšlet v duchu sám.“ 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

COMPANY SALES MANAGER  
Raiffeisenbank, a.s.  

/ Duben 2019–dosud 

• Nastavování benefitů Raiffeisenbank pro zaměstnance vybraných firem 
(cca 130 firem na Střední a Severní Moravě) – komunikace s personálními 

manažery společností; upevňování vztahů, realizace školení např. Finanční 
gramotnost pro zaměstnance, marketingové akce (Káva s Raiffkou atd.). 

• Spolupráce s řediteli jednotlivých poboček. 
• Na pozici jsem byl vybrán kvůli svým komunikačním schopnostem a umění 

jednoduše a nenásilně navázat kontakt. Mým cílem je udržovat dlouhodobý 
funkční vztah s firmou a hledat nové příležitosti pro akvizice. 
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ŘEDITEL POBOČKY V PŘEROVĚ  
Raiffeisenbank, a.s.  

/ Duben 2019–Duben 2020 

• Vedení týmu bankéřů, řízení aktivit, zodpovědnost za výsledky, obchodní činnost 
z oblasti osobních i firemních financí, spotřebitelských úvěrů, investic 

a pojištění. Navázání několika firem do portfolia partnerských společností – 
na základě dobrých výsledků v této oblasti mi byla nabídnuta pozice Company 

Sales Manager pro Střední a Severní Moravu. 

TRENÉR A KOUČ  
Česká pojišťovna, a.s. 

/ 2016–2019 

• Zaměření se na inovaci, kvalitu a dynamiku školení a workshopů v oblasti 
životního a neživotního pojištění a finančního poradenství České pojišťovny 

a Generali Pojišťovny.  
• Ke splnění této vize jsem přispěl díky těmto silným stránkám:  

 Kreativita a dynamická školení – je pro mě důležité pracovat 
s lidmi inovativně a lidsky, rád využívám humor a nadsázku. 
Zaměřuji se na nové a osvědčené trendy v oblasti vzdělávání 
dospělých a psychologii mezilidských vztahů. (př.: vytváření 
metodiky pro jednotlivé kurzy a workshopy, budování vztahu 
mezi poradcem a klientem.) 

 Komunikativnost a přirozený talent pro práci s lidmi – práce 
s lidmi mě nabíjí, zejména když mohu ostatní motivovat 
a podpořit v tom, aby zúročili svůj vlastní potenciál. 
(př.: koučink a mentorink, modelování vedení rozhovoru 
s klientem). 
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TRENÉR MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ A KOUČ 
Meopta – optika, s.r.o 

/ 2011–2016 

• Tuto pozici jsem v Meoptě otevíral. Přes počáteční nedůvěru zaměstnanců se mi 
podařilo úspěšně vytvořit sedm dvoudenních školení, které jsem realizoval 

napříč odděleními.  
• Největším úspěchem považuji zpětnou vazbu od účastníků seminářů, kteří 

oceňovali můj lidský přístup, schopnost pobavit i zároveň přivést k hlubšímu 
zamyšlení se nad sebou, svými postoji a hodnotami. 

• Druhým osobním úspěchem považuji prosazení individuálního koučování 
manažerů a ředitelů. Tento projekt měl jasně nastavené principy, etický kodex 

a způsob podávání zpětné vazby. Koučování jsem nabídl dvaceti manažerům, 
odkoučováno přibližně 150 hodin. Manažeři oceňovali můj empatický přístup, 

důvěryhodnost a profesionalitu. 

LEKTOR AJ A METODIK INTERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ   
Meopta – optika, s.r.o 

/ 2011–2016 

ORGANIZÁTOR A MODERÁTOR  
Meopta – optika, s.r.o 

/ 2011–2016 

• Reprezentační firemní ples, sportovní a rodinný den společnosti a další firemní 
akce. 

UČITEL HISTORIE, ANGLICKÉHO JAZYKA  
A TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Gymnázium Šternberk  

/ 2007–2011 

PRACOVNÍ A STUDIJNÍ POBYT V USA A UK 
2003–2007  
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VZDĚLÁNÍ 

UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY  
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta  

/ 2008–2011 

• Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury – zakončeno státní závěrečnou 
zkouškou a obhajobou závěrečné práce. 

UČITELSTVÍ TV PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A HISTORIE  
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury a Filozofická fakulta 

 / 1997–2003 

• Získání titulu Mgr. 

GYMNÁZIUM OLOMOUC-HEJČÍN 
Olomouc  

/ 1990–1997 

• Zakončeno maturitní zkouškou. 
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LICENCE, CERTIFIKÁTY A KURZY 

• Mindfulness – všímavost – 2018. 
• Improvizace v komunikaci a storytelling I., II. – 2017. 
• Příprava na akreditaci ICF (titul ACC – Associated Certified Coach) – 2015. 
• Coach the soul rather than ego – (18 hodin) školení vedené koučkou Rea T. 

Chois, MCC – 2015. 
• Akreditovaný profesionální kouč (licence akreditovaná u ICF – 94 hodin ACSTH 

– Approved Coach Specific Training Hours) – 2014. 
• Individuální trénink pro trenéry – 2011 (60 hodin) 
• Komplexně proškolen v měkkých dovednostech (2011–2014) – (přes 30 školení - 

př. Vedení porad, Řešení konfliktů, Time management, Týmová spolupráce, 
Prezentační dovednosti…). 
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