
 

 
 
 

Mood 
Explosion 

 

Jak jste dobrý ve 

vedení týmu? 
 
 
 

"Mood explosion" on-line simulace manažerského prostředí poskytuje příležitost talentům, kteří se 
již účastnili manažerského školení, aby aplikovali svoje poznatky a posoudili své vůdčí schopnosti . 
 
 

CO ZNAMENÁ MOOD EXPLOSION SPOLEČNOST? 
 

Mood Explosion je společnost zabývající se organizací večírků a podobných akcí. 

Prostředí hry zkouší Vaši schopnost rozhodovat se pod stresem i v 

neočekávaných událostech.  

Kontakt s vnějším okolím je ve hře nezbytný např. Přístup k internet, e-mail, 

mobilní telefon nebo on-line nákupy … to všechno jsou nástroje, které máte 

během simulace k dispozici. 

Vedení společnosti Mood Explostion bude hodnotit Váš výkon formou ověřovacích 

situací a sledováním Vašich výsledků. 

Mindpal je Vás malý pomocník, který Vám bude pomáhat v rozhodování, ale i 

s orientací ve virtuálním prostředí 
 

 

JAKÝM VÝZVÁM BUDETE ČELIT? 
 

Byl jste najat na zkušební dobu 3 měsíců jako generální ředitel, který bude vést 7 manažerů. 

Vaše rozhodnutí budou hodnocena třemi kritérii:  

 Motivace ve Vašem týmu 

 Výsledky týmu 

 Dodržení rozpočtu 

Budete mít možnost testovat své vůdčí schopnosti „bez rizika“, vést různorodý tým a vytěžit z něj maximum 
v prospěch firmy. 

 

KDO JE ČLENEM VAŠEHO TÝMU? 
 

Váš tým se skládá ze 7 členů s velmi odlišnými profily  
Informace, které budete znát předem – Jméno | Věk  | Pozici  

 Larry | 47 let | Marketing  Manager 

 Ruth | 35 let | Senior Producer  

 Steve | 30 let | Senior Producer  

 Pat | 27 let | Account Executive 

 Helen | 39 let | Senior Financial 

 Vince | 35 let | Account Executive 

 Nick | 32 let | Sales and  New Business



Co budete muset zjistit? 

Kdo je kdo? 
Jaké mají jednotlivci zkušenosti?  

Co se od nich očekává?  

Co je motivuje? 

Jaký je jejich potenciál?... 

 
Co jsi slyšel? 

Ani jeden z předešlých manažerů na Tvé pozici se příliš dlouho nezdržel… 
 

 

VÝSLEDKY WORKSHOPU 
 

Ve všech situacích v rámci Mood Explosion budete moci "zastavit" a "myslet" a studovat dopad Vašeho jednání na 

různé ukazatele. Každý tým bude mít "Learning Journal" k propagaci vědomých rozhodnutí a úmyslných akčních 

plánů. 

Máte k dispozici "3 měsíce", abyste si zkusili své dosavadní znalosti o řízení  týmu - na konci každého měsíce obdržíte 

podrobnou zprávu o vašem výkonu. Nemůžete změnit předchozí rozhodnutí, ale v budoucnu se můžete naučit dělat 

věci jinak, a hlavně lépe. 
 
Tento workshop umožňuje: 

 Vědomé zaměření na téma vedení týmu, poskytnutí prostoru pro experimentování a reflexi 

 Konsolidace výuky z dřívějších programů se zaměřením na vedení týmu. Aplikace znalostí k nalezení správné 

rovnováhy mezi rychlostí a důkladností při rozhodování s cílem optimalizovat motivaci a výkon podřízených při 

dosahování obchodní cílů 

 Adaptace vlastního stylu vedení: Na co se musím zaměřit? 
 

 
 
 

Délka trvání: Dvě varianty: ½ den nebo 1 den. Skupina 12 účastníků (3 osoby v podskupině= 1 počítač)  

 
 
 
 

DYNARGIE?  
 

  

    Kvalita: Naše workshopy jsou soustavně hodnoceny 3 ze 4 nebo vyšší 
 

 
    Zkušenosti: Naši certifikovaní konzultanti mají alespoň 5 let předchozí odborné praxe 

 

 
    Tradice: 75 % našich konzultantů s námi zůstává po dobu 5 let nebo déle 

 

 
    Mezinárodní Přístup: Dynargie byla utvářena na 4 kontinentech, 14 časových pásmech a v 11 jazycích 

 

 

O DYNARGII 
 

Po 35 letech dynamického rozvoje má dnešní Dynargie globální síť se zastoupením od Jakarty po Mexico City, se silnou 

přítomností v Evropě. V ČR úspěšně působíme již 25 let a zaměstnáváme špičkové lektory, kteří dokážou odhalit a plně 

rozvinout potenciál koučovaných. Našimi tréninkovými metodami optimalizujeme procesy ve vedení firem, 

zjednodušujeme komunikaci a zlepšujeme obchodní dovednosti našich obchodních partnerů. Tím přispíváme k lepším 

obchodním výsledkům svých zákazníků. 

 

www.dynargie.cz 

http://www.dynargie.cz/

