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Obsah:  
 

• Jak efektivně použít participativní a direktivní styl vedení? 

 

• Jak využívat empatii a asertivitu? 

 

• Jak stanovovat cíle (SMART, Balanced scorecard)? 

 

• Jak užít participativního a direktivního přístupu k podřízeným? 

 

• Jak říci "ne" demotivovaným podřízeným spolupracovníkům? 

 

• Jak přiznat vlastní omyl? 

 

• Jak rozvíjet efektivní komunikaci na základě vědomého užívání komunikačních pravidel? 

 

• Jak vytvářet osobní pozitivní přístup a postoj ke změně? 

 

• Na co zaměřit  a jak strukturovat hodnotící rozhovor? 

 

• Jak dávat zpětnou vazbu? 

 

• Jak motivovat podřízené na základě „Motivační rakety“? 

 

• Jak efektivně zvládat konflikty? 

 

• Jaké jsou čtyři  základní pravidla komunikace pro manažera? 

 

• Jak zapojit podřízeného do řešení úkolu a nedělat věci za něj? 

 

• Jaké jsou dva přístupy při pokárání podřízeného a jak tyto přístupy uplatnit? 

 

• Jak nastavit efektivní systém kontroly? 

 

 

 

Délka trvání: 2 dny (9:00 – 17:00) 

Víte, co se dnes očekává od manažera? 

Vedení lidí a komunikace s podřízeným  
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 Manažerský trénink 
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Obsah:  

 
• Efektivní komunikace s kolegy a podřízenými. 

 

• Jaké jsou hlavní překážky hierarchické komunikace a jak je překonávat? 

 

• Jak "prodat" názor nadřízenému, jak ho efektivně informovat  a jak mu poskytnout zpětnou 

vazbu?  

 

• Efektivní komunikace a spolupráce v týmu. 

 

• Co se očekává od týmového vedoucího a co se očekává od člena týmu?  

 

• Jak vést a řídit týmové porady a efektivně  využívat pravidla týmového vedení? 

 

• Dovednosti přípravy, organizace a hodnocení pravidelných setkání, výměn  informací a 

setkání za účelem řešení problémů. 

 

• Dovednosti využití potenciálu všech členů v týmu. 

 

 

 

 

 

 

Délka trvání: 2 dny (9:00 – 17:00) 

Chcete se naučit efektivně komunikovat s nadřízeným a cíleně 

vést týmové porady? 

Vedení porad a komunikace s nadřízeným 
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 Manažerský trénink 
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Obsah:  

 

• Jaký je rozdíl mezi lídrem a manažerem? 

• Co se dnes očekává od lídra? 

• Znáte kritéria pro výběr stylu vedení? 

• Kdy zvolit jednotlivé styly vedení lidí? 

• Jak správně přesvědčit a motivovat výběrem vhodného stylu vedení? 

• Zpětná vazba z analýzy dotazníků Situační styly vedení lidí.  

• Praktické procvičování jednotlivých stylů vedení lidí. 

• Součástí semináře je analýza online dotazníku „Styly vedení lidí“ ZDARMA. 

 

Tento program nabízíme i v E-learningové formě. Díky tomuto e-learningovému nástroji mohou 

účastníci z pohodlí domova ověřit znalosti nabyté v rámci školení nebo naopak zjistit své silné 

stránky a prostor na zlepšení před školením.  

 

 

 

 

 

Délka trvání: 2 dny (9:00 – 17:00) 

Jak vhodně zvolit styl vedení na základně úrovně připravenosti 

podřízených? 

 

Styly vedení lidí 
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 Manažerský trénink 
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Obsah:  

 

• Jak uplatnit zásady Stakeholder Managementu při prosazení konkrétní změny? 

• Jak prosadit strategické změny v týmu pomocí nástrojů Stakeholder Analysis 

 

 

 

 

 

Délka trvání: 1 den (9:00 – 17:00) 

Co je to Stakeholder Management? 
 

Stakeholder Management  



Obsah: 

• Co očekáváme od manažera při vedení lidí? 

• Jaký je rozdíl mezi technikami a přístupem v manažerské práci? 

• Co je to koučink? 

• Jak efektivně koučovat své podřízené z pozice manažera? 

• Jaké vlastnosti by měl mít efektivní kouč? 

• Jak vytvořit změnu přístupu (myšlení) k podřízeným? 

• Jak vybudovat „koučinkové prizma“? 

• Jak u manažerského koučinku uplatnit metodu GROW? 

• Jaké hlavní otázky máme pro stanovení cílů? 

• Jaké hlavní otázky máme pro posouzení reality? 

• Jaké hlavní otázky máme pro výběr možností řešení? 

• Jaké hlavní otázky máme pro zabezpečení motivace a akčního plánu? 

• Praktický nácvik jednotlivých fází. 

• Vytvoření koučovacích párů. 

• Plán uplatnění poznatků. 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

 

 

Manažer koučem 
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 Manažerský trénink 

Jak se liší koučink od mentoringu? 



Obsah: 

• Co znamená „strategické myšlení“? 

• Jaké jsou cíle a nástroje strategického plánování a řízení? 

• Jaké jsou dva základní faktory určující strategii? 

• Stanovení vize, mise a základních hodnot organizace. 

• Analýza silných a slabých stránek podniku a její využití při stanovení strategie. 

• Strategická segmentace trhu a její využití v podnikovém řízení. 

• Stanovení konkurenční pozice. 

• Jak stanovit správnou strategii? 

• Nástroje pro řízení lidí na základě prioritních cílů. 

• Manažerské procesy spojené se strategickým plánováním a řízením. 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

 

 

Strategické řízení 
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 Manažerský trénink 

Jaké jsou základní fáze při tvorbě strategie? 
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Obsah:  

 
 

 

• Jaké jsou 3 hlavní podmínky pro úspěšný projekt? 

 

• Které hlavní fáze má projekt? 

 

• Jak co nejlépe naplánovat projekt? 

 

• Jaké jsou hlavní nástroje používané při řízení projektu? 

 

• Praktické příklady pro použití: Work Breakdown Structure, Kritické cesty, Řízení rizika a další. 

 

• Jak efektivně používat počítačovou podporu (Microsoft)? 

 

• Co se hlavně očekává od vedoucího projektu při vedení lidí? 

 

• Kdo jsou nejdůležitější partneři v komunikaci pro projektového manažera? 

 

• Jaké jsou základní přístupy při vedení lidí v projektech? 

 

• Jak efektivně využít systém kontroly při vedení lidí v projektech? 

 

• Jak efektivně dávat zpětnou vazbu? 

 

• Jak chválit a kárat při vedení lidí v projektech? 

 

• Jak ukončit projekt? 

. 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Jak efektivně vést projekty? 

Projektové řízení 
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 Manažerský trénink 
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Obsah:  

 

• Úvod do podnikatelského myšlení. 

 

• Základní finanční výkazy – Výsledovka a Rozvaha. 

 

• Základní finanční terminologie (obecná). 

 

• Odpisy. 

 

• Aktiva/Pasiva. 

 

• Předpověď Cash Flow. 

 

• Cíle/Budgety. 

 

• Bod zvratu. 

 

• Jednotkové náklady nebo analýza výsledovky. 

 

• Úvod k poměrovým ukazatelům (Obrátka aktiv, ROS, a ROA). 

 

• Poměrové ukazatele (OA, ROS, ROA, RONA, atd). 

 

• Dopady manažerských rozhodnutí na výsledek (produktivita, vstupní ceny, kvalita, expanze, 

zákaznická orientace). 

 

• EVA, EBIT, EBITDA. 

 

• Plán osobního zlepšení a uplatnění poznatků. 

 

• Hodnocení modulu 

. 

 

 

Délka trvání: 2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Chcete se naučit rychlé orientaci ve finančních výkazech? 

Základy financí pro nefinanční manažery 
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Obsah:  

 
• Jak se připravit na jednání s (potenciálním) klientem? 

 

• Jak vytvořit první dojem a uspět v úvodu jednání s (potenciálním) klientem? 

 

• Jak efektivně zvládnou akvizici nových privátních klientů? 

 

• Telefonické domluvení schůzky. 

 

• Jak flexibilně reagovat na neočekávané informace při jednání s klientem? 

 

• Důležitost neverbální komunikace a pozitivního přístupu ke klientovi. 

 

• Jak odmítnout neakceptovatelný požadavek klienta? 

 

• Prezentování alternativních návrhů a motivace klienta. 

 

• Naslouchání do posledního slova. 

 

• 4 základní metody ukončení jednání. 

 

• Osobní plán uplatnění poznatků 

 

 

 

Délka trvání: 2-4 dny (9:00 – 17:00) 

Víte, jak se připravit na obchodní jednání? 

Prodejní a obchodní dovednosti 
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 Obchodní trénink 
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Obsah:  

 

 

• Dvě základní kritéria pro zjištění motivence klienta: 

 

 Vzájemný vztah (motivace) 

 

 Znalost produktu (kompetence) 

 

• Případová studie: 4 základní přístupy v jednání s klientem. 

 

• Uplatnění stylu prodeje na konkrétní klienty. 

 

• Praktický nácvik jednotlivých stylů prodeje. 

 

• Stanovení ambiciózních cílů na další osobní rozvoj. 

 

• Osobní plán uplatnění poznatků. 

 

• Součástí semináře je analýza online dotazníku „Styly prodeje“ ZDARMA. 

 

 

 

Délka trvání: 2 dny (9:00 – 17:00) 

Jaké jsou čtyři základní styly prodeje? 

Situační styly prodeje 
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Obsah:  

 
• Jaké jsou hlavní podmínky úspěchu při vyjednávání? 

 

• Jak nejlépe připravit důležité vyjednávání? 

 

• Stanovení parametrů NAV, RAV, PAV pro vyjednávání. 

 

• Jakou strategii při vyjednávání zvolit? 

 

• Poziční a principiální vyjednávání. 

 

• Stanovení Batny. 

 

• Jaké jsou hlavní fáze vyjednávání? 

 

• Jak přesvědčit cílenými argumenty? 

 

• Jak asertivně zvládat kritické situace ve vyjednávání? 

 

• Jak reagovat na různé typy námitek? 

 

• Kdy a jak ukončit vyjednávání? 

 

• Jaká základní pravidla etikety je dobré při vyjednávání dodržet? 

 

• Praktický nácvik vyjednávání. 

 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Chcete se naučit vyjednávat? 

Vyjednávání 
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 Obchodní trénink 
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Obsah:  

 
• Na čem závisí jednání zákazníka? 

 

• Jakých 5 hlavních kvalit očekáváme od pracovníka ve styku se zákazníkem? 

 

• Jaké typy otázek máme a jak je nejlépe použít? 

 

• Důležitost prvních pěti sekund v rozhovoru se zákazníkem. 

 

• Jak uplatnit základní 4 pravidla komunikace v rozhovoru se zákazníkem? 

 

• Jak vytvářet pozitivní prizma zákazníka? 

 

• Jak efektivně naslouchat? 

 

• Jak reagovat na námitky podle metody UNO? 

 

• Jak efektivně řešit stížnosti zákazníků? 

 

• Jak pozitivně říci zákazníkovi „ne“? 

 

• Jak asertivně zvládat konfliktní situace? 

 

• Jak se vyhnout agresivnímu a submisivnímu jednání? 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Jak zjistit potřeby zákazníka a cíleně argumentovat? 

Komunikace se zákazníkem 
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Obsah:  

 
• Co se očekává od vedoucího týmu? 

 

• Jaký je rozdíl mezi týmem a skupinou? 

 

• Jaké jsou základní projevy členů v týmu? 

 

• Jaké jsou podmínky efektivní týmové spolupráce? 

 

• Jaké jsou role jednotlivých členů týmu? 

 

• Jak vést tým k získání společného týmového rozhodnutí? 

 

• Jak efektivně vyřešit problém pomocí týmové práce? 

 

• Individuální analýza na základě typologie MBTI nebo Belbin. 

 

• Praktické příklady týmové spolupráce za použití kreativních synektických metod. 

 

 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Jak využít potenciál všech členů týmu? 

Vedení týmu a týmová spolupáce 
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Obsah:  

 
• Jak se projevují základní faktory určující chování: vlastní kultura, osobnost a situace? 

 

• Jak efektivně naslouchat a ukázat pochopení a uznání? 

 

• Jak ovlivňují interkulturní rozdíly jednání na pracovišti? 

 

• Pět základních dimenzí kultury 

 

• Popis profilu různých zemí 

 

• Hierarchie a její efekt na kulturu 

 

• Styly komunikace v různých kulturách 

 

• Skrytý význam mezikulturní komunikace 

 

• Jak efektivně komunikovat v různých kulturách 

 

• Konverzační témata různých kultur 

 

• Jak vybrat správný styl vedení 

 

• Motivace zaměstnanců 

 

• Poskytování zpětné vazby 

 

• Základní hodnoty a důsledky pro podnikání 

 

• Příležitost procvičování rolí a práce na případových studiích ve skupině 

 

• Zpětná vazba od konzultanta 

 

• Vytvoření mezikulturního akčního plánu 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Jaké jsou základní interkulturní rozdíly mezi jednotlivými státy? 

Interkulturní komunikace 
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Osobní a týmový rozvoj 
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Obsah:  

 

• Techniky pro lepší komunikaci ve virtuálních týmech. 

• Nejlepší cesta k vytvoření dobrých virtuálních vztahů. 

• Identifikace, co motivuje zaměstnance ke spolupráci a aktivitě ve virtuálním světě? 

• Co zaměstnanci mají a nemají rádi ve virtuální komunikaci? 

• Jaké vyvstávají problémy při práci ve virtuálních týmech? 

• Jak kompenzovat nedostatek interakce tváří v tvář ve virtuálních týmech? 

• Nejlepší způsob, jak virtuálně ovlivňovat a přesvědčovat ostatní. 

• Jak nejlépe předat pozitivní a negativní zpětnou vazbu virtuální cestou? 

• Učení technik, jak zapojit a získat produktivní reakce od virtuálních členů týmu.  

• Usnadnění rozdílných typů meetingů dle účelu i výstupu.  

• Jak vzbudit pozornost u pasivního publika? 

• Hlas je nejdůležitějším nástrojem při virtuálním meetingu. 

• Jak využít váš hlas k udržení pozornosti členů virtuálního týmu? 

• Nejlepší způsob, jak od členů vašeho týmu získat závazek k akci. 

• Praktický nácvik meetingu a získání zpětné vazby od lektora. 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Jaký druh komunikace funguje nejlépe dle situace (emaily, 

telefonní volání, chat, video konference atd.)? 

Virtuální komunikace 
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Obsah:  

 
• Jak řídit čas podle zásad Time managementu IV. generace? 

 

• Řízení podnikatelských zdrojů (lidé, čas, peníze, know-how) na základě stanovených priorit. 

 

• Jaké jsou zásady plánování na základě stanovených prioritních cílů? 

 

• Jak efektivně využít plánovacích nástrojů a pomůcek? 

 

• Jak vybudovat užitečné návyky pro řízení sebe sama? 

 

• Jak asertivně bránit svůj čas? 

 

• Jak říci „Ne“ kolegům, kteří ohrožují náš čas? 

 

• Jak efektivně zpracovávat e-maily a poštu? 

 

• Jak  efektivně telefonovat? 

 

• Jak vhodně delegovat? 

 

• Jaké jsou hlavní příčiny nerovnováhy work-life balance? 

 

• Jaké jsou projevy syndromu burn-out a jaké je zvládat? 

 

• Jak na tyto projevy reagovat? 

 

• Jak předcházet syndromu burn-out formou prevence? 

 

• Jak prakticky uplatňovat zásady Time managementu IV. generace? 

 

• Pohybové poradenství a dietologie – individuální poradenství. 

 

• Relaxační a protistresové techniky – přehled a nácvik. 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Jak stanovovat prioritní cíle – v práci i soukromí? 

Time Management IV. generace 
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Obsah:  

 
• Co je to stres? 

 

• Jaká je první stresová reakce při kritické situaci a jak ji zvládnout? 

 

• Jaké jsou základní fyziologické a psychické projevy stresu? 

 

• Jak na tyto projevy reagovat? 

 

• Jak předcházet stresu formou prevence? 

 

• Jak se vyhnout stresovým situacím na základě transakční analýzy? 

 

• Jak zvládat konfliktní situace na pracovišti? 

 

• Stresové vzorce v komunikaci. 

 

• Zlepšení klimatu na pracovišti. 

 

• Relaxační a protistresové techniky – přehled a nácvik. 

 

 

 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Jak jednat ve strestových situacích? 

Stress Management 
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www.dynargie.cz 

Obsah:  

 
• Co je to konflikt? 

 

• Jakých je 5 základních strategií při řešení konfliktu? 

 

• Jak tyto strategie efektivně uplatnit? 

 

• Jak profesionálně řešit námitky zákazníků? 

 

• Jak vyřešit stížnost metodou osobní angažovanosti? 

 

• Jak předcházet konfliktům metodou UNO? 

 

• Jak dávat asertivní zpětnou vazbu kolegům a podřízeným? 

 

• Jak odmítnout neakceptovatelné požadavky? 

 

• Jak řešit konflikty na základě individuální typologie? 

 

• Jak asertivně zvládat konflikty? 

 

• Jaké jsou metody zvládání konfliktů dle Thomase-Kilmanna? 

 

 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Jaké jsou hlavní možné zdroje pracovních konfliktů? 

Zvládání konfliktů 
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Obsah:  

 

• Jaký je původ etikety, historie a dnešní aplikace? 

 

• Jaké jsou zásady při zdravení, představování a podávání ruky? 

 

• Jaké jsou zásady při chůzi na ulici, vstupování do restaurace, chůze do schodů? 

 

• Jak se chovat při různých společenských a pracovních příležitostech? 

 

• Jaké jsou zásady small talku? 

 

• Jak si připíjet a jak pronést proslov? 

 

• Jak se chovat u stolu? 

 

• Jak se vhodně oblékat? 

 

• Jak posílit svou vlastní image? 

 

 

 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Co pro Vás znamená etiketa? 

Etiketa 
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Obsah:  

 
• Jaké hlavní cíle může mít prezentace? 

 

• Jak nejlépe prezentaci připravit a strukturovat? 

 

• Jak v prezentaci prodat myšlenku a přesvědčit druhé? 

 

• Jak řídit diskusi? 

 

• Jak zvládnout kritiku? 

 

• Jak čelit útočným a agresivním výpadům? 

 

• Jak používat pozitivní řeč? 

 

• Jak použít čtyři základní pravidla komunikace pro profesionální prezentaci? 

 

• Jak efektivně používat technické pomůcky při prezentaci? 

 

• Jak zvládat trému? 

 

• Jak zvládat kritické situace při prezentaci? 

 

• Jak použít techniku zpětného dotazu? 

 

• Jak uplatnit hlavní zásady rétoriky? 

 

• Plán osobního zlepšení a uplatnění poznatků. 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Víte, jak přesvědčivě prezentovat? 

Prezentační dovednosti  
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Obsah:  

 

 

• Jaké hlavní kvality by měl mít školitel při školení? 

 

• Jak získat a udržet přirozenou autoritu při vedení interního tréninku? 

 

• Jak profesionálně prodat myšlenku při školení? 

 

• Jak udržet pozornost účastníků interního tréninku? 

 

• Jak profesionálně vést diskusi? 

 

• Jak dávat správně zpětnou vazbu? 

 

• Jak využít hlavní pravidla verbální a neverbální komunikace při interním tréninku? 

 

• Jak se vyrovnat s různými rušivými vlivy? 

 

 

 

Délka trvání: 1-2 dny (9:00 – 17:00) 

 

Jaká je hlavní role školitele při vedení interního tréninku? 

 

Trénink trenérů 
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 REALIZACE  DC a AC 

  

Abychom změřili a objektivně vyhodnotili stanovené kompetence provádí DC a AC min. 2 - 3 hodnotitelé.  

Skupina 8 účastníků projde v půldenním DC a AC těmito aktivitami: 

  

1.Prezentace – každý účastník ve skupině dostane zadání prezentace, která je zaměřena např. na představení, na jeho 

úspěchy a na to, co by chtěl v kariéře do budoucna dosáhnout. 

  

2. Prodejní rozhovor – každý účastník obdrží zadání případové studie, kde jeho cílem je představit a prodat 

výrobek/službu.  

  

3.Vyjednávání v týmu – účastníci budou rozděleni do 2 podskupin. Každá podskupina zvlášť dostane zadání případové 

studie s cílem vyjednat co nejlepší podmínky. 

  

4.Osobnostní test  

  

  

Časová náročnost:  0,5 den pro skupinu 8 manažerů. 

  

  

  

VYHODNOCENÍ 

  

a) Krátkou zpětnou vazbu obdrží každý kandidát na konci dne, kdy DC/AC bylo uskutečněno.  

  

b) Dynargie zpracuje veškeré výstupy z DC a AC a připraví celkovou hodnotící zprávu. Tato hodnotící zpráva bude 

sloužit jako podklad k cílené přípravě vzdělávacího programu. 

  

Dynargie dále zpracuje individuální hodnotící zprávy s výsledky jednotlivých účastníků. 

  

Eventuálně mohou proběhnout krátké zpětné vazby na základě individuální hodnotící zprávy. 

 

 

Cílem je přesné definování a identifikace měřených kompetencí 

jednotlivých účastníků. 

Realizace Assessment/Development Center 
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Ideální diagnostický nástroj před zaváděním změn  

ve vaší společnosti 

BE-SAY-DO 
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Online dotazník „BE-SAY-DO“: 

Přemýšleli jste někdy, proč se žádaná změna nedostavuje nebo je implementace 

příliš pomalá, přestože maté všechny podmínky a předpoklady splněné? Be-Say-

Do (dále BSD) je metoda Dynargie o přizpůsobení myšlení jednotlivců, týmů nebo 

firem do nové reality. Na základě dvouletého výzkumu v šesti zemích používá 

komplexní, strukturovaný a přitom jednoduchý přístup k posouzení, co je dnešní 

BSD profil a jaký druh BSD profilu by měl jednotlivec přijmout. Odhaluje a 

předpovídá, jaké faktory myšlení mají zásadní význam a jaké kroky je třeba 

uskutečnit, aby se dařilo. Podívejte se na Philippeho zkušenosti s BSD ve videu! 

 

Rozsah:     odkaz na video 

4 x 1 den 

 

Optimální počet účastníků:                  

  5 – 10 osob 

 

Nyní dostupné pouze v angličtině! 

 

Osobní a týmový rozvoj 
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Na základě informací obdržených e-mailem, účastník vyplní dotazník MBTI. Do pěti 

pracovních dnů ze zpracován výstup. Výstup je následně komunikován s lektorem při 

osobním setkání popřípadě přes Skype. 

 

 

Výstup: 

 
• Rozpoznání vlastních preferencí 

 

• Identifikace přirozených schopností, intelektu a talentu 

 

• Definování pracovních preferencí 

 

• Prevence syndromu vyhoření 

 

• Individuální poradenství na základě osobnostní typologie MBTI. 

 

Online dotazník typologie osobnosti a kariérního plánování 

Typologie osobnosti MBTI 
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Mood Explosion 
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E-learning 

People managing simulator (interactive e-learning) 

Interaktivní teamová online hra: 

Workshop "Mood explosion" poskytuje příležitost IOC středním manažerům, 

kteří se již účastnili školení "Leadership @ IOC", aby aplikovali, co se 

naučili, a posoudili své vůdčí schopnosti v simulaci skutečné hry. 

Účastníci, rozděleni do malých skupin od 2 do 3 lidí, efektivně řídí 

prostřednictvím obrazovky počítače virtuální tým pomocí přímých zpráv, 

přičemž musí dosáhnout náročných obchodních cílů. 

 

CÍLE 
• Nechat účastníky v situaci virtuální reality testovat své vůdčí schopnosti 

"bez rizika" 

• Nechat účastníky zjišťovat, jak získat to nejlepší z (velmi) různorodých 

přímých zpráv z hlediska chování. 

• Vést účastníky k nalezení správné rovnováhy mezi rychlostí a důkladností 

při rozhodování s cílem optimalizovat motivaci a výkon přímých zpráv při 

dosahování obchodních cílů. 

• Vytvoření proaktivity a zábavy prostřednictvím konkurenčního prostředí: 

na konci dostane každá skupina účastníků skóre na základě svých 

úspěchů a bude zde vítězný tým! 

 

odkaz na video 

 

 

Rozsah:      

1 den 

 

Optimální počet účastníků:                  

  max 12 osob (4 skupiny po 3 osobách) 

 

Nyní dostupné pouze v angličtině! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFaTXcAFSjQ
https://www.youtube.com/watch?v=UFaTXcAFSjQ


Naši lektoři 

Pavel Cetkovský, Dynargie ČR 
 

Specializace: Programy pro management a projekty 

zaměřené na zvýšení efektivity manažerských a 

prodejních procesů, individuální koučink, 

vyjednávání.  

 

 

 

Jorge Cooper, Dynargie ČR 
 

Specializace: Manažerské dovednosti, prodejní 

dovednosti, prezentační dovednosti, vyjednávání, 

mezikulturní komunikace.  

 

 

 

 

Jan Habeš, Dynargie ČR 
 

Specializace: Trénink trenérů, individuální koučink, 

marketing strategie, firemní strategie. 

 

 

 

Miriam Fridrich, Dynargie ČR 
 

Specializace: Klientský servis, manažerské 

dovednosti a vyjednávání, prodejní dovednosti, 

team-building, stress management, projektový 

management. 
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Joao Barbosa, Dynargie PT 
 

Specializace: Manažerské dovednosti, vyjednávání 

a rozhodovací strategie, individuální koučink. 

Ilona Nápravníková, Dynargie ČR 

 
Specializace: Interní komunikace, psychologické a 

sociologické aspekty managementu, manažerské 

dovednosti, motivace a rozvoj zaměstnanců. 

Naši lektoři 

Adresa:   pentahotel Prague 

 Sokolovská 112/56, 180 00, Praha 8 
 

 

Cestovní instrukce:  

 

Dvě stanice od zastávky metra „Florenc“ 

tramvají číslo 8 nebo 3 do stanice „Křižíkova“ nebo „Urxova“. 

 

V okolí hotelu jsou parkovací zóny. Fialová zóna umožňuje 

parkování od 20:00 do 8:00 zdarma poté pak 30 CZK za hodinu 

až na 8 hodin.  

Hotel umožňuje celodenní parkování za 590 CZK (vč. DPH). 

                          

 Místo konání otevřených seminářů 

www.dynargie.cz 
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 Kontaktní údaje 

 

Kontaktní údaje společnosti Dynargie, s. r. o. 

Dynargie, s. r. o. 

V Závětří 6/1478 

170 00 Praha 7 – Holešovice 

 

 

Další informace o lektorech a společnosti Dynargie, s.r.o. naleznete na 

www.dynargie.cz, telefonním čísle +420 220 560 887 nebo nás můžete 

kontaktovat na emailu veronika.pavlasova@dynargie.com 

 

 

Těšíme se na spolupráci! 
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Po 35 letech dynamického rozvoje má Dynargie dnes globální síť se zastoupením od 

Jakarty po Mexico City, se silnou přítomností v Evropě. V ČR úspěšně působíme již 

25 let a zaměstnáváme špičkové konzultanty, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ve světě dynargie 


