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Jak se vyrovnat 
se změnou

Změna a zvládnutí  
emocí na obou stranách

Snazší  
zavádění změny

Jak 
dotahovat

Kurz zaměřený na řízení změny. Jak poznat, že je 
změna nutná, efektivně nastavit cíle, zapojit do 
procesu změny lidi okolo, komunikovat změnu 
tak, aby přesvědčila ostatní a co nejméně bolela, 
zvládnout obranné mechanismy, vystoupit ze 
zajetých kolejí a podívat se na problém novýma 
očima. Dotáhnout změnu do podoby, kdy bude 
užitečná a efektivní, ne jen změna pro změnu.

Určeno pro ty, kteří by rádi změnu realizovali 
a potřebovali by zjistit, jak nejlépe na to. Také 
pro ty, kteří by nejraději udrželi vše při starém 
a potřebují tipy, jak se změnou pracovat. Pro ty, 
kteří se změně nebrání, rádi by ji udělali tak, aby 
minimalizovali rizika a maximalizovali pozitivní 
dopady.

Prostě užitečný kurz pro setkání se změnou.

Změna a práce se změnou    To už tady bylo 
a nefungovalo to    Jinak a nově!    Kroky odněkud 
někam    Přidat, přestat, pokračovat …

Change management
Jak přehodit výhybku



Vybavení 
pro  

„zajímavé  
časy“.

Změna 
od začátku až 
do zdárného 

konce.

Komunikační 
a přesvědčovací 

techniky.

Návody na práci 
s emocemi 

u sebe 
i u druhých.

Jak přemýšlet 
tak, aby změna 
nastala, aby co 

nejméně překážela, 
aby co nejvíce 

fungovala.

Co si z kurzu odnesete?

MÍSTO 
KONÁNÍ

ROZSAH  
KURZU

TERMÍN

GARANT
PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
Honza má originální nápady, často 
tvoří nové techniky. Umí vymyslet 
zajímavé metody, které jsou pro 
lidi dobře pochopitelné, užitečné 
a snadno aplikovatelné v praxi. 
Metodicky nás podporuje při tvorbě 
kurzů. I v průběhu školení dokáže 
rychle reagovat na novou situaci, aby 
skupina mohla dosáhnout svého cíle.

Honza dlouhé roky šermuje, 
střílí z luku a jezdí na koni. Zajímá se 
o novinky ve vědě i ve světě. Má rád 
vtipy o zvířátkách.

Má dvacetiletou praxi a asi dva 
tisíce hodin odborných výcviků. Má 
fanoušky z řad manažerů, kteří si rádi 
poslechnou jeho názor. Většinou je 
skromný a občas ne.

u nás nebo u Vás 1 den

dle dohody


