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Schopnost 
delegovat

Reakce na 
konfliktní situace

Zlepšit 
charisma

Působit 
na klienty

Time 
management

Development centrum je v našem podání 
jednodenní diagnostický program se sérií 
úkolů - slovem i písmem. Účastníci dostávají 
průběžnou a pak ještě celkovou zpětnou 
vazbu. Po zpětné vazbě z modelových situací 
trénujeme danou dovednost rovnou na místě. 
Program je stavěný podle toho, co účastníci 
musí zvládat v rámci své práce. Je pro ně. 

Výstupy směřují především k nim, abychom je 
motivovali k dalšímu rozvoji. 

V rámci dne účastníci projdou 
psychologickými testy a dotazníky, zpracují 
případové studie a zahrají si v modelových 
situacích nebo odprezentují své řešení 
problému.

  Díky čemu dosahuji úspěchu?    Co mi dává sílu? 
  Získat na sebe objektivní pohled    Mít na čem 

stavět vlastní rozvoj

Development 
centrum

I moudrý se stane hloupým, 
když na sobě přestane pracovat...

- Orison Swett -



Zaměstnavatel získá  
hotové rozvojové plány.  
Zacílí přesněji vzdělávání  

a školí jen ty, kteří to 
skutečně potřebují  

a chtějí. 

Účastníci si ujasní,  
v čem se potřebují dál  

rozvíjet a na co jsou 
talentovaní. Podpoříme 
jejich motivaci pro další 
rozvoj. Pomůžeme jim 

se realisticky posuzovat 
a tím i směrovat jejich 

kariéru. 
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Mgr. Hana Kyrianová
Hanka je odborník na personální 
procesy. 12 let pracovala v odděleních 
lidských zdrojů ve firmách s několika tisíci 
zaměstnanci. Má mnoho zkušeností  
s psychodiagnostikou pro výběr  
i rozvoj zaměstnanců. Je rychlá, razantní, 
energická. Klienti oceňují její zaměření na 
cíl, výkonnost a efektivitu. Zvlášť dobrá je 
v individuálním koučování.

Chodí na tréninky badmintonu, jógy 
a fitness. Má ráda dobré jídlo i dobré 
víno. Často a chutně vaří.

Dobře rozumí tomu, co se děje  
v rámci firmy. Dokáže podporovat 
změnu, a to po odborné i lidské stránce. 
Umí se dohodnout i s náročnými klienty 
a podpořit je, aby akci dobře přijali  
a měli z ní užitek.

Co získají účastníci 
a co zaměstnavatel?

v našich nebo Vašich prostorách  
(potřeba jsou alespoň 2 místnosti)

cca 6 hodin samotné Development 
centrum, cca 2 hodiny porada 
hodnotitelů, následující den cca 45 
minut na jednu zpětnou vazbu.

dle dohody


