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Motivace 
týmu

Plán 
řešení

Podpora 
společné práce

Nalezení 
nových cest

Často se stává, že před týmem stojí těžký úkol 
či nečekaná výzva. Je to situace, která vyžaduje 
na počátku dostatečný nadhled odstup a v 
průběhu řešení aktivní a motivovaný tým, 
který ví, co dělat. Je v podstatě jedno, zda 
potřebujete „jenom“ zvýšit obrat, nebo posílit 
sdílení informací v týmu. Můžete řešit otázku 
nástupnictví, či zlepšení firemní atmosféry. 
Cílem je, aby se celý tým podíval na problém 
společně a společně přišel i s řešením. 
Dosáhneme toho pomocí technik Design 

thinking, strategického plánování, systemického 
přístupu a diskuzí moderovanou naším 
profesionálem. Celý tým si nejprve zmapuje 
situaci a pak ve strukturovaných krocích dojde 
ke komplexnímu, přesně zacílenému řešení. 
Výsledkem je akční plán, který jasně řekne, co 
dělat hned a co potom, a jak na sebe jednotlivé 
kroky navazují. Bude to plán, který všichni 
účastníci školení společně vymyslí a shodnou se 
na něm. Dá jasné úkoly každému členu týmu a 
také celému týmu dohromady.  

  Zatáhněte tým do řešení    Vymyslete efektivní  
postup    Rozplánujte kroky    Získejte motivaci lidí 

  Zvládněte ambiciozní úkoly

Jak dosáhnout 
vyšších cílů

Workshop pro týmy



Konkrétní  
akční plán  

(co, kdy a jak) 

Motivovaný  
tým

Přesné 
zaměření  

na vybraný 
cíl

Společná  
práce 

 na společném 
 úspěchu

MÍSTO 
KONÁNÍ

ROZSAH  
KURZU

TERMÍN

GARANT
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 realizací workshopu získáte?

u nás nebo u vás 
nebo on-line

1 den

dle dohody


