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Reference – Jan Korbel – Vektoring  

 

 

Moje spolupráce s Janem Korbelem (Vektoring) začala náhodou, koncem roku 2016, kdy Jana 

oslovila moje (nyní bývalá) kolegyně s prosbou o osobní koučink jednoho našeho specialisty. 

Protože kolegyně opouštěla společnost, převzala jsem začínající spolupráci s Janem Korbelem 

já. Samozřejmě jsem chtěla vědět, proč kolegyně vybrala právě Jana Korbela a tak jsme se sešli 

a já jsem zjistila, co vlastně pan Korbel vše dělá, na co se jeho byznys zaměřuje a jeho speciali-

zace se přesně potkala s naší potřebou.  

V tu dobu jsme řešili velmi nízkou úroveň spokojenosti zaměstnanců ve společnosti, z největší 

míry způsobenou špatnou nebo nedostatečnou komunikací ze strany managementu. Jan naší 

společnosti navrhl řešení na míru – workshop s vybranými zaměstnanci a celým management 

týmem, zaměřený na vyhledání a odstranění slabých míst ve vnitropodnikové komunikaci. 

Z workshopu vyplynul další akční plán a další kroky na cestě za zlepšením komunikace, po-

tažmo spokojenosti zaměstnanců.  

Výsledky jsme mohli změřit na základě dotazníkového šetření spokojenosti (každoroční aktivi-

ta v celé společnosti globálně), kdy nám úroveň spokojenosti stoupla o téměř 30 %. 

Protože nás Jan provázel cestou workshopů, dokázal velmi rychle identifikovat další možné 

rozvojové aktivity – zejména v leadership stylu manažerů. Na základě toho jsem se já a jednatel 

společnosti zapojili do programu Leadership, který byl pro mě i mého nadřízeného velmi zá-

sadní. Jednalo se o něco „úplně jiného“, než jsme oba kdy předtím zažili. Metodika, přístup 

Jana jako lektora, ale celý koncept byl zážitkem, ze kterého čerpáme dodnes a to i v práci, ale i 

v soukromém životě. A protože je pro mě a pana jednatele důležité, aby celý management byl 

na „stejné vlně“ a mluvil „stejným jazykem“, nominovali jsme celý management tým na tento 

Leadership trénink v tomto roce.  

Co je tedy na Janu Korbelovi (Vektoring) jiné, než na jiných trenérech/lektorech/koučích? Já 

bych řekla, že všechno! Když s Vámi Jan pracuje, věnuje se Vám sto procenty, vnímá, poslou-

chá, jakoby s Vámi v tom daném prostředí byl denně a denně z zpovzdálí pozoroval. Máme 

toho za sebou už hodně a nikdy jsem neměla pocit, že by mu šlo o to, udělat byznys, ale o to, 

skutečně pomoci. 

Jana Korbela, a zejména jeho Leadership, bych doporučila každému, kdo je v denní interakci 

s lidmi, ať už jako manažer, personalista, pracovník prodeje, zákaznického servisu atd.  

Největším důkazem, že to, co Jan dělá je to pravé, je to, že když jsme našim manažerům navrh-

li zapojit se do vzdělávací aktivity Leadership, a oni vědí že já a jednatel jsme tímto tréninkem 

prošli, byli nadšení a těší se, až si i oni sami projdou stejnou zkušeností.  
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