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O semináři 

Seminář se věnuje situacím, které nejčastěji brání zvyšování efektivity lidí a firem. O zkušenostech a 

málo známých alternativách promluví specialista na chování lidí v pracovním prostředí. 

Cílová skupina: majitelé firem, ředitelé a manažeři 

Termín: 14.1.2015,  9:00 – 15:00 (konec podle počtu dotazů z řad účastníků) 

Místo konání: Hotel Golf ****, Plzeňská 103/215a, 150 00 Praha (www.hotel-golf.cz ). 

Cena: 2900Kč bez DPH (zahrnuje seminář, oběd a občerstvení) 

Jak se přihlásit: Odešlete seznam účastníků a fakturační údaje na adresu jan.korbel@gridgroup.cz  

Smysl 

Často neuchopitelné chování lidí lze z manažerské pozice ovlivňovat nejen metodou cukru a biče. 

Zjistíte, co skutečně motivuje lidi. Naučíte se rozvíjet své lidi tak, aby bylo možno predikovat výsledky. 

Dozvíte se, jaké chyby dělají manažeři při aplikaci koučování nebo trénování, a jaké to má důsledky. 

Budete mít možnost diskutovat konkrétní situace ze své praxe. Podíváme se na firmu jako na 

uzavřený systém a odnesete si nové podněty z reálně probíhajících rozvojových projektů.  

Obsah 

 firemní kultura, hodnoty, vize, poslání - jejich vliv na výkonnost firmy a motivaci 

 vliv prostředí na chování lidí (loajalita, angažovanost, motivace, fluktuace, …) 

 funkční motivace lidí – kde jsou hranice benefitů („úplatků“) 

 zvyšování výkonnosti firmy přes změnu myšlení lidí  

 informace z praxe konzultantů – popisy a vysvětlení principů úspěšných projektů 

 kde se v lidech skrývá potenciál k vyšší efektivitě 

 zvládání změn jako konkurenční výhoda 

 manažerské styly - jejich vliv na výkonnost a motivaci lidí (koncepce Grid® prof. Blakea) 

 návody na správné přístupy k rozvoji lidí a organizace 

 jak rozvíjet lidi, týmy a firmu aby byly vidět výsledky  

 rozdíly mezi vzdělávání a rozvojem firmy  

 správná aplikace koučování, trénování, školení a negativní dopady jejich chybné aplikace 

 tipy z praxe konzultanta pro zvyšování výkonnosti firem 

 diskuze s konzultantem (specializace na způsob chování lidí v pracovním prostředí) 

Jak se mluví o našich výsledcích 

"Po znovusjednocení Německa se obchodní síti OBI naskytla jedinečná příležitost rozšířit svůj 
franchisingový systém do původně východoněmeckých zemí. Dělali jsme to tak, že všech 500 nových 
zaměstnanců se zúčastnilo seminářů ještě dříve, než byla prodejna otevřena. Zaměstnanci OBI na to 
reagovali s nadšením, nejdříve na synergogický workshop a potom jeden na druhého v novém 
zaměstnání. 

Vedoucí marketů okamžitě zaznamenali spolupráci a týmovou práci, která se obvykle objeví až po 
několika letech, kdy spolu lidé pracují. A navíc, fluktuace zaměstnanců byla o 20% nižší ve srovnání s 
markety, které tento krok neudělaly. Díky tomuto tréninku jsme dosáhli vynikajících obchodních 
ukazatelů." 

Harald Grote, vedoucí OBI-marketu, Německo 

http://www.hotel-golf.cz/
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 „Každý kdo má zájem na sobě pracovat a dostat zpětnou vazbu by měl absolvovat aspoň jeden kurz 
Honzy Korbela.“ 

Miloslav Vyhnal, člen představenstva a investiční ředitel, KKCG a.s.  

"Program mi odhalil skryté možnosti rozvoje týmu. Naučil mne u sebe i u ostatních rozpoznat takový 
způsob práce a fungování, který přináší maximální užitek a prostor pro uplatnění dovedností a 
potenciálu lidí. Pomohlo mi to kultivovat pracovní prostředí i v mé firmě."  

Markéta Černá, jednatelka BIPP, s.r.o. 

"Musím říct, že jsem absolvovala již řadu seminářů a workshopů o Leadershipu a vedení týmů. 
Nicméně žádný z nich se zdaleka nevyrovnal tomu vašemu." (2013) 

Kamila Zárychtová, zakladatelka Business for Breakfast Česká republika 

„Myslím si, že Grid je ta nejlepší věc, která mě potkala v průběhu mé kariéry. Ale přál bych si, abych 
tímto tréninkem prošel o 5 let dříve. Nicméně je lepší později, než nikdy." 

Bharath Sundar, generální ředitel, United Studios UTV, Indie 

"Program mi otevřel oči a dal mi příležitost přijít na vše sama." (2013) 

Marcela Láníková, jednatelka společnosti 

"GRID znamená netradiční a otevřený přístup k lidskému chování. Určitě dává na chování člověka 
nový pohled a umí jej měřit při zachování subjektivní relevance měření. Umí vyvolat asertivní emoce a 
nutí člověka zapojit se. Do budoucna budu schopen lépe naslouchat jiným lidem, vnímat zpětnou 
vazbu od ostatních a chápat struktury týmové práce. Program mi prostě jednoduše otevřel oči." 
(2010) 

Pavel Chlupáček, člen představenstva SPINOCO Czech Republic, a. s. 

"Program Rozvoj manažerské výkonnosti by měl absolvovat každý na pozici, kde pracuje s lidmi." 
(2013) 

Ing. Jana Zámečníková, finanční ředitelka Fischer International s.r.o. 

"Zamyšlení nad sebou mě osobně velmi překvapilo, ale co je hlavní, vrátilo mi chut pracovat na sobě a 
pro tutu firmu. Těším se až tímto programem projdou moji kolegové. Díky za procitnutí." (2004) 

Lukáš Vyhnal, ředitel marketu Globus ČR, k.s. 

 

http://cz.linkedin.com/pub/miloslav-vyhnal/17/655/5ba
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Ing. Jan Korbel 

Profil konzultanta pro změnové projekty, lektora a kouče 

Osobní vize 2019 

 Pro klienty jsem zárukou nejmodernějšího efektivního vzdělávání 

a partner pro kvalitní rozvoj firmy.  

 Pro kolegy jsem díky know-how a otevřenosti ke spolupráci 

vyhledávaným zdrojem užitečných rad a řešení 

Poslání 

 Svým přístupem, znalostmi a dovednostmi pomáhám klientům při užitečném vzdělávání 

a rozvoji organizací.  

 Jako člen sdružení Czech Grid Group nastavuji vysoké standardy kvalitního vzdělávání. 

Vzdělání a certifikace 

 2013 – dosud: Systemické skupinové koučování (110 hodin, Coaching for Change, ČR)  

 2013 – 2014: Systemické individuální koučování (certifikát, 110 hodin, Coaching for Change)  

 2011 – 2012: Facilitace synergogických workshopů Grid® (certifikát, 240 hodin, Grid 

International, Leverkusen/Německo) 

 2006 – 2006: Systemické individuální koučování (80 hodin, Expertní skupina Callisto, ČR)  

 2002 – 2005: Projekt – strategie - inovace management (certifikát, ZČU v Plzni) 

 2001 – 2003: Technische Informatik (certifikát, Fachhochschule in Regensburg/Německo)  

 1998 – 2005: Softwarové inženýrství (inženýrské studium, Západočeská universita v Plzni) 

Současné působení 

 Od roku 2013 – SynerCube, s.r.o.  

o jednatel 

o facilitátor a konzultant 

 Od roku 2013 – Synergogický institut, s.r.o.:  

o konzultant pro aplikaci synergogiky ve firemním vzdělávání 

o člen týmu pro vývoj synergogických workshopů v oblasti soft skills 

o obchodník a konzultant 

 Od roku 2012 – Czech Grid Group  

o koordinace aktivit skupiny v ČR a SR 

 Od roku 2011 – Grid International CZ, s.r.o.  

o Jednatel 

o konzultant a facilitátor 

 Od roku 2000  

o nezávislý lektor a trenér 

http://www.gridgroup.cz/

