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Bojujete s velkou fluktuací klíčových pracovníků? 

Znáte přednosti Vašich pracovníků a umíte je plně využít? 

Hledáte nové pracovníky? Vyberte toho správného. 

 

Poznejte hodnotu Vašich pracovníků a naučte se maximálně využít jejich potenciálu na 

semináři: 

„Správné složení týmu a jeho motivace“ 
 

Metodika TriMetrix® je leaderem v oblasti on-line 

diagnostických nástrojů pro HR a manažery ve více než 90 

zemích a 40 jazycích, aktuálně již také v ČEŠTINĚ! 

Přínosy pro HR Přínosy pro manažera 

 

 Rychle a efektivně odhalíte potenciál nového 
zaměstnance, ověříte jeho vhodnost pro danou pozici. 
 

 Identifikujete motivátory lidí/týmů/celé firmy. 
 

 Získáte argumentační podklad pro přípravu cíleného 
rozvoje zaměstnanců/školení/tréninků. 
 

 Získáte informace o hodnotě (přínosu) každého 
zaměstnance pro firmu.  
 

 A mnoho dalších informací k využití v personální práci. 

 

 Získáte informaci o tom, zda Váš tým má potenciál 
dosáhnout stanovených cílů. 
  

 Zjistíte, jaké jsou klíčové motivátory každého člena 
týmu. 
 

 Odhalíte motivaci, která může zvýšit výkon celého 
týmu. 
 

 Získáte konkrétní doporučení, jak vést a motivovat 
jednotlivce i tým a tím dosáhnout stanovených cílů. 
 

 A mnoho dalších podnětů k využití pro motivační 
vedení lidí Vašeho týmu . 

 
Vyzkoušejte si jednoduchou a účinnou diagnostickou metodu a poznejte svůj tým. 
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„Lidé často říkají, že motivace nevydrží. No, koupel také 

ne.  Proto je třeba oboje dělat denně.“ 

                                         Zig Ziglar, motivační řečník a spisovatel 

Lektorka programu: 

Gabriela Švancarová 

„Pokud důvěřujete sami sobě a svým schopnostem, tak i já věřím, že 

společně dokážeme najít možnosti Vašeho zlepšení.“ 

Mým posláním v roli konzultanta je schopnost rozkrýt a analyzovat 

způsob fungování každého jednotlivce v týmu. A na základě této 

analýzy přesně definovat možné způsoby chování a jednání, které 

povedou ke zvýšení efektivity práce každého klienta, člena pracovního 

týmu.  

„Jednotlivec zmůže mnohé, ale skutečná týmová práce je mnohem účinnější.“ 

Od začátku své profesní dráhy se pohybuji v oblasti marketingu a obchodu. Moje pracovní praxe zahrnuje 

též důležitou oblast pracovního rozvoje lidí a jejich přínos pro společnost. Cílem každého zaměstnavatele 

je bezpochyby spokojený zaměstnanec kvalitně odvádějící svou práci, který je ochoten a schopen 

dosahovat požadovaných kvalitních výkonů a pracovních výsledků. Smyslem tedy není pouze zajistit 

okamžité výkony jednotlivců, ale dlouhodobě jejich efektivitu, spokojenost a osobní rozvoj. Také správně 

zvolené nástroje motivace jsou důležité pro dosažení těchto cílů. 

 

Ve své praxi se zaměřuji na: 

 rozvoj pracovních týmů a jednotlivých členů, 

 vytváření analýz týmů a jejich řízení, 

 metodické postupy a koncepce zaměřené na osobnostní a týmový rozvoj, 

 koučování. 
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Přijďte i Vy se naučit praktické metody zkušených lektorů a využít je ve své praxi. Přihlásit se 

můžete prostřednictvím elektronického formuláře na našich webových stránkách, 

www.pma.cz, nebo vyplněním přihlášky níže a jejím zaslání na adresu info@pma.cz.  

Těšíme se na viděnou.   

     

Název semináře: Správné složení týmu a jeho motivace  

 

Cena semináře: 7.400,- Kč/na účastníka 

Místo konání:   Praha (bude upřesněno).  

Semináře jsou vždy od 9,30 do 16,00 hodin. 

 

Poplatek zahrnuje licenční poplatky testů Typologie osobnosti a Osobní motivy, postoje a 

hodnoty. 

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: info@pma.cz 

Registraci Vám zpětně potvrdíme do naplnění kapacity sálu.  
 

1. Titul, jméno, příjmení    

Pracovní pozice   

2. Titul, jméno, příjmení    

Pracovní pozice   

Společnost a fakturační 
adresa 

  

IČ    

DIČ    

e-mail   

telefon   

 

Přihláška  
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