Klíč ke zvýšení efektivity firem

POZVÁNKA

„Seznámení s metodou Synergogy
jako klíč k úspěšnému rozvoji
organizace a zavádění změn“
(určeno pro majitele firem a vedoucí pracovníky)

Synergogy Group

Strana

Synergogy Group

1
www.synergogy.cz

Klíč ke zvýšení efektivity firem
Souvislosti
Úspěšné firmy si uvědomují, že potřebují co nejlépe využívat potenciálu svých lidí. Otázkou zůstává,
jak. Kromě znalostí a dovedností je největší překážkou motivace lidí.
Můžete řešit: zvyšování výkonnosti, snižování fluktuace, zvyšování bezpečnosti práce, rozvoj firemních
hodnot, pracovní vztahy, ladit efektivitu týmů, zavádět změnové projekty, šířit hodnoty lídrů napříč
organizací atd. Vždy musíte vyřešit otázku:

Jak získat podporu lidí, ovlivnit jejich pohled na věc a probudit jejich aktivitu.
Desítkami let prověřená řešení jsou založena na metodě Synergogy a umění pochopit fungování
organizace jako celku.
Pokud je pro Vás toto téma aktuální, přijďte si o tom popovídat s konzultanty:
Cílová skupina: majitelé firem, ředitelé a manažeři
Termín:

3. 11. 2017 v čase 13:00 – 16:00

Místo konání: Praha 5, Impact Hub
Cena:

Akce je pro 2 osoby z jedné firmy zdarma.

Prokažte se odpovídající vizitkou a buďte našimi hosty. Uzávěrka přihlášek 2.10.2017.

Obsah
Představení konzultantů
(Mgr. Vladimír J. Dvořák, Ing. Jan Korbel)
Obor Organisation development
(Jak dělat správné věci ve správnou chvíli?)
Principy úspěšné změny / rozvoje
(Co v praxi funguje a čeho se vyvarovat?)
Synergogy – moderní metoda s hlubokými kořeny
(Vznik, princip metody, překvapivé možnosti: workshopy pro velké skupiny, blesková rychlost
zásahu do organizace, uchopitelnost měkkých témat, inspirativní prostředí atd.)
Coffee break
Příklady praktického užití metody v ČR
(Představení zajímavých projektů vystupujících konzultantů)
Diskuse s konzultanty
(Přineste svá zadání nebo položte otázky vzniklé během setkání)
Možnost předběžně rezervovat místa na 2 denní workshop „ochutnávku“ metody
(V termínu 11. - 12. 1. 2018 můžete se svými kolegy zkusit metodu sami na sobě. Velikost
skupiny je omezena na 10 osob z jedné společnosti)
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Klíč ke zvýšení efektivity firem
Ing. Jan Korbel

Vzdělání
Systémové myšlení pro manažery (2015 - 2016: Systemický institut, ČR)
Systemické skupinové koučování (2013: 110 hodin, Coaching for Change, ČR)
Systemické individuální koučování (2012-2013, certifikát, 110 hodin, Coaching for
Change, ČR)
Facilitace synergogických workshopů Grid® (2011-2012: certifikát, 240 hodin, Grid
International, Leverkusen/Německo)
Systemické individuální koučování (2006, 80 hodin, Expertní skupina Callisto, ČR)
Projekt: strategie - inovace - management (2002-2005: certifikát, ZČU Plzeň)
Technická informatika (2001-2003: certifikát, Regensburg/Německo)
Softwarové
inženýrství
(1998-2005:
inženýrské
studium,
Západočeská
universita Plzeň)
Praxe
2017 – Synergogy Group – obchodní vedení skupiny
2015 – dosud LIGS university - tutor Executive MBA programu
2013 – dosud Synergogický institut, s.r.o.:
o konzultant pro aplikaci synergogiky ve firemním vzdělávání
o člen týmu pro vývoj synergogických workshopů v oblasti soft skills
2013 – 2015 SynerCube, s.r.o. – facilitátor a kouč; jednatel
2012 – 2016 Czech Grid Group – vedení skupiny v rámci ČR a SR
2011 – 2016 Grid International CZ, s.r.o.: jednatel, konzultant
2009 – 2011 Eurosoftware, s.r.o – analytik a specifikátor
2007 – 2009 Elkamet, s.r.o. – IT manažer a procesní analytik, plánování výroby
2006 – 2006 Expertní skupina Callisto, s.r.o. – obchodní ředitel
2005 – dosud nezávislý trenér a konzultant pro rozvoj organizací
2004 – 2006 Broker Consulting, a.s. – manažer obchodní skupiny
2004 – 2004 Grammer s.r.o. - plánovač logistiky a podpora plánování výroby
2001 – 2004 PSM, a.s. – manažer obchodní skupiny
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Současné funkce a členství
Nadační fond GRID
Můžeš podnikat – práce se studenty středních škol za účelem šíření etického podnikání
Reference
AXA pojišťovna a.s.: Ing. Petr Šiřina (regionální ředitel)
CGI IT Czech Republic s.r.o.: Jan Macek (Sector Director Financial Services)
Česká společnost pro jakost: Ing. Petr Koten (výkonný ředitel)
Ferratum Czech s. r. o.: Gabriela Sikorová (Country coordinator for CZ)
e4t electronic for transportation s.r.o.: Alena Vlčková (HRM), Jitka Černochová HR
Emea s.r.o.: Michal Mucska (výkonný ředitel, prokurista)
Ententee s.r.o.: Jan Mikšátko (výkonný ředitel)
Fischer International s.r.o.: Ing. Jana Zámečníková (FŘ), Ing. Karel Bláha (OŘ)
Global Blue Czech Republic s.r.o.: Mgr. Tomáš Batěk (obchodní manažer)
Hoerbiger Žandov s.r.o.: Jan Brňák (jednatel a ředitel), Michaela Smit (HR manažerka)
Hogg Robinson, s.r.o.: Pavel Němec (výkonný ředitel), Pavel Karbulka (vedoucí
provozu), Helena Jemelková (vedoucí oddělení incentivy)
IQ Structures s.r.o.: Ing. Martin Jotov (výkonný ředitel)
LUBRICANT s.r.o.: Zdena Heyn Edlová (jednatelka)
Oberbank, organizační složka ČR: Ivan Věžník (zástupce vedoucího org. složky v ČR),
Štěpánka Slavíková (HR, interní vzdělávání)
quick-mix k. s.: Ing. Jiří Hradil (obchodní ředitel)
Rebus Slovakia s.r.o.: Ivana Pántiková (jednatelka)
Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o.: Bernd Eckert (jednatel), Jan Tejnor
(obchodní manažer)
Tesort spol. s r.o.: Vojtěch Šamšula (jednatel)
TRW Autoelektronika s.r.o.: Ing. Lukáš Hild (výrobní ředitel), Silvia Raková (HR
manažerka), Jitka Strnadová (HR specialista)
SMS Finanční poradenství a.s.: Ing. František Saidl (ředitel SMS akademie), Mgr.
Andrea Odehnalová (regionální ředitelka)
VALBEK-EU, a.s.: Kateřina Jiroušová (HR)

a další… Na požádání poskytneme kontaktní údaje.
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Klíč ke zvýšení efektivity firem
Mgr. Vladimír J. Dvořák

Vzdělání
Systemická supervize (2011-2012: certifikát, 220 hodin, ISZ-Management centrum,
ČR)
Consultancy Coaching (2010: certifikát, 55 hodin, Grid International Inc., Austin, USA)
Systemické skupinové koučování (2008-2009: certifikát, 115 hodin, Expertní skupina
Callisto, Praha)
Systemické individuální koučování (2003-2004, certifikát, 104 hodin, Newton
Solutions, Praha)
Team Development (2000-2002: certifikát, 120 hodin, Grid International Inc., Austin,
USA)
Individual Development (1998-1999: certifikát, 120 hodin, Grid International Inc.,
Austin, USA)
Management (1995-1998: specializační studium, různé instituce, Německo).
Filosofie, teologie a historie (1986-1994: magisterské a doktorandské studium, Karlova
universita Praha a Humboldt Universität Berlin)
Praxe
2014 – dosud: akreditovaný kouč, senior konzultant pro změnové projekty, člen
Synergogy Group, vedoucí vývoje synergogických workshopů
1999 – 2013: Grid International CZ s.r.o. - spoluzakladatel společnosti a její výkonný
ředitel, senior konzultant, facilitátor a systemický kouč pro firemní změnové projekty
1998 – 1999: Graddo a.s - zákaznický manažer divize kabelových svazků SMART a
následně manažer prodeje reklamních služeb v dceřiné společnosti Pragokoncert a.s.
1994 – 1998: Humboldt Universität Berlin – předseda Personální rady, personální
řízení 1300 zaměstnanců
1993 – 1994: Humboldt Universität Berlin – vedoucí oddělení universitní knihovny
1992: Volkshochschule Berlin Neukolln – lektor v oblasti historie
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Současné funkce a členství
Vedle své poradenské a koučovací praxe jsem certifikátorem facilitátorů rozvojových firemních
programů dle koncepce Managerial Grid® pro Českou a Slovenskou republiku. Také působím
jako prezident České asociace koučů, spolupracuji s platformou Business Leaders Forum a jsem
řádným členem Německé Komenského společnosti.
Reference
Arcadis CZ, a.s.: Václav Hořejší (předseda představenstva), Jan Kárník (ředitel divize),
Radek Bernard (manažer divize).
Berner, spol. s r.o.: Libor Klement (obchodní ředitel), Petr Hendrych (obchodní ředitel),
Josef Škramovský (manažer obchodu).
B-J Holding a.s.: Petr Jančura (předseda představenstva)
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.: Jitka Chizzola (předseda představenstva),
Roman Flek (manažer obchodního oddělení), Miroslav Ježek (manažer právního
oddělení).
Globus ČR, k.s.: Karl-Josef Ochs (jednatel), Werner Eberhart (manažer logistiky),
Eliška Berková (manažerka rozvoje lidských zdrojů).
Geofos s.r.o.: Zuzana Hreusová (jednatelka).
Grosz-Beckert Czech s.r.o.: Ingo Zimmermann (ředitel divize)
Honeywell spol. s .r.o.: Jiří Tomíček (CEO HTS), Blanka Říhová (HR Leader CEE),
Jiří Frint (projektový manažer), Jan Michal (vedoucí divize)
Omnitron s.r.o.: Jiří Kapitán (jednatel a majitel).
Sanofi-Aventis, s.r.o.: Ivo Nedvěd (ředitel divize).
Spinoco, a.s.: Pavel Chlupáček (člen představenstva)
Spolana a.s.: Jana Tonová (finanční ředitelka).
Telefónica O2, a.s.: Jana Vyhlídalová (ředitelka reklamních a informačních služeb).
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.: Aleš Skála (vedoucí oddělení)
Unient Communications,a.s.: Otakar Seďa (předseda představenstva), Lukáš Vecko
(člen představenstva), Jan Kortus (ředitel obchodu).
VELUX Česká republika, s.r.o.: David Brož (generální ředitel), Jana Mašatová
(produktová manažerka).
a další… Na požádání poskytneme kontaktní údaje.

Informace:

PhDr. Alena Horáková, tel. 241 442 070, horakova@agentura-aha.cz
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