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Vybrané okruhy aktuálních témat rozvoje online formou 
Tuto nabídku interaktivních online vzdělávacích modulů a konzultací přinášíme jako náš příspěvek ke 
zvládání krize. V první fázi karantény jsme nabídli témata přechodu na home office a řízení na dálku.  

Nyní navazujeme dalšími vybranými tématy, která mají firmám pomoci zvládnout další fázi krize, tedy 
návrat ke znovunastartování produkce a služeb v době postupného uvolňování karantény  
a k obnovení plného fungování firem v nové době. 

 

Přehled okruhů online programů FBE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální počet účastníků jednoho interaktivního online bloku je podle tématu od 8 do 10 osob.  

Koučování / mentoring / konzultace je možné realizovat individuálně pro konkrétní osobu. 

Každý z programů zohledňuje aktuální situaci a potřeby konkrétního firemního zákazníka. Navzdory 
online formě jsou jednotlivé programy orientovány výrazně interaktivně s cílem zaangažovat každého 
z účastníků a přinést jim konkrétní praktické techniky a postupy a umožnit i nácvik vybraných 
dovedností, tedy aby se maximálně přiblížily prezenčním formám rozvoje.  

 
  

ONLINE ROZVOJ  
FIRMĚ NA MÍRU 

Moderování řešících workshopů 
Individuální konzultace/ koučink 
Překlopení prezenčních kurzů na 

online formu (dle potřeb) 

 

HOME OFFICE   
A ŘÍZENÍ NA DÁLKU 

 
4 online interaktivní 

tréninky na překlenutí  1. 
fáze karantény 

 

ZVLÁDÁNÍ DELŠÍ KRIZE 
 

 

Vybrané online programy 
z nabídky pro další etapu 

nestandardní situace 

 

CREATIXO 
 

 Online diagnostika  
a rozvoj aplikované 

kreativity  
a inovativnosti  
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A   HOME OFFICE A ŘÍZENÍ NA DÁLKU 

A1 Krizová komunikace a management Leadership 

A2 Osobní efektivita a sebeřízení na home office (HO) Sebeřízení 

A3 Řízení týmu na HO v nestandardní situaci I. Leadership 

A4 Řízení týmu na HO v nestandardní situaci II. Leadership 

B     ZVLÁDÁNÍ DELŠÍ KRIZE 

B1 Strategické řízení firmy v krizi Leadership 

B2 Komunikace leadera v éře turbulentních změn Leadership 

B3 Období krize jako manažerská příležitost Leadership 

B4 Manažerská zpětná vazba Leadership 

B5 Vyjednávání s důrazem na snižování nákupních cen  Obchod 

B6 Vyjednávání pro obchodníky – jak se bránit tlaku na cenu Obchod 

B7 
5 kroků k dosažení souhlasu – jak vést cílený (obchodní) 
rozhovor 

Obchod 

B8 Broušení a výroba zbraní obchodníků na boj po krizi Obchod 

B9 Obchodní telefonát Telefonování 

B10 Vymáhání pohledávek po telefonu Telefonování 

B11 Telefonní vychytávky pro obchodníky a pracovníky call center Telefonování 

B12 Agile pro neagilní týmy Zlepšování procesů 

B13 Projektový management per partes Zlepšování procesů 

B14 Six Sigma trénink zlepšování procesů Zlepšování procesů 

B15 Riziková analýza FMEA Zlepšování procesů 

B16 Trénink interních trenérů ve vedení online vzdělávání Interní trenéři 

B17 Zvládání emocí a sebemotivace ve výjimečné situaci  Sebeřízení 

B18 Krize a jejich zvládání, aneb Jak nezůstat ležet pod závalem  Sebeřízení 

B19 Ponorka, aneb jak zvládnout ponorkovou nemoc Sebeřízení 

B20 Jak být v pohodě a dobít baterky Sebeřízení 

C     CREATIXO 
Test a rozvojový program aplikované kreativity a inovativnosti 

Sebeřízení 

D     ONLINE ROZVOJ FIRMĚ NA MÍRU  
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http://www.fbe.cz/


Nabídka rozvoje online formou v další fázi krize 
 

 
© FBE Praha, s.r.o., 2020                  tel.: 241 484 723            e-mail: fbe@fbe.cz  www.fbe.cz                    4 

Obsah  
A. Home office a řízení na dálku ................................................................................... 5 

A1. Krizová komunikace a management ......................................................................................... 5 

A2. Osobní efektivita a sebeřízení na home office (HO) ................................................................. 5 

A3. Řízení týmu na HO v nestandardní situaci I. ............................................................................. 6 

A4. Řízení týmu na HO v nestandardní situaci II. ............................................................................ 6 

B. Zvládání delší krize ................................................................................................... 7 

LEADERSHIP ............................................................................................................................ 7 

B1. Strategické řízení firmy v krizi ................................................................................................... 7 

B2. Komunikace leadera v éře turbulentních změn ........................................................................ 7 

B3. Období krize jako manažerská příležitost ................................................................................. 8 

B4. Manažerská zpětná vazba ......................................................................................................... 8 

OBCHOD .................................................................................................................................. 9 

B5. Vyjednávání s důrazem na snižování nákupních cen ................................................................ 9 

B6. Vyjednávání pro obchodníky – jak se bránit tlaku na cenu ....................................................... 9 

B7. Pět kroků k získání souhlasu – jak vést cílený (obchodní) rozhovor ....................................... 10 

B8. Broušení a výroba zbraní obchodníků na boj po krizi ............................................................. 11 

TELEFONOVÁNÍ ..................................................................................................................... 12 

B9. Obchodní telefonát - aneb Jak neprodávat, ale nechat koupit ............................................... 12 

B10. Vymáhání pohledávek po telefonu ....................................................................................... 12 

B11. Telefonní vychytávky pro pracovníky call center .................................................................. 13 

ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ .......................................................................................................... 14 

B12. Agile pro neagilní týmy .......................................................................................................... 14 

B13. Projektový management per partes ..................................................................................... 14 

B14. Six Sigma trénink zlepšování procesů.................................................................................... 15 

B15. Riziková analýza FMEA (vč. využití SW APIS) ......................................................................... 16 

INTERNÍ TRENÉŘI .................................................................................................................. 17 

B16. Trénink interních lektorů ve vedení online vzdělávání ......................................................... 17 

SEBEŘÍZENÍ ............................................................................................................................ 18 

B17. Zvládání emocí a sebemotivace ve výjimečné situaci ........................................................... 18 

B18. Krize a jejich zvládání - aneb Jak nezůstat ležet pod závalem ............................................... 18 

B19. Ponorka aneb Jak zvládnout ponorkovou nemoc ................................................................. 19 

B20. Jak být v pohodě a dobít baterky .......................................................................................... 19 

C. CREATIXO ................................................................................................................ 20 

Online diagnostika a rozvoj kreativity a inovativnosti................................................................... 20 

D. Online rozvoj firmě na míru ................................................................................... 21 

Překlopení jakéhokoliv prezenčního kurzu do online podoby ...................................................... 21 

mailto:fbe@fbe.cz
http://www.fbe.cz/


Nabídka rozvoje online formou v další fázi krize 
 

 
© FBE Praha, s.r.o., 2020                  tel.: 241 484 723            e-mail: fbe@fbe.cz  www.fbe.cz                    5 

Moderování strategických, tvůrčích a řešících workshopů ........................................................... 21 

Individuální konzultace, koučing a mentoring............................................................................... 22 

Doplňkové informace k organizaci online rozvoje ........................................................ 23 

Online platformy ........................................................................................................... 23 

Časový harmonogram online tréninku ......................................................................... 23 

Lektoři FBE vedoucí online moduly ............................................................................... 24 

O FBE ............................................................................................................................. 27 
 

Zaměření jednotlivých online programů a modulů 
Uvědomujeme si, že opatření budou trvat déle, něž kdokoliv čekal a firmy jsou tak nuceny fungovat 
v odlišném režimu dlouhodobě. Vyvstávají další výzvy, jako jsou dlouhodobá izolace, provozní  
a ekonomická stránka omezení a dopady na finanční zdraví firem. Je tedy nejvyšší čas na úvahy o tom, 
jak to vše zvládnout, připravit se na alternativní fungování firmy po dobu omezení a opětovné 
nastartování, až se omezení uvolní, aby byla společnost opět úspěšná… a třeba i úspěšnější než dříve. 

Proto jsme připravili následující výběr několika aktuálních online rozvojových programů, které k tomu 
mohou napomoci. 

 

A. Home office a řízení na dálku  
V první fázi přechodu firem na home office a řízení na dálku po dobu karantény byla aktuální především 
témata online tréninků zaměřená na tyto oblasti. Pro hodně firem zůstávají aktuální i teď.  

Každý online trénink je navržen na cca 3 hodiny, probíhá v uzavřené skupině (max. 8 účastníků) kvůli 
vzájemné důvěře a interaktivitě. 

 

A1. Krizová komunikace a management   
 
V krizové situaci je potřeba udělat rozhodnutí v neznámém terénu, v krátkém čase a pod vysokým 
tlakem. Jak udělat ta správná rozhodnutí, když máme jen jednu šanci?  
 

• Stanovení klíčových pravidel a zásad spolupráce v nestandardní situaci  

• Informování, rozhodování a priority – co dát kdy na první místo, komunikační plán 

• Rychlá komunikace – být upřímný v tom, co (zatím) nevíme  

• Jednoduché rozhodovací struktury; Časový plán - aby pravá ruka věděla, co dělá levá  

• Logika a emoce – dvě strany té samé mince  

• Krizový leadership - všichni na jedné lodi, firemní identita; vzájemnost, ostrovy a záchytné body 
v moři nejistoty  

 

Lektor:  Zdeněk Tejchman 
 

A2. Osobní efektivita a sebeřízení na home office (HO) 
 
Zůstal jsem na home office (HO)  – neplánovaně a na dlouho. Kolegové nikde, za to však mnoho starostí 
a rozptýlení. Jak si pomoci k osobní efektivitě, jak si zorganizovat na HO čas na práci, jak zůstat ve 
spojení, jak nejlépe komunikovat. Jak zvládat stres. 
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• Sebeřízení a časový management při HO 

• Jak zorganizovat sám sebe, jak minimalizovat rozptýlení při práci doma a zvládat vyrušení 

• Skloubení pracovní a domácí/soukromé komunikace v nestandardní situaci 

• Jak se sladit s ostatními kolegy spolupracujícími na dálku – domluvení pravidel a zásad; 

obětavost vs. ohleduplnost 

• Psychohygiena při práci v HO 

• Příznaky stresu a základní pravidla prevence, relaxační a protistresové techniky při HO 
 

Lektor: Jaroslav Dvořák 

A3. Řízení týmu na HO v nestandardní situaci I. 
 
Efektivní řízení týmu na HO - manažerská výzva. Jak se organizovat, jaká pravidla si domluvit, jak udržet 
zdravé pracovní nasazení a produktivitu v týmu? Jak motivačně stanovit cíle a úkoly? 

 

• Nestandardní situace – před jaké výzvy to staví manažera i jeho tým?  

• Způsoby řízení na dálku v nestandardní situaci. Kdy co využít. Efektivita a výhody.  

• Praktické tipy pro vedení videomítinku – Co si manažer musí pohlídat? Jak často se potkávat? 
Nultý videomítink. Co dělat, když lidem padá koncentrace? Magie pěti minut. A další…. 

• Průběh a řízení videomítinku - pravidla, fáze, řízení diskuze 

• Jak i na dálku zůstat lídrem – posilování pozice a autority vedoucího 

• Osvědčené postupy/zásady nastavení cílů a motivačního zadávání úkolů na dálku 

• Jak kontrolovat a nebýt policajtem – jak zdvořile zjistit, „kdo má co hotovo“? 

• Interakce s účastníky, odpovídání na otázky 
 

Lektor: Zdeněk Tejchman, Dan Kouřil, David Javornický 
 

A4. Řízení týmu na HO v nestandardní situaci II. 
 

Jak být motivujícím lídrem a dostat z týmu to nejlepší? Jak poskytnout účinnou zpětnou vazbu 
jednotlivcům i celému týmu? Jak vést na dálku různé typy spolupracovníků? Šéf má být při distanční 
spolupráci nejen šéfem, ale i oporou a motivátorem. Rozdíl je ve výsledku. 

• Poskytování zpětné vazby – kdy co použít; možnosti + výhody/nevýhody poskytování ZV na 
dálku; jak na dálku říci „OK“ a „Ne-OK“? 

• Lídr/manažer jako opora pro svůj tým - důležitost podpory a sociálního kontaktu na dálku 

• Možnosti motivace na dálku – jednotlivec vs. celý tým 

• Řízení různých typů spolupracovníků na dálku 

• Psychohygiena manažera a práce se stresem 

• Interakce s účastníky a odpovídání na otázky 

Lektor: Zdeněk Tejchman, Dan Kouřil 
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B. Zvládání delší krize 
Na úvodní baterii vzdělávání nyní navazujeme dalšími vybranými tématy online tréninků, které reagují 
na dlouhodobější potřebu firem zvládat další fázi krizového stavu po postupném uvolňování karantény 
a při znovunastartování plného fungování společností v nové době. 

Pokud není uvedeno jinak, níže uvedené dílčí online moduly mají standardní délku 3 hodiny se dvěma 
psychohygienickými přestávkami. Některé z uvedených programů sestávají ze série několika 
takovýchto tříhodinových modulů s odstupem cca 1 týden. 
 

LEADERSHIP 

B1. Strategické řízení firmy v krizi 
 
Jak na strategické řízení firmy v době ekonomické krize k obnovení fungování a ziskovosti. 

 
• Krize ve firmě 
• Cíle krizového managementu 
• Prvky krizového managementu 

o Analýza rizik  
o Stanovení krizové strategie 
o Krizové řízení 

• Krizová komunikace 
• Krizový štáb 
• Krizový manažer a jeho úkoly 
• Krizový plán 

 
 

 

Lektor: Zdeněk Tejchman 

 

B2. Komunikace leadera v éře turbulentních změn  
 
Jak sdělit svému mužstvu na palubě mé firmy negativní informaci.  
Forma: konzultace řeší konkrétní situaci v konkrétní firmě. Cílem je sebevědomý manažer/majitel, 
který dokáže vyrovnaně, citlivě, a přitom pravdivě informovat své podřízené o případných 
nadcházejících nepříjemných změnách ve firmě.  
 

• Analýza situace. Identifikace nejčastějších nepříjemných zpráv, které bude muset 
management/majitel firmy sdělit podřízeným (propouštění, opouštění trhů, zastavení expanze, 
utlumení nákupu nových strojních zařízení, redukce platů, změny v pracovní době atd.). 

• Pod pokličkou tvého mozku. Uvažování podřízených. Jak přemýšlí zaměstnanec? Které 
informace jsou pro něj znervózňující? Které ho naopak spíše zklidní? 

• Přirozené reakce na změnu. Čtyři fáze, kterými procházejí podřízení, když jim sdělíme 
nepříjemnou informaci. Znalost těchto principů pomůže manažerovi lépe porozumět svým 
lidem. 

• Štěstěna přeje připraveným. Příprava komunikační strategie sdělení nepříjemné informace v 
devíti krocích. 

• Strategie sdělování nepříjemné zprávy. technika TEL, technika SIMONA, technika UŽITEK. 

• Odpor zvládnu obratem ruky. Očekávatelné námitky zaměstnanců. Jaké verbální šrapnely 
mohou proti mně podřízení vyslat? Chybné a správné postupy jejich neutralizace. 

• Neutralizace nespokojenců. Jak přistupovat k potenciálním "travičům studní"? Jak jim sebrat 
střelivo? Co naopak nedělat? 

• Brousíme diamant. Příprava konečného textu, konkrétních formulací, jejich řazení za sebe do 
logického sledu. 

• Nácvik sdělení. Práce s hlasem, pauzami, neverbální komunikace, sebevědomý projev. 

Lektor: Dan Kouřil 
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B3. Období krize jako manažerská příležitost 
 
Jak využít dobu ekonomické krize jako manažerskou příležitost. 

• Krize = příležitost 
• Spojenec ČAS 
• Nové nástroje v krizi 
• Ryba smrdí od hlavy 
• Umění delegovat 
• Lidem k dispozici 
• Kouzelná pravidla 
• Střelba do vlastních řad 
• „Kdo neplánuje, plánuje neúspěch“ 
• 100% informovanost 
• Perfektní monitoring 
• Kontrola je podpora 
• Síla pochvaly 
• Lidé milují koučink 
• Ani v motivaci nás zatím neklonovali 
• Porady nejsou kočkopes! 
• Osobní vítězství 

 

Lektor: Zdeněk Tejchman 
 

B4. Manažerská zpětná vazba 
 
Jak být v aktuální situaci motivujícím lídrem a pomáhat podřízeným v jejich růstu prostřednictvím 
efektivní zpětné vazby.  
 
Pochvala jako posílení žádoucího chování nebo očekávané výkonnosti. Zpětná vazba, která vrátí 
podřízeného na správnou „kolej“. Asertivní a přímočará rozvojová zpětná vazba pro „recidivisty“. Jak 
prostřednictvím zpětné vazby dosáhnout změny a nepoškodit vztah s podřízeným. 

• Pochvala je také zpětná vazba 

• Jak na jednorázovou chybu 

• Oblíbený sendvič – pomocník nebo zabiják našich dobrých úmyslů?  

• Pozitivní usměrnění čili jemná, a přesto skvěle fungující zpětná vazba pro nováčky (ale i „staré 
vlky“) 

• Nešťastná spojka ALE, která dokáže zabít sebelepší zpětnou vazbu - jak se s ní vypořádat 

• Ach ty emoce! – asertivita ve službách zpětné vazby 

• Sedm kroků rozvojové zpětné vazby (recept, který zabírá) 

• Zpětná vazba pro „recidivisty“ 
 

Lektor: Svatoslav Gosman 
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OBCHOD 

B5. Vyjednávání s důrazem na snižování nákupních cen 
 

Jak v současné situaci obratně snížit nákupní ceny bez poškození vztahů s dodavateli. 
 

• Jak na to? Profesionální stanovení strategie pro dobu po skončení karantény: kdy laskavě, kdy 
použít tlak? 

• Techniky v rukou profesionála. Konkrétní nákupní techniky pro redukci ceny: Cherry picking. 
Demand Management. Negociace na marži. Design to cost a další 

• Cukr, nebo bič? - jak sdělit dodavateli, že má snížit cenu, aniž bych poškodil náš vztah? 
• Technika inteligentního vyhrožování. Jak pohrozit, a přitom být za anděla? 
• 70% úspěchu = příprava. Devět kroků profesionální přípravy na jednání  

s obchodníkem/dodavatelem 
• Pohled do karet protistrany. Jak uvažuje obchodník/dodavatel? Jak se připravuje? Taktiky  

a postupy obchodníků pro udržení/zvýšení ceny 
• Námitkou mě nezastavíš. Nejčastější námitky dodavatelů/obchodníků proti snížení ceny. Jak 

na ně věcně reagovat? 
• Jednou ranou. Úderné argumenty podporující požadavek na snížení ceny: cenový rámec, cílová 

cena, ekonomické údaje, časový tlak, metoda Inspektora Colomba a další 
• Takhle ne! Nejčastější chyby nákupčího při sdělování snížení ceny a jak se jich nedopustit? 
• Trénink klíčových dovedností, aneb Těžko na cvičišti, méně krve na bojišti 

 

Lektor: Dan Kouřil 
 

B6. Vyjednávání pro obchodníky – jak se bránit tlaku na cenu 
 

Jak v současné době ustát tlak nákupčích na snížení cen a vyjít z toho jako vítěz 
. 

• Vím, jak uvažuješ. Očekávatelné strategie nákupčích pro dobu po skončení karantény: 
Otevřená kalkulace. Value engeneering. Cherry picking a další 

• Tři cesty. Tři přístupy nákupčích ke mně jako k obchodníkovi. Podle čeho vybírá nákupčí tu 
pravou? Osobní a věcná rovina vyjednávání. Jak být úspěšný na obou rovinách? 

• 9 kroků přípravy na vyjednávání o ceně: Účinný postup, jak eliminovat nepříjemná překvapení 
během jednání. Jak laskavě vnutit nákupčímu můj scénář? 

• Tasíš kord? Čím ni může nákupčí pohrozit? Které z jeho postupů jsou nejúčinnější? Jak na ně 
zareagovat? 

• První reakce. Jak reagovat na požadavek na snížení ceny? Formulace komplikující situaci a věty 
vedoucí k dohodě 

• Betonový argument. Moje nejsilnější argumenty pro vyjednávání o ceně. Kdy je použít? Jaké 
formulace jsou nejúčinnější? 

• Strategie rozumného ústupu. 6 postupů pro případ, že již opravdu musím začít cenu redukovat 
• Slepá ulička. Nejčastější chyby obchodníků při žádosti nákupčího na slevu. Verbální i 

neverbální projevy nejistoty a jak se jich zbavit 
• Trénink klíčových dovedností, aneb Těžko na cvičišti, méně krve na bojišti 

 

Lektor: Dan Kouřil 
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B7. Pět kroků k získání souhlasu – jak vést cílený (obchodní) rozhovor 
 
Zvlášť účinná metoda vedení obchodního nebo jiného cíleného rozhovoru. Rozsah: 2 x 3 hodiny 
Cílová skupina: Obchodníci, obchodní zástupci a všichni, kdo chtějí vést rozhovor efektivně. 
 
Všechna dílčí doporučení a rady, jak vést rozhovor, aby byl úspěšný, jsou k ničemu, dokud neobjevíte 
jednoduchou, jasnou, logickou a komplexní metodu, jakou je „5 kroků k získání souhlasu". Pokud jste 
zastánci ucelených a logických řešení, která přinášejí výsledky, pak je tento trénink určen právě vám. 
 
Co byste řekli tomu, kdybyste díky této jednoduché metodě dokázali: 

• s naprostou jistotou projít celým průběhem rozhovoru nebo schůzky 

• umět se lidí přirozeně zeptat, čím žijí, co je trápí a co potřebují 

• vědět, jak na sebe jednotlivé části logicky navazují a díky tomu být efektivní 

• celý rozhovor si maximálně užívat a z klientů si dělat přátele 

• cítit se sebejistě, protože ovládáte postupy, které vedou k cíli 

• zásadně zvýšit procento úspěšně dokončených rozhovorů  
 
V praxi to znamená:  

• znát a dodržet logickou strukturu cíleně vedeného rozhovoru 

• krok za krokem projít všemi jeho částmi, přesně vědět, co kdy, jak a proč mám dělat 

• mít dovednosti, které k jednotlivým fázím rozhovoru potřebuji 

• umět ze všech postupů a vychytávek vytvořit perfektně fungující celek 
 
Trénink metody „5 kroků k získání souhlasu“ obsahuje: 
• celou strukturu cíleného rozhovoru nejen na obchodní schůzce, takže už navždy budete umět 

postupovat maximálně efektivně a zajistit si tak vyšší procento úspěšných rozhovorů 

• tipy pro "úspěšný průlet" všemi částmi rozhovoru, takže „z nadhledu" uvidíte, kde se v rozhovoru 
právě nacházíte a budete mít jasné know-how jak jednotlivé části zvládnout, co na konci každé 
části musíte mít, abyste mohli postoupit o krok dál 

• doporučení a strategie pro vybudování vztahu s klientem, včetně tipů z byznys etikety. Umožní 
vám to už v začátku jednání vyvolat ten nejlepší profesionální dojem, vytvořit základ vztahu, který 
dále budete rozvíjet, a dát klientovi pocítit, že vy jste ta pravá osoba, která mu v jeho situaci 
dokáže pomoci 

• ucelenou metodu tvorby a kladení otázek, tedy informace o tom, kdy se ptát, na co se ptát a jak 
se ptát. Velmi často nejzapeklitější část rozhovoru díky tréninku zvládnete s lehkostí a grácií, 
přirozeně dokážete zjistit od klienta vše, co potřebujete, budete vědět, jaké typy otázek používat, 
jak je tvořit a jak se ptát, abyste se v tom s klientem oba cítili dobře 

• jednoduchý návod, jak odlišit vlastnosti a výhody prezentované věci a srozumitelné vysvětlení, 
proč je to tak důležité. Jedna z klíčových součástí tréninku vám dodá jistotu v prezentování 
produktu, služby či myšlenky a naučí vás říkat klientovi přesně to, co chce slyšet a na co je 
připraven. Díky jednoduché grafické šabloně porozumíte tomu, proč dokáží být špičkoví prodejci 
tak úspěšní 

• jasný postup, jak přeformulovat vlastnosti ve výhody a jak nakonec prodat klientovi užitek právě 
pro něj. Nabídka klientovi bude vždy specifická, jedinečná a ušitá přímo "na míru". 

• konkrétní techniky a postupy, jak dovést schůzku do zdárného konce, doporučené 
formulace závěrečných otázek. Závěr schůzek bývá zpravidla kamenem úrazu, lidé si mnohdy 
nedokáží říci o objednávku, schůzka nemá jednoznačný závěr a končí patem. Díky 
srozumitelnému a jednoduchému seznamu uzavíracích technik dokážete schůzku vždy ukončit 
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úspěšně. Už nebudete odcházet s pocitem "to jsem teda po.∗.al/la", ale s vědomím, že jste udělali 
vše, co vám daná situace umožňovala 

Lektor: Lenka Fasterová 

 

B8. Broušení a výroba zbraní obchodníků na boj po krizi 
 
Aktualizace obchodních dovedností pro krizovou dobu. 
 

• Znalostním šampionem 
• Miluji telefon 
• Silná zbraň a brána do firmy 
• Co jsem se naučil od klasiků obchodu 
• Kdo se dobře zeptá, ví všechno 
• Nahazování udiček 
• Mistrem argumentace 
• Námitky vítám! 
• Vytěžování stávajících klientů  
• Přeborníkem v růstu portfolia 
• Osobní vztah je velké PLUS    

 

Lektor: Zdeněk Tejchman 
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TELEFONOVÁNÍ 

B9. Obchodní telefonát - aneb Jak neprodávat, ale nechat koupit 
 
Jak na efektivní obchodní telefonáty. 
 

• Příprava metodou „šachista“. Předvídání a promýšlení několika tahů dopředu. Jaké informace 
mít k ruce, než vytočím číslo 

• Jakákoliv barva je lepší než šedá. Abychom telefonátem zaujali, musíme být jiní než většina 
konkurentů. Jak se odlišit v prvním okamžiku, jak zaujmout do 5 sekund, jak využít kreativitu 
v telefonátu 

• Položit jednu, dvě manipulativní otázky není dialog se zákazníkem. Jak zjistit, vzbudit nebo 
ověřit potřeby zákazníka. Technika kladení otázek SPIN 

• Slovo jako zbraň. Jsou slova a fráze, díky kterým působím více sebevědomě, jistě, přesvědčivě 
a naopak. Je dobré je znát a umět s nimi správně pracovat 

• Kreativní argumentace na námitky. Chci-li mít jiné výsledky, musím dělat věci jinak. Je vhodný 
čas provést upgrade argumentů na obvyklé námitky. Tentokrát s důrazem na jednoduchost, 
stručnost, přiměřenou lidovost a vytvoření vztahu. Jak má vypadat námitkovník jako účinná 
pomůcka k argumentaci 

• Tah na branku. Stále je co zlepšovat v závěru telefonátu. Jak zatlačit vhodným způsobem na 
prodej. Křivka zájmu při telefonní nabídce. Co když chce zákazník čas na rozmyšlenou nebo se 
poradit s partnerem či kolegou? 

 

Lektor: Jaroslav Dvořák 
 

B10. Vymáhání pohledávek po telefonu 
 
Jak zvládnout skokový nárůst počtu dlužníků v důsledku krize? Jak vymoci pohledávku efektivně, tedy 
aby dlužník (soukromá osoba či firma) zaplatil nejvyšší možnou částku v co nejkratším možném čase? 
  
Pro koho: management oddělení Collections, vymahači pohledávek, supervizoři, teamleadeři 

 
• Mít přehled! Aktuální situace v oblasti vymáhání pohledávek v době po skončení koronavirové 

krize, právní rámec, pravděpodobný výhled vývoje do budoucna 
• Scénář dává jistotu! Struktura rozhovoru o pohledávce. Fáze vymáhání pohledávek po 

telefonu a řízení rozhovoru směrem k cíli 
• Informace mají cenu zlata. Zjišťování detailů pohledávky od dlužníka, profesionální kladení 

otázek 
• S kým mluvím? Typologie dlužníků - čtyři typy dlužníků v závislosti na jejich ochotě zaplatit 

pohledávku 
• Po dobrém, či po zlém? Dávkování konstruktivního tlaku na dlužníka. Doporučené věty pro 

namíchání účinného koktailu tlaku na vymožení pohledávky 
• Námitky v procesu vymáhání pohledávek. Které námitky lze očekávat a jaké jsou úderné 

argumenty na jejich překonání? 
• Trénink klíčových dovedností z rozhovoru o pohledávce 

 

Lektor: Dan Kouřil 
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B11. Telefonní vychytávky pro pracovníky call center 

 

Jak na efektivní telefonování pro pracovníky Call 
center. 

 

• Přirozenost při kladení otázek a zjišťování 
informací. Nepříjemný výslech vs. 
příjemný dialog 

• Jak nepůsobit jako robot s připravenými 
a nacvičenými frázemi. Pokud volám 50. 
hovor se stejným obsahem, hrozí, že budu 
působit jako průvodce na zámku nebo 
recitátor v prvním kole dětské soutěže. 
Existuje několik tipů, jak riziko 
minimalizovat 

• Jak dát najevo naslouchání a zájem a projevit empatii a přitom příliš neprodlužovat telefonát. 
Chci působit jako milý a sympatický profík, ne jako stroj na nabídku nebo servis. Práce 
s emocemi zákazníka 

• Slovo jako zbraň. Jsou slova a fráze, díky kterým působím více sebevědomě, jistě, přesvědčivě 
a naopak. Je dobré je znát a umět s nimi správně pracovat 

• Kreativní argumentace na námitky. Chci-li mít jiné výsledky, musím dělat věci jinak. Je vhodný 
čas provést upgrade argumentů na obvyklé námitky. Tentokrát s důrazem na jednoduchost, 
stručnost, přiměřenou lidovost a vytvoření vztahu. Jak má vypadat námitkovník, jako účinná 
pomůcka k argumentaci 

• Kdy netlačit a kdy zatlačit aneb jak číst signály zákazníka. Jsou zákazníci, kteří na úvod sdělí, že 
nemají čas, ale nakonec vydrží na telefonu i 20 minut. Hodí se je umět poznat 

• Call script je mrtev, ať žije promyšlená struktura! 

Lektor: Jaroslav Dvořák 
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ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ 

B12. Agile pro neagilní týmy 
 
Jak využít prvky agilního řízení v současné době i v neagilně řízených firmách. 
Rozsah: 2 x 1,5 hod (nejdříve 3 dny po sobě, nejpozději 1 týden) 
 
1. modul 

• Co je to agilita  - úvod (blended, pure, scaled) 

• Role v agilním řízení (Scrum master, product owner, tým, manažer) 

• Základní principy (rychlá reakce na změny, samoorganizované týmy, VOC, Kanban, Scrum, 
učení se z chyb…) 

• Klíčové 3 věci prvního modulu (Stand up, Retrospektiva, Check up) 

• Stand up – pravidla, doba trvání, příprava, kdy doplnit jiným meetingem, co mi přináší, tipy a 
triky (stand up může zkusit vést někdo z týmu…) 

• Check up – pravidla, kdy ho zařadit, pravidla pro delegování, důvěra, kontrola, selekce 
zaměstnanců – různé stupně kontroly… 

• Retrospektiva – pravidla, monitoring, práce s Retro-tabulí 

• Úkol do druhého modulu – Retrospektiva na Stand up, Check up, Retrospektiva – každý si 
připraví 3x Retro tabuli (bude sdílet s ostatními) 

2. modul 

• Retrospektiva – jak se nám dařily uplatňovat principy z prvního modulu 

• Stand up – zkušenosti jednotlivých členů – zpětná vazba, co fungovalo, co nikoliv, jak na to po 
novu 

• Check up - zkušenosti jednotlivých členů – zpětná vazba, co fungovalo, co nikoliv, jak na to po 
novu 

• Retrospektiva - zkušenosti jednotlivých členů – zpětná vazba, co fungovalo, co nikoliv, jak na 
to po novu 

• 3 nové pojmy/principy a jak je uplatnit v neagilním prostředí 

• Scrum – sprint - pravidla, výhody, práce v týmu, práce v párech…jak by se dalo využít u 
účastníků? 

• Review – programátorské nebo od product ownera (zástupce businessu) – kontrola s kolegou, 
jak by se dalo využít u účastníků? 

• Kanban – Definition of done, pravidla pro work in progress, práce s Backlogem, prioritizace, na 
co lze využít u účastníků? 

 

Lektor: Martin Králík 
 

B13. Projektový management per partes 
 
Trénink projektového řízení online formou. 

• Jak začít 
• Plán rozsahu projektu 
• Plán termínů 
• Rizika a náklady 
• Kontrola v realizaci a vyhodnocení  

 

Lektor: Tomáš Marek 
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B14. Six Sigma trénink zlepšování procesů 
 
Série online tréninků nástrojů a metod zvyšování kvality s praktickými aplikacemi formou reálných 
zlepšovacích projektů ve firmě. 
Rozsah: Několik dní podle zvolené varianty programu. 
 
Formát školení dodržuje principy pro distanční výuku a umožňuje efektivní práci s účastníky on-line: 

• Příprava na školení (pre-work): většinou 1 den před realizací prvního modulu. Cílem je ověření 
připojení a doladění technické stránky školení 

• Krátké interaktivní online bloky (2-4 hodiny) 

• Individuální lektorská podpora (distančně) 

• Ověření správného nasazení do praxe (zpětná vazba k řešení, prezentace výsledků, lessons 
learned) 

 

 
V průběhu školení využíváme následující metody práce:  

TRÉNINK/ ROZSAH/ MODULY CÍLE TRÉNINKŮ/ WORKSHOPŮ 

1. Manažeři /sponzoři 

(sponzoři: vedoucí, kteří zadávají, 

schvalují a hodnotí projekty) 

 

Rozsah: 1-2 dny 

• Podpora rozběhnutí projektů (Lean) Six Sigma 

(prostředí, systém, definování kompetencí).  

• Výběr projektů, vyjasňování cílů, harmonizace 

implementace Six Sigma/Lean s podnikovou strategií – 

např. návaznost na podnikový Balanced Scorecard. 

2. Yellow Belt (členové týmů) 

 

Rozsah: 2 dny 

• Zvládnutí metodiky Six Sigma a nástrojů zlepšování 

procesů pro členy řešitelských týmů a pro ostatní 

zájemce o Six Sigma. 

3. Green Belts (vedoucí menších 

projektů a klíčoví členové 

projektových týmů) 

 

Rozsah: 10 dnů / 5 modulů 

• Připravit členy týmů na řízení menších a středních 

projektů anebo řízení úkolů na větších projektech 

vedených Black Beltem. 

• Poskytnout základy dobrého ovládání nástrojů analýzy 

a zlepšovaní procesů. 

4. Black Belts   

(vedoucí větších projektů)   

 

Rozsah: 8 dnů / 4 moduly 

• Připravit BB na řízení Six Sigma projektů. 

• Poskytnout BB pokročilé statistické nástroje a techniky 

řešení problémů. 

• Rozpracovat pilotní projekt implementace. 

5. Koučink   

(Koučink – workshopy) 

 

Rozsah: individuálně 

• Řeše ní praktických otázek projektů Six Sigma 

• Workshopy s účastníky projektů Six Sigma GB  

a BB tréninku. 

6. Six Sigma Master Black Belt 

trénink (nadstavba pro absolventy 

BB) 

 

Rozsah:  10 dnů trénink,  

                2-4 dny koučink 

• Pokročilé nástroje Lean Six Sigma a projektový 
management  

• Koučování BB a GB při dosahování projektových cílů 
a efektivním poskytování metodiky Lean Six Sigma  
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• Videokonference přes: Zoom, Microsoft Teams / Skype for Business, Cisco Webex, nebo jiný 
nástroj dle preferencí zákazníka 

• Zážitková cvičení formou interaktivního obsahu sdíleného lektorem, bez potřeby instalace 
dodatečných softwarů, účastníci se zapojí do cvičení přes svůj smartphone 

• Skupinová práce na definovaném zadání s využitím virtuálních místností pro menší skupinky 

• Řešení konkrétních problémů s využitím online modelů pro analýzu kořenových příčin, 
moderování online brainstormingu a využití různých forem dosahování dohody 

• Nasazení vhodných kolaborativních řešení 
 

Lektoři: Tomáš Marek, Róbert Klačanský 
 

B15. Riziková analýza FMEA (vč. využití SW APIS) 
 
Analýza možných chyb a jejich důsledků online a prakticky. 
 
Rozsah: 1 den 
 
Obsah: 

• Jak využíváme FMEA a co všechno má riziková analýza správně obsahovat 

• SW APIS – struktura, chybový a funkční strom, evaluace a vyhodnocení 

• Praktické provedení rizikové analýzy na konkrétní proces zákazníka 

• Jak se dále zlepšovat 
 

Lektor: Tomáš Marek 
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INTERNÍ TRENÉŘI 

B16. Trénink interních lektorů ve vedení online vzdělávání 
 
Jak převést vzdělávání do online formy, aby zůstalo interaktivní a nácvikově tréninkové. 
Rozsah: trénink sestává ze čtyř 3-hodinových online modulů. 
 
Prework: Příprava účastníků na vedení jednotlivých částí každého z modulů. 
 
1. modul 

• Zábavné seznámení s lektorem a s účastníky 

• Cíle a obsah tréninku TTT v online vzdělávání 

• Specifika online vzdělávání 

• Technická stránka online vzdělávání 

• Software a aplikace pro online vzdělávání 

• Pracoviště online lektora 

• Příprava tréninku 

• Nácviková část 
 

2. modul 

• Osvěžení a opakování z 1. modulu 

• Práce s časem 

• Vizualizace v online prostředí 

• Nastavení pravidel s účastníky školení 

• Psychologicko-didaktická stránka online tréninku 

• Oživení online tréninku 

• Nácviková část 
 

3. modul 

• Interaktivní prvky v online vzdělávání 

• Dramaturgie online vzdělávání 

• Motivační stránka online vzdělávání 

• Ověření úspěšnosti po skončení tréninku 

• Komplikované situace v online vzdělávání 

• Pokročilé techniky v online vzdělávání 

• Zadání pre-worku před posledním modulem 

• Nácviková část 
 

4. modul 

• Supervize ukázek účastníků z jejich školení 

• Brainstorming na vylepšení školení účastníků 

• Doplnění tréninku o témata požadovaná účastníky 

• Užitky účastníků ze 4. modulu a z celého tréninku 
 

Další možnosti rozvoje - nabídka FBE 

• On-the-job supervize, koučing a mentoring 
 

Lektor: Dan Kouřil 
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SEBEŘÍZENÍ 

B17. Zvládání emocí a sebemotivace ve výjimečné situaci 
 
Na emocích nebo pod nimi. 
 

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ 
• Sdílení aktuálních výjimečných situací/výzev a emocí s nimi spojených 

• Jak si uvědomovat svoje emoce a navigovat je správným směrem pro zvládnutí situace? 

• Obava, hněv, frustrace, aj.: Jak se nezacyklit v dané situaci? 

• Silné emoce: Jak působí? 

• Semafor: technika pro zvládání silných emocí 

• Papiňák: technika pro zvládání silných emocí druhé strany 

• Trojúhelník rovnováhy: model fungování pod tlakem 

SEBEMOTIVACE 
• Konto motivace: Jak udržovat konto motivace v aktivní bilanci? 

• Strom stability: technika pro práci s vnitřními zdroji 

• Generální ředitel vlastního života: posílení proaktivity 

ZÁVĚR 
• Psychologie vděčnosti: malé cvičení 

FOLLOW-UP 
• V případě zájmu lze navázat druhým dílem nebo individuálním koučinkem 

 

Lektor: David Javornický 
 

B18. Krize a jejich zvládání aneb Jak nezůstat ležet pod závalem  
 
Program má pomoci jednotlivcům a týmům úspěšně zvládat krize, do kterých se dostávají, a to pomocí 
vědomého navázání na jejich dobré osobní zkušenosti, dále zvýšit porozumění krizím i sobě v náročných 
dobách a osvojit si a rozvinout praktické nástroje ke zvládání těžkých období. 

 
KRIZE 

• Krize, které nás potkávají 

• Čtyři fáze krize – Caplanův model: ve které fázi se nacházím a jak z ní bezpečně a efektivně 
ven?  

ZVLÁDÁNÍ KRIZÍ 
• Inspirace z našich minulých krizí: teachable moments 

• Míra kontroly: technika pro proaktivní snížení zátěže a reorientaci 

• Matice ohrožení: nástroj pro osobní krizové řízení  

• SCARF: pět typů krizí a jak se s nimi vyrovnávat 

• Čtyřnožka: osobní opory pro čas krize a jak s nimi vědomě pracovat 

NA KRIZE KREATIVNĚ 
• Kreativní skok 

• Pohled někoho jiného: kreativní technika 

• Culture Of Cross-industry Collaboration: směr kreativního myšlení 

ZÁVĚR 
• Co bys udělal/a, kdyby ses nebál/a? - malé cvičení 

FOLLOW-UP 
• V případě zájmu lze navázat druhým dílem nebo individuálním koučinkem 

 

Lektor: David Javornický 
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B19. Ponorka aneb Jak zvládnout ponorkovou nemoc  
 
Pro ty, kteří se ocitli v práci nebo doma v ponorce. 
Jak se nezbláznit, jak si nelézt zbytečně na nervy, jak si navzájem lépe rozumět a pomáhat si. 

 
PONORKA 

• Definice: dlouhodobá stresující izolace v malých skupinách 

• Projevy, příklady  

TIPY PRO PŘEŽITÍ V PONORCE 
• Sdílení zkušeností: Co se nám osvědčilo v minulých ponorkách?  

• Výhled: Co bych chtěl/a zkusit nového? 

• Tipy pro přežití – inspirace: tipy Asociace klinických psychologů, metoda Růžová a fialová 
hodina, mediální dieta, tip: „teď neplánujte velké změny“, aj. 

FLEXIBILNÍ MODUL 
• Jedná se o ucelený modul, který v online podobě trvá 90 minut 

• Lze ho tvořivě kombinovat s tématy z modulu „Zvládání emocí v nestandardních situacích“   

•  
Lektor: David Javornický 

B20. Jak být v pohodě a dobít baterky 
 
Jak v aktuální době pečovat o sebe sama. 
Pro všechny, kteří potřebují dobít baterky.  
 

• Management změny 
• Vše zlé je k něčemu dobré 
• Jak být sám sobě kouče 
• Vyhoření (prevence a důsledky) 
• Očista prostoru, závazků a vztahů 
• Obrana proti manipulaci 
• Jak na výmluvy 

 

Lektor: Jaroslav Dvořák 
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C. CREATIXO 

Online diagnostika a rozvoj kreativity a inovativnosti 
 
Online diagnostika a rozvoj 9 kompetencí a 77 dovedností potřebných k tvorbě nápadu a dotažení 
inovace do praxe. 
Rozsah: Tři 2-hodinové skupinové moduly + 2 x 1 hodina individuální konzultace/koučinku na účastníka. 
 
 
Creatixo je online test aplikované kreativity a inovativnosti měřící 9 kompetencí a 77 dílčích postojů a 
dovedností. Na základě svých výsledků si každý účastník v online platformě sestaví svůj plán osobního 
rozvoje a vybere si některé z 270 doporučených aktivit na rozvoj vybraných kompetencí. 
Osobní rozvoj lze propojit se sérií týmových workshopů na osvojení kreativních metod skupinové práce 
a na řešení vybraných firemních problémů a také o individuální či skupinové projekty zlepšování a 
inovací s konkrétními efekty pro firmu. 
 
Stručný obsah programu: 

• Online dotazník kreativity a inovativnosti 
• Úvodní workshop seznamující s jednotlivými kompetencemi a s výsledky účastníků 
• Osobní plán rozvoje vedený v online platformě 
• Individuální koučování a supervize  
• Plnění navržených individuálních rozvojových aktivit 
• Skupinové kreativní workshopy – rozvoj tvořivosti a tvořivé řešení firemních problémů 
• Osobní zlepšovací a inovační projekty 
• Vyhodnocení osobních pokroků a efektů programu 

 

Typický postup v online verzi programu: 

 

 

Lektor: Martin Králík 
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D. Online rozvoj firmě na míru 
Kromě výše uvedených specifických online programů připravíme pro klienta program na míru jeho 
potřeb. Ten může sestávat jak z konkrétních tréninkových programů na vyžádání, tak z moderování 
strategických, řešících nebo tvůrčích workshopů a porad externím facilitátorem nebo z individuálního 
koučování, mentoringu či konzultací. 

 

Překlopení jakéhokoliv prezenčního kurzu do online podoby 

Nabízíme překlopení jakéhokoliv tréninkového tématu požadovaného klientem z bohatého repertoáru 
FBE do online podoby. Nabídku nejčastěji žádaných modulů naleznete zde. 

 
 

Moderování strategických, tvůrčích a řešících workshopů 

Součástí nabídky FBE pro aktuální situaci jsou také skupinové strategické, řešící a tvůrčí workshopy  
a porady vedené online formou na zadaná témata. 

Nezávislý externí moderátor pomáhá skupině společně řešit zvolené téma, usnadňuje a koordinuje 
shodu mezi účastníky, a k usnadnění cesty k cíli nabízí široké spektrum efektivních moderačních metod. 

Externí moderování online skupinových setkání je vhodné například u skupinového řešení problémů, 
při strategických poradách k řešení krize nebo hledání nových cest, pro vedení tvořivých workshopů 
zaměřených na vytváření nových postupů, u rozvojových a vzdělávacích skupinových setkání, apod.  

Postup moderování skupinové práce: 

• Zadání zadavatele, příprava moderace a skupiny 

• Sdělení účelu setkání, zadání zadavatele a ověření porozumění účastníků 

• Zkonkretizování cílů do měřitelných parametrů 

• Ujasnění si reálnosti jejich dosažení 

• Ujištění se, že přítomní dokáží věc společně vyřešit 

• Dohoda o cestách k řešení 

• Generování nových myšlenek (bez hodnocení) 

• Výběr a vyhodnocování cest k řešení, rozhodování o optimálním postupu 

• Konsensuální x kompromisní řešení 

• Ověření společného porozumění tomu, k čemu jsme došli 

• Odsouhlasení implementace řešení 

• Projednání motivace týmu a dalších realizátorů na úspěšném výsledku 

• Případná prezentace vedení a žádost o souhlas a zdroje 

• Dohoda o nositeli úkolu, případně projektovém manažerovi a projektovém týmu na realizaci 

• Přizvání dalších osob k realizaci řešení  

• Dohoda o komunikaci odchylek, způsobu výměny informací v průběhu řešení a o formách 
 reportingu 

• Zápis - rozpis projektových činností, odpovědností, úkolů, termínů, rozpočtovaných nákladů,      
       zdrojů, … 

• Parametry pro následné ověření účinnosti postupu a skutečného dosažení výsledku 

• Zhodnocení výsledků a průběhu setkání 
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Techniky skupinového řešení problémů: 

Při skupinovém řešení problémů je možné také využívat nepřeberné množství kreativních technik, 
například brainstorming, brainwriting, synektiku, strukturování návrhů a témat jednotlivých účastníků 
písemnou formou na samostatné lístky a jejich následné společné třídění, seskupování, strukturování 
a další zpracovávání témat, apod. 

Také se zde s užitkem uplatní technické pomůcky pro strukturování problémů jako je projektové řízení, 
schematická znázornění převzatá z metodik Lean Six Sigma, např. formou grafu rybí páteře, 
šestislovného grafu, A3, Kaizen Boardu, apod. 

Často bývají též používány standardní analytické techniky jako je PEST, 7S a SWOT analýza, analýza 
silového pole, analýza rizik, atd. 

Nabídne-li moderátor účastníkům ve vhodnou chvíli některou z těchto technik a ta bude vhodně 
odpovídat řešenému tématu a aktuální potřebě skupiny, bývá její použití velmi účinné a pomáhá 
skupině se rychle posunout k cíli. 

 

Individuální konzultace, koučing a mentoring 

Individuální online koučování, mentoring a konzultace jsou další nabízenou formou rozvoje. Délka 
jednoho online setkání se pohybuje kolem 90 minut a zpravidla se koná jejich série o počtu od 5 do 10 
sezení v intervalu cca 14 dní. 

Typický průběh koučovací schůzky: 
 
Před a na prvním setkání: 

• Případné zadání od nadřízeného či firmy 
• Celková dohoda o zaměření, cílech, rozsahu a používaných metodách koučování, mentoringu 

a konzultací 
Na dalších setkáních: 

• Reflexe: „Co se odehrálo od posledního setkání“ 
• Možná témata na aktuální setkání 
• Výběr z možných témat - volba konkrétního zaměření aktuálního koučování 
• Konkrétní popis představy o žádoucích cílech změny v dané oblasti 
• Rozdíly oproti současnému stavu – co se změní a co to přinese 
• Dohoda o metodách společného postupu 
• Hledání, popis a výběr možností řešení 
• Realizace potřebných kroků 
• Zhodnocení dosažených užitků a efektů ze setkání 
• Plán kroků na další období (akční plán) 

Běžná zaměření koučování a nejčastěji řešená témata: 

• Profesionální růst, osobnostní rozvoj 
• Zvládání nových výzev, zátěže a stresu 
• Odstraňování a překonávání osobních bloků (sebejistota, sebevědomí,…) 
• Manažerské dovednosti 
• Obchodní a vyjednávací dovednosti 
• Komunikace, sebeprezentace, spolupráce 
• Kreativní vytváření nových řešení, hledání jiných způsobů postupu, nalézání nových cest 
• Konkrétní aspekty vedení týmu a jednotlivých podřízených 
• Vztahy s kolegy a ostatními lidmi 
• Řešení specifických pracovních problémů 
• Dosahování vlastních i firemních cílů  
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Doplňkové informace k organizaci online rozvoje 

Online platformy 
• Pro realizaci online tréninků preferujeme platformu ZOOM, se kterou máme velmi dobré 

zkušenosti (po aktuálním posilování její bezpečnosti) a vnímáme ji jako velmi stabilní a 
uživatelsky přátelskou pro všechny zúčastněné, nicméně se přizpůsobíme jakékoliv 
požadované platformě klienta (MS Teams, Skype for Business, WebEx, Google Meet, Google 
Hangouts, apod.) 

• Pro účast na online modulu je potřeba, aby měli účastníci k dispozici internetové připojení 
a počítač s kamerou, mikrofonem a reproduktorem.    

 

Časový harmonogram online tréninku 
- při dopolední verzi: 9:00 až 12:00 hod (v rámci modulu jsou 2 krátké psychohygienické přestávky) 

- při odpolední verzi 13:00 až 16:00 hod (v rámci modulu jsou 2 krátké psychohygienické přestávky) 

Termíny je možné stanovit dohodou se zadavatelem. 
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Lektoři FBE vedoucí online moduly 
Dan Kouřil 

S FBE spolupracuje od roku 1999 na pozici lektor, konzultant a kouč. 
Studoval Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Jako odborný 
konzultant a lektor se specializuje na oblast manažerských dovedností, 
obchodu a komunikace (řešení konfliktů), prezentace, zákaznické orientace, 
strategie vyjednávání. Působí rovněž jako kouč/mentor manažerů. Prošel 
výcvikem firem Akademie für Effizienztraining, Economia a tréninkem koučů 
společnosti ARK Consulting - principy poradenské činnosti a koučinku, 
individuální koučink, skupinový koučink. Pravidelně prochází intenzivním 
interním tréninkem FBE. Jako projektový manažer je odpovědný za spolupráci 
s vybranými zákazníky a je tvůrcem rozvojových projektů a výcvikových kurzů 
v oblasti osobnostního rozvoje. 

Nejvýznamnější reference: BILLA, další z velkých FMCG řetězců, OBI, Hotel 
Intercontinental, Avon Cosmetics, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank, ČSOB, Olympus, 
Česká pojišťovna, Vodafone, Telefónica O2, Slovak Telekom, Tatra Banka, TNT Post ČR, SITRONICS 
Telecom Solutions, Continental Automotive, Hügli Food, ING, Volkswagen, Centropol,. 

 

Jaroslav Dvořák 

S FBE spolupracuje od roku 2001 jako lektor, konzultant a kouč. Vystudoval 
FA VUT v Brně. Vede projekty v oblasti manažerských a obchodních 
dovedností, zákaznické orientace, komunikace a motivace. Absolvoval 
vzdělávací program manažerské školy MSI, školení školitelů MSI a pravidelně 
prochází intenzívním interním tréninkem FBE. Má praktické zkušenosti 
s vedením týmu obchodních zástupců. Podílí se na koučování a stínování 
manažerů v obchodu. 

Nejvýznamnější reference: BILLA, další z velkých FMCG řetězců, OBI, Česká 
spořitelna, Komerční banka, Česká pojišťovna, Kooperatíva, Tatra Banka, 
Česká konsolidační agentura, Avon Cosmetics, ING, UNIQA pojišťovna, 
Volkswagen Financial Services, Continental Automotive, Centropol, Just…  

 

Zdeněk Tejchman 

S FBE spolupracuje od roku 1998 na pozici lektora, konzultanta a kouče. 
Vede projekty v oblasti manažerských a obchodních dovedností, časového 
managementu, vedení týmů, motivace, zákaznické orientace a komunikace. 
Absolvoval vzdělávací program manažerské školy ITS, školení firmy Helfrecht 
Management System a výcvik trenérů firmy Hackland Browne&Associates, 
Kanada. Pravidelně prochází intenzivním interním tréninkem FBE. Má 
praktické zkušenosti s vedením týmu obchodníků. Spolupracoval na školících, 
koučovacích a stínovacích projektech pro top management, střední 
management, specialisty a obchodníky ve firmách v ČR a SR. 

Nejvýznamnější reference: BILLA, Penny Market, další velký FMCG řetězec, 
OBI, Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank, Komerční banka, Česká 

pojišťovna, Česká pojišťovna, Model Obaly, ŠKODA AUTO, Telefónica O2, TSiemens, Olympus, 
Centropol, AVE, Globus, Messer Technogas, Makro/Metro, SITRONICS Telecom Solutions, Continental 
Automotive, ING Wholesale Banking,,... 
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David Javornický 

V oblasti soft skills působí jako lektor, konzultant a kouč od roku 2003  
a s FBE spolupracuje od roku 2007. Vystudoval ETF UK v Praze. Absolvoval 
výcvik vzdělávání dospělých a leadershipu v Rakousku a USA (OCI, Chrysalis 
Ministries, GATE). 11 let působil na manažerských pozicích. Je členem 
představenstva vydavatelství Návrat. Jako konzultant, lektor a kouč se 
specializuje na manažerské dovednosti, leadership, týmovou práci, kreativitu, 
time management, komunikaci, prezentační dovednosti, výcvik trenérů, 
mentoring a koučování. Další oblastí jeho specializace je CSR (společenská 
odpovědnost firem) a manažerská etika. 

Nejvýznamnější reference: BILLA, Penny Market, další z velkých FMCG 
řetězců, OBI, FOXCONN, Iveco, ZENTIVA, Mahle Behr Czech, Siemens, ČSOB, 
Česká spořitelna, MVČR, Continental Automotive, Poštovní spořitelna, 

UNIQA pojišťovna,… 

 

Svatoslav Gosman 

S FBE spolupracuje jako lektor a konzultant od roku 2001, jako kouč působí 
od roku 2009. Zaměřuje se na realizaci tréninkových programů v oblasti 
leadershipu, managementu, motivace a komunikace. Dva roky působil jako 
viceprezident a instruktor firmy Dale Carnegie Professional Training. Jako 
tréninkový manažer pro společnost Raytheon Training Intl. zajišťoval tři roky 
vzdělávání pro spol. Opel, a to jak pro importéra, tak i pro dealerskou síť na 
území ČR a Slovenska a dva roky školil dealerskou síť ŠKODA Auto. Absolvoval 
roční výcvik koučů, tréninky lektorských dovedností a pravidelně prochází 
intenzivním interním vzděláváním v rámci FBE. 

Nejvýznamnější reference: Volkswagen Financial Services, Česká spořitelna, 
Komerční banka, APP Systems, WITTE Automotive, Siemens, 
Johnson&Johnson, IBM ČR, Elektrolux, International Masters Publishers, 

BILLA, další z velkých FMCG řetězců, Česká spořitelna, APP Systems, Raiffeisenbank, Scania, IKEA, GE 
Money, Nestlé ČR a SR, British American Tobacco ČR, Philip Morris ČR, Vitana, Tebodin Poland, 
Continental Automotive, ŠKODA Auto,… 

 

Lenka Fasterová 

S FBE spolupracuje od roku 2001 na pozici lektora, konzultanta a kouče. 
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě. Pracovala jako oblastní 
manažerka u společnosti Avon Cosmetics a obchodní vedoucí společnosti 
Vivien Parfum. V rámci své praxe se věnovala vzdělávání a tréninku 
obchodníků a lektorů. Absolvovala výcvik obchodních zástupců a manažerů 

společnosti Berenicca, trénink trenérů u společnosti SMARTER TC, roční 
výcvik v koučování a pravidelně prochází intenzívním interním tréninkem 
společnosti FBE. V rámci své poradenské, trenérské a koučovací činnosti se 
zaměřuje na obchodní, komunikační a manažerské dovednosti.  

Nejvýznamnější reference: Model Obaly, IKEA, Česká spořitelna, Komerční 
banka, AV Media, Centrum CZ, Poštovní spořitelna, BILLA, Penny Market, Klub 
personalistů ČR, VÚB Bratislava, Český rozhlas, Ringier, ING Wholesale 

Banking, SIG, LAPP Kabel, WITTE Automotive, Continental,…  
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Tomáš Marek 

V FBE působí od roku 2000 jako lektor a konzultant v oblasti zvyšování kvality 
a efektivnosti podnikových procesů, specialista na projektové a procesní 
řízení, Lean Management a moderování zlepšovacích workshopů. 

Je absolventem Strojírenské fakulty ČVUT, obor regulační a automatizovaná 
technika. Pracoval ve výrobních firmách na projektech zavádění nových 
technologií, později jako manažer exportu pro USA a Západní Evropu a jako 
vedoucí exportu a technických služeb. 

Nejvýznamnější reference: Volkswagen Slovakia, ŠKODA AUTO, Continental 
Automotive, WITTE Automotive, Knorr-Bremse, Hügli Food, Tatra Banka, 
Slovalco, Siemens, Schwan Cosmetics, Avon Cosmetics, Afinia Plastics, INA 
Skalica, T-Mobile, Behr Czech, SCHURTER, Future Engineering, Česká 

spořitelna, OBI, ČSOB, ŠKODA PRAHA Invest, Volkswagen Financial Services, Česká národní banka, 
Preciosa, Zanini, EnerSys,… 

 

Martin Králík 

Je konzultantem zlepšování procesů, lektorem a koučem od roku 2010, 
s FBE spolupracuje od roku 2014. Věnuje se zlepšování procesů metodami 
Lean Six Sigma, projektovému a agilnímu řízení, koučování a optimalizaci 
organizace a způsobu řízení - v oblasti administrativních a obslužných 
procesů ve finančních institucích, ve službách i ve výrobě. Má za sebou praxi 
na několika top manažerských pozicích ve finančních institucích a řadu 
výcviků v oblasti zlepšování procesů, řízení lidí a v koučování.. 

Reference: Letiště Praha, Fosfa, Jungheinrich, Bohemia Energy, UniCredit 
Bank, ČSOB, sAutoleasing, HVB Bank,… 

 

 

Milan Bobek 

Od roku 2004 působí v roli konzultanta, lektora, kouče a supervizora, od r. 
2010 v FBE Praha, předtím ve skupině NEWTON. Je akreditovaným koučem - 
supervizorem 3. stupně v České asociaci koučů a v evropské EMCC. Věnuje se 
metodice vzdělávání dospělých a celostního osobního rozvoje, moderaci, 
práci se skupinou, rozvoji kreativity a inovativnosti, poradenství při 
optimalizaci firemních procesů a zvyšování produktivity, zavádění systémů 
ŘLZ a vedení dlouhodobých výcviků v koučování a v efektivní práci s lidmi. 
Vystudoval psychologii na FF UK Praha, strategické řízení lidských zdrojů 
na Sheffield Business School a telekomunikační techniku na VUT. 

Je držitelem certifikátu britské organizace CIPD pro tréninkovou praxi, 
absolventem tříletého systemického tréninku koučů a pětiletého výcviku v 

Gestalt přístupu. Po dvanáctileté praxi personálního manažera a ředitele v několika společnostech 
(např. Tatra Kopřivnice, Kovohutě Břidličná) působí od roku 2004 jako lektor, konzultant a kouč. Nyní 
je projekt manažerem společnosti FBE Praha a vyučuje předměty zaměřené na rozvoj osobnosti a práci 
s lidmi na manažerské vysoké škole NEWTON College a na katedře psychologie FF UK v Praze.  

Nejvýznamnější reference: Jungheinrich, Fosfa, iMi Partner, WITTE Automotive, Volkswagen Financial 
Services, BILLA, další velký řetězec, Raiffeisenbank, Preciosa, ČEZ, ČSOB, Česká národní banka, 
Komerční banka, Ministerstvo financí,…  
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O FBE 

Zaměření společnosti FBE 

Konzultační a vzdělávací společnost FBE Praha pomáhá firmám dosahovat excelentnosti v efektivitě 
firemních procesů, v manažerských, obchodních a komunikačních dovednostech a ve vytváření a 
realizaci firemních a osobních strategií. 

FBE – For Business Excellence je spolehlivým partnerem, který vychází ze zkušeností nejlepších 
světových firem. Partner, který dokáže tyto zkušenosti zpracovat pro podmínky domácího tržního 
prostředí.  

FBE je zakládajícím členem mezinárodní sítě poradenských firem XELERATIA a SPIN - Sustainable 
Performance Improvement Network.  

 
 

 

Nabídku předkládá 
Nabídku připravila poradenská a vzdělávací společnost FBE Praha, s.r.o.  

FBE Praha, s.r.o.  

Zástupce organizace: David Smik  
Baarova 13, 140 00 Praha 4, tel.: 241 484 732, e-mail: david.smik@fbe.cz 

 

 

 

jednatel společnosti 

V Praze, 05. 05. 2020 
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