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„Svojí osobností a odborným rozhledem je
Markéta zárukou úspěchu. Jak po stránce
komunikace, tak při přípravě a organizaci
všech akcí, kdy je přístupná různým variantám
a provedení ušitým na míru našim potřebám.
Jsem velmi ráda, že máme v regionu Jižní
Moravy její firmu Cloud 9 Institute, kterou
mohu všem vřele doporučit do celé
republiky.“

Zdeňka Paulenová
Regionální HR Business Partner, ČSOB

““ „V leadership programu Cloud 9 Institute
jsme měli již 4 ženy a všechny byly z účasti
nadšeny. Ve svém týmu mám talentované
manažerky, které ovšem v nové roli mana-
žerek nejsou příliš dlouho. Rád je podporuji
i tímto rozvojovým programem, aby se ve své
kariéře a v oblasti leadershipu mohly dál
rozvíjet.“

Roman Pavloušek
General Manager, Atlas Copco

Poskytujeme rozvojové a well-being aktivity

pro firmy a jednotlivce. Specializujeme se na

podporu psychické odolnosti a mentálního

zdraví.

Jsme certifikovanou autoritou pro práci

s metodikou CliftonStrengths od společnosti

Gallup®, která je globálním lídrem v oblasti

rozvoje silných stránek jednotlivců a týmů.

O nás

Lucia Wolná

Partnerka pro vztahy s klienty

T: +420 703 140 655

E: lucia.wolna@cloud9institute.cz

„Mou vizí vždycky bylo vytvořit něco
většího, než jsem já sama. Něco, co
bude lidem pomáhat k větší spoko-
jenosti v životě. Projekt, který bude
odrážet hodnoty jako jsou integrita,
preciznost a hluboké vztahy. V na-
šem týmu potkáte senzační lektorky
a konzultanty, které jsem osobně
vybrala a vyškolila na světovou
úroveň, a kteří jsou zárukou kvality
našich služeb a spokojenosti vás,
našich klientů.“

S úsměvem
Markéta Gabzdyl Tichá
Zakladatelka Cloud 9 Institute

Kontakt



Testování silných stránek a koučink

Konzultace 
a koučink Popis Obsahuje Cena 

bez DPH

Samostatná
konzultace / 

koučink

Chcete si něco ujasnit, rozšířit své poznatky,
navázat na předešlá setkání s koučem
a pokročit tak ve svém rozvoji.

• Samostatná konzultace, koučink
• Délka konzultace á 60 min.

4 000 Kč

Deep internal  
journey

Chcete na sobě opravdu dlouhodobě
pracovat. Koučinkový formát těchto setkání
vám dodá dlouhodobou perspektivu. Je to
jako s osobním trenérem, který je vám k
dispozici po určité období a který je vaším
průvodcem v osobním rozvoji.

• 4 konzultace (3 + 1 zdarma)
• Délka konzultace á 60 min.

12 000 Kč

Executive 
koučink

Jste osobností v top managementu a po-
třebujete špičkového partnera, který vám
bude průvodcem na cestě rozvojem? Ať už
potřebujete jeden koučink nebo chcete
dlouhodobější spolupráci, u nás najdete
podporu a exkluzivní průvodce.

• Samostatný koučink
• Délka konzultace á 75 min.

7 500 Kč

Měření 
silných 
stránek

Popis Obsahuje Cena 
bez DPH

Starter

Pomůžeme vám pochopit váš osobní profil
CliftonStrengths 34, jeho výsledky a jak se
vašich nejsilnějších 5 talentových motivů
promítá do vašeho života. Ukážeme vám,
jak můžete s výsledky pracovat.

• Měření silných stránek pomocí 
CliftonStrengths 34

• Brožurka s českými definicemi talentů
• Přístup do Gallup Access aplikace
• 1 konzultace (á 60 min.)

5 500 Kč

Name it
Claim it
Aim it

Pomůžeme vám pochopit váš osobní profil
CliftonStrengths 34, jeho výsledky a jak se
dané talentové motivy promítají do vašeho
života. Uvědomíte si, kde jsou vaše nejsilnější
stránky a jak je můžete využívat na
maximum. Zaměříme se na konkrétní
praktické cíle, které chcete skrze své
talenty naplnit.

• Měření silných stránek pomocí 
CliftonStrengths 34

• Video manuál k výsledkům
• Brožurka s českými definicemi talentů
• Přístup do Gallup Access aplikace
• 3 konzultace (3x á 60 min.)
• Inspirativní koučovací karty

12 000 Kč

• S pomocí testu CliftonStrengths

změříme silné stránky jednotlivců

• Pomůžeme jim prakticky uchopit 

výsledky testu

• Společně nastavíme měřitelné cíle, 

při kterých aktivně využijí svých 

silných stránek

Test CliftonStrengths probíhá online, trvá asi 60 minut, skládá se z 177 srovnávacích otázek. Na každou odpověď máte 20 sekund.

Pro více informací volejte na telefon +420 703 140 655.

Konzultace a koučink je v délce zhruba 60 minut. Může být online i osobně, v češtině či v angličtině a povede ji člen(ka)       
z našeho špičkového konzultantského týmu. Termín si vyberete dle individuální potřeby.



Rozvojové workshopy

Název Obsah

Základy metodiky 
práce se silnými 

stránkami

Definujeme si talentový motiv dle metodiky CliftonStrengths, jak se takový motiv projevuje a jak 
se z něj stává silná stránka. Vysvětlíme si základní fungování talentových domén (Executing –
Influencing – Strategic Thinking – Relationship Building) a do které domény spadá který motiv.  
V rámci skupiny si na cvičeních ukážeme, jaké filtry neboli předpoklady o fungování druhých 
lidí si každodenně promítáme do vlastních myšlenek a rozhodnutí a jak si tyto filtry můžeme 
lépe uvědomovat.

Práce se silnými 
stránkami jednotlivců 

a týmu

Poznáte silné stránky jednotlivých členů týmu a jako z dronu se podíváte na širší obraz jejich 
propojení a toho, jak se navzájem ovlivňují. Do většího detailu pochopíte fungování a slepá 
místa talentových domén a skrze takzvaný Týmový GRID pojmenujete silná a slabá místa           
v týmu a jak s nimi můžete v budoucnu pracovat.

Jak zvládnout konflikt 
v týmu za pomoci 

jeho silných stránek

My všichni se na druhé díváme skrze vlastní filtry. Máme pocit, že když něco nějak děláme, druzí 
by to tak měli dělat, cítit a chápat také. Pravdou ale je, že jsme jiní a naše filtry mohou vést       
k nesvárům, odmítání a zbytečným negativním emocím. Podíváme se na to, co nejčastěji 
může způsobit takovou kolizi talentů a jaké komunikační techniky a postupy můžete zvolit, 
abyste dosáhli efektivnější komunikace a spokojenějších partnerství.

Jak udělat tým (ještě) 
úspěšnějším

Co dělá úspěšný tým úspěšným? Jak se na tom může podílet pochopení talentových motivů   
a silných stránek uvnitř týmu? Na toto téma se podíváme skrze pět znaků špičkových týmů:, 
které Gallup® v průběhu let a výzkumů identifikoval: Results not conflict - Do what's best for the 
organization and then move forward - Work and personal lives are equally important -
Embrace diversity - Magnets for talent.

Vztah silných stránek 
a osobních či 

firemních hodnot

To, jakým způsobem v životě jednáme skrze své vlohy, je často velmi úzce spjato s našimi 
osobními hodnotami. Jde o propojení dvou základních otázek „Jak to dělám?“ a „Proč           
to dělám?“. Zjistíte, jaké hodnoty jsou pro vás důležité a jaké hodnoty vyznává celý tým. Jak 
jsou tyto hodnoty často podporovány i tím, jak jsme vnitřně nastaveni skrze svá talentová 
schémata a naučíte se několik strategií pro práci na rozpoznávání schémat, která vám již nic 
dobrého nepřináší.

• Systematicky s vámi zapracujeme na pochopení

práce se silnými stránkami v týmu
• Zvýšíme míru spolupráce a pochopení v týmu
• Naučíme tým lépe komunikovat skrze společnou

znalost silných stránek
• Nastavíme kulturu, ve které jednotlivci pozitivně 

vnímají odlišnosti druhých a umí s nimi pracovat

Workshopy umíme jak online tak osobně. Zvládneme českou i anglickou variantu. Ideální obsazenost workshopu              

je maximálně 15 osob, docílíme tak nejlepších možných výsledků a vytěžíme ze setkání týmu maximum. Cena 

půldenního workshopu je od 28 000 Kč bez DPH, celodenního od 40 000 Kč bez DPH. Jednotlivé moduly workshopů 

poskládáme na míru vašeho zadání. Stejně tak pro vás rádi vytvoříme ucelený rozvojový program.

Pro více informací volejte na telefon +420 703 140 655.



Well-being workshopy

• Jako odborníci na oblast well-being vám 

přineseme témata, která pomohou vašim 

zaměstnancům k větší spokojenosti jak        

v osobním tak pracovním životě

• Opíráme se o výzkum společnosti Gallup    

a její nejnovější publikaci na toto téma: 

Well-being at Work

Název Obsah

Základy well-being 
a celkové 

spokojenosti

Naše celková spokojenost se odvíjí od mnoha individuálních parametrů. Všechny je můžeme 
rozdělit do pěti základních oblastí: „Kariéra – Finance – Vztahy – Fyzické zdraví – Komunita“ 
(Gallup®). Naše spokojenost v těchto oblastech se pak promítá do našeho mentálního 
rozpoložení a naší energie. A protože je každý jedinec jiný, hodí se vědět, co na koho z nás 
nejlépe působí. Podíváme se na to, jak na které oblasti můžeme zapracovat, která oblast na nás 
nejvíce působí, jsme-li v produktivním věku a nastavíme si osobní well-being plán.

Techniky práce se 
stresem

Slovo, které dnes a denně slýcháme všude kolem: stres. Jak vlastně vzniká? Co to stres je? Co jej 
ovlivňuje? Univerzální recept na stres neexistuje. Stejně jako je každý člověk jiný, má jiný životní 
styl, stejně tak existují různé recepty na stres. Během tohoto workshopu vás naučíme základní 
praktické techniky odbourání stresu, jak se na stres můžete začít dívat z hlediska jeho energie      
a jak s ním můžete do budoucna pracovat dřív, než se projeví v celé své síle.

Mindfulness 
a meditace

Doba je plná změn a nových nároků na zvládání nových životních situací. Mindfulness                   
a meditace nám mohou pomoci nastolit vnitřní klid a působí tak preventivně proti stresu               
a syndromu vyhoření. Podíváme se na meditaci jako na nástroj pro zklidnění mysli a těla. 
Prakticky si vyzkoušíme několik druhů hloubkové relaxace a ukážeme vám, jak můžete co nejlépe 
dosáhnout uvolnění jak v práci tak doma.

Pozitivní myšlení 
a změna mindsetu

Všichni disponujeme mentálním nástrojem, který nezná hranic: naší myslí. Jak tento nástroj 
funguje? Jak se můžeme podívat na stereotypy v myšlení a upravit je tak, aby nám sloužily lépe? 
Vyzkoušíme si vizualizaci, neboli vědomou tvůrčí představivost. Řekneme si, v jakém vztahu jsou 
mezi sebou myšlenka – emoce – reakce. Pojmenujete si největší překážky ve svém myšlení            
a v čem vám tyto překážky brání a nastavíte si nové cesty v myšlení, které vám pomohou žít 
spokojenější život.

Pod povrchem 
vědomí

Negativní self-talk neboli vnitřní hlas, ale třeba také to, koho jste v minulosti potkali a jak moc je 
podobný někomu, s kým jste v kontaktu teď, určují, jaké budete mít v životě výsledky. Odvíjí-li se 
vše od negativních vzpomínek a zkušeností, které jste nepřetavili do pozitivna, pak jen stěží budou 
vaše výsledky tak skvělé, jak byste chtěli. A jen stěží si uchováte zdravé tělo a mysl. Prostě vše je 
propojeno a během tohoto workshopu si v praxi ukážeme, jak najít a změnit to, co je pod 
povrchem vašeho vědomí.

Rozšířený seznam témat a nabídku na ucelený Den zdraví Vám rádi zašleme na vyžádání. Časová dotace well-being 

workshopů a webinářů je od 1 hodiny až po celý den. Mohou být online či osobně, anglicky i česky. Kapacitu vyřešíme 

dle dohody a ceny začínají na 14 000 Kč bez DPH. Ozvěte se nám a domluvíme detaily akce, 

která podpoří spokojenost a psychické i fyzické zdraví vašich zaměstnanců.

Pro více informací volejte na telefon +420 703 140 655.



Executive coaching & well-being program

Téma Popis

1
Mé silné stránky

Znáte své silné stránky? Víte, jak je můžete udělat ještě silnějšími?
Pomůžeme vám pochopit váš osobní profil CliftonStrengths 34,
jeho výsledky a jak se vaše nejsilnější talenty promítají do vašeho
života. Ukážeme vám, jak můžete s výsledky pracovat a nas-
tavíme s vámi konkrétní osobní či pracovní cíle, kde své silné
stránky zužitkujete.
Cíl: Naučte se využívat své silné stránky na maximum a pochopte
své slabiny.

2
Mé hodnoty

Kompasem pro to, proč v životě děláte to, co děláte, jsou vaše
hodnoty. Znáte je? Dokážete je pojmenovat? A dokážete říct, jak
se vaše hodnoty prolínají s hodnotami společnosti ve které
pracujete?
Cíl: Pojmenujte své osobní hodnoty a začněte jim více
naslouchat.

3
Má 

leadership role

Váš leadership styl je jedinečný. Nehledejte odpovědi u druhých,
vy sami jste odpovědí na to, jak máte vést druhé a být jim
oporou. Naučíte se, jak může váš leadership styl být více intuitivní,
jak jej můžete přirozeně prosazovat a být ještě více sami sebou.
Cíl: Buďte autentickými lídry.

4
Má spokojenost  

a well-being

Jsou naplněny vaše potřeby? CliftonStrengths rozděluje well-
being do 5 základních elementů: sociální, fyzické, finanční,
komunita a kariéra. Cítíte naplnění ve všech těchto oblastech?
Uvědomujete si, která oblast má největší dopad na vaše mentální
zdraví?
Cíl: Buďte spokojení a plní energie. Žijte svým posláním.

5
Já jako top 

lídr(yně)

Celistvá osobnost, která ví, kým je a kam směřuje: to jste Vy!
Závěrečný koučink je zaměřen na shrnutí důležitých bodů Vašeho
rozvojového programu a identifikaci dalších možných
rozvojových cílů.

• Individuálně zaměřený program na 

zvýšení osobní spokojenosti a odolnosti, 

rozvoj osobností v top managementu

• Určen pro osobnosti, které mají vliv     

na druhé, na výsledky firmy a přináší 

velkou hodnotu svému společenství

Pro více informací volejte na telefon +420 703 140 655.

Programu předchází takzvaný „chemistry call“ s koučkou či koučem. Chceme si být jisti, že Vaše očekávání od tohoto 

programu budou v maximální možné míře naplněna.

Varianta 1: 
Roční ucelený program

• 1x vstupní konzultace k nastavení 
očekávání a cílů (á 60 min.)

• 4x psychometrický či jiný test měřicí 
proměnné v daném tématu 1-4  

• 10x executive koučink včetně konzultací k 
vysvětlení výsledků testů (10x á 75 min.)

• 1x well-being aktivita dle vlastního výběru
• 1x závěrečná hodnotící konzultace 

dosažených cílů (á 60 min.)
• vstupní a výstupní report zásadních 

poznatků k rozvoji v pdf

Cena bez DPH: 85 050 Kč 
(zahrnuje 10% VIP slevu při odběru balíčku)

Varianta 2: 
Vlastní kombinace témat

Minimální verze obsahuje:
• 1x vstupní konzultace k nastavení 

očekávání a cílů (á 60 min.)
• 1x psychometrický či jiný test měřicí 

proměnné v daném tématu 1-4
• 6x executive koučink včetně konzultací k 

vysvětlení výsledků testů (6x á 75 min.)
• 1x závěrečná hodnotící konzultace 

dosažených cílů (á 60 min.)
• vstupní a výstupní report zásadních 

poznatků k rozvoji v pdf

Cena bez DPH: 52 500 Kč


