
 

 

 

Podzimní témata zaměřená na zvýšení  
psychické odolnosti a zvládání náročných 
konverzací

CLIFTONSTRENGTHS 
OPEN WORKSHOPY 

WORKSHOP 1: JAK ZVLÁDAT NÁROČNÉ KONVERZACE V PRÁCI

Úterý 18.10.2022 09:00-16:00 celodenní osobně, Brno

Obsah: Které talenty vás předurčují k tomu zvládat náročné konverzace levou zadní, a které 
vám naopak svým přirozeným nastavením mohou bránit? Jak můžete své nejsilnější talenty 
využít k tomu, abyste jakoukoliv nepříjemnou konverzaci zvládali co nejlépe? Podíváme se 
na typické náročné konverzace: začneme tím, že si náročné konverzace pojmenujeme, 
postupně je budeme rozplétat skrze CliftonStrengths talenty a praktické zkušenosti z pracov-
ního života. Odnesete si jasné příklady (např. Jak předat negativní zpětnou vazbu apod.), jak 
vy sami můžete náročné konverzace z postu nadřízených zvládat lépe.

Pro koho je workshop určen: pro všechny, kteří jsou 
vedoucími pracovníky (od pozice team leadera až po 
management).

Cena s DPH: 5 900 Kč 
Cena bez DPH: 4 876 Kč 

V případě odebrání obou 
workshopů 15% sleva

OPAKOVACÍ KONZULTACE VÝSLEDKŮ CLIFTONSTRENGTHS

Termín dle vaší potřeby 1x 45 min. online

Obsah: Chcete si osvěžit své výsledky testu CliftonStrengths? Je to již delší doba, co jste s 
výsledky pracovali? Pak vám nabízíme možnost za zvýhodněnou cenu absolvovat 
opakovací konzultaci, kde si své výsledky před workshopem osvěžíte.

Pro koho je konzultace určena: pro všechny, kteří si před 
workshopem chtějí osvěžit své výsledky CliftonStrengths

Cena s DPH: 3 025 Kč 
Cena bez DPH: 2 500 Kč

Markéta  
Gabzdyl Tichá 
Koučka, Gallup 

Certified Strengths 
Coach

Jana 
Demjanová 
Odbornice  

na psychologii 
osobnosti

Aktivity budou probíhat osobně   
v Clubcu v Brně nebo dle epide-
mické situace online. Více infor-
mací vám poskytne Lucia Wolná 
na telefonu +420 703 140 655.               
Přihlášky posílejte e-mailem na 
lucia.wolna@cloud9institute.cz.  

Informace a přihlášky

Lektorský tým WS2WORKSHOP 2: JAK ZA POMOCI TALENTŮ LÉPE ZVLÁDAT STRES
Úterý 15.11.2022 09:00-16:00 celodenní osobně, Brno 

Obsah: Skrze které CliftonStrengths talenty a domény máte sklon být více ve stresu a proč? 
Víte, že frustrace vyplývá i z vašeho vnitřního nastavení a talentů? Během společného dne se 
podíváme na blind spoty neboli stinná místa vašich talentů a jak vám mohou působit 
emoční nepohodlí, co a proč ve vás vyvolává frustraci a jak s ní můžete pracovat. Zodpovíte 
si mnoho otázek ohledně stresu a jak jej zvládat a zároveň si vyzkoušíte 3 jednoduché 
techniky, které vám v práci se stresem mohou pomoci.

Pro koho je workshop určen: pro všechny, kteří chtějí být 
odolnější vůči stresu.

Cena s DPH: 5 900 Kč 
Cena bez DPH: 4 876 Kč 

V případě odebrání obou 
workshopů 15% sleva

Markéta  
Gabzdyl Tichá 
Koučka, Gallup 

Certified Strengths 
Coach

Daniela 
Hamplová 
Regionální 
ředitelka 

Generali Česká 
pojišťovna

Důležité: Podmínka účasti na workshopech 
Máte v paměti své výsledky testu CliftonStrengths 34 a rozumíte základům CliftonStrengths 
metodiky. Pokud byste si chtěli své výsledky osvěžit, výše naleznete cenově zvýhodněnou 
nabídku na Opakovací konzultaci, kterou s Vámi před workshopem rádi absolvujeme.

Lektorský tým WS1

podzim  
v Cloud 9


