Online
tréninky.
Byznys v karanténě aneb jak
obrátit izolaci v příležitost
Miloš Maxa
+420 777 986 048
milos@provokace.cz
kontaktujte nás →
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Facilitace
online
schůzek.

Jak facilitovat či vést tréninky ve
virtuálním prostředí?
← všechny tréninky

kontaktujte nás →

Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
●

Neefektivní schůzky? Může to být ještě horší, když je přesuneme do online
prostředí. Anebo lepší! Abyste mohli předcházet demotivaci či neefektivitě,
řekneme vám, jak co nejlépe využít daný čas a vést jednání k jasným
výsledkům.

●

V průběhu tréninku deﬁnujeme parametry efektivních vzdálených
schůzek. Nasdílíme tipy a triky, jak vtáhnout účastníky do interakce v
průběhu online schůzek.

●

Získáte přehled o nejlepších nástrojích na videokonference, sdílené
nástěnky, myšlenkové mapy a kvízy, které během online facilitace můžete
využít.

●

Budeme trénovat techniky, které pomáhají zapojit do diskuze všechny
vzdáleně připojené kolegy a budeme mluvit také o způsobech zvyšování
jejich odpovědnosti za doručení výsledků.

kontaktujte nás →

Prezentace
na dálku aneb

Digitální
Storytelling.
Jak prezentovat na videokonferenci
a získat ostatní pro svou myšlenku?
← všechny tréninky
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Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
●

Natrénujeme si, jak rychle, efektivně a přesvědčivě prezentovat online a
cítit se u toho lépe. Ukážeme si, jak postavit úderný úvod prezentace tak,
abyste získali diváckou pozornost od začátku až do konce.

●

Zamyslíme se nad tím, co můžeme udělat, když selhává technika a jak
tomu předcházet. Přijdeme na to, jak nastavit pravidla společné diskuze
během videokonference tak, aby nám pomáhala.

●

Budeme pracovat storytellingovými technikami. Vyzkoušíte si, kdy a jak
použít při prezentování příběh a že díky příběhům můžete snadněji
prosadit své vlastní cíle.

●

Podíváme se na videa řečníků z TEDu a poté budeme analyzovat, díky čemu
dokáží nadchnout a přesvědčit své publikum. Tyto principy zapracujete
do svých prezentací.

●

Připravíte si vlastní prezentaci, která vás v nejbližší době čeká na
virtuální schůzce.
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Online trénink

Design
thinking.
Naučte se rychle a levně
otestovat nové nápady.
← všechny tréninky

kontaktujte nás →

Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
Jsme v situaci, kdy se musíme všichni přizpůsobit novým pravidlům hry a najít
nové, kreativní řešení, jak udržet byznys v chodu. Design Thinking vám přinese
konkrétní postup, jak vytvářet rychle a efektivně out of the box inovace.
●

Naučíte se metodiku, kterou okamžitě začnete používat na reálných
projektech u vás ve ﬁrmě.

●

Ukážeme vám, jak mapovat potřeby vašeho zákazníka a následně je
prioritizovat, abyste se věnovali tomu, na čem opravdu záleží.

●

Zjistíte, jak vystoupit z rutiny a jak “nakopnout” kreativitu v týmu a
vytvářet produkty a služby, které vašim zákazníkům přináší skutečnou
hodnotu.

●

Naučíte se rychle a levně testovat nové nápady na reálných
zákaznících.

kontaktujte nás →

Motivace
na dálku.
Jak motivovat vzdáleně a online?

← všechny tréninky

kontaktujte nás →

Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
●

Na tréninku poznáte čtyři styly situačního leadershipu využitelné pro
osobní i vzdálenou komunikaci se zaměstnanci.

●

Dostanete šanci analyzovat svůj tým a zjistíte, kolik kontroly, podpory
či volnosti členové vašeho týmu od vás potřebují právě teď a jaký styl
vedení jim vyhovuje a zároveň je pro danou situaci nejefektivnější.

●

Naučíte se tedy, jak se styly používají v různých situacích a čím jsou
prospěšné lidem i cílům.

●

S použitím modelu SCARF se naučíte různorodé způsoby motivace a
budete vědět, jak motivovat své spolupracovníky na dálku s využitím
různých způsobů kontaktu s nimi.

kontaktujte nás →

Delegování
v online
světě.
Jak zadávat a kontrolovat
úkoly na dálku a věřit si?
← všechny tréninky
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Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
●

Na tréninku prozkoumáme a deﬁnujeme, ve kterých situacích se
vyplatí využívat pomoc dalších pracovníků a jaký vliv může mít
delegování na dlouhodobou efektivitu týmů a celé ﬁrmy.

●

Na vlastní kůži si vyzkoušíte různé přístupy k zadávání úkolů a jejich
vliv na motivaci.

●

V průběhu tréninku upevníme rutinu v předání - příjmu - kontrole
úkolu a podpoříme ﬁremní kulturu spolupráce a vzájemného učení.

●

Ukážeme si, jak překonáme překážky, které může klást práce na
dálku, nasdílíme best practice pro zadávání a kontrolu úkolů,
nemáme-li osobní kontakt se spolupracovníky.

●

Na konci workshopu budete vědět, jak delegované úkoly
vyhodnocovat tak, aby působily motivačně a rozvojově.

kontaktujte nás →

Emoční
inteligence
a komunikace
na dálku.
Jak to přežít v izolaci a
jak komunikovat s lidmi, kteří vám
pořád lezou do vašeho obýváku skrze
monitor vašeho počítače?
← všechny tréninky

kontaktujte nás →

Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
●

Na workshopu vám pomůžeme získat přehled o potřebách a způsobu
komunikace lidí kolem vás. Posílíte svou emoční inteligenci
potřebnou k úspěšnému dosahování cílů.

●

Naučíte se využívat individualizované efektivní komunikační
strategie a nástroje využívané pro komunikaci na dálku a v různých
formách neosobního kontaktu s lidmi.

●

Zjistíte, proč někteří lidé potřebují řešit věci rychle a snadno se
přizpůsobují změnám, zatímco jiní to mají přesně naopak, proč
někteří lidé preferují osobní kontakt, případně telefonickou
komunikaci, zatímco jiní chtějí chatovat, psát maily nebo potřebují větší
čas k přemýšlení.

●

Na konci tréninku si vytvoříte svůj osobní akční plán pro efektivní
komunikaci se svými kolegy na home oﬃce.

kontaktujte nás →

Průběžná
zpětná
vazba.

Jak pracovat se zpětnou vazbou,
když se stále vidíme jen v 2D?
← všechny tréninky

kontaktujte nás →

Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
●

Na tréninku vám ukážeme, jak vytvořit kulturu průběžné zpětné vazby
a hodnocení.

●

Řekneme si také, jaký koktejl hormonů do člověka pumpuje negativní
a pozitivní zpětná vazba, jak ovlivňují tyto hormony náš výkon a proč
doporučujeme práci s pravidelnou zpětnou vazbou a oceňováním.

●

Manažeři budou trénovat způsob podávání růstové zpětné vazby a
připraví se na své konkrétní rozhovory s členy svých týmů tak, aby v
nich podporovali “růstové nastavení” a samostatnost.

●

Ukážeme si konkrétní komunikační modely a nástroje, které mohou
zpětnou vazbu urychlit a předcházet negativním reakcím.

kontaktujte nás →

Efektivní home oﬃce.
Time management v časech koronaviru aneb jak pracovat,
vařit a učit své děti a nikoho u toho nezabít?

← všechny tréninky

kontaktujte nás →

Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
●

Trénink vám pomůže zefektivnit práci z domova. Naučíte se, jak si
zorganizovat základní priority a zajistit, abyste naplnili to, co v daný
den máte doručit.

●

Společně budeme analyzovat vaše denní rutiny a najdeme největší
zloděje času (a zjistíme třeba i to, jak nebýt limitován domácím
vyučováním dětí a jejich řáděním :). Společně nasdílíme možnosti, jak
zvyšovat vaši produktivitu.

●

Ukážeme vám techniky, které vedou ke zlepšení pozornosti a
soustředění a řekneme si, jak překonávat prokrastinaci.

●

Na konci tréninku budete vědět, jak implementovat čtyři návyky pro
řízení vlastního času a dozvíte se zajímavosti ze způsobů práce s
energií.

kontaktujte nás →

Work life
balance.
Je to mýtus při současné
práci z domova?

← všechny tréninky

kontaktujte nás →

Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
kontaktujte nás →
●

Trénink vám přinese pohled na pravidla důležitá pro udržení
rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, i když pracujete ze
svého obýváku.

●

Nasdílíme si tipy a triky pro vytváření hranic, rituálů, které je třeba
pěstovat, najdeme možnosti pro oddělení soukromého a pracovního
života, který se náhle prolíná více, než jsme byli zvyklí.

●

Naučíte se, jak snížit vypětí pomocí technik rychlého zvládání stresu.

●

A vytvoříte si svou osobní mapu k překonání největších překážek při
péči o vaši rodinu, práci a vlastní duševní zdraví.

Design
sprint+
Online facilitace týmu,
který vytvoří, otestuje a
dodá reálnou inovaci.
← všechny tréninky

kontaktujte nás →

Co Vám trénink přinese?
← všechny tréninky
●

●

V dané oblasti zjistíme, co Vaši zákazníci opravdu potřebují
○

Deﬁnujeme skupinu uživatelů, která má největší prioritu.

○

Zmapujeme jejich potřeby (pomocí kvalitativních rozhovorů)

○

Prioritizujeme je pomocí analýzy (rozšířenost / naplněnost
potřeby)

Společně vytvoříme konkretní design produktu včetně prototypu,
který otestujeme na zákaznících
○

Posbíráme inspirace, které můžeme využít pro naše zadání

○

Vytvoříme konkurenční koncepty

○

Vybereme to nejlepší z nich

○

Postavíme prototyp výsledného řešení

○

Ověříme životaschopnost zákaznickým testem

kontaktujte nás →

Proč provokujeme online?
Od našich klientů právě teď slyšíme spoustu
příběhů, jak věci, které odkládali roky, se jim
postupně daří realizovat za podstatně kratší
čas a to i díky omezením, kterým v současnosti
všichni čelíme.
A přesně s tím chceme pomoci. Odstranit
bariéry práce na dálku, hledat příležitosti,
které nabízí současné dění. A hlavně ještě
dále provokovat myšlenky a nápady tak,
abyste je rychle otestovali a poté je úspěšně
nasadili do reality.

← všechny tréninky
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Jaká témata máme v online?
Trénujeme témata, která souvisí se současnou
situací a pomáhají ostatním při práci na dálku
(např. Jak digitálně facilitovat). Získané
zkušenosti však účastníci využijí i po skončení
karantény.
Dáváme vám podporu nejen v podobě tréninků,
ale i při reálných facilitacích vašich týmů. Díky
programům jako např. MIRO vás můžeme provést
i kompletním Design Sprintem a vy můžete
rychle reagovat na situaci vašich zákazníků a
dodat a otestovat reálnou inovaci.

← všechny tréninky

kontaktujte nás →

Jak to probíhá?
Online tréninky jsou interaktivní, účastníci reálně
trénují, nejedná se o pasivní webinář. Účastníky
například umíme rozdělovat do podskupin díky našim
online nástrojům, používáme “breakout rooms”. Stále
dbáme na princip learning by doing.
Tréninky probíhají na námi placených nástrojích jako je
ZOOM, které nejsou nijak omezeny a vy za ně
nemusíte platit. Trénink však můžeme dodat i na vašich
vlastních online nástrojích (Teams, Skype, Meets…).
Délku tréninku pro vás připravíme podle možnosti
vašich zaměstnanců. Typicky tréninky dodáváme ve
dvou formátech - 3 hodinový blok nebo 2 x 2
hodinové bloky.

← všechny tréninky
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Zaujal vás
některý
z tréninků?
Kontaktujte provokatéry

Online

Online provokatéři.

michal@provokace.cz +420 774 443 356 www.provokace.cz

Miloš Maxa
Vystudoval Divadelní fakultu JAMU. V Brně čtyři roky vedl
Centrum divadelních a tanečních aktivit. Poté dostal možnost "na
zelené louce" vytvořit vzdělávací centrum produktů Google.
Změnové a vzdělávací projekty realizoval například v České
spořitelně, Economii a Kofole. Od té doby propojuje svou
zkušenost z ﬁremního a divadelního prostředí. V současnosti
působí jako trenér, sales manažer a realizuje svou vizi jako
principál hrajdivadlo.cz a partner v Byznys provokaci.

Iva Rašínová
Iva pracuje jako trenér, facilitátor a kouč od roku 2007.
Vystudovala psychologii, má psychoterapeutický výcvik a také
výcvik v Gestalt koučování. Pracuje převážně s manažery a team
leadery na rozvoji jejich dovedností potřebných pro vedení lidí a
týmů. Moc ráda pracuje také s diagnostickými metodami jako
Development centrum nebo 360 ° zpětná vazba. Vymýšlela a
vedla projekty (a taky projektové týmy) pro společnosti jako
LMC – Jobs.cz, Innogy, EmbedIT, AVG Technologies nebo KPMG.
Baví jí číst si o mozku a neuropsychologii, protože je konečně
vědecky dokázáno, že psychologie není pavěda :)

Michal Procházka
Michal je BYZNYS PROVOKATÉR, který vám pomůže podívat se na věci z
úplně jiného úhlu. Z nadhledu, podhledu, bez dohledu...prostě úplně jinak.
Vtáhne vás do tvůrčího kolotoče a pomůžeme Vám najít řešení, které i vás
samotné překvapí. Michala ovlivnilo několik momentů minulých. Studium
divadelní fakulty, práce s dětmi a učiteli v rámci sociláního divadla a pak
setkání s metodou 6 klobouků. Vedl marketing pro netmail, největšího
partnera Googlu v ČR pro Google Apps, založil o.s. Augusto a řídil řadu
grantových projektů. V současnosti pracuje s největšími českými ﬁrmami,
např. s Českou spořitelnou, Zonky, Komerční bankou a mnohými dalšími.

Erika Šálková
Erika se věnuje rozvoji jednotlivců a týmů. 6 let pracovala jako
trenéř soft-skills, designovala a vedla vzdělávací projekty pro řadu
klientů (AVG, ČEZ, Škoda Auto). V současné době pracuje jako
konzultant v oblasti rozvoje lidí a zvyšování zákaznické
spokojenosti. Při své práci ráda využívá zážitkovou pedagogiku, lidi
vede k tomu, aby nerozvíjeli jenom své dovednosti, ale také se na
věci dívali jinak. Prostě provokatér duší.

Martina
Gregořicová
Jako psychoterapeut pracovala v neziskové sféře, její dynamická
povaha ji však přivedla do té korporátní. Stala se akreditovaným
koučem s mezinárodní certiﬁkací a začala pomáhat lidem v pracovním
prostředí naplňovat vize a cíle, vypořádat se s novými výzvami. Tím tak
mohli růst a byli si vědomi proč dělají, co dělají. Má zkušenosti z oblasti
automotive, kde se jako kouč a konzultant věnovala rozvoji aftersales
pro značku Volkswagen. Facilitovala změnové projekty (SAP, ČSOB,
Škoda Auto), věnuje se oblasti zákaznické zkušenosti (adidas, Modrá
Pyramida, Home Credit) a provokuje lidi k odvážným nápadům i
krokům.

michal@provokace.cz +420 774 443 356 www.provokace.cz

Ivo Klvaň
Vystudoval Divadelní fakultu JAMU. Založil a vedl
největší skupinu improvizátorů v ČR. Spoluzakladatel
největšího festivalu improvizace v ČR. Poté se věnoval
zaváděním technologií Google do ﬁrem a následně
zaškolení uživatelů. Školil například management ﬁrem
jako Raiﬀeisen Bank, Veolia, Kiwi. Od té doby propojuje
svou zkušenost z ﬁremního a divadelního prostředí. V
současnosti působí jako business developer technologií
IOT a realizuje se divadelně jako lektor hrajdivadlo.cz a
konzultant v Byznys provokaci.

michal@provokace.cz +420 774 443 356 www.provokace.cz

Ivana
Gajdůšková
Studium Divadelní fakulty a oboru Divadlo ve výchově ji
nasměrovalo do oblasti osobnostně sociálního výcviku,
zážitkové pedagogiky a vzdělávání dospělých. Mezitím se
věnovala obchodu a začala pracovat jako lektorka obchodních a
komunikačních dovedností, až nakonec na delší dobu zakotvila
v České spořitelně nejprve jako trenér, poté jako manažer
vzdělávání. Svou kvaliﬁkaci rozšířila o umění koučinku a
mezinárodní certiﬁkaci v neurolingvistickém programování.

Lukáš Fronc
UX designer
Pátým rokem designuje a ověřuje Lukáš uživatelskou a zákaznickou
zkušenost v oblastech zejména ﬁntechu a insuretechu. Za nejsilnější
schopnost považuje efektivně uchopit myšlenku, hypotézu nebo
konkrétní záměr, zhmotnit je v prototyp a ověřit na reálných
uživatelích. A postupnými iteracemi vypiplat z drátového prototypu
realistickou a uvěřitelnou maketu aplikace nebo online služby. Před
tím pro něj byl denním chlebem UI a graﬁcký design a front-end
vývoj. Proto umí odhadnout technické řešení i výzvy, empaticky
spolupracovat s vývojáři a pomoci se speciﬁkací. Podílel se a vedl
vývoj jak wireframe knihoven, tak i design systému pro robustní
aplikaci.
linkedin.com/in/fronc/

Koho provokujeme?

Držíme vám palce!
MgA. Miloš Maxa
milos@provokace.cz
+420 777 986 048
provokace.cz

Zaujal vás
některý
z tréninků?
Kontaktujte nás →

