
Podporujeme 
leadery i zaměstnance

v aktuální situaci ve světě. 

Práce z domova a řízení na dálku

 Pasti a lákadla při práci z domova
 Jak uspět – sebemotivace vs. nástrahy a prokrastinace 
 Prostředí a režim pro efektivní výkon – praktické tipy
 Jak vést online schůzky s klienty, partnery i kolegy
 Základní nástroje a práce v digitálním prostředí

Práce z domova
90 min online
pro každého

Zvládněte nároky a překážky 
práce z domova. Naučte se 

spolupracovat online.

Práce z domova
Naučte se efektivně řídit 

dislokované týmy a udržet 
angažovanost online.

Řízení na dálku
+

 Hrozby, příležitosti a motivace 
 Práce s prostředím a režimem pro efektivní výkon 

zaměstnanců
 Přizpůsobení stylu vedení pro práci na dálku
 Budování týmové kultury v kontextu práce z domova
 Plánování, řízení týmu a praktické tipy 
 Moderní digitální nástroje

Řízení na dálku
135 min online
pro manažery

Cíle programu
 Podpořit leadery i zaměstnance v aktuální situaci ve světě. Pomoci jim osobně 

zvládnout nové nároky a překážky.
 Otevřít nejdůležitější témata a osvojit si základní principy a praktické nástroje.
 Pozitivně zasáhnout kulturu a motivaci zaměstnanců a snížit tak riziko frustrace a 

vyhoření z nejistoty.

INTERAKTIVNÍ ONLINE WORKSHOPY



Práce z domova a řízení na dálku

Kalkulace
Děláme interaktivní online workshopy pro maximálně 10 účastníků.

Pro jednotlivce:
 Práce z domova – účast na 90 min interaktivním online workshopu za 1 500 Kč/os.
 Řízení na dálku – účast na 135 min interaktivním online workshopu za 2 500 Kč/os.

Ve firmách:
 Práce z domova – 90 min celý interaktivní online workshop za 10 000 Kč, tj. 1 000 Kč/os.
 Řízení na dálku – 135 min celý interaktivní online workshop za 15 000 Kč, tj. 1 500 Kč/os.

Kontakt: Jiřina Goláňová, jgolanova@inpram.cz, 777 854 816, www.inpram.cz
Hana Čmielová, hana@storybend.cz, 603 810 437

INTERAKTIVNÍ ONLINE WORKSHOPY

Milan Pařil 

Milan je koučem silných stránek certifikovaný organizací Gallup. Je to
zkušený lektor, konzultant a kouč specializující se na firemní strategii,
firemní kulturu a talent management. On i jeho tým jsou celé dny na
cestách a řízení týmu jinak než na dálku si již dnes těžko dovede
představit.

Václav Huk 

Václav je expert na silné stránky, zkušený projektový manažer a
akreditovaný PRINCE2 Agile® lektor projektové a agilní práce. Má
desetileté zkušenosti s prací na dálku v mnoha různých organizacích.
Jeho expertizou je používání online kolaborativních nástrojů a práce
s multikulturními týmy spolupracujícími napříč světadíly.

Michal Rychnovský

Michal strávil svoji profesní kariéru ve skupině PPF. Vystřídal různé
manažerské pozice v Číně, na světové centrále i v Air Bank či českém a
slovenském Home Creditu, kde působil v boardu jako ředitel Risku.
Zejména při práci v Asii a na centrále pro něj bylo překonávání nástrah
řízení na dálku denním chlebem.

Vybraní lektoři
Interaktivní workshopy jsou vedeny zkušenými lektory a odborníky z praxe, kteří mají
sami s vedením na dálku mnohaleté zkušenosti a dovedou poradit s vaší konkrétní situací.


