
Dnešní doba není jednoduchá, a byť je současný 
stav takový, jaký je, podzim a příroda se nevzdává a 
ukazuje se v plné kráse a proto mi, prosím, dovolte 
pozvat Vás na již 10. ročník tradičního semináře.

Doufáme, že i letos (po roční odmlce) 
budete odjíždět s novými informacemi, které přispějí k Vaší 
úspěšné a aktivní odborné i manažerské činnosti. Současně 
věříme, že zajímavé přednášky a diskuse doplněné aktivním 
využitím relaxace ve wellness provozech hotelu Horal ve 
Velkých Karlovicích přispějí k úspěšnému ukončení roku 
2021 jak v profesním, tak i osobním životě.

Akce je pořádána v rámci Národního programu kvality.

TOP CLASS pro všechny

„Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět.“  Paul Allaire
A jak jsme na tom s kreativitou?
Pokud bychom měli k vyřešení nějakého problému použít kreativní myšlení, možná by se většina z nás zarazila. Jak nám vlastně může pomoci kreativita, když ani někdy přesně nevíme co si pod tím představit? 
Poslední blok bude věnován kreativitě: ukážeme si, jak působí možné bariéry v kreativitě a proč to nefunguje, i když zrovna moc chceme.

„Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný.“  John Powell
V první části semináře bychom se věnovali praktickým otázkám komunikace:určitým způsobem komunikujeme ještě před narozením a poté, když už jsme „zde“, se snažíme o komunikaci o to „vydatněji“. Prostředí se mění, vystu-pujeme jinak doma, ve škole, později na pracovišti, před dětmi… V různých situacích vystupujeme v různých rolích…

ro
čník TOP CLASS

„Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně.“  

 
Margaret Carty

A což teprve komunikace v týmu!

Uvnitř každé organizace fungují týmy. Jednak formální, dané organizační struk-

turou, a pak ty, které vznikají díky sympatiím, podobným zájmům či aktivitám, 

tedy neformální skupiny. Obě mají přímý vliv na výkon týmu a spokojenost 

zaměstnanců.

Jak je na tom váš tým?



Místo konání: Hotel Horal, Léskové 583, Velké Karlovice 
Termín konání: 24.–26. listopadu 2021 
Odborný garant: RNDr. Jaroslav Zeman 
Organizační garant: Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
Cena semináře: 9 000 Kč (vč. 21 % DPH) 

v ceně je zahrnut účastnický poplatek, dvě večeře, 
jeden oběd a drobné občerstvení 

Cena ubytování: 1 380 Kč při obsazení pokoje 2 osobami
 2 320 Kč při obsazení pokoje 1 osobou 

(Ubytování si účastník objednává a hradí sám; ceny jsou 
uvedeny včetně 10% DPH.) 

 Středa 24. listopadu 

14.45–15.00 ubytování 
a prezence 

15.00 oficiální zahájení 
semináře 

15.00–16.30 odborný program 
(část I.) 

16.30–16.45 přestávka 
16.45–18.15 odborný program 

(část II.) 
18.30 večeře a odborná 

diskuze 

 Čtvrtek 25. listopadu

7.00–9.00 snídaně
9.00–10.30 odborný program 

(část IV.) 
10.30–10.45 přestávka 
10.45–12.15 odborný program 

(část V.) 
12.15–14.00 oběd a relaxace 
14.00–15.30 odborný program 

(část VI.) 
15.30–15.45 přestávka 
15.45–17.15 odborný program 

(část VII.) 
17.15–19.00 relaxace
19.00 večeře

 Pátek 26. listopadu

7.00–9.00 snídaně
9.00–10.30 odborný program 

(část VIII.) 
10.30–10.45 přestávka 
10.45–12.00 odborný program 

(část IX.) 
12.00 ukončení 

semináře

ČASOVÝ HARMONOGRAM SEMINÁŘE: 

Kontakt na organizátora akce: 
Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
T +420 792 307 805 | +420 596 780 107 | E k.latalova@kapkaplus.cz

Kapka plus s.r.o. | Krmelínská 831/44B | 720 00 Ostrava Hrabová | IČ: 04966422
E info@kapkaplus.cz | W www.kapkaplus.cz



OSNOVA SEMINÁŘE
 Komunikace 
•	Věcná	rovina	komunikace

- Efektivní popisování
- Filtrování informací
- Trénování slovní zásoby

•	Emocionální	rovina	v	komunikaci
- Barevné mozky a interakce mezi nimi

•	Principy	bezkonfliktní	komunikace
- Desatero principů
- Analýza nejčastějších konfliktních vět

 Týmová práce 
•	Výhody	týmové	práce	a	kdy	je	lepší	

nepracovat týmově
•	Týmové	rozhodování
•	Belbinovy	role
•	Disciplína	v	komunikaci
•	Manažerské	hry	na	týmovou	spolupráci

 Kreativita
•	Bariéry	v	kreativitě
•	Trénink	kreativního	myšlení
-	Přísloví
- Diskuze o kreativitě
- Brainstorming
-	Test	na	zaměření

ro
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