
 

 

Když se lidé tváří vážně, tlačí na pilu, jsou přetažení, neznamená to, 

že jsou také efektivní. 

Přináším lehkost a radost k dosahování vašich cílů. 

 

Petr Kubala 

Jsem Tvůrce a Harmonizátor, v oboru zážitkové pedagogiky od r. 

1998, ve firemním vzdělávání od r. 2003. Pracoval jsem v USA, 

v Jižní Africe, a v různých zemích Evropy. Vytvořil jsem několik 

herních simulací pro management, vedu metodické kurzy. 

Několika firmám jsem pomohl během pár dní vyřešit roční 

problémy. Do mých zkušeností patří: vrcholový sport, tvůrčí psaní 

a práce s příběhem, rodina, jóga, permakultura a ještě více… 

 

Lidé oceňují: profesionalitu spojenou se schopnosti jasné struktury a lidské 

citlivosti/přátelskosti. 
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5 dysfunkcí týmu 

 

Pro koho 

• Vedení společnosti 

• Pracovní skupina 

• Projektový tým 

 

Obsah 

 „Ani peníze, ani strategie, ani technologie, ale týmová práce je hlavní konkurenční výhodou, protože 

je v ní obrovská síla, a protože je zřídka k vidění.“ 

Vyzkoušejte workshop podle metodiky Patricka Lenzioniho, který přes 20 let působil jako konzultant 

velkých top 500 firem v USA i start-upů a menších firem v Sillicon Valley. 

• Ideální jako diagnostika firemní/týmové kultury a inspirace pro týmy, management, 

představenstva. 

• Jednoduché vysvětlení + diagnostický dotazník + reflexe + facilitovaná diskuse s hledáním 

řešení = konkrétní výstupy 

• 3h workshop nebo dlouhodobá spolupráce. 

 

“Pokud byste dokázali, aby všichni lidé v organizaci kráčeli stejným směrem, dokázali byste 

dominovat v jakémkoli odvětví, na jakémkoli trhu, proti jakékoli konkurenci, v jakýkoli čas.” 

 

Co získáte 

1. Jednoduchou diagnostiku „měkké“ složky vašeho týmu, která je základem všech úspěchů i 

neúspěchů firmy. 

2. Společnou mapu pro identifikaci klíčových témat pro rozvoj 

3. Návod, jak zlepšit lidskou složku týmu/skupiny – kapitál, který máte plně ve své moci 

 

 

Pokud se rozhodnete pro dlouhodobou spolupráci, získáte jednoduchou a funkční oporu pro váš tým, 

protože… 

 

„Efektivní týmová spolupráce není nějaká superschopnost ani složitá věda. Je to kontinuální 

praktikování několika základních principů po dlouhou dobu.“ 

 

 

 

VZTAHY, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE 



 

Díky 14 letům intenzivní zkušenosti v oblasti firemního 

vzdělávání a akcí, vám dokážu připravit program na míru podle vašich 

potřeb. Programy vedu v ČJ a AJ. 

zkušenost + empatie + analytické myšlení + vtip 

 

 

Rozvoj skupin a týmů 

 – rozvoj komunikace, spolupráce, důvěry, zlepšení 

vztahů, posílení týmového ducha, facilitace obtížných 

témat 

• Konzultace a workshopy na rozvoj vašeho týmu či 

pracovní skupiny. 

• Řešení obtížných situací v rámci oddělení nebo 

napříč firmou. 

• Teambuilding či zážitkový trénink na míru 

• Pomoc mezinárodním skupinám 

• Facilitace workshopu, porady či moderování firemního setkání 

• Doplňkový program k vašemu pracovnímu setkání  

• Konzultace při přípravě vaší vlastní akce 

 

 

„Lidé, kteří nevěří, že je možné něco udělat, by neměli rušit ty, kteří to dělají.“ 

 

 

Koučink jednotlivců 

– jako kouč vám pomůžu najít odpovědi na vaše otázky. 

V koučování plně platí slogan: „Co do toho dáte, to si odnesete.“ 

Já vám pomohu najít správné otázky, udržet motivaci a energii, 

najít nové úhly pohledu a možnosti řešení. 

 
 

Lidé oceňují  

profesionalitu spojenou se schopnosti jasné struktury a lidské citlivosti.  

 

  

VZTAHY, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE 



 

Kreativita není dovednost vyvolených. Tvůrčí síla je zde pro 

všechny. Jde o to uvolnit bloky a nasměrovat ji správným 

směrem. Všichni můžeme být kreativní. Ve firmě pomáhá 

kreativita inovacím a efektivnějšímu dosahování cílů. Workshopy 

jsou vhodné pro vedení společnosti, pracovní skupiny a 

projektové týmy. 

 

Nabídka balíčků 

na firemní setkání, porady, strategické plánování a podporu inovací 

Inspirace k vítězství 

Šachy jako metafora života a podnikání. I když neumíte šachy hrát, získáte inspiraci k řešení svých 

vlastních situací. 

Srozumitelnou formou vhled do principů šachů od člověka, který hrál šachy od 3 let a po dobu aktivní 

činnosti patřil k národní špičce. Seminář vede účastníky k nahlížení na své situace z jiných úhlů 

pohledu. Strategie vs. taktika, princip dvou slabin, princip roztříštěné pozornosti, princip relativní 

hodnoty zdrojů, synergie a souhra, uzavřená a otevřená pravidla. 

• Varianta 3h: pracuje s konkrétními tématy jednotlivců. 

• Varianta 5h: obsahuje navíc moderovaný workshop, ve kterém propojíme témata v rámci 

týmu/skupiny a návrhy řešení budou konkrétnější. 

Co získáte  

1. nové úhly pohledu na vaše podnikání a pracovní problémy,  

2. návrhy konkrétních řešení,  

3. způsoby náhledů na situace, které můžete využít kdykoli v budoucnosti. 

„Velmistr se liší od běžného hráče tím, že ve stejné situaci vidí více možností.“ 

 

Kreativita a inovace 

Práce s chybou, out of box thinking, vhled skrze paradox, zapojení „pravé hemisféry“ 

V průběhu workshopu zjistíte, jak přístup k chybám ve firemní kultuře ovlivňuje kreativitu a inovace. 

Vyzkoušíte si techniky zapojující „pravou hemisféru“ a techniky, které vám mohou přinést vhled, když 

se u nějakého problému zaseknete. 

Budeme pracovat s konkrétními tématy a problémy skupiny/týmu - odnesete si konkrétní výstupy. 

• Varianta 3h: vyzkoušíte si konkrétní techniky, získáte nápady na řešení témat a problémů. 

• Varianta 5h: obsahuje navíc moderovaný workshop, ve kterém posuneme nápady blíže 

k realizaci. 

Co získáte  

1. nové úhly pohledu na vaše podnikání a pracovní problémy týmu/skupiny,  

2. návrhy konkrétních řešení,  

3. způsoby náhledů na situace, které můžete využít kdykoli v budoucnosti. 

KREATIVITA a INOVACE 



 

Workshopy na zakázku 

Řekněte mi váš problém a já vám pomůžu najít způsob, jak jej vyřešit. 

Forma 

1 denní workshop pro firemní týmy, které chtějí posílit schopnost kreativity a inovací. Zaměříme se 

na formy kreativity, práce s chybou, bloky kreativity ve firemní kultuře. Získáte zásobník technik na 

podporu kreativity, facilitace a vedení meetingů. A také se zasmějete. 

Pravidelná setkání – série 2-3h workshopů, ve kterých zažijete kreativní techniky řešení problémů na 

vašich reálných situacích. Můžete získat jiné úhly pohledu, nové nápady, netradiční řešení, inovace. 

Podpořím váš tvůrčí proces, jehož účinnost poměříte konkrétními výstupy. 

 

Napište nebo zavolejte a najdeme nejvhodnější řešení pro vaši konkrétní situaci. 

Zajímá vás štěstí v práci? Ozvěte se. 

 

 

Balíčky na objednávku 

• Lektorský den, moderování, facilitace – 10 000 Kč. 

• Akce do 3 hodin – 6000 Kč. 

• Doprava: 4,80 Kč/km (z Českých Budějovic a zpět) 

• Nejsem plátce DPH.  

 

Akce na zakázku a akce s větším zajištěním – individuální nacenění. 

Férový byznys: Nejste spokojeni = neplatíte. (Jste super spokojeni = můžete zaplatit víc😊). 

 

Kontakt 

e-mail: sradosti@tralalamandala.cz  

tel.: +420 774 113 358 

web: www.tralalamandala.cz 

IČ: 65879716 

č.ú.: 2900390832/2010 FIO  

 

Těším se na setkání, 

S radostí, 

Petr Kubala 

CENY A KONTAKT 

mailto:sradosti@tralalamandala.cz
http://www.tralalamandala.cz/

