
 

 

 

Exkluzivní jednodenní seminář  Ivo Tomana 
 

„Schopní zaměstnanci jako ohrožený druh? Chyťte je a nepouštějte“ 
 
 
Přednáška Ivo Tomana na 13. výroční konferenci AHR ČR v listopadu 2018 byla 
účastníky tou nejlépe hodnocenou. Přijďte se nyní dozvědět víc.  
Zjistíte, co funguje, co ne a jak máte prakticky postupovat.  
Připravíme pro Vás úspěšné a praktické příklady.  
A Vy najdete konkrétní odpovědi místo všeobecných nic neříkajících frází. 
 
Ivo vybudoval prosperující firmu i přesto, že je omezený vrozenou nemocí. Díky 
postižení navíc získal jiný pohled na svět a předá Vám ho.  
U Iva je základem jednoduchost a výsledky vám rád prozradí na svém exkluzivním 
semináři pro AHR ČR 
 
 
Cíle semináře:  
 

• Získat ty nejlepší lidi a udržet si je 
• Zdokonalit nábor a přijímání zaměstnanců 
• Rozpoznat nejkvalitnější uchazeče o zaměstnání 
• Naučit se, jak lépe využít Vaše schopnosti a schopnosti Vašich zaměstnanců 
• Naučit se, co je to vnitřní a vnější motivace, auto motivace a demotivace 
• Dozvíte se více o odměňování, uspokojení a závislosti výkonu na očekávání úspěchu 
• Dozvědět se více o tom, co je to talent 
• Získat tipy, jak předcházet nedostatkům v práci podřízených 

 

Co se po semináři změní: 

• Zjistíte, proč je většina nabídek práce nudná a málo efektivní 
• Dáme Vám rady, jak najít ty nejlepší lidi a koho nepřijímat a proč, jak se rozhodovat 

při náboru 
• Poznáte své hvězdy budoucnosti a uvědomíte si, kde najdete talenty 
• Řekneme Vám, proč motivace zvenčí selhává 
• Budete vědět jaké jsou nutné a nenaučitelné vlastnosti a jak najdete emoční 

schopnosti pro vynikající výkon 
• Budete efektivněji kontrolovat a hodnotit zaměstnance 
• Budete vědět jaké lidi zaměstnat a koho zásadně nepřijímat 
• Uvědomíte si koho propustit a koho povýšit 
• Naučíte se vypočítat schopnosti „hvězd“ 

 

 

Pro koho je seminář určen: 

Pro personalisty, vedoucí pracovníky, ředitele a majitelé hotelů a restaurací, pro zástupce 
odborných škol. Pro všechny, kteří buď hledají či si chtějí udržet kvalitní zaměstnance. 

 



 

 

Obsah semináře: 

• Zákon klesající kvality lidí 
• 6 problémů u náboru 
• Jak zorganizovat výběrové řízení a získat ty nejlepší lidi 
• Jak změříte talent  
• Koho nepřijímat a komu se věnovat  
• Jak se stanete preferovaným zaměstnavatelem  
• Jak dokážete zařídit, že ti nejlepší lidi začnou sami vyhledávat vás  
• Na co si musíte dát pozor  
• Hlavní motivační omyly 
• IQ a emoční inteligence (EQ) 
• IQ ovlivňuje úspěšnosti v kariéře jen 4–25 %, emoční inteligence až 70 % 

 

 

Datum: čtvrtek 06. 06. 2019 
Čas: 09:00 -15:30 

Místo: Clarion Congress Hotel Prague; Freyova 33, Praha 9 - Vysočany 

Cena: Pro členy AHR 3 900 Kč + DPH, pro nečleny AHR  4 900 Kč + DPH 

Speciální akce 3+1–v rámci této akce nabízíme účast každé čtvrté osoby z jedné 
společnosti zdarma. 

Přihlaste se zde: https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/exkluzivni-seminar-ivo-
tomana_schopni-zamestnanci-jako-ohrozeny-druh_chytte-je-a-nepoustejte/ 

 
 

Ivo Toman 
 
Ivo založil mezinárodní společnost TAXUS International, kterou používá jako "laboratoř", ve 
které testuje různé postupy.  
 
Ivo Toman je marketingový odborník a školitel osobního rozvoje a motivace. Autor 13 
knih, 5 video školení a 7 motivačních audio CD na téma osobní rozvoj a motivace. 
Jeho nejnovější kniha „Kurvítka v hlavě: Proč i chytří lidé jednají hloupě“ je právě 
k dostání u knihkupců.  
  
 

 

Časový program semináře: 

Zahájení semináře: 09:00 

První blok přednášky: 09:00 – 10:30 

Kávová přestávka: 10:30 – 11:00 

Druhý blok přednášky: 11:00 – 13:00 

Oběd: 13:00 – 14:00 

Závěrečný blok přednášky: 14:00 – 15:00 

15:00 – 15:30 diskuze a otázky 

https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/exkluzivni-seminar-ivo-tomana_schopni-zamestnanci-jako-ohrozeny-druh_chytte-je-a-nepoustejte/
https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/exkluzivni-seminar-ivo-tomana_schopni-zamestnanci-jako-ohrozeny-druh_chytte-je-a-nepoustejte/

