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Workshop  „GET OUT OF THE BOX“  

Dne 13.5.2015 se konal v příjemném prostředí golf-resortu Kořenec workshop pro vyšší 

a střední management naší firmy.  

Již od prvních momentů bylo jasné, že se jedná o velice netradiční setkání, jehož cílem je 

slovy lektorů : „probudit v nás sílu, sebevědomí, obnovit chuť poznávat nové věci“. 

Při úvodním seznámení měl každý účastník za úkol vyjádřit své očekávání a obavy ohledně 

způsobu a formy školení. Někteří při té příležitosti vyjadřovali negativní zkušenosti 

s některými v minulosti absolvovanými školeními od jiných firem. Pro zkušené lektory 

společnosti GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o. to byly velice důležité informace a podněty, 

se kterými se však setkávají často a i proto se řídí heslem, které je i mottem tohoto 

programu : „Chcete-li mít jiné výsledky, dělejte věci jinak!“ 

Účastníci byli rozděleni do tří skupin, které mezi sebou soutěžily v plnění rozličných a velice 

zajímavých úloh. Některé úlohy dávaly velký prostor ke kreativitě a nápaditosti, jiné prověřily  

manuální zručnost či týmovou souhru. Účastníci přistupovali k plnění úloh aktivně, 

se zápalem, živě diskutovali jednotlivé možnosti řešení a střídali se v týmových rolích. 

Po splnění každé úlohy proběhla krátká debata, při které se podělili s ostatními o své pocity 

a provedli sebehodnocení. Lektoři pak vyhodnotili úspěšnost, snahu a silné či slabé stránky 

jednotlivých týmů. 

Všechny příjemně překvapilo, jak se dá jednoduchou hrou demonstrovat řízení a organizace 

podniku. Pochopili, jak je ve firmě důležitá komunikace a spolupráce všech členů týmu.    

Atmosféra závěrečné diskuze byla proto mnohem optimističtější než při zahájení. Z účastníků 

čišelo nadšení a spokojenost a u všech bylo znát, že průběh i forma tohoto workshopu 

předčili jejich očekávání. 

Pan jednatel Antonín Kužel vyjádřil za všechny zúčastněné spokojenost a naději, že na toto 

setkání budou navazovat další podobné akce vedoucí k rozvoji osobností a k upevnění 

týmové spolupráce zaměstnanců naší firmy.  

 



18.5.2015 
Jan Straka, oddělení Sales&PMG  

 

 

 
 

  
  

  
 


