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Už počtvrté se dne 22. května 2008 bude konat v Praze setkání podnikatelů, 

majitelů a ředitelů firem s poradci a kouči v oblasti změnových projektů                

a transformací s názvem Nové myšlení v podnikání a managementu. Tradiční 

konference se konají pod záštitou Hospodářské komory České republiky            

a Svazu průmyslu a dopravy. 

Hlavním cílem konference je spojit síly současné vědy 

a podnikatelské praxe.  

22. května 2008 

PRAHA 
InGarden, Dvouletky 42, Praha 10 

 

Další informace a přihláška 
http://conference.systemic.cz 

Společně budeme hledat odpovědi na (nejen) tyto otázky: 

Jak skloubit roli majitele a výkonného manažera? 
Řídím chytřeji a pracuji méně? 
Potřebuji změnu, ale jak na to? 

 
Jak přimět lidi k vyšším výkonům? 
Lze nezvyšovat náklady, zato lépe investovat? 
Jak o firmě přemýšlet, aby se děly změny? 
 
Proč jsou transformace firem někdy úspěšné a někdy ne? 
Může se z Davida stát Goliáš a naopak? 
V čem se projevuje systémové myšlení a jak ho využít v praxi? 
 
Jak souvisí podnikání s životním stylem podnikatele? 
Co je snazší řídit - firmu nebo rodinu? 
Opravdu řídíme firmy nebo spíše ony nás? 
 
A jak o tom všem přemýšlejí a jak to dělají ostatní? 

 

Organizace konference:  

Dopolední program (9,30 - 13,30) je určen systemickým profesionálům a jejich vzájemné výměně zkušeností. Bude probíhat formou sdělení 
a diskuzí v plénu. Odpolední program (15,00 - 19,00) je určen podnikatelům a manažerům, kteří si mohou  „na vlastní kůži“ vyzkoušet          
a diskutovat své zkušenosti, jak prakticky využít moderní vědecké přístupy ve svém podnikání a řízení firem. Bude probíhat formou           
70timinutových workshopů ve třech po sobě jdoucích sériích, vždy několik workshopů vedle sebe. První série je určena podnikatelům                 
a vrcholovým manažerům, druhá obecně managementu a třetí středním (liniovým a projektovým) manažerům. 

 

Témata dopoledního programu konference (sdělení):  

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách (sociálních systémech) a jak to řeší systemické přístupy? 

Jaké jsou nejčastější požadavky podnikatelů a CEO na koučování a jak je systemičtí koučové zvládají? 

Proč se transformace systémů řízení či celých organizací někdy a někde daří a jindy ne a jaké jsou zkušenosti systemických 
profesionálů? 

 
Další organizační informace:  

Přihlášky k pasivní účasti můžete zasílat do 15. května 2008. U pozdějších přihlášek či příchodu na konferenci bez přihlášení nemůžeme 
vaši účast z kapacitních důvodů garantovat. Přihlášky přijímáme e-mailovou formou na adrese  conference@systemic.cz.   

Konferenční poplatky:  Přednášející, kteří mají sdělení v dopoledním programu konference, platí 1000,- Kč za dopolední i odpolední program 
(v případě více autorů platí jen pro dva autory).  

Přednášející, kteří mají workshop v odpoledním programu konference, mají dopolední i odpolední program zdarma (v případě více  autorů 
platí jen pro dva autory). Účastníci bez sdělení a workshopu platí 2000,- Kč za dopolední a 5000,- Kč za dopolední i odpolední program.  

Účast na Galavečeru TimeOut bude pro všechny účastníky stanovena dodatečně (členové Czech Business Clubu mají 10% slevu). Všechny 
ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

 Konferenci pořádají Extima, s.r.o., Czech business Club, Institut systemických studií a Institut systemického koučování, ve spolupráci           
s Českou systemickou společností, Německou systemickou společností a Českou asociací koučů, za podpory dalších společností a médií. 

 
Organizační výbor konference, Extima, Nad Hájem 3, 147 00 Praha 4,  

telefon 244 404 059, fax 244 401 462, conference@systemic.cz, http://conference.systemic.cz 

organizátoři 
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