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CO JE BUSINESS BRUNCH®
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Business Brunch® je událost, při které se setkávají personalisté a manažeři z mnoha
různých organizací. Každá akce obsahuje vystoupení řečníka k aktuálnímu nebo
významnému tématu, a následuje diskuze a networking. Účastníci mají možnost poznat
nové lidi a pohledy na řešení jejich současných problémů nebo výzev. Účastníci také
dostávají předem k dispozici virtuální kurz, microlearningové materiály
a další podklady, aby byli na probírané téma dobře připraveni a mohli si z něj odnést
maximum.

Díky kvalitnímu obsahu a špičkovému technickému zázemí patří Business
Brunch® k nejpopulárnějším a nejnavštěvovanějším setkáním personalistů a
manažerů v České republice i na Slovensku. Agentura MotivP organizuje tuto událost již
od února roku 2005 a před časem dokonce proběhl Business Brunch® s pořadovým
číslem 350. Za tu dobu se formát neustále vyvíjel na základě rozsáhlé zpětné vazby, aby
co nejvíce splňoval oprávněně náročné požadavky účastníků.

VZDĚLÁVÁNÍ S PŘESAHEM

Výukový obsah na špičkové informační úrovni věnující se aktuálním
trendům a tématům.

Program na vysoké technické úrovni. Virtuální kurzy, microlearningy a další
metody moderního vzdělávání jsou skvělými nástroji vzdělávání, ale i
záruka toho, že jsme schopni zrealizovat program kvalitně i
online formou.

Setkání s mnoha manažery, personalisty i dalšími lidmi z oblasti byznysu, se
kterými můžete navzájem sdílet zkušenosti, názory a kontakty. Business
Brunch® byl, je a bude vždy interaktivní!

CO VÁM DÁ BUSINESS BRUNCH®



Současná doba je náročná a nejistá. Investice do vzdělávání se tedy může zdát jako
příliš dlouhodobá a tedy i s obtížně měřitelným výsledkem. Je pravda, že pandemie a
související negativní jevy jsou oprávněnými vlivy při rozhodování.

Nezapomínejme ale na další faktory, které hrají a budou hrát i nadále důležitou roli –
rozvoj informační společnosti, digitalizace, robotizace, nárůst autonomní práce a
podobně. V mnoha ohledech lze i mluvit o tom, že pandemie tyto trendy ještě více
posílila. Je tedy důležité nezapomínat na význam vzdělávání a
networkingu pro vaši organizaci.

Protože v této době se ještě potýkáme všichni s dopady pandemie, bude motiv
adaptace na tuto krizi jedním s důležitých pilířů letošního Brunche. Na
probíraná témata nebude nahlíženo z abstraktního bezčasí, ale ve vztahu ke konkrétní
současné době a jejím aspektům. S tím v souladu budou i témata vycházející z nové
knihy Františka Hroníka Čtyři směry business myšlení.

Naším cílem je dát vám to nejlepší z firemního vzdělávání kvalitně a
přehledně na jednom místě. Kvalitní forma, kvalitní obsah,

kvalitní společenský kontakt.

PROČ SE ZÚČASTNIT PRÁVĚ V TOMTO ROCE
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O KNIZE ČTYŘI SMĚRY BUSINESS MYŠLENÍ
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Business Brunch® bude v roce 2021 hodně
výcházet z nové knihy Františka Hroníka Čtyři
směry business myšlení. V ní autor rozebírá
různé způsoby, kterými lidé, ať už v byznysovém
nebo nebyznysovém prostředí, mnohdy
přemýšlí, a jak lze myšlení změnit. Pracuje s
pojmy jako je kritické myšlení, strategické
myšlení, designové myšlení a zvládání
nejistot. Každé z těchto oblastí je věnována
samostatná událost.

František Hroník bude hlavním řečníkem, který
bude přednášet na každé události. Případně
doplněn ještě dalšími přednášejícími.

Je uznávaným psychologem a autorem mnoha
známých  publikací věnujících se psychologii,
managementu nebo personalistice a lidským
zdrojům. Je průkopníkem moderních metod a
technologií ve firemním vzdělávání. V roce 1996
založil vzdělávací agenturu MotivP.

AUTOR KNIHY A HLAVNÍ ŘEČNÍK

Při objednání kompletní nabídky Business Brunch® na rok 2021 dostanete
knihu Čtyři směry business myšlení v ceně ještě před prvním

setkáním! :-)



HARMONOGRAM
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Letošní Business Brunch bude složený z více témat rozprostřených do celého
roku, které pokrývají současné trendy a novinky. Každé akce se můžete zúčastnit
zvlášť, ale největší užitek budete mít ze zapojení se do celého cyklu.

Kritické myšlení (z knihy 4 směry)
(15. dubna)

 
Nové zkušenosti s rozvojem lidí v postcovidové době

(18. května)
 

Strategické myšlení a cíle (z knihy 4 směry)
(24. června)

 
Současné hodnocení pracovníků

(7. září)
 

Mezní situace a zvládání nejistot (z knihy 4 směry)
(13. října)

 
Designové myšlení (z knihy 4 směry)

(23. listopadu)
 

Sebereflexe a zpětná vazba
(21. prosince)



HARMONOGRAM
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Kritické myšlení (z knihy 4 směry)
DUBEN: Lidé si mnohdy pletou kritické myšlení s běžnou kritikou. Co to ale ve
skutečnosti je? A jak ho používat v běžném životě? Přednáška se na tomto Brunchi
bude věnovat tomu, co může pomoci se zorientovat ve velkém množství informací a
jak odhalovat chybné argumenty a názory, které nás mohou velmi často obklopovat.

Nové zkušenosti s rozvojem lidí v postcovidové době
KVĚTEN: V rámci tohoto tématu budou zhodnoceny nové trendy a poznatky, které
vyplynuly v souvislosti s událostmi v posledním roce. Řeč bude o tipech, jak zajistit
rozvoj i v obtížných podmínkách, a jaké jsou vyhlídky v této oblasti do budoucnosti.

Strategické myšlení a cíle (z knihy 4 směry)
ČERVEN: Účastníci si poslechnou, jakým novým způsobem přemýšlet o
strategickém řízení. Důraz bude kladen na strategické myšlení ve stále dynamičtější
době, ať už ovlivněné pandemiemi nebo stále se zrychlujícím technologickým
pokrokem. Řeč bude o různých strategiích, jejich kladech a záporech.

Současné hodnocení pracovníků
ZÁŘÍ: František Hroník se hodnocení zaměstnanců věnuje již několik desetiletí.
Zhodnotí tedy, v čem je současné hodnocení zaměstnanců specifické a kam
směřuje. Zamyslí se nad trendy a faktory, které jej ovlivňují. Poradí také osvědčené
metody a tipy, které se mohou hodit v současnosti, nebo které platí univerzálně.



HARMONOGRAM
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Mezní situace a zvládání nejistot (z knihy 4 směry)
ŘÍJEN: Nejistota je stále výraznější vlastností našeho světa a života. Dokonce lze
říct, že její podíl roste. Je ale vždy pouze negativní? Jak by vypadal život bez jakékoliv
nejistoty? Tématem tohoto Brunche tedy bude, jak k nejistotě přistupovat, jak ji
zvládat a jak využívat nejisté situace k růstu a pokroku.

Designové myšlení (z knihy 4 směry)
LISTOPAD: Designové myšlení není pouhou metodou, ale způsobem myšlení
orientovaným na druhé. Nejedná se přitom o tak mladou disciplínou, jak by se
mohlo zdát. Na tomto Brunchu bude řeč o tom, jak lze k tomuto pojmu přistupovat
a jak může být užitečný. 

Sebereflexe a zpětná vazba
PROSINEC: Sebereflexe a zpětná vazba jsou zcela zásadními vlastnostmi každého
úspěšného člověka nebo skupiny. A platí to dvojnásob v dobách krize, kdy je
důležité mít o všem co nejpřesnější představu. Řeč bude tedy o tom, jak rozvíjet
sebereflexi u sebe i druhých a jak dávat a přijímat zpětnou vazbu. 
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STRUKTURA KAŽDÉHO SETKÁNÍ

BUSINESS
BRUNCH®

ČLÁNKY,
SMS,

CVIČENÍ

Business Brunch® bude v roce 2021 probíhat především ONLINE. Pokud to půjde,
proběhne i setkání naživo, které bude dál přenášeno živě těm, kteří se nebudou moci
zúčastnit. Každé setkání v rámci Business Brunch® také bude předcházet virtuální
kurz, který dodá účatstníkům potřebné základní znalosti. V průběhu celého
jednotlivého bloku obdrží účastníci microlearningové materiály všeho druhu,
skripta, cvičení a články. Po  skončení programu a získání zpětné vazby budou účastníci
dostávat náhodné SMS zprávy se soustředěným sdělením, které by jim mělo pomoci
utvrdit získané znalosti.

VIRTUÁLNÍ
KURZ

Business Brunch® nebude v roce 2021 „pouhým“ řetězcem
zajímavých vystoupení, ale ukázkovým komplexním rozvojovým

programem, který vás bude inspirovat ještě dlouho poté.

Záznam je samozřejmostí
Může se stát, že se některého z termínů Business
Brunche nebudete moci zúčastnit. To ale nevadí,
protože budete mít k dispozici záznam,
který můžete kdykoliv zhlédnout. Zároveň
stále dostanete dodatečné microlearningové
materiály. O nic tedy nepřijdete.



TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A ONLINE MOŽNOSTI
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Agentura MotivP disponuje prvotřídní audiovizuální a informační
technikou, takže je schopna zaštítit Business Brunch® velmi moderním a
spolehlivým zázemím. Díky tomu jsme schopni velmi jednoduše a efektně propojit
osobní setkávání s virtuální sférou. Virtuální kurzy, microlearning a další benefity
navázané na samotnou událost tedy nejsou pouhým přívěskem, ale plnohodnotnou
součástí celé akce. 

V MotivP klademe stejný důraz na formu jako na obsah. Už dávno
před pandemií jsme tedy investovali do nástrojů, díky kterým jsou

naše aktivity  dopředu zabezpečené před přímými hrozbami.
Nemusíte tedy mít žádné obavy z rušení akce.

Abychom předešli náhlým změnám, koncipujeme Business Brunch® v roce 2021
primárně jako ONLINE UDÁLOST.  Podle možností bychom ale rádi také
uspořádali osobní setkání. To bude samozřejmě již v ceně.



SHRNUTÍ ANEB CO VŠE TEDY DOSTANETE
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Zúčastníte se kvalitní vzdělávací a
networkingové akce

Dostanete k dispozici moderní virtuální
kurzy a microlearning

Čtyři směry business myšlení v ceně
při koupi vstupného na celý rok

Business Brunch® spojuje příjemné s užitečným.
Účastníci se dozví spoustu zajímavých
informací a poznají řadu nových lidí. To vše
v příjemném prostředí. 

Zárukou toho, že budete mít z Brunche maximum, je
předběžný virtuální kurz, který  dodá základní
znalosti k tématu. Při samotném setkání se tedy rychle
hned zorientujete. Po skončení setkání vás pak čekají
další materiály, které ještě rozšíří vaše znalosti.

Pokud si koupíte všechna témata na rok 2021 ve
výhodném balíčku, dostanete navíc výtisk
knihy Čtyři směry business myšlení, který
obdržíte ještě před prvním Brunchem.



KDO JSME

já povstává
skrze ty

Žijeme v navzájem
propojené síti
vztahů. Každý ze
svých talentů
můžeme realizovat
díky lidem okolo
sebe.

Agentura MotivP se již od roku 1996 věnuje tvorbě a
poskytování nejkvalitnějího vzdělávání. Disponuje
zkušenými odborníky s kvalitním vzděláním,
kteří jsou schopni navrhnout a zrealizovat optimální
výuku v rámci vašeho firemního vzdělávání.

Protože se po celou dobu od svého vzniku MotivP
vyvíjel v souladu s nejmodernějšími trendy, má díky
tomu skvěle vybavené technické zázemí. Proto
lze tisknout vlastní odborné a populárně naučené
publikace, natáčet promovidea, tvořit záznamy
konferencí a obsahy i formu firemních časopisů.

JAKÉ HODNOTY VYZNÁVÁME:

Osobnost není stálá
napříč situacemi.
Umíme situační
změnu použít jako
výhodu a efektivně
s ní zacházet při
výběru
zaměstnanců i
v rámci kurzů.

Všechno, co
děláme, stojí na
odborných
základech. 

důkazy
a věda

Kontinuální
zlepšování našich
služeb i rozvoj
klientů je základ. 
 Zároveň vše
posuzujeme
individuálně. 

být
lepší

různí lidé,
různé situace
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CENÍK

CENA ZA BUSINESS BRUNCH® PRO JEDNOHO

CENA ZA VŠECH 7 VSTUPŮ NA BUSINESS BRUNCH® 
V ROCE 2021 PŘI SKUPINOVÉ OBJEDNÁVCE:

Účast na jednom Business Brunchi
Virtuální kurz před akcí
Microlearning a další průběžné materiály k tématu

Nabídka za jeden vstup zahrnuje:

1490,- BEZ DPH

4990,- BEZ DPH

PRO 5 OSOB: 20.000,- BEZ DPH

PRO 25 OSOB: 100.000,- BEZ DPH

PRO 50 OSOB: 200.000,- BEZ DPH

Jeden výtisk knihy Čtyři směry business myšlení 
Účast na všech 7 akcích letošního Business
Brunch®
Virtuální kurzy před každou akcí
Microlearning a další průběžné materiály ke
každému tématu

Nabídka 7 vstupů zahrnuje:

Výhodnánabídka!
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
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agentura Motiv P s.r.o.
sídlo
statutární zástupce
bankovní spojení
IČ
DIČ

Řehořova 726/14, 618 00 Brno-Černovice
PhDr. František Hroník, jednatel
Raiffeisenbank a.s., č. ú. 140816001/5500
64506550
CZ64506550

Filip z MotivuP

email
tel. / mobil +420 773 911 999

filip@motivp.com

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se zeptat. Jsme
neustále k dispozici pro vaše dotazy



Odebírejte HR Kompas
a budete v obraze
HR Kompas je zdarma newsletter naší
agentury, který přináší pravidelně zajímavé
informace ze světa personalistiky,
psychologie a managementu.
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Odebírejte
ZDE

https://emaily.motivp.com/
https://emaily.motivp.com/

