
  

----- Original Message -----  

From: <jtme@csas.cz> 

To: <landa@inventa.cz> 

Sent: Wednesday, November 01, 2000 10:14 AM 

Subject: RE: Spolupráce s Inventou 

 

Přeji dobrý den.  

 

Děkuji Vám za Váš dopis. Již se mi podařilo hovořit s mnohými účastníky kurzu, takže se 

pokusím hovořit o svých názorech obohacených o názory mých kolegů. 

 

Všichni jsme se shodli, že seminář byl velice zajímavý a pro nás  velmi přínosný. Někteří 

účastníci použili termín - takový seminář je odměnou, je krásným dárkem pro jeho účastníky 

od vedení akademie. Já dodávám - a samozřejmě od Inventy. A i když to neměl být dárek, ale 

vysoce motivační seminář pro nastartování energie a získání potřebných znalostí, tak určitě 

naplnil obojí. Bylo tam mnoho poznatků, ale také mnoho různých tréninků a cvičení, které 

ihned umožňovaly vyzkoušet si tyto poznatky  v praxi a také si sjednotit názory a správně 

pochopit souvislosti mezi termíny, vazbami a praktickým použitím. 

  

 U lektora bylo znát, že má nejen znamenité teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti z 

realizace celé řady poradenských projektů. Rád bych Vám k takovému spolupracovníkovi 

blahopřál. 

  

Líbilo se nám i organizační zajištění, kdy podklady zpracované na jednání byly ihned 

zaznamenány do počítače a účastníkům operativně předávány. 

 

 Pokud vidím možné návaznosti na tento seminář, pak je to zejména v 

 oblasti projektové změny firemní kultury takto: 
  

 *  Výkonová firemní kultura - každodenní chápání a jednání lidí 

 *  Lidé jsou vlastníci hodnotových procesů 

 *  Nositelé těchto procesů jsou posedlí zaměstnanci - strážci, tvůrci, inovátoři 

 *  Posedlý zaměstnanec důležitější než geniálně schopný, ale nezapálený 

 *  Chceš-li zapálit, musíš sám hořet 

 *  Svornost - jeden cíl pro všechny - žádné my a oni, přece je nebudeme živit. 

 *  Všichni manažeři musí znát dobře strategii firmy, zaměstnanci přiměřeně, ale také logiku 

     strategických vazeb 

  

 Pokud zde poznáváme své teze, pak se nemýlíte. Ale já se s nimi ztotožňuji. 

  

S přátelským pozdravem 

 

JUDr. Jaroslav Tmé 

ředitel spořitelní akademie 

tel. 05/45 124 305 

fax 05/45124 395 

E-mail -jtme@csas.cz 

 


