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TEAMBUILDING JAKO CESTA NA VRCHOL
Slovo TÝM se v posledních letech stalo módním doplňkem. Nicméně dobře
nastavená spolupráce, férové jednání, spolehlivost a společný cíl jsou klíčové
aspekty  ve společnosti jakéhokoliv odvětví. Nenechme se zmást trendovostí
týmu, jeho podstata je zásadní pro zdravé fungování firmy.

teambuildingNabízíme kompletní zajištění zážitkového programu s cílem zlepšit atmosféru
pracovního prostředí, zvýšit výkonnost skupiny a poskytnout zaměstnancům
přijemný benefit za náročnou a ceněnou práci, kterou každý den odvádějí.  
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teambuilding naší
nabídky. Účastníci se
zapojí do tvorby
vlastního filmu s
profesionální výbavou
za pomoci odborného
týmu.

Cyklistický teambuilding
patří mezi nejaktivnější
možnosti. Trasa se vybírá
podle požadované lokality
a schopností členů týmu.
Účastníci projíždí
stanovištěmi pod
dohledem vedoucího.

Zážitkový teambuilding v
tématické lokalitě .
Program je upraven tak,
aby se z atmosféry místa
vytěžilo maximum
užitku, zábavy i zlepšení
komunikace. Posílí se
soudržnost kolektivu.

Teambuilding na jeden
den i víkend. Vždy máte
možnost nastavit si
variantu přímo na míru
pro svůj tým. Naši
metodici zajistí
efektivitu programu v
požadovaném rozmezí.

NAŠE SPECIALIZOVANÉ TEAMBUILDINGY



NAŠE TEAMBUILDINGY
Naší snahou je, aby naše teambuildingy naplnily hned několik cílů zároveň.
Teambuilding by měl sloužit k lepšímu sebepoznání účastníků. K tomu
využíváme netradiční aktivity, při nichž mají účastníci možnost spolupracovat a
soutěžit v neobvyklých situacích a poznat se tak i z jiné než pracovní stránky.
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Po každé aktivitě následuje její reflexe a zpětná vazba lektora i účastníků navzájem, takže si
z nich účastníci odnášejí podněty pro rozvoj svůj nebo rozvoj v rámci celého týmu. Při
realizaci programu jednotlivé aktivity přizpůsobujeme tak, aby korespondovaly se
zamýšleným cílem a rozvojovými tématy. Aktivity, které nabízíme, jsou využitelné z pohledu
mnoha kompetencí a lektoři při jejich realizaci směřují účastníky požadovaným směrem, aby
se v aktivitách konkrétní kompetence rozvíjely.

Každou z variant teambuildingů a firemních akcí vždy přizpůsobujeme
na míru tak, aby program odpovídal vašim možnostem, potřebám a
požadavkům. Nabízíme řadu aktivit, které následně přizpůsobujeme
na základě přání, potřeb a možností klienta.

Program je pečlivě sestaven na základě poptávky a dodatečné komunikace. Na jeho přípravě
se podílejí psychologové, metodici a naši specialisté na teambuildingové aktivity. 
 



počet účastníků místo/forma
cca 25 indoor nebo outdoor

dle potřeby

NATÁČENÍ FILMU
VIZE A HODNOTY

Co všechno zažijete v průběhu natáčení? Podívejte se na ukázku zde:

Máme bohaté zkušenosti s teambuildingy i s profesionální filmovou
tvorbou (na našem kontě je  více jak 3000 videí). Právě to jsou hlavní
důvody úspěchu Filmového teambuildingu. Tématem filmu je společné
ztvárnění hodnot společnosti. Cílem je posílit vztah k hodnotám
společnosti a rozvinout spolupráci a komunikaci na neobvyklých úkolech,
sdílení a rozvíjení nápadů a myšlenek, účastníci sami totiž  dotvářejí
společné téma. Dalším cílem bude sdílení filmů uvnitř firmy. Výstupem je
výsledný sestřih krátkých filmů, který bude předán na DVD nosiči, poslán
elektronicky, případně předán jiným způsobem.

NÁŠ NEJŽÁDANĚJŠÍ
TÝMOVÝ ROZVOJOVÝ

PROGRAM

pomoc filmařů a lektorů
výběr z rolí štábu dle přání
úvodní zaškolení

 

profesionální technika plně k dispozici
velké množství rekvizit
profesionální sestřih a úprava
 

https://www.motivp.com/shop/video/filmovy-teambuilding


Akce začíná ještě
před klapkou.
Rozvojový program
není jen o videu.

NATÁČENÍ FILMU
VIZE A HODNOTY

Každý účastník má možnost si zvolit svou roli ve filmovém štábu - režisér, scénárista,
producent, kameraman, kostýmní výtvarník nebo třeba herec v hlavní roli. Program
tedy začíná ještě před samotným natáčením, kdy si účastníci volí témata, ujasňují si
hodnoty firemní kultury a společnou vizi a následně absolvují úvodní workshop pod
vedením lektorů MotivuP.  

Co udělat s výsledným videem?
V MotivuP máme rádi efektivitu. Podle zadání mohou účastníci vytvořit video,
které bude představovat firemní kulturu a může se použít na propagaci. Mohou
také natočit produktové video. Nebo třeba jen krátký film pro interní potřeby.

Je to skvělý propagační materiál, zvláště
pro komunikaci hodnot společnosti.
Zaměstnanci se na procesu podílejí sami
- nejen, že si hodnoty upevní, ale také je
pomáhají předat dále. Má to velký
potenciál, videa působí autenticky.

Ondřej Brablec
manažer videoprodukce

Jak vypadá výsledné video? Oddělení analýz MotivuP se rozhodlo v rámci
teambuildingu natočit produktové video. Klikněte a podívejte se na výsledek:

Youtube kanál ・ video na veletrzích ・ recepce ・ reklama ・představení produktu 

https://www.motivp.com/shop/video/MotivP-360-zpetna-vazba


NÁŠ ZKUŠENÝ TÝM
FILMOVÝ TEAMBULDING

Na koho se můžete během natáčení spolehnout? Představujeme naše tři odborníky,
kteří skupinu proškolí a pomohou zajistit hladký průběh. Zkrátka vám budou po celou
dobu k dispozici. Právě díky lidem jako je Ondřej, Martin nebo Vladimír má MotivP
na svém kontě více než 6000 videí. 

Ondřej Brablec
Ve firmě vede sekci MotivP Media, kde je odpovědný za veškerou techniku a
videoprodukci. Pravidelně organizuje firemní konference, natáčí propagační videa,
reklamní spoty a firemní videa. Pravidelně streamuje a vytváří online kurzy na míru
pro firemní klienty. Stojí za vybudováním propracovaného televizního studia MotivuP.
Spolu s tím zvládá měsíčně postříhat a upravit padesátku videí a spotů pro firemní
klienty a MotivP Talks.

Vladimír Pečený
Vystudovaný IT specialista, který se živí jako programátor. Jeho velkou vášní je
natáčení filmů a videí. Je odborníkem na techniku, kompozice i tvorbu filmů, čerpá
ze zkušeností z řady firemních akcí a konferencí. Pravidelně organizuje Filmové
teambuildingy, konference a další akce, technika ho poslouchá na slovo a
s kamerou je jedna ruka. Podílí se na projektu MotivP TALKS, kde jsou zdarma
dostupné tisíce přednášek z konferencí a inspirativních videí.

Martin Jelínek
Martin Jelínek, obchodní a marketingový ředitel společnosti MotivP, dříč a vizionář,  
 se v oblasti lidských zdrojů pohybuje téměř 10 let. Podílel se na realizaci více než
stovky teambuildingů a firemních akcí. Vede velmi úspěšný projekt Business
Brunch®, kde je v kontaktu s tisícovkou personalistů a pořádá konference o nových
trendech HR. Stojí za videoportálem MotivP TALKS, kde jsou zdarma dostupné tisíce
přednášek z konferencí a inspirativních videí. Dnes je jich už přes 6000.



program dne

17:00 - 18:00

HARMONOGRAM

čas

Večeře.

VARIANTA: AFTERWORK

18:00 - 18:15

Úvodní rámování a inspirace:
Sdílení vize a hodnot
Cíl: Propojení účastníků, společný zájem a cíl.

Kreativní ztvárnění vize a hodnot - příprava

Zadání a příprava na filmový teambuilding,
rozdělení do týmů.
Cíl: Instruktážní video a rozdělení jednotlivých
inspirativních zadání pro natáčení

Tvorba filmů: Vize a hodnoty 
V jednotlivých filmových štábech.

18:15 - 20:45 Kreativní ztvárnění vize a hodnot - natáčení

20:45 - 21:00 Uzavření a sdílení.



MAPOVÁNÍ KVALITY
Chceme, aby Váš hlas byl slyšet. Proto měníme staré metody hodnocení lektorů,
abyste dostali možnost přesněji ohodnotit to, na čem záleží. Nový grafový systém
umožní zachytit nejen celkovou kvalitu, ale především kompatibilitu přístupů lektora
a účastníků programu.

Jako agentura máme širokou základu lektorů, ze kterých si můžeme vybírat. Pro vytvoření
perfektní shody mezi lektorem a cílem kurzu již nestačí tradiční škála líbí-nelíbí. Sledujeme
trendy hodnocení: správně nastavená kritéria umožní mapovat situaci, předem podchytit
problém nebo najít kompatibilní řešení.

A PŘEDEVŠÍM ZAJIŠTUJE
RYCHLOU A FLEXIBILNÍ

ODPOVĚĎ NA
PŘÍTOMNOST. SDÍLÍME.
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Nechceme své lektory
podrobovat přísnému
sledování. Vidíme
trhliny v převládajícím
systému, který
neodráží to, co se snaží
mapovat, a proto se
chceme vydat jinou
cestou.

Graf zobrazuje situační
relevanci, která tvoří
základy naší kultury.
Tento systém umožní
odrazit spokojenost
konkrétní skupiny
s konkrétním
lektorem.

Vždy necháváme
prostor pro to, co se do
grafů zanést zkrátka
nedá. Kombinace
sjednoceného
hodnocení a
individuálního přístupu
nejlépe odrazí realitu.

Nemáme hodnocení na
škále 1 – 5 podle
výkonu. Tento systém
zachycuje podstatnější
aspekty a nechce
ohodnotit lektora, ale
definovat jeho přístup a
přiřadit ke skupině se
stejnou strategií.

Jak celý systém funguje? Napsali jsme o tom celý článek. Podívejte se zde.



KDO JSME?

Díky skvěle vybavenému technickému zázemí také tiskneme vlastní odborné a populárně naučené
publikace, natáčíme promovidea, tvoříme záznamy konferencí a obsahy i formu firemních časopisů.

Jsme celorepublikoví odborníci, kteří propojují ekonomickou a psychologickou expertízu s business
prostředím. Na základě odborných výzkumů, časem prověřených praxí a udržitelných trendů v oblasti HR
i mimo ni tvoříme hodnotné rozvojové programy pro etablované mezinárodní firmy, stejně jako pro
začínající projekty. Do světa kompetitivního businessu vnášíme vědecké poznatky, které se díky mistrné
aplikaci projevují na mnoha rovinách výkonnosti.

Nepřestáváme rozšiřovat portfolio svých služeb právě díky jasné vizi, pevným
hodnotám a skvělým lidem, kteří s námi pracují na tvorbě přínosných změn.

V MotivuP jsme dokázali propojit poklidný ranní brunch s
dávkou inspirace, vzdělávání a networkingem. Přehled

nejbližších Business Brunchů naleznete zde: 

MotivP je vysoce výkonná personální a konzultační
firma zaujímající přední příčky na českém a slovenském
trhu již téměř čtvrt století. Od roku 1996 naši uznávaní
experti rozvíjejí tradiční i nově vzniklé firmy, vytvářejí
rozvojové programy na míru, přinášejí novou hodnotu a
optimalizují jejich výkon. Nabízíme pestrou škálu
rozvojových možností, efektivních metod a
konzultačních služeb. V MotivuP se pohybují zkušení
odborníci s kvalitním vzděláním a bohatými
zkušenostmi, takže si poradíme s každým požadavkem,
ať už se jedná o výběr zaměstnanců, personální rozvoj
nebo zvýšení efektivity podniku.

Setkejte se s námi.

http://www.motivp.com/event/business_brunch
http://www.motivp.com/event/business_brunch
http://www.motivp.com/event/business_brunch


NAŠE KULTURA
Máme radost, když odvádíme svou práci dobře. Svou práci odvádíme dobře, když
vidíme výsledky svého snažení. Výsledky vidíme u svých klientů: zvýšení produktivity,
zlepšení komunikace, udržitelný rozvoj.

Vaše vítězství je naše vítězství.

PEVNĚ DEFINOVANÉ HODNOTY

SLEDUJEME
UDRŽITELNÉ

TRENDY

Aktualizujeme své metody a přístupy podle
pečlivě vybraných trendů, které jsou hodné
následování. Online databáze hodnocení,
využití nových technologií v diagnostice,

virtuální prostor, reskill a upskill, zaměření na
komunitu a tvorba vysoce výkonných týmů na

základě osobnostních charakteristik.

TVOŘÍME. SDÍLÍME. SPOLU.

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

já povstává
skrze ty

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

Všechno, co děláme,
stojí na odborných
základech. Největší
referenci tvoří
kognitivně-
behaviorální přístup,
který dominuje
v současném
odborném světě.

důkazy
a věda

Kontinuální zlepšování
našich služeb i rozvoj
klientů je základ. 
 Zároveň vše
posuzujeme
individuálně. Důležité
je srovnání sama se
sebou.

být
lepší

různí lidé
v různých situacích



SPOLEHLIVÁ ORIENTACE V MODERNÍM SVĚTĚ
Jsme přesvědčeni, že v dnešním turbulentním světě je třeba osvojit si klíčové
kompetence spíše než vyhledávat ploché aha-zážitky. Dnešní svět vystihuje
akronym VULCAN:

důkazy 
a věda

Volatile
(nestálý)

Uncertain
(nejistý)

Loud
(křiklavý)

Complicated
(složitý)

Ambiguous
(nejasný)

No limit
(neomezený)

V U L C A N
VULCAN svět nepředstavuje pouze obtíže, které nám stojí v cestě za úspěchem.
Našim cílem je poskytnout orientaci a směr pro růst, aby se stal tento svět z
překážky výhodou. Všechny aspekty se odráží nejen v našem přístupu, ale i
metodách školení, systému učení a komunikaci.  

Převedení do praxe

VULCAN strategie

1 Umíme propojit odbornou kvalitu s praktickým využitím
tak, aby firmy ihned pocítily změnu ve svém fungování.
Praktické použití v daném prostředí tvoří rámec školení.
Spojujeme teorii s praxí.

2
Nejsme start-up
Jsme etablovaná firma se silnou přítomností na domácím
trhu s pestrým portfoliem spokojených klientů. Můžete
mít jistotu, že za měsíc budeme dělat to, co děláme už
více než 20 let.

3
Nad rámec GDPR
Ochrana dat našich klientů jde nad rámec GDPR.
V rámci některých programů se dostáváme k citlivějším
informacím, které u nás zůstávají v naprostém bezpečí.



UDÁVÁME TRENDY
MotivP udává směr českého HR. Máme vizi, stoprocentní nasazení a
prvotřídní tým. Tvoříme inovace.

Virtuální realita1
Díky projektu Virtuální realita  můžeme velmi detailně analyzovat 
 rozhodovací procesy testovaných. Dále jejich tendenci riskovat, pozornost
nebo také odolnost vůči stresu a zátěži. Ve spolupráci s Českým vysokým
učením technickým v Praze a TAČR vyvíjíme zcela nové testovací nástroje,         
které  ve světě nemají obdoby.

Aleš Šťastný
výzkumný pracovník

2 Asistent Filip

Simulace klíčových situací, posturika i oční pohyby.
Jdeme s dobou.

Podporovat udržitelné trendy a využít možnosti moderních technologií tvoří nezbytnou
součást naší práce. Analyzujeme současnou situaci a hledáme místo pro zlepšení.  

Efektivní propojení vysoké kapacity technologie   
 s čistým lidským přístupem. Náš informační a
administrativní systém zahrnuje obě složky.

tisk skript pro interní školení
příprava materiálů na veletrhy

zadávání úkolů
delegace administrativy

Pro interní potřeby zajišťujeme tisk, organizaci akcí,
dopravu na vícedenní teambuildingy i překlady.
Rádi se o tuto prověřenou síť s Vámi podělíme. 

3 Mikroslužby



Stojíme si za svými hodnotami. Naším
cílem není vytvořit univerzální řešení   
 pro jakoukoliv firmu, ale najít ten
nejefektivnější přístup Vám na míru.    
 Váš hlas je slyšet, na Vašem přání záleží.

??NA TO

není to jedno

CO

ŘÍKÁTE



KONTAKTNÍ ÚDAJE
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

Neváhejte se s jakýmkoliv požadavkem či přáním obrátit
na Filipa. Náš věrný asistent se o vše postará za Vás a
nalezne optimální řešení. Netrapte se sami, zeptejte se.
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Business
Brunch ®

Psycho-
diagnostika

Livestream

Teambuilding

Otevřené
kurzy

Assessment 
 Development
Centra

6 způsobů, jak s námi zůstat v kontaktu

Dokázali jsme propojit poklidný
ranní brunch s dávkou inspirace,
vzdělávání a networkingem.

Tvoříme obsah i pro jednotlivce.
Podívejte se, která témata jsme  
 na letošní rok připravili.

S námi to nemusí být ACDC Highway
to Hell. Nabízíme komplexní řešení:
přípravu, realizaci i vyhodnocení.

Zvýšení efektivity i příjemný benefit
pro zaměstnance. Program na
základě požadovaného výsledku.

Přímé přenosy konferencí, MotivP
talků a jiných vzdělávacích aktivit
Zcela zdarma na naše Youtube.

Ideální nástroj pro předvýběry a
výběry pracovníků na pozice v
přímém kontaktu s klientelou.

https://www.facebook.com/motivp
https://www.youtube.com/user/motivp
http://www.motivp.com/
https://www.linkedin.com/company/motiv-p/

