ČASOVÝ ROZPIS MENTORINGOVÝ DEN
mentorka / časy

Agha Markéta

9:00 - 10:00 hodin
MBTI typologie osobnosti – poznejte
lépe sami sebe i druhé

číslo
stolu

11:00 - 12:00 hodin

číslo
stolu

2

Barčová Křivánková
Miroslava

13:00 - 14:00 hodin
MBTI typologie osobnosti – poznejte lépe
sami sebe i druhé
Hledání práce se nemusíte bát (speed
career coaching)
Jak skvěle asertivně komunikovat,
vyjednávat a být úspěšná

Bělková Kateřina

číslo
stolu

1
6

Čapková Mariana

Životní rovnováha a změny

3
8

Bez dobré práce s hlasem a dechem zní i
sebechytřejší myšlenka nudně a hloupě

4

Jak se žije ženám v mužském světě?

Čejková Mirka
SELF-MANAGEMENT (rychlokurz)

Jak efektivně pracovat s mezinárodním
týmem seniorních lidí

5

Bez dobré práce s hlasem a dechem zní i
sebechytřejší myšlenka nudně a hloupě

4

Jak efektivně pracovat s mezinárodním
týmem seniorních lidí

5

Ertsey Katalin

How to reinvent yourself at any age

13

Make sure you follow your dreams, not
your fears

14

Gaspard Sophie
Horvath Viktoria
Hořejší Petra
Hošková Kristýna

2

6

Rozhodnutí a změna – první krok do
neznáma může vést ke štěstí a
spokojenosti

Fantastické vztahy - jak porozumět sobě a
číst v druhých

Never too old, never too late to start from
the scratch once again

Návrat Žen po mateřské / rodičovské
dovolené, Jak se dělá HR ve velké
mezinárodní společnost, řízení diverzity

Indruchová Zuzana

Jarošová Barbora

Moje víra = můj úspěch. Jak přijmout svůj
strach a žít na jeho hraně

Koubíková Eva

Radost a klid i v těžké změně

Kousková Lenka

Laskavá žena tvoří laskavý svět

10

11

Já, s.r.o., sám sobě šéfem

9
10
8
11

Na co se soustředit, když chcete
odměňovat férově
Moje víra = můj úspěch. Jak přijmout svůj
strach a žít na jeho hraně.
Radost a klid i v těžké změně

Be afraid... and do it!

Linhartová Denisa

Nečekej na vhodnou chvíli dělat svět lepším

Lošáková Zuzana

Tajemství jak uspět

Nastavení mysli jako klíč k úspěchu

7

Laskavá žena tvoří laskavý svět

3

11

Be afraid... and do it!
PROPOUŠTÍME! Jak komunikovat
změnu profesionálně, citlivě a
společensky odpovědně?
Nečekej na vhodnou chvíli dělat svět
lepším

19
20

Jak poznám, že jsem finančně bohatá/ý a
jak toho dosáhnu?
Leave the business comfort zone in the
fifties

Mladenović Valentina

14

Jak změnit nastavení mysli na růst

Budoucnost práce má ženskou tvář. Jak
využit transformaci, která se děje kolem
nás k posílení své kariéry, byznysu i
kvality svého života.

15

Aim high and make it happen
Návrat z rodičovské dovolené je příležitost,
nikoliv hrozba

15
16

Návrat z rodičovské dovolené je příležitost,
nikoliv hrozba

Petruchová Veronika

Objednej si budoucnost na míru
Big changes - how to deal with it? Courage,
assertiveness, believing in yourself and
making mistakes.

Pisz Karolina

17

4
13

9
18

Rovnováha v životě

14

Objednej si budoucnost na míru

17

Jak navigovat svoji kariéru
Manage your energy, not your time: How to
work smarter and feel you had a productive
day

Leverage your personal brand
Prachy, které ženy nikdy nedostanou - a je
to nefér. Pojďte s tím něco dělat!!
Let's Change our Perspective: Forging
Creativity and Innovation

Seleskovic Edina

19

Let's Change our Perspective: Forging
Creativity and Innovation
Jak najít svou vlastní hodnotu

Szabó Eszter

Jak vydělávat férové peníze - jak na to
technicky a jak na to "uvnitř" sebe
Executive career, business angel
investment, early stage investment

Šašková Simona

Úspěšné manažerky jsou (i) spokojené

Šedivá Ivana

Etické přesvědčování a ovlivňování

1
10
17
19

Úspěšné manažerky jsou (i) spokojené

22

Nechci nebo nemůžu?

Tikalová Jana
Vaculčiaková Jaroslava

Strategické myšlení jako způsob mentální
odolnosti

Vaníčková Venda

Zavadilová Tereza

Jak se dostat do médií

Jak se dostat do médií
Život v klidu může žít každý. Záleží jen jak
se k tomu kdo postaví a co je ochoten proto
udělat.

Zelingrová Lenka
Žlebková Lenka

Naprogramujte se na úspěch

Žena ve vedení aneb jak si poradit s
muži ve vedení

16

3

19
16

Prachy, které ženy nikdy nedostanou a je to nefér. Pojďte s tím něco dělat!!

4

Jak najít svou vlastní hodnotu

8

6
18
20
21
Resilience aneb „já“ jako zdroj pozitivní
energie a psychické odolnosti

10

Návrat k profesi a sobě samé po
mateřské (ne)dovolené

11

8

23

Vondráčková Lucie

13
12

Big changes - how to deal with it?
Courage, assertiveness, believing in
yourself and making mistakes.

15

Vágnerová Michaela

Naprogramujte se na úspěch

9

17
Jak být spokojená se svou
podnikatelskou a/nebo místní komunitou
Děláš všechno a nic pořádně? Náš
vlastní bludný kruh a strach ze změny
Reziliencia ako nová kompetencia
úspešnej ženy 21. storočia

Vrbová Petra

Mluvte normálně a rády

1

Etické přesvědčování a ovlivňování

Inclusive leadership

12

22

Šůrová Ingrid

Viks Anu

My secrets to success in business and
life

9

20

Schovancová Leona
Nechci nebo nemůžu?
Jak vydělávat férové peníze - jak na to
technicky a jak na to "uvnitř" sebe

13

18

Samková Klára Alžběta

Schwarzova Soňa

Jak poznám, že jsem finančně
bohatá/ý a jak toho dosáhnu?

5

18

Rizovska Monika

Simerská Lenka

7

11

Petrovová Marie

Manage your energy, not your time: How
to work smarter and feel you had a
productive day

Nastavení mysli jako klíč k úspěchu

16

Petrová Veronika

Rajchikj Olga

5

12

Pekaj Evgenia

Jak navigovat svoji kariéru

Připravujete se na změnu? Vybudujte
si svaly odvahy!

21
14

8

Ondroušková Tereza

Prajerová Michaela

14

15
9
10

Mašková Šimona

Aim high and make it happen

Make sure you follow your dreams, not
your fears

7

Lichá Klára

Nikolova Tsvetelina

1

7

Kurowska Magdalena

Jak změnit nastavení mysli na růst
Budoucnost práce má ženskou tvář. Jak
využit transformaci, která se děje kolem
nás k posílení své kariéry, byznysu i
kvality svého života

2

2

Jahodová Dita

Muntean Cristina
Violeta

6

6

7

Churavá Šárka

Moudrá Pavlína

Jak skvěle asertivně komunikovat,
vyjednávat a být úspěšná
Networkingem k dosažení svých cílů a
snů

4

Hudecova Zabunov
Jana

Já, s.r.o., sám sobě šéfem

číslo
stolu

1

Huberová Alena

Křížová Margareta

17:00 - 18:00 hodin

Životní rovnováha a změny

Žena má mnoho tváří. A úsměv nám
sluší.

Fassati Markéta

Self confidence, creative work life
balance
Rozhodnutí a změna – první krok do
neznáma může vést ke štěstí a
spokojenosti
Fantastické vztahy - jak porozumět sobě
a číst v druhých

číslo
stolu

3

Drössler Renata
Edgerley Šťovíček
Michaela

Hledání práce se nemusíte bát (speed
career coaching)

Networkingem k dosažení svých cílů a
snů

Bohačíková Andrea

Černoušková Jana

15:00 - 16:00 hodin

2

13
12
3

Život v klidu může žít každý. Záleží jen jak
se k tomu kdo postaví a co je ochoten
proto udělat.
Žena ve vedení aneb jak si poradit s muži
ve vedení

21
5

