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CO ZÍSKÁTE SPOLUPRACÍ S AGENTUROU DYNARTIS?

1. EXPERTÍZU ZKUŠENÝCH PORADCŮ, TRENÉRŮ A KOUČŮ Z ČR, USA, KANADY A EU 

Agentura Dynartis spolupracuje s českými i zahraničními trenéry, kouči a poradci s dlouholetými 
zkušenostmi v oboru - např. s poradenstvím pro největší světové společnosti zařazené do žebříčku 
Fortune 500 a Organizaci spojených národů, s přednášením na Harvardově univerzitě a dalších 
zahraničních i českých univerzitách. 

2. MODERNÍ SVĚTOVÉ KNOW-HOW

Při tvorbě rozvojových programů aplikujeme světové know-how používané v rozvojových programech 
největších světových společností zařazených do žebříčku Fortune 500, které je adaptováno na 
specifika českého prostředí.
Všechny programy jsou přizpůsobovány na míru konkrétním potřebám a požadavkům klientů.

PŘEHLED NABÍZENÝCH SLUŽEB

1. PŘÍKLADY TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI ROZVOJE 
LIDSKÝCH ZDROJŮ

PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE
• Profesionální prezentace
• Nové trendy v prezentačních dovednostech 
• Vytváření obsahu klíčových prezentací 

- pro tiskové konference
- prezentace klientům
- klíčové interní prezentace

• Práce s hlasem a rétorika

MEDIÁLNÍ TRÉNINK A KOUČINK
• Příprava na tiskové konference 
• Příprava na rozhovory pro televizi, rozhlas a tisk

Mediální trénink realizujeme ve spolupráci s profesionálními moderátory a reportéry s 
dlouholetou praxí v celostátních médiích (televizi, rozhlasu a tisku). Probíhá buď v prostorách 
klienta, v našich prostorách v centru Prahy nebo v televizním a rozhlasovém studiu.

PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE
• Profesionální komunikace   •   Asertivní jednání
• Komunikace v obtížných situacích   •   Vyjednávání 
• Budování profesní image 

VEDENÍ, ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDÍ
• Vedení lidí a motivace   •   Vedení porad
• Koučování     •   Prevence a řešení konfliktů
• Typologie lidí pro manažerskou praxi 
• Manažerské rozhovory - přijímací, motivační, hodnotící, vytýkací, propouštěcí 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 
• Teambuilding    •   Typologie lidí pro spolupráci v týmu 

PRODEJ
• Prodejní dovednosti    •   Zvládání námitek v prodeji
• Obchodní vyjednávání 
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KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY
• Zákaznicky orientovaná komunikace •   Jednání se zákazníky v obtížných situacích
• Profesionální operátor   •   Prodej po telefonu 
• Telefonní komunikace   •   Typologie lidí pro komunikaci s klienty 
• Stylistická a jazyková úprava textů
• Vedení lidí a koučování pro supervizory a teamleadery call center 

TRÉNINKY PRO KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ POZICE

• Školení školitelů     •   Profesionální asistentka/recepční

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
• Stres management: trvalé snížení stresu na základě nejnovějších vědeckých poznatků   
• Time management   •   Work-life balance
• Rozvoj osobnostního potenciálu

2. MANAŽERSKÝ A KOMUNIKAČNÍ/MEDIÁLNÍ KOUČINK
Blíže popsáno v samostatném informačním materiálu Agentury Dynartis.

3. PORADENSTVÍ V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ
• 360°� zpětná vazba: online nebo osobní 360°� zpětná vazba a navazující projekt 

individuálních koučinků “Od 360°� zpětné vazby k výsledkům™”
• Assessment a development centrum
• Individuální profesní diagnostika
• Poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
• Firemní kultura: poradenství při tvorbě firemní kultury a navazující workshopy pro 

zaměstnance
• Outplacement:

• Příprava na outplacement: koučink pro vedení propouštěcích pohovorů 
• Outplacement koučink pro odcházející zaměstnance: individuální a skupinové 

koučinkové programy „Kariérový přechod™”

4. PORADENSTVÍ V OBLASTI KOMUNIKACE
• Poradenství v oblasti mediální, klientské a vnitrofiremní komunikace
• Tvorba obsahu prezentací pro tiskové konference, prezentace klientům a klíčové interní 

prezentace

JAZYK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Veškeré služby nabízíme jak v české, tak i v anglické jazykové verzi.

VEDENÍ AGENTURY DYNARTIS 
Mgr. Daniela Bernardová se specializuje na manažerskou komunikaci a rozvoj, v oboru působí jako 
konzultant, trenér a kouč od roku 1998. Je majitelkou agentury Dynartis Coaching & Consulting. Ve 
své práci zejména pro generální ředitele, členy představenstev a majitele společností aplikuje know-
how koučů topmanažerů největších světových společností zařazených do žebříčku Fortune 100. Je 
členkou Worldwide Association of Business Coaches a a Asociace trenérů sociálně psychologického 
výcviku (v letech 1999 - 2001 byla členkou jejího řídícího výboru).
Mgr. Daniela Bernardová absolvovala studium sociálně psychologického výcviku na katedře 
psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde s výborným prospěchem obhájila závěrečnou 
práci na téma rozvoje prezentačních dovedností. Vystudovala mediální komunikaci se zaměřením 
na mediální a komunikační tréninky na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. 
Promovala s vyznamenáním na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, během studia získala Certificate 
in Advanced English udělený Univerzitou v Cambridgi. 
Absolvovala dále řadu odborných kursů pořádaných například Harvardovou univerzitou (na téma 
komunikace a vyjednávání pro vrcholový management) a dalšími zahraničními univerzitami a 
vzdělávacími institucemi. Hovoří česky, anglicky, německy, polsky a rusky. 
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