
21. 5. 2019  Umění mluvit a naslouchat aneb 
Komunikace jako základ vztahů
Mgr. Aneta Slavíková 
„Vždy začínej u sebe. Teprve až dobře poznáš sám sebe, máš šanci 
pochopit druhé.“
Každý jsme originál. Každý nějak vypadáme, každý se nějak chováme, 
každý nějak přemýšlíme, mluvíme, jíme, spíme… Není výjimkou, když 
se v rozhovoru setkají dva, kdy jeden řekne A, myslí A, ale druhý slyší 
B a přemýšlí, zda jeho komunikační partner měl na mysli B, anebo 
dokonce C. Do vzájemné komunikace totiž vstupuje řada faktorů – od 
psychických vlastností každého člověka, přes jazykové a komunikační 
normy, po společný zkušenostní komplex odesílatele a adresáta daného 
sdělení…

28. 5. 2019  Máte v mozku nákupní tlačítko?
Jan Prokeš
V přednášce zakladatele coworkingu Hubbr se seznámíte se spoustu 
případovek, které ukazují jak „jednoduché“ je ošálit náš mozek a vlastně 
si ho na chvíli tak trochu ochočit. A že to vlastně ani nemůžeme. 
O přednášce Jan Prokeš říká: „Správně nacílený marketing na určité části 
mozku je účinnější, mrkneme se na to, jak to zhruba funguje a jak toho 
svět kolem nás využívá, aniž bychom si to sami uvědomovali“.

4. 6. 2019  EFEKTIVNÍ soustředění – 
SUPERSCHOPNOST 21. století
Bc. Helena Ederová
Soustředění se stává čím dál častěji diskutovaným tématem a patří 
k jednomu z podstatných nástrojů sebeřízení, pokud chceme být 
maximálně produktivní. Jak funguje náš mozek v rámci soustředění? 
Jak můžete sami se sebou pracovat, abyste zvýšili svoji produktivitu 
pomocí EFEKTIVNÍHO soustředění? Budete odcházet s poznáním svých 
bariér pro EFEKTIVNÍ soustředění a tipů, jak tyto bariéry odbourat. 

11. 6. 2019  Osobnostní růst
Mgr. Martina Buchalová Horská
Čeho se v životě nejvíce bojíme? Neznámého. Kam se chceme 
posunout, bývá často neznámá parketa. V rámci přednášky si projdete 
svými možnostmi a společně rozeženeme obavy. Každý má možnost 
nahlédnout na sebe nejlépe sám. Tak si dovolíme oprášit svoje touhy 
a přání.

18. 6. 2019  Jak číst a vyhodnocovat data 
v Google Analytics
Bc. Zbyněk Hyrák
Sledujete pouze návštěvnost vašeho webu a jiné důležité metriky vám 
unikají, nebo se v jejich interpretaci ztrácíte? Hledáte hlubší pochopení 
webové analytiky, čísel, dat i grafů? V tomto miniworkshopu se blíže 
podíváme na nejvýznamnější metriky v Google Analytics. Zjistíte, jak je 
vhodně interpretovat a dávat do kontextu, abyste se dle nich mohli lépe 
rozhodovat. Některé metriky mají trošku jiný význam, než se na první 
pohled může zdát (například míra okamžitého opuštění, čas strávený na 
stránce apod.).
Pro praktickou práci na tomto workshopu si vezměte svůj notebook a své 
přihlašovací údaje do Google Analytics, Google Ads a Skliku.

25. 6. 2019  Co to je strategický marketing? 
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.
Seznámíte s 8 otázkami, které si pokládá, každý strategický marketér. 
Někdy se začíná dělat marketing od konce, tj. investuje se do reklamy, 
aniž by bylo zřejmé, koho přesně a proč chceme oslovit. Pak jsou 
lidé rozčarováni, že reklama stojí spoustu peněz a nepřináší náležitý 
efekt. V rámci přednášky zjistíte, jak se na vás dívá Facebook a Google 
a jak jsou tyto informace využívány v cílení reklam. Přineste si vlastní 
notebooky, tablety nebo mobily, přes které se přihlásíte do svých profilů.

Více informací na: www.coworking-humpolec.cz

Přehled 
přednášek 
v prostorách 
coworkingu
Začátek vždy v 16:00, 
po přednášce následuje 
neformální diskuse 
s občerstvením. 
Předpokládané ukončení 
v 18:00.


