
  
ART FRANCESCO s.r.o. SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA SEMINÁŘ 
 
 
ODHALTE SVÉ SKRYTÉ SCHOPNOSTI 
 
7.12.2016 
 
Spojte příjemné s užitečným, propojte jedinečně koncipovaný seminář s návštěvou předvánoční Prahy. 
 
Čím se tento seminář odlišuje? 
 

• Naši lektoři přednášejí v zahraničí a jsou předními odborníky v daných tématech. 
• Seminář je pořádán v historických prostorách kláštera Emauzy,  který byl založen r. 1347 

českým králem a římským císařem Karlem IV. Lucemburským. Jedná se o překrásnou kulturní 
památku v centru Prahy. 

• Každý účastník kurzu obdrží dárek: signovanou reprodukci Prahy od malíře Ivana Svatoše 
v hodnotě 250 Kč. 

 
 
Dopolední blok 10:00-12:00: 
 

FOTOGRAFIE JAKO (SELF) PROMOTION 
 
"Fotografie vydá za tisíc slov..." Slavný bonmot Davida Ogilvyho platí dvojnásob v dnešní 
digitální době. Fotografie se může stát nejen užitečným nástrojem pro zviditelnění Vaší 
společnosti na veřejnosti, stejně jako nesprávně zvolený úhel záběru, špatné nastavení 
fotoaparátu nebo nepřesně formulovaný popisek u fotky může znamenat přesný opak.  
Jaké fotografie jsou úspěšné na sociálních sítích a jaké se hodí do propagačních materiálů? 
Proč věříme fotografiím, i když nám většina z nich "lže"? 
 
Odpověď vám přinese 2 hodinový workshop režiséra a fotografa Jana Svatoše, který vás zasvětí 
do nečekaných aspektů fotografie, slavných kauz a fenoménu fotografické manipulace.  
 
 
Odpolední blok 13:30-15:30: 
 

BEZKONFLIKTNÍ TÝM 
 
Konfliktní situace, kritika a vnitřní spory jsou nedílnou součástí každého profesního života. 
Ne vždy ale musí končit rozvratem pracovního kolektivu. Naučte se konfliktní situace 
zvládat. Dozvíte se o různých přístupech ke sporu, o asertivitě, o řeči těla, o vyjednávání  
v krizových situacích a mnohé další… 
Fungujte jako bezkonfliktní tým. 
 
 • 10 pravidel zvládání vnitřních i vnějších konfliktů ve firmě. 
 • Jak reagovat na veřejnou kritiku při konferencích a prezentacích. 
 • Jak efektivně řešit krizové situace. 
 • Jak úspěšně jednat s konfliktními osobami. 
 • Jak funguje firemní mediátor. 
 • Jak sestavit interní systém prevence sporů. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši lektoři: 
 
MgA. Jan Svatoš 
Absolvent FAMU (film a fotografie) a FSV Univerzity Karlovy (obor žurnalistika). Je 
držitelem několika prestižních cen, např. JADE KUNLUN Special Jury Award. Je 
autorem více než osmi dokumentárních filmů, z nichž většina soutěžila na 
mezinárodních filmových festivalech. Mezi nejúspěšnější snímky patří Africa obscura 
(oceněna trojnásobně). Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem 
a předními tuzemskými periodiky.  
 
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. 
Přední český mediátor oceněný několika mezinárodními rankingy, např. Mediator of the 
Year 2016, the exclusive winner from Czech Republic by Wealth and Finance INTL.   
Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O mediacích, arbitrážích a 
vyjednávání dále přednáší na řadě zahraničních univerzit (USA, Francie, Itálie, Čína, 
Guadeloupe). Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny (Mgr.) a pražské Univerzity 
Karlovy (JUDr., Ph.D.), studoval také na Cornell Law School. Během svých předchozích 
působení pracoval na ICC (Paříž, Francie) či Camera Arbitrale v Miláně (Itálie). 
 
Místo konání: Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2  
Termín konání: středa 7. prosince 2016 
 
Harmonogram semináře:  
dopolední blok 10:00-12:00 
pauza na oběd (oběd není v ceně kurzu) 
odpolední blok 13:30-15:30 
 
Cena 1 900 Kč s DPH (v ceně kurzu je káva a minerální voda) 
Při přihlášení dvou a více lidí z jedné instituce poskytujeme slevu (5%) 
 
V případě zájmu kontaktujte produkční společnost MgA. Ing. Zuzana Sekorová 
sekorova@artfra.cz 
777 651 905 
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