
 

 

 

 

Program konference RESTART – Moje změna 
25. 10. 2016 / Le Royal, Praha 
 

 

08:30 – 09:00     Registrace, Welcome coffee  

 

09:00 – 09:05 Úvodní slovo – Roman Latuske, generální ředitel Economia, a.s. 

09:05 – 09:15 Restartovat se dá cokoliv 
Lucie Hrdličková, redaktorka, Hospodářské noviny  
 

09:15 – 09:35      Psychologie RESTARTU 
Radvan Bahbouh, psycholog, kouč, QED GROUP 
 

 Psychologie restartu 

 Jak restart prožívají sportovci? 

 Jaké jsou podobnosti se světem byznysu? 
 
09:35 – 09:55 RESTART firemního myšlení 

Pavel Kavánek, předseda dozorčí rady, ČSOB 
 

 podporovat více rozhodnutí tam, kde je největší hustota informací 

 Odstoupit od cílů, plánů a kontroly plnění 

 Jak na to “přepnout” firmy? 
 

09:55 – 10:15 Každé stěhování za novou prací a novou firmou je RESTART (tlumočení do ČJ zajištěno) 
Biljana Weber, generální ředitelka, Microsoft Česká republika 
 

 Působila roky v IBM, pak v Microsoftu 

 Pendluje mezi Prahou, Vídní 

 Dnes říká že, každý nový post ve firmě je restart. Už nikdy například nebudu bydlet v 
hotelu". 

10:15 – 10:40     Coffee break  

 
 
10:40 – 10:50      Křest časopisu Restart – Roman Latuske, generální ředitel Economia, a.s., Lucie Hrdličková  

a Radvan Bahbouh 

 

 



 
 
10:50 – 11:10      Restart kultury a značky - příběh Kofoly a Botasek 

Robert Janča, člověk s vizí, milovník značek a tvůrce hvězd, ICIA 

 

 11:10 – 11:30     "Restart ve službách státu... ŽIVOT JE ZMĚNA, aneb největší manažerská lež... " 
Kateřina Bernardová, emeritní plukovnice, bývalý vedoucí expertního pracoviště pro oblast 
lidských zdrojů Ministerstva obrany ČR, psycholog, výzkumný pracovník, lektor 
 

 Život je ZMĚNA, ale zásadní změna je KRIZE, často na to zapomínáme… 

 Metody SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU nám pomohou orientovat se ve změnách... pracovních 
podmínek, sociální atmosféry, mezilidských vztahů a vazeb, LIDSKÝCH POSTOJŮ 

 Co  armádě, našemu pracovišti i mně samotné změny DALY a co VZALY? Jak na to? 
 
 
11:30 – 11:40 Pět rad pro restart 

Jan Brázda, majitel a řídící partner, Constellation s.r.o. 
 

 Shrnutí, jak si počínat v období změny 

 Cestujte, čtěte, srovnejte si účty 
 
 
11:40 – 12:40 Panelová diskuse: RESTART – Šance na nový začátek 

Moderuje Radvan Bahbouh 

Q&A Robert Janča, Kateřina Bernardová, Pavel Kavánek 

 

12:40 – 13:40     Oběd 

 

13:40 - 15:00   Konzultační kulaté stoly  

Jan Brázda, Robert Janča, Kateřina Bernardová, Pavel Kavánek 

 

15:00              Konec konference 

 


