
Letní škola 2022Letní škola 2022
Srdečně vás zveme na další ročník oblíbené Letní školy (nejen) pro personalisty

Veškeré informace, včetně přihlašovacího formuláře, najdete na
www.randlstraining.com. Těšíme se na vás!

Natašu RandlovouNatašu Randlovou
netřeba dlouze představovat. Je patronkou nejen tradiční letní školy, ale vlastně celého 
vzdělávacího centra Randls Training. Zakládající partnerka advokátní kanceláře Randl Partners 
je již přes 12 let hodnocena domácími i mezinárodními žebříčky jako jedna z nejvýznamnějších 
českých právniček v oboru pracovního práva. Svou nevyčerpatelnou energii věnuje mimo advoka-
cii také akademické a legislativní půdě a své velké rodině.

Michal PeškarMichal Peškar
kráčí v advokátních i lektorských šlépějích Nataši. Po předchozí dlouholeté spolupráci s Randl 
Partners se stal partnerem advokátní kanceláře a je zároveň častým přednášejícím ve vzdělávacím 
centru Randls Training i mimo něj. Nikdo nerozumí pracovní době, dovolené a odměňování lépe 
než on, jelikož na rozdíl od většinu právníků se složitých matematických výpočtů nebojí.

Filip ČernýFilip Černý
je charismatický expert na transformaci firemní kultury a partner společnosti Kogi CON, která se 
tímto a dalšími příbuznými tématy zabývá. Přes 20 let spolupracuje s manažery a CEO společností 
při nastavování firemní kultury přinášející naplnění jejich strategických cílů.
www.kogicon.cz 

Martina KusáMartina Kusá
je nesmírně sympatická lektorka jógy a jógové terapie. Svůj život nerozlučně spojila s jógou v roce 
2011. Touhu po vědění v této oblasti potvrdila certifikovaným studiem jógy v ČR i v Indii. Věnuje se 
především individuálním lekcím.
www.omlife.cz 

Jakub KozelJakub Kozel
je fyzioterapeut, kterého k oboru přivedl sport. Na cestě touto profesí prošel různými zdravot-
nickými zařízeními v Čechách a ve Velké Británii. Nyní se ve své praxi zaměřuje zejména na neuro-
logické pacienty a pacienty s bolestmi pohybového aparátu. Při práci se snaží porozumět příčině 
obtíží, aby práce s pacientem byla smysluplná, směřující ke stanovenému cíli a zábavná. A to pro 
obě strany.
www.nexusfyzio.cz 

Randls Training s.r.o.
Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, +420 222 755 311

www.randlstraining.com 

        Co?Co?  
Praktické dvoudenní HR školení

▶▶ Jak proměnit HR ve firemní superstar?

▶▶ Pracovněprávní kauzy
    v rozsudcích Nejvyššího soudu

▶▶ Aktuální pracovněprávní témata

        Kde?Kde?  
Vzdělávací centrum
Randls Training
v Praze na Budějovické

        Kdy?Kdy?  
19.–20. července 2022
16.–17. srpna 2022

        Co navíc?Co navíc?  
Inspirativní setkání i netradiční občerstvení

▶▶ Jóga na židlích

▶▶ Bolesti zad na rovinu

▶▶ Live Cooking obědy a překvapení

        Za kolik?Za kolik?  
7.500 Kč + DPH za dvoudenní letní školu
Cena zahrnuje program školení na oba dny, besedy během polední pauzy, veškeré pracovní
materiály a kompletní občerstvení (včetně studených i teplých nápojů).
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ÚTERÝ 19. 7. / 16. 8. 2022ÚTERÝ 19. 7. / 16. 8. 2022
        8.30 8.30 │ │ Přijďte si s námi dát ranní kávu!Přijďte si s námi dát ranní kávu!

        9.00—10.45 9.00—10.45 │ │ Judikatura poslední dobyJudikatura poslední doby
                               aneb Bez čeho nemůžeme v HR světě žít                               aneb Bez čeho nemůžeme v HR světě žít
Nataša Randlová
Nabídneme vám tradiční průlet nejvýznamnějšími rozhodnutími, jimiž soudci Nejvyššího soudu 
ovlivňují vaši každodenní pracovněprávní praxi. 

        10.45 10.45 │ │ Kávová přestávkaKávová přestávka

        11.00—12.30 11.00—12.30 │ │ Jak proměnit HR ve firemní superstar?Jak proměnit HR ve firemní superstar?
Filip Černý
Svět se mění a zrychluje, vše se automatizuje a digitalizuje. Hlavní předností úspěšných firem se 
stává talentovaný člověk – avšak demografická křivka ukazuje jasný nedostatek talentů na trhu. 
To vše s sebou nese obrovské nároky ze strany vedení firem na HR.  A právě tady vzniká pro HR 
obrovská příležitost stát se hlavním hybatelem úspěchu firmy, ve které působí. Aby tuto ambici 
HR naplnilo, potřebuje umět pracovat s praktickými nástroji na změnu pracovního prostředí, a tím 
i chování lidí v něm. Tedy s firemní kulturou.

V interaktivním best-practice workshopu:
1. Zjistíte prostřednictvím online dotazníku, v jaké firemní kultuře se vám nejlépe pracuje. 
2. Zjistíte, proč je firemní kultura u vedení společností na západ od nás strategické číslo 1 a jaké
    je očekávání od HR při její transformaci.
3. Zjistíte také, jakou firemní kulturu má vaše firma nyní a jakou z vašeho pohledu potřebuje
    pro úspěch v dalších 3-5 letech.
4. Nastavíte si strategické kroky pro její změnu, které zaručeně fungují.
5. A jako bonbónek si ukážeme, jak pro toto téma získat vedení.

Celý workshop je postavený na práci ve dvojicích, skupinkách a maximálním sdílení zkušeností 
napříč celým fórem.

        12.30 12.30 │ │ Na oběd letíme do Asie – Asian Street FoodNa oběd letíme do Asie – Asian Street Food

        13.30—15.00 13.30—15.00 │ │ Jak proměnit HR ve firemní superstar?Jak proměnit HR ve firemní superstar?
Filip Černý

        15.00 15.00 │ │ Kávová přestávkaKávová přestávka

        15.15—17.00 15.15—17.00 │ │ Jak proměnit HR ve firemní superstar?Jak proměnit HR ve firemní superstar?
Filip Černý

        17.00—18.00 17.00—18.00 │ │ Překvapení, které tu ještě nebylo!Překvapení, které tu ještě nebylo!

STŘEDA 20. 7. / 17. 8. 2022STŘEDA 20. 7. / 17. 8. 2022
        8.30 8.30 │ │ Opět vás přivítáme kávou nebo čajem!Opět vás přivítáme kávou nebo čajem!

        9.00—10.30 9.00—10.30 │ │ Pracovněprávní téma č. 1Pracovněprávní téma č. 1
Pracovněprávní tým Randls
Zajímavých pracovněprávních témat jsme rozpracovali několik a rozhodli jsme se vyčkat, jak se 
s nimi legislativa nebo samotná pracovněprávní praxe do července, resp. srpna vypořádá. 

Bližší informace včas uvedeme na našich webových stránkách.

        10.30 10.30 │ │ Kávová přestávkaKávová přestávka

        10.45—12.15 10.45—12.15 │ │ Jóga na židlíchJóga na židlích
                               aneb Když HR ohebným býti musí                               aneb Když HR ohebným býti musí
Martina Kusá
Ne každý si může dovolit lehnout ráno nebo večer na podložku a protáhnout tělo. Lektorka jógy 

Martina Kusá vám ukáže, že to jde i v sedě na kancelářské židli, v čekárně u lékaře nebo cestou 

vlakem z práce.

        12.15 12.15 │ │ Na oběd si zajedeme do Francie na sladké/slanéNa oběd si zajedeme do Francie na sladké/slané
                  crêpes – vyberete si podle chuti a nálady!                  crêpes – vyberete si podle chuti a nálady!

        13.15—14.30 13.15—14.30 │ │ Pracovněprávní téma č. 2Pracovněprávní téma č. 2
Pracovněprávní tým Randls
Zajímavých pracovněprávních témat jsme rozpracovali několik a rozhodli jsme se vyčkat, jak se 
s nimi legislativa nebo samotná pracovněprávní praxe do července, resp. srpna vypořádá. 

Bližší informace včas uvedeme na našich webových stránkách.

        14.30 14.30 │ │ Kávová přestávkaKávová přestávka

        14.45—16.00 14.45—16.00 │ │ Bolesti zad narovinuBolesti zad narovinu
Jakub Kozel
Bolesti zad jsou časté, běžné, všudypřítomné. Víme si s nimi rady? Víme, co je způsobuje? Je 
důležité mít v kanceláři vše dokonale ergonomicky nastavené? Musíme se rovnat, když sedíme?

Fyzioterapeut Jakub Kozel vám nenabídne přesný návod deseti cviků, díky kterým se bolestí zad 
zbavíte. Spíše pochopíte, jak je tělo komplexní, jak funguje vnímání bolesti, co s tělem dělá pohyb. 
Je dobré se držet vědeckých poznatků, proto bude i jeho téma na vědě založené. Ale třeba si i 
zacvičíme!

        16.00 16.00 │ │ Slavnostní zakončeníSlavnostní zakončení
Nataša Randlová, Jarmila Chlumová
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