
 
 

Praktický interaktivní trénink založený na rozboru konkrétních situací z praxe účastníků a 
příkladech česko-francouzské spolupráce z firemního prostředí.  
Účastníci si kromě porozumění francouzskému způsobu myšlení a francouzskému stylu práce 
mj. odnesou doporučení, jak s Francouzi efektivně komunikovat v různých situacích, jakými 
způsoby podpořit vzájemnou důvěru a co mohou udělat pro úspěšnou spolupráci. 
 

CÍL A PROGRAM SEMINÁŘE 

Cíle semináře: 
− poznat specifické rysy francouzské kultury a francouzského firemního prostředí, 
− porozumět hlavním oblastem a příčinám česko-francouzských nedorozumění,  
− pochopit a zmapovat možnosti posílení efektivní spolupráce. 

 

Program: 
− specifika spolupráce s mezinárodními partnery, 
− Jak vidíme Francouze? Jak vidíme sebe?  
− hlavní rysy frankofonního firemního prostředí,              
− nejčastější příčiny vzniku česko-francouzských nedorozumění, 
− klíč k vzájemnému porozumění, 
− jak na efektivní spolupráci, 
− trénink na konkrétních modelových situacích, zpětná vazba. 

 

ŠKOLITEL 

Mgr. Jana BILÍKOVÁ 
Certifikovaný kouč a lektorka interkulturních a komunikačních tréninků v českém, francouzském a 
anglickém jazyce. Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, včetně dlouhodobé stáže 
na Svobodné univerzitě (ULB) v Bruselu. Pod Asociací mediátorů ČR se v letech 2000-2006 účastnila 
výcviků na mediaci a řešení konfliktů. S Francouzsko-českou obchodní komorou spolupracuje od roku 
2007, pod její záštitou vznikl speciální trénink zaměřený na problematiku česko-francouzských vztahů. 
Vzdělávání dospělých se Jana Bilíková věnuje od roku 2000, spolupracovala např. s Českým helsinským 
výborem na realizaci kurzů komunikačních dovedností pro odsouzené před výstupem z výkonu trestu. 
Byla členem lektorských týmů pro společnosti ČEZ a.s, Škoda a.s., ČSA, Raiffeisenbank a.s., ČSOB a.s., 
ExxonMobil BSC Czechia s. r. o., Schneider Electric a.s., STMicroelectronics Design and Application, 
s.r.o., Oracle Czech s.r.o., TRW a.s., Schiedel, Akademické gymnázium, International School of Prague, 
Multikulturní centrum Praha apod. 
 

Francouzsko-česká obchodní komora si Vás dovoluje pozvat na seminář: 

INTERKULTURNÍ MANAGEMENT:          
česko-francouzská spolupráce v praxi 
 
ŠKOLITEL 

Mgr. Jana BILÍKOVÁ 
 

SEMINÁŘ JE URČEN PRO 

zaměstnance, kteří přicházejí 
do styku s francouzským 
managementem 

 

JAZYK SEMINÁŘE 

čeština 
 

DATUM 

25. listopadu 2014                              
od 9 do 12 hodin 

 

MÍSTO 

budova IBC, Pobřežní 3, Praha 8                                 
zasedací místnost IBC,           
sektor A2 - 2. patro 

CENA ZA SEMINÁŘ (BEZ DPH) 

pro členy FČOK: 3 000 CZK/os. 
pro nečleny: 4 200 CZK/os. 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 KUDY K NÁM A KDE PARKOVAT 

   
    
         Pobřežní - bezplatně 
  
                                                                                          
Hotel H   parking Hilton - cena 50 Kč/h  
 
 
       ulice 1. pluku - bezplatně                                                                                                    
Prvního          

 

PŘIHLÁŠKA 
 na seminář Francouzsko-české obchodní komory  

INTERKULTURNÍ MANAGEMENT: česko-francouzská spolupráce v praxi 

25. listopadu 2014 

 

CENA ZA SEMINÁŘ (BEZ DPH) 

����  pro členy FČOK: 3 000 CZK/os.  
����  pro nečleny: 4 200 CZK/os. 
 
Cena zahrnuje 

zajištění školicích prostor a technického vybavení, školicí 
materiály, občerstvení v průběhu tréninku;  
u celodenních setkání navíc: oběd pro účastníky, příp. osvědčení 
o absolvování 
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Objednávka 

Přihlášky k účasti na semináři přijímáme pouze písemně, a to 
prostřednictvím: 
− internetových stránek: www.ccft-fcok.cz  

(rubrika Vzdělávání – přihlášení on-line),  
− faxem: +420 224 833 093,  
− e-mailem: formation@ccft-fcok.cz 
 
Úhrada 

Účastnický poplatek Vám budeme fakturovat po skončení 
semináře nebo je možné platit v hotovosti na místě. 
 
Storno 

Bezplatné storno přijímáme nejpozději týden před začátkem 
semináře. Odhlášení účasti musí být vždy provedeno písemně  
(e-mailem nebo faxem).  
V případě odhlášení ve lhůtě kratší než týden Vám budeme nuceni 
účtovat 100% ceny vstupního poplatku. Účastník může za sebe 
vyslat náhradníka. Prosíme však, abyste tuto změnu nahlásili 
písemně (e-mailem nebo faxem) před zahájením semináře. 
 


