Dipl.Phil. Miroslav Mičkal
Moje krédo: „Když chceš rozumět lidem, musíš nejdříve rozumět sám sobě.“
V roku 1990 ukončil postgraduální studium filosofie v Německu.
Více než 20 let se profesně věnuje vzdělávání dospělých a to zejména v oblasti firemního
vzdělávání.
Po dobu své praxe připravil a vedl velké množství odborných seminářů, AC, DC a tréninků pro
distribuční sítě, manažery a zaměstnance v pojišťovnictví a bankovnictví, ať už na pozici
trenéra nebo vedoucího odd. vzdělávání distribuce.
Od roku 2008 se jako trenér specialista věnoval zejména přípravě a zapracování nových
manažérů, vypracování a realizaci AC, DC a rozvoji komunikačních dovedností jako
prezentace, vizualizace, vedení workshopu a rozvoji osobnostních dovednosti.

V rámci svého osobního rozvoje absolvoval řadu manažerských a komunikačních kurzů v Německu,
Rakousku a ČR, např.:
•

V roce 1993-1994 získal diplom Fachtrainer (Österaichische Akademie für
Führungskrafte)

•

V roce 2000 se stal autorizovaným školitelem metody biostrukturální analýzy STRUCTOGRAM I-III
(mezinárodní institut biostrukturální analýza IBSA ve Švýcarsku)

•

V roce 2010-2011 certifikát Business Performance Coach (Koučink centrum Praha).

Od roku 2016 působí jako externí autorizovaný trenér metody biostrukturální analýzy STRUCTOGRAM
I-III. Tuto metodu využívá v přípravě a osobním rozvoji manažerů, zaměstnanců a obchodníků od ledna 2001.
Biostrukturální analýza je účinná, efektivní a rychlá metoda sebepoznání a poznání druhých. Je Mirkovým koníčkem
a je určena pro každého, kdo chce dobře rozumět sám sobě, lépe rozumět svým kolegům v práci, nadřízeným,
podřízeným, přátelům a kdo chce získat jejich důvěru a nadchnout je pro své myšlenky a plány.

Semináře:
•
•
•

Structogram I – Klíč k sebepoznání – Ukáže vám cestu, jak se dále rozvíjet v souladu s vlastní povahou.
Structogram II – Klíč k poznání lidí – Naučíte se poznat a interpretovat biostrukturu ostatních lidí.
Structogram III – Klíč k zákazníkům – Naučíte se stejný produkt, službu, myšlenku „prodat“ různým lidem
odlišným způsobem.

Některé společnosti, pro které pracoval jako lektor (trenér):
•

Generali pojišťovna, a.s.; Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.; Komerční pojišťovna KB; Würth, spol.
s r.o.; Allianz, a.s.; Santos, a.s. …
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