OSOBNÍ DOPORUČENÍ:
„Pavla Žákovská působila jako trenér pro top management a další vybrané skupiny středního managementu naší
společnosti, Bongrain SK. Za velmi důležitý a pozoruhodný výsledek považuji to, že nastartovala budování
společné firemní kultury, vertikálně i horizontálně kompaktní, což nikdy, u nás do té doby v takto systematické a
efektivní úrovni nebylo. Tento systém společných cílů, hodnot a komunikačních pravidel byl nastaven a je stále
živý a námi spontánně udržovaný, a to i přes to, že od doby realizace jejích tréninků uplynulo již několik let a
přišlo mnoho nových lidí.
Já sám jsem se účastnil školení určených pro top management. Významná pro mne byla především všechna
témata projektového řízení a osobní aspekty vedení týmu, které uplatňuji ve své každodenní práci. Zvláště jsem
vděčný za její individuální, pro mne přínosné rady, jak zlepšit a zefektivnit své osobní metody řízení.
Vnímal jsem její tréninky jako zajímavé, interaktivní, plné hlubokých myšlenek a příkladů, nepochybně díky její
profesní a osobní kompetenci. Jsem si jistý, že můj názor by podpořili i ostatní účastníci."
Jan Kresák, R&D director, Bongrain Slovakia

„Pavla je velmi dobrá profesionálka, zejména koučka a trenérka. Pokaždé, když jsem byl Pavlou školen, získal
jsem velmi dobré zázemí pro oblasti, které jsem se rozhodl prozkoumat podrobněji. Pokud chcete být na své
manažerské pozici lepší, Pavlu mohu pro školení i koučování jedině doporučit.
Jejími hlavními přednostmi jsou skvělé výsledky, příjemné působení a kreativita.“
Jan Maršál, Head of IS Application Administration department, Credium a.s.

"Byli jsme před několika lety Pavliným klientem. Spolupráce s ní byla vždy velmi příjemná, pomohla nám
vytvořit skutečný tým napříč naší manažerskou strukturou. Pavlu mohu doporučit pro její znalosti a zkušenosti
při rozvoji manažerských týmů."
Miroslav Crha, COO, Global Payments Europe

"S Dr. Pavlou Žákovskou jsem jako s executive koučem pracoval několikrát. Vnímavost i cílené zaměření na
jasnost plánovaných kroků a hladký průběh každého koučovacího sezení s hmatatelnými výstupy na jeho konci
jsou jen jedny z mnoho skvělých charakteristik profesionální služby, kterou Pavla vždy poskytuje.
Za její největší kvality považuji mimo jiné i skvělý poměr „cena/výkon“ jejích služeb, hlubokou integritu a
spolehlivost.“
Peter Hyhlík, Regional Category Head, Unilever - United Arab Emirates

"S Pavlou jsem v profesionálním kontaktu již mnoho let, již od mého působení jako Senior Consultant v Amrop
Hever, až k dosavadnímu působení v Topsearch.
Pavlu považuji za vysoce profesionálního, zralého a zkušeného trenéra a kouče, který má na českém trhu velmi
dobrou pověst. Je schopna svým klientům poskytnout vynikající podporu, a proto její služby využívají většinou
pravidelně a dlouhodobě. Vážím si jejích znalostí a schopnosti poradit."
Barbora Rotterová, Partner, Topsearch s.r.o.
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