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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
Měníme manažerský svět 

Od roku 1996 spoluvytváříme standardy manažerského světa. Učíme 
manažery, jak z podřízených dělat úspěšné, výkonné a motivované lidi. Jsme 
specialisté na komplexní transformace (změnové projekty) firem  
a organizací. Věnujeme se rozvojovým, vzdělávacím a poradenským 
projektům pro podnikání a management. 

Nekompromisně vedeme manažery k vysoké efektivitě, ke kvalitním 
výsledkům a důsledné práci s lidmi. U manažerů zajišťujeme samostatnost, 
kompetentnost, 100% převzetí zodpovědnosti za výsledky svých 
podřízených a za odbornost celého týmu.  

Od svého vzniku Extima patří mezi průkopníky a hlavní lídry koučování  
a manageringu na českém a slovenském trhu. Svým přístupem  
a zkušenostmi s řízením sociálních systémů dosahujeme vysoké účinnosti. 
Pomáháme lidem zvládat náročné role v práci i v soukromí. Aplikujeme 
systemický přístup do firem, neziskových organizací, škol i pomáhajících 
institucí. 

Posláním Extimy je být svým zákazníkům partnerem s vysokou odborností. 
Umíme efektivně a příjemně předat to nejlepší, co je současná věda i praxe 
schopna nabídnout. Smyslem práce konzultantů Extimy je pomoci lidem  
a firmám adaptovat se na nové, tvrdší podmínky a požadavky moderní doby. 

 

KONTAKT 

Hana Štěpánová Danica Babicová  
Office manažerka Obchodní ředitelka  
+420 604 921 019 +420 608 746 844  
info@extima.cz   babicova@extima.cz    
 

Extima CZ, s.r.o. 

Sídlo: Poběžovická 1481/21, 148 00 Praha 4 
Kancelář: Budějovická 1155, 252 42 Jesenice 
IČO: 27641023, DIČ: CZ 27641023 

info@extima.cz   
tel. 604 921 019 
www.extima.cz  
 
      LinkedIn 
      Facebook 

 

 

https://www.linkedin.com/company/extima-cz/
https://www.facebook.com/eXtimaCZ/
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 LIDÉ V EXTIMĚ 
 
 

   

 SIMONA PARMOVÁ MARTIN CHOCHOLA 
 Ředitelka Odbornost   
 Senior konzultant, poradce Senior konzultant, poradce  
 pro business a management, pro management, kouč, psycholog 
 kouč a supervizor psychoterapeut a supervizor  

 

   

DANICA BABICOVÁ JANA VÍCHOVÁ PETR HLOŽÁNEK 
Obchod Komunikace Strategie 
Senior konzultant, poradce Senior konzultant, kouč,  Senior konzultant, kouč, 
pro business, kouč, poradce pro management poradce pro management, 
psycholog, supervizor a komunikaci obchod a marketing 

 

   
 
LENKA PAVLÍČKOVÁ MARIE BAY HANA ŠTĚPÁNOVÁ 
Environment Marketing Office 
Konzultant, kouč, poradce Řízení marketingových Zákaznická podpora, 
pro management, životní  aktivit firmy, sociální sítě,  řízení odběratelsko- 
prostředí a udržitelný rozvoj péče o brand dodavatelských vztahů 
 

 

https://www.linkedin.com/in/simonaparmova
https://www.linkedin.com/in/martinchochola
https://www.linkedin.com/in/danicababicova/
https://www.linkedin.com/in/janavichova/
https://www.linkedin.com/in/petrhlozanek/
https://www.linkedin.com/in/marie-bay-maleckova-61714914/
https://www.linkedin.com/in/hanastepanova/
https://www.linkedin.com/in/lenka-pavl%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1-7a4538196/
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PRODUKTY A SLUŽBY EXTIMY 
Extima CZ a její konzultanti poskytují zájemcům široké, navzájem provázané  
a výrazně se podporující produkty a služby. Zde jsou rámcově rozděleny do několika 
kategorií podle obsahu i formy spolupráce. 

Můžete využít:  

» změnové, transformační, rozvojové a další projekty jako způsob 
systémového přístupu k zásadním změnám firem i jako způsob prvotních 
inspirací a efektivních zásahů - např. projekty resystemizace - dlouhodobé 
projekty zaměřené na změnu myšlení sociálního systému organizace (lidí), 
která je nezbytná, pokud chce firma trvale dosahovat špičkových výkonů,  

» individuální i skupinové koučování jako cestu k vyšší osobní kompetenci  
a lepšímu využití osobního potenciálu (systemické a komplexní koučování),  

» výcviky v manageringu, v koučování, v komunikaci a v businessovém 
myšlení a chování -  střednědobé i dlouhodobé na úrovni postgraduálního 
studia, které v rozhodujících oblastech podnikání formují účastníky  
v profesionály (Systemické výcvikové programy, Manažerský výcvikový 
program, Komunikační excelence, Strategický business),  

» moderní e-programy: Úspěšný člověk – ve 13 lekcí zdarma můžete pracovat 
na schopnostech, které potřebuje rozvíjet skoro každý: rodič, podnikatel, 
manažer, specialista, pracovník, student; Úspěšný manažer – kompletní 
manažerské vzdělání pro vedoucí pracovníky, nadřízené, ředitele, 
manažery, personalisty, vedoucí, teamleadery, mistry),  

» intenzivní kurzy a workshopy jako způsob získání nových postojů, 
dovedností a znalostí (ucelená škola Time managementu IV. generace),  

» poradenství zaměřené na rychlé a účinné změny, které dnešní způsob 
práce vyžaduje,  

» screeningy firemního systému, rozvojové audity - systémové a personální 
audity zaměřené na diagnostiku všech zdrojů využitelných při dalším 
rozvoji firem (časové snímky, systémy hodnocení pracovníků, systémy 
motivace, odměňování a osobní odpovědnosti, programy vnitrofiremního 
vzdělávání a růstu kvalifikace, adaptační program nových zaměstnanců, 
systémově personální metodiky),  

» rozvojová střediska (development centra) - cílem je zvýšit pracovní 
výkonnost, a to formou podpory a rozvoje perspektivních lidských zdrojů; 
podobně můžete využít systém zpětné vazby formou 360°,  

» systemické profesiogramy - popisy pracovních pozic z hlediska 
odběratelsko-dodavatelských vztahů uvnitř i vně firemního sociálního 
systému, analýza procesů a pozičních vztahů, vypracování typizovaných 
pozic a obecných profesiogramů  s kvalifikačními požadavky,   

» systemické kariérové plány - reflexe a tvorba plánů profesionálního  
a pozičního růstu pracovníků nejméně na tři roky, může sloužit k plánování 
lidských zdrojů zákazníka ve střednědobé strategii 3 - 5 let,   

» nedílnou součástí Extimy je také systemická poradna pro osobní, vztahové 
a rodinné záležitosti, která doplňuje poradenské zaměření speciálními 
službami zaměřenými na problémy soukromého charakteru.  
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 
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