
Nabídka workshopů osobního rozvoje pro zaměstnance vaší firmy: kreativita, 
veřejná prezentace a vnitřní relaxace.



Workshopy osobního rozvoje

Cíl:
Cílem workshopů je objevovat nové osobnostní možnosti a potenciály 
probouzející kreativitu, schopnost improvizace v neočekávaných a 
nových situacích, vést dialog a komunikaci, práce s tlakem, stresem a 
trémou, otevřenost k novým a neotřelým přístupům, probouzení 
zvědavosti, zájmu, radosti a schopnosti vytvořit si prostor k vnitřní 
relaxaci. Dílny pomáhají předejít syndromu osobnostního či 
profesního vyhoření. 

Přínos pro firmu:
Kreativní, uvolnění, vnitřně relaxovaní zaměstnanci se schopností 
přirozené veřejné prezentace, komunikace, improvizace v 
nepředvídatelných a neočekávaných situacích se zájmem o hledání 
nových možností a přístupů. 

Workshopy vycházejí 
z našeho vlastního 

originálního přístupu. 
Více o přístupu na:

http://www.talentdrama.cz/nas-pristup-
metoda/

Workshopy organizujeme v prostorách vaší 
firmy v čase dle vzájemné domluvy:

Nabízíme:

• Dvouhodinový blok
• Denní workshop
• Dvoudenní workshop



120 min workshop

• Max počet účastníků: 12

• Jednorázový úvodní workshop, nebo cyklus 120 min 
workshopů

• Cena: 20 000,- Kč/120 min (nejsme plátci DPH)

Jedndodenní worshop

• Max počet účastníků: 12

• Cena: 35 000,- Kč/3*90 min (nejsme plátci DPH)

Dvoudenní víkendový workshop

• Max počet účastníků: 12

• Cena: 60 000,- Kč/6*90 min (nejsme plátci DPH

NABÍDKA WORKSHOPŮ



Zážitkové workshopy pomáhají 
od stresu a vyhoření

Cílem naší pedagogické a tvůrčí činnosti je sebepoznání,
nacházení vlastní identity, autenticity a tvořivosti s
přesahem k vnímání celku, zájmů a potřeb společnosti. Na
našich workshopech se učí:

• práce se stresem, vnitřní relaxace, 
• rozvoj všímavosti,
• podpora agilního myšlení,
• rozšiřování zóny komfortu,
• zlepšování komunikační dovednosti, 
• podporování tvořivosti a nového pohledu,
• posílení empatie a kolektivu, 
• seberealizace. 



Erika Merjavá (pedagožka, divadelnice) zabývá se především Dialogickým
jednáním, jak jeho lektorováním, tak i externím teoretickým výzkumem (je
součástí Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví DAMU) a
autorskou tvorbou dětí, mládeže i dospělých. Studentka profesora Ivana
Vyskočila, pedagoga, divadelníka a psychologa, otce psychosomatické
disciplíny Dialogické jednání. Zakladatelka a hlavní pedagožka skupin
herectví a autorského divadla TALENT drama studio. Zabývá se psaním,
vlastní autorskou tvorbou, autorským herectvím i režií.

Jiří Ondra (divadelní režisér, pedagog) je pedagogem a režisérem skupin
TALENT drama studia. Vyznačuje se alternativním a experimentálním
přístupem k divadlu, zajímá ho psychosomatický přístup při tvorbě
představení. Vede dramaterapie ve výchovných ústavech. Byl uměleckým
šéfem a režisérem divadel: D21, A Studio Rubín (v současné době), Městské
divadlo v Mostě.

LEKTOŘI



• Jsme školou a laboratoří dramatiky, autorské tvorby a 
herectví od nejmenších dětí až po dospělé, která 
provozuje svoji činnost v pražských Vršovicích. Ve své 
pedagogické činnosti využíváme vlastní originální přístup 
vycházející z Dialogického jednání prof. Ivana Vyskočila 
(DAMU), psychosomatických disciplín a autorského 
divadla.

• Z našich formátů:

• Škola TDS  (pravidelná práce s dětmi od 4 let až po dospělé)

• Vršovický festival talentů (přehlídka absolventských 
autorských představení od dětí až po dospělé)

• Vršovická klubovna (formáty zážitkové pedagogiky: autorské 
psaní, čtení, přednášky, improvizace)

• Divadlo mladých Vosí hnízdo

erika.merjava@talentdrama.cz, 
+420 604 185 631

TALENT drama studio, z.s. působí ve Vršovickém 
divadle Mana, Moskevská 34, Praha 10 

a v multikulturním paláci Vzlet, Holandská 669/1, 
Praha 10

www.talentdrama.cz

Kontakt:

Zakladatelka 
a ředitelka

Ing. Erika Merjavá

O NÁS

mailto:erika.merjava@talentdrama.cz


Naší Školu TDS a další dramaticko-divadelní činnost s dětmi, 
mládeží a dospělými  můžete podpořit darem 

• Účet 2101067297/2010 

• V případě zájmu nás informujte na info@talentdrama.cz

• Poskytujeme potvrzení o daru pro daňové účely

mailto:info@talentdrama.cz

