
Image Lab si váží příležitosti být partnerem akce Helicopter SHOW.   

Image Lab s.r.o. je přední českou poradenskou a vzdělávací společností.  

Cílem společnosti Image Lab je zvyšování výkonu organizací prostřednictvím podpory  

a rozvoje lidského potenciálu. 

Společnost Image Lab založili lékaři, bratři Martin a Vratislav Kalendovi koncem roku 1996. 

Vznikla na základě zkušeností vzniklých z propojení medicíny, neurověd a techniky. 

Název Image Lab vznikl rychle. Symbolizoval 3 zdroje našeho přístupu k práci: 

• Image = vytvoření představy, obrazu v mysli – vize, očekávaného výsledku, touhy… 

• Lab = laboratoř, zkušebna, atelier, tvůrčí dílna. 

Naše hodnoty: 

• Důvěra – Vzájemnou důvěrou dosahujeme společné výsledky. 

• Energie – To, co děláme, děláme s radostí a energií. 

• Přínos – Naším měřítkem je Váš úspěch. Pracujeme pro Vás. 

Od samého počátku jsme do rozvoje lidí zaváděli moderní technologie, se kterými jsme v té 

době pracovali jak v rámci aplikované psychologie – Vratislav pracoval např. i v Ústavu 

leteckého zdravotnictví. V té době jsme už měli značné zkušenosti s využíváním 

videozáznamů a biofeedbacku jako nástroje pro analýzu lidského chování a následnou 

zpětnou vazbu.  

Dodnes vzpomínáme na experimentální výzkumy v oblasti chování lidí v zátěžových 

situacích se zkušebními piloty i na chvíle, kde jsme my sami, ověšeni diagnostickou 

technikou, procházeli diagnostikou v duševní, emoční i fyzické zátěži. Např. v Technickém 

magazínu z roku 1996 naleznete obrázek Martina Kalendy, kterak ověšen EKG přístrojem a 

další medicinskou technikou, skáče ze Zvíkovského mostu Bungee Jump. 

Dnes Image Lab patří ke špičce v oblasti rozvoje lidí, poradenství a diagnostiky lidského 

potenciálu. Pracuje pro přední české i světové firmy a organizace. 

Mezi jeho speciality patří program Crew Resource Management ve verzích pro management, 

pro zdravotnické týmy a záchranáře. A právě s klíčovým aspektem – psychologií komunikace 

a eliminací chyb lidského faktoru se budete moci seznámit v programu odborné části 

Helicopter Show.  

Už dnes můžete navštívit stránky www.imagelab.cz, abyste blíže poznali široké spektrum 

našich služeb i našich klientů. 

Za tým Image Lab 

MUDr. Martin Kalenda, MBA 

http://www.imagelab.cz/

