
Manažerský nadstavbový program je určený pro všechny leadery, kteří se chtějí naučit umění vládnout a vést lidi. 

První část programu je zaměřena na praktické rady na téma „Umění vládnout“, autora N. Machiavelliho. Každý ho cituje 

jako autora, ale málokdo ví, jaké rozumné a smírné rady k vedení lidí v praxi doporučoval. Leadership University Vám 

umožní „Umění vládnout“ vidět v moderní perspektivě řízení firem a zároveň si jej můžete i prakticky vyzkoušet 

a implementovat do Vašeho každodenního vedení.   

Druhá, navazující, část programu je o tom, jak uchopit a řídit emoce, jak se jim nestavět do cesty a jak naopak využít 

jejich obrovskou sílu, kterou v sobě skrývají, jak ji nasměrovat potřebným směrem a přetavit ji do pozitivní tvořivé 

energie. Behaviorální ekonomie je dneska velmi moderní a diskutovaný obor, jako např. v technice nanotechnologie a je 

významné ji pro vedení lidí poznat a umět využít. Proto je druhá část určena pro ty, kteří chtějí umět inspirovat, vést, 

nadchnout a pracovat s energií svou i jiných lidí, tak aby je jiní následovali. 

 

 

Cíle programu 

~ Umění vládnout – doporučení a jak je prakticky využít pro řízení firmy. 

~ Pochopit behaviorální stránku řízení lidí – proč se chovají, tak jak se chovají, co se za tím může skrývat. 

~ Pochopit význam emocí, jejich sílu, směřování a využití pro vedení jednotlivých lidí i celé firmy. 

~ Získat nástroje a techniky, které můžeme aktivně využít a zlepšit svoji dovednost nadchnout a inspirovat druhé.  

~ Celkově zvýšit energii, která bude oddělením nebo celou firmou pod Vaším vedením proudit. 

~ Probudit a udržet zaujetí Vašich lidí pro práci, aby jí přinášeli i něco navíc. 

 

 

Účastníci programu 

~ Manažeři, kteří mají minimálně 2 roky zkušeností s řízením lidí na jakékoliv pozici, procesu, oddělení. 

  

  

Rozsah programu 

~ 2 x 2 dny 

 

 

Proč se tohoto programu zúčastnit? 

~  Získáte praktické, lety ověřené doporučení, jak vládnout ku prospěchu organizace a lidí jako celku. 

~ Porozumíte nutnosti souladu mezi hodnotami lidí a hodnotami firmy. 

~ Naučíte se lidi, nad rámec denního provozního managementu, inspirovat, vést a nadchnout. 

~ Rozlišíte, kdy být shovívavý a kdy naopak neústupný. 

~ Dáte směr energii, která ve Vašem oddělení nebo firmě je, jen čeká na uchopení, rozproudění. 

~ Umožníte lidem Vás následovat a být úspěšný. 

Leadership for Excellence, Action and Development 



Organizace programu 

Organizace a struktura programu 

1. část – 2 dny 

~ Role leadera, předpoklady a dovednosti – jsem leader? 

~ Umění vládnout a praktická doporučení. 

 

~ Kultura národa a firmy a její vliv na řízení. 

~ Behaviorální ekonomie – proč se lidé chovají a rozhodují emotivně a iracionálně? 

~ Vize, mise, hodnoty firmy a jak je využít pro směřování lidí.  

~ Pozitivní přístup, síla otevřené komunikace a feedbacku.  

~ Respekt, aktivní naslouchání.  

~ Vedení příkladem a následování.  

  

2. část – 2 dny  

~  Koučování lidí a rozvoj jejich uvědomění.  

~ Psychologie organizace.  

~ Změny a jejich řízení – jak probudit touhu lidí se na změnách podílet a následovat Vás.  

~ Stres, vyhoření, tok energie ve firmě a v oddělení.  

 

  

  

 

  

Struktura programu 

Název Termín Místo konání 

Leadership for Excellence, Action and Development - 1.část 03.-04.04.2018 La Fabrika, Humpolec 

Leadership for Excellence, Action and Development - 2.část 05.-06.06.2018 La Fabrika, Humpolec 

Leadership for Excellence, Action and Development - 1.část 18.-19.09.2018 La Fabrika, Humpolec 

Leadership for Excellence, Action and Development - 2.část 13.-14.11.2018 La Fabrika, Humpolec 


