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KDY?   

19. května 2010 od 9:00 do 16:00 hodin 
 

CO ZÍSKÁTE? 
Excelentním zvládnutím asertivní komunikace zásadně 
ovlivníte kvalitu Vaší manažerské práce. Prohloubená 
znalost asertivity Vám pomůže úspěšně komunikovat 

jak s jednotlivci, tak s týmy. 
PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ? 

Pro všechny, kteří si přejí maximalizovat své 
manažerské i lidské kvality zlepšením asertivní 
komunikace, zvýšením vlastního sebeprosazení              
a vytvořením otevřeného přístupu při jednání 

s druhými. 
KDE? 

Karlštejnská 30, Praha 5 
LEKTOR? 

PhDr. Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ 
ZA KOLIK? 
1.440,- Kč  

(včetně 20 % DPH a celodenního občerstvení) 
 

 

CÍLE: 
� Porozumíte, jak vlastním chováním a postoji 

ovlivňujete chování druhých lidí. 
� Naučíte se postupům, jak rozvíjet vztahy 

s druhými lidmi a zvýšit vlastní pozitivní 
image. 

� Posílíte efektivní komunikaci s okolím              
a respekt vůči vlastní osobě. 

� Dozvíte se, jak se stát proaktivním. 
� Budete umět projevovat empatii a zůstat 

přitom pevní ve svých požadavcích.  
� Osvojíte si nové dovednosti, které Vám 

pomohou vyrovnat se s emocionálně 
stresujícími situacemi a lidmi. 

� Rozhodnete, zda takovýto kvalitní typ kurzu 
asertivity objednáte pro své spolupracovníky. 
  

 

OBSAH: 
� Naučíte se asertivně vyjádřit nesouhlas a řešit 

konflikty.     
� Zvládnete postupy, jak asertivně čelit kritice   

a manipulaci. 
� Naučíte se zvládat silné emoce druhých. 
� Zvládnete spektrum klíčových asertivních 

technik. 
� Naučíte se zvládat otevřenou i skrytou agresi 

komunikačního partnera, čelit zlostným 
agresivním výpadům. 

� Naučíte se rozlišit rozdíly mezi agresivním, 
asertivním a pasivním jednáním a identifiku-
jete vlastní komunikační styl. 

� Získáte asertivní dovednosti: poskytování        
a přijímání kritiky, pozitivní zpětná vazba, 
projevení nesouhlasu, umění požádat nebo 
odmítnout, vč. body language. 

� Zažijete maximum praktických aktivit, hraní 
rolí ve specifických situacích, videotrénink. 

 

     
 

 

 

KONTAKT: 
Karlštejnská 30, 158 00 Praha 5 
Tel.: 251 611 455, 739 571 753 

http/www: pyramidasro.cz 
E-mail: institut@pyramidasro.cz 

 

PODNIKATELSKÝ INSTITUT 
PYRAMIDA, s.r.o. 

Víte, že jsme jako první začali školit asertivitu 
už v osmdesátých letech? 

  
Víte, že lektor kurzu je autorem první knížky   

o asertivitě, vydané v českém jazyce 
nakladatelstvím Elfa v r. 1991? 

  
Víte, že úspěšně školíme asertivitu 

více než 25 let? 
  

Víte, že v kurzech asertivity jsme proškolili     
už přes 10.000 absolventů? 

 



 


