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MODULY A: 
MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
A-01 Řízení a vedení lidí str.   3 
A-02 Leadership skills str.   3 
A-03 Team building str.   3 
A-04 Řízení podle kompetencí str.   3    
A-05 Řízení orientované na výkon str.   4 
A-06 Situační styly řízení a vedení str.   4 
A-07 Vedení stojící na hodnotách,  
           principech a vztazích str.   4 
A-08  Morální, sociální a emoční   
           inteligence ve vedení lidí str.   4 
A-09 Motivace str.   5 
A-10 Delegování str.   5 
A-11 Koučování str.   5 
A-12 Týmová práce str.   5 
A-13 Zvyšování výkonnosti týmu str.   6 
A-14 Řízení projektů str.   6 
A-15 Plánování a realizace plánů str.   6 
A-16 Organizace a koordinace str.   6 
A-17 Řízení změny str.   7 
A-18 Řízení strategické změny str.   7 
A-19 Strategické myšlení  
 a strategické řízení str.   7 
A-20 Krizový management str.   7 
A-21 Efektivní Management str.   8 
A-22 Základní manažerské  
 dovednosti str.   8 
A-23 Specifické manažerské  
 dovednosti str.   8 
A-24 Time Management str.   8 
A-25 Emotion Management str.   9 
A-26 Firemní kultura a vytváření  
 podnikové identity str.   9 
A-27 Efektivní vedení porad str.   9 
A-28 Autorita a moc str.   9   
A-29 Sebepoznání a rozvoj  
 osobnosti      str. 10 
A-30 Sebemotivace a sebeřízení      str. 10  
A-31 Cesta k synergii str. 10   
A-32 Antifluktuační program str. 10 
 

MODULY B: 
OBCHODNÍ A PRODEJNÍ 
DOVEDNOSTI, MARKETING 
B-01 Sales Force Management I. str. 11 
B-02 Sales Force Management II. str. 11 
B-03 Sales Force Management III. str. 11 
B-04 Key Account Management str. 11 
B-05 Řízení prodeje a prodejního  
 týmu str. 12 
B-06  Výběr, adaptace, výchova  
  a trénink prodejců str. 12 
B-07 Interní komunikace v  
 obchodním úseku str. 12 
B-08 Role, cíle a činnosti prodejce str. 12 
B-09 Rozvoj osobního obchodního 
           potenciálu str. 13 
B-10 Profesionální prodejní  
 dovednosti  str. 13 
B-11 Obchodní dovednosti a 
 psychologie obchodního  
 jednání  str. 13 
B-12 Zásady jednání se 
 zákazníkem/klientem str. 13 
B-13   Vytváření a struktura  
 obchodní nabídky str. 14 
B-14 Péče o zákazníka str. 14 
B-15 Typy zákazníků a jak na ně 
 reagovat str. 14 
B-16 Jak správně obsloužit  
 zákazníka str. 14  
B-17   Merchandising, prodejní  
 místo pod drobnohledem str. 15 
B-18 Prezentace na výstavách a 
 veletrzích str. 15 
B-19 Telemarketing str. 15 
B-20 Základy marketingu str. 15 
B-21 Marketing v praxi  str. 16 
B-22   Marketing str. 16 
B-23   Mediální kampaně str. 16 
B-24   Reklama str. 16 
B-25  Public relations str. 17 
B-26   Výzkum trhu str. 17 
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D-20    Rétorika str. 28 
D-21    Rétorika – advanced   str. 28 
D-22    Trenérské dovednosti str. 28 
D-23    Brainstorming str. 28 
D-24    Facilitation Skills str. 29 
 
MODULY E: 
DOVEDNOSTI SPOLEČENSKÉHO 
CHOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ, 
TVORBA IMAGE 
E-01 Základy společenského 
 chování str. 30 
E-02 Společenská etika a etiketa  str. 30 
E-03 Společenský kodex manažera  str. 30 
E-04 Profesionální image ženy  str. 30 
E-05 Profesionální image muže  str. 31 
E-06 Školení pro hostesky a  
 recepční str. 31 
E-07 Time management a orga- 
 nizace práce v sekretariátu str. 31 
E-08 Dokonalá asistentka / 
 sekretářka str. 32 
E-09 Manažerský trénink pro 
 asistentky, sekretářky a  
 vedoucí sekretariátů str. 32 

 
MODULY F: 
FINANČNÍ ŘÍZENÍ 
F-01 Manažerské účetnictví jako 
 základ pro řízení firmy str. 33 
F-02 Finanční analýza str. 33 
F-03 Finance pro nefinanční 
 manažery str. 33 

 
Firemní EKONOMICKÁ 
ŠKOLENÍ A TRÉNINKY str. 34 

PŘEHLED (strom) nových 
školicích produktů 2011 str. 37 

Firemní                         
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ str. 38 

METODY výuky str. 39 

REFERENCE str. 40 

OSOBNÍ REFERENCE str. 41 

MODULY C: 
SPECIÁLNÍ PERSONALISTICKÉ  
A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 
C-01 Vedení vstupních výběrových  
 pohovorů str. 18 
C-02  Vedeni vstupních výběrových                
 pohovorů – advanced   str. 18                    
C-03 Rozhovory se spolupracovníky str. 18 
C-04 Typologie pro personalisty                     
 a manažery str. 18                               
C-05 Grafologie pro personalisty                    
 a manažery str. 19 
C-06 Hodnocení pracovníků,  
 hodnotící pohovory str. 19 
C-07 Kapitoly personálního  
 managementu str. 19 
C-08 Adaptační proces nových   
 pracovníků str. 19 
C-09 Syndrom „Burn-out“ str. 20 
C-10 Rychločtení – strategie rychlého  
 čtení a práce s informacemi str. 20 
C-11 Informační management str. 20 
C-12 Síla kreativního myšlení str. 21 
C-13 Zdravý rozum se vrací  
 na scénu str. 21 
C-14 Vítězství jedinečnosti str. 21 

 
MODULY D: 
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 
D-01 Komunikace a asertivita str. 22  
D-02 Asertivita str. 22 
D-03 Asertivita – advanced   str. 22 
D-04 Komunikace – advanced  str. 22 
D-05 Komunikace a self management  
 s využitím NLP str. 23 
D-06 Písemná komunikace str. 23  
D-07 Telefonická komunikace str. 23  
D-08 Vnitrofiremní komunikace str. 24 
D-09 Krizová komunikace str. 24 
D-10 Řešení konfliktních situací str. 24                     
D-11 Řízení konfliktů str. 24 
D-12 Umění vyjednávat str. 25 
D-13 Vyjednávání – advanced   str. 25 
D-14 Ovlivňování  str. 25 
D-15 Vymáhání pohledávek str. 26 
D-16 Argumentace a přesvědčování str. 27 
D-17 Metody překonávání námitek str. 27 
D-18   Umění prezentace a 
        sebeprezentace  str. 27 
D-19  Vyšší prezentační dovednosti str. 27 
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AA--0011  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  AA  VVEEDDEENNÍÍ  LLIIDDÍÍ                  
  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Ujasníte si systém manažerské práce a rozvinete  
své dovednosti v oblasti rozhodování a vedení lidí. 
Zlepšíte a posílíte dovednosti v oblasti výběru a 
uplatnění typů, stylů a principů vedení lidí a 
pracovních týmů. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� funkce managementu  
� role a osobnost manažera a nároky na jeho 

výkon 
� rozhodování v manažerské práci  
� možnosti rozvoje manažerského potenciálu 
� styly vedení lidí, osobní tendence a preference 
� identifikace vlastního stylu vedení   
� cesty úspěšného vedení lidí  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 

AA--0022  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  SSKKIILLLLSS                          
  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se pozitivně ovlivňovat pracovní výsledky, 
produktivitu a spokojenost pracovních skupin              
a tím i ovlivnit úspěch celé firmy. Uvědomíte si  
principy Leadershipu a budete praktikovat  
potřebné osobní dovednosti v efektivním vůdcovství.

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� projevy vůdcovství, znaky spojené s efektivním 

vůdcovstvím 
� Leadership jako proces inspirování a 

zmocňování druhých 
� „Drive“, touha vést, čestnost a integrita, 

sebedůvěra, inteligence  
� zásadní dovednosti Leadershipu 
� styly vůdcovství, definování vlastních kvalit      

a silných stránek 
� posílení interpersonálních dovedností 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny  

AA--0033  TTEEAAMMBBUUIILLDDIINNGG    
  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se definovat cíle a úkoly konkrétního 
týmu a jeho členů, ovlivňovat vztahy v týmu a 
řídit pracovní týmy. Poznáte vývoj a vnitřní 
procesy v týmu a budete využívat metody a 
techniky efektivního vedení skupin a týmů. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� vlastnosti, cíle a role skupin a jednotlivců        

v nich 
� skupinové procesy a jejich ovlivňování, 

budování týmové důvěry 
� týmové role a skladba konkrétního řízeného 

týmu 
� ovlivňování vývoje týmu 
� řízení skupin, spolupráce a vztahy 
� komunikace a řešení problémů, zvládání 

týmových krizí 
� motivace a výzvy ovlivňující dění v týmu 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny  

AA--0044  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  PPOODDLLEE  KKOOMMPPEETTEENNCCÍÍ    
  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s tématikou kompetencí a porozumíte 
významu kompetencí pro nábor, rozvoj a hodnocení  
pracovníků. Oceníte význam kompetenčních 
standardů a možnosti aplikace kompetenčního 
přístupu pro firemní rozvoj.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� vymezení, definice a využití kompetencí 
� využití pracovních kompetencí ve výběru nových 

pracovníků 
� pětistupňový postup při vytváření 

kompetenčních modelů 
� Behaviorální interview jako indikátor 

projevených pracovních kompetencí 
� hodnocení pracovníků na základě 

kompetenčních modelů 
� kompetenční přístup k firemnímu vzdělávání 

jako garance efektivity 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 – 3 dny  
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AA--0055  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  OORRIIEENNTTOOVVAANNÉÉ  NNAA  
                VVÝÝKKOONN                  
  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se definovat pojmy a používat ukazatele 
jako klíčový nástroj; pojmenovat a stanovit 
výstupy manažerské práce; využívat metody        
a techniky zvyšování individuální efektivnosti  
a využívat metody a techniky zvyšování týmové 
efektivnosti.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� procesy a ukazatele 
� efektivnost řídící práce 
� komunikace - významný nástroj manažerské 

práce 
� manažerské techniky zaměřené na zvýšení 

výkonnosti jednotlivců a skupin 
� zlepšení klíčových parametrů výkonu 
� efektivnější dosahování výsledků, plnění  

úkolů a cílů 
� plán cesty k vyšším výkonům 
� spolupráce a organizace 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 – 4 dny 

AA--0066  SSIITTUUAAČČNNÍÍ  SSTTYYLLYY  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  
                AA  VVEEDDEENNÍÍ                
  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Poznáte jednotlivé styly vedení a řízení a osobní 
dispozice pro jejich používání. Naučíte se využívat 
silné a eliminovat slabé stránky jednotlivých 
stylů. Natrénujete  použití situačních stylů v 
konkrétních situacích a pro rozvoj lidí a 
zvyšování výkonů. Dokážete zvolit optimální 
přístup s ohledem na druhého, danou situaci a 
podmínky, ve kterých nastala. Získáte výrazný 
přínos v efektivitě, produktivitě i vztazích. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� identifikace vlastního stylu 
� analýza předpokladů pro jednotlivé styly 
� principy a zákonitosti situačního přístupu 
� styly a jejich silná a slabá místa 
� vhodnost použití stylů v konkrétních situacích 
� faktory ovlivňující styl 
� mapa silných a slabých stránek 

v manažerském stylu řízení 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 

AA--0077  VVEEDDEENNÍÍ  SSTTOOJJÍÍCCÍÍ  NNAA  
                HHOODDNNOOTTÁÁCCHH,,  PPRRIINNCCIIPPEECCHH  
                AA  VVZZTTAAZZÍÍCCHH              
  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Poznáte a naučíte se využívat zásady osobní 
efektivnosti. Pochopíte a rozvinete interpersonální 
efektivnost a synergii. Společně definujeme a 
vysvětlíme obecné principy a jejich využití pro 
manažerský a organizační rozvoj. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� charakteristiky leaderů trochu jinak 
� příprava na cestu a jde se 
� chodí leader v čele? 
� myslím, tedy jsem - a na co vlastně myslím? 
� tak si to konečně přiznejme 
� nalezení sebe sama prostřednictvím zaměření 

na druhé 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 

AA--0088  MMOORRÁÁLLNNÍÍ,,  SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ  
                AA  EEMMOOČČNNÍÍ  IINNTTEELLIIGGEENNCCEE  
                VVEE  VVEEDDEENNÍÍ  LLIIDDÍÍ              
  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Hlavním cílem modulu je definovat osobní 
morální hodnoty a jejich vliv na naše jednání. 
Charakterizovat emoční inteligenci a její vliv na 
naši praxi. Poznat provázanost IQ a EQ a 
trénovat jejich praktické využití. Rozvíjet 
možnosti využití komplexní inteligence. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� klíče k morálce 
� chováme se morálně? 
� nejsme sami na světě - jsme sociální tvorové 
� emoce a emoční inteligence 
� emoční gramotnost 
� testy k hlubšímu sebepoznání a 

sebepochopení 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 
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AA--0099  MMOOTTIIVVAACCEE                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte informace o základních a vyšších 
motivačních faktorech a osvojíte si osvědčené 
motivační metody. Dokážete lépe posoudit 
motivační působení různých forem motivace na 
své spolupracovníky.    

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� teorie motivace a praktické motivátory 
� podněty pro motivaci založené na lidských 

potřebách 
� vnější a vnitřní motivace, co ovlivňuje chování 

pracovníka 
� jak vytvářet podmínky pro motivaci 
� důležitost motivace 
� znaky špatné motivace 
� co způsobuje demotivaci 
� motivační faktory a jejich praktická aplikace 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 

AA--1100  DDEELLEEGGOOVVÁÁNNÍÍ                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se systému řízení práce a rozvinete své 
dovednosti z oblasti motivace delegováním.  
Naučíte se formulovat cíle, příkazy, instrukce a 
ostatní metody delegování, resp. zmocnění.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� delegování jako klíčový aspekt vedení lidí 
� výhody delegování 
� pozitivní aspekty delegování, zvyšování 

motivace, rozvoj dovedností týmů, lepší 
rozdělování práce 

� jak delegovat 
� identifikace vhodné osoby a její příprava 
� sledování, ocenění, nezbytná autorita 
� znaky špatného delegování 
� oblasti nevhodné k delegování 
� činnosti po delegování 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 

AA--1111  KKOOUUČČOOVVÁÁNNÍÍ                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s principy koučinku, nejefektivnější 
metodou participativního stylu vedení lidí. 
Dokážete analyzovat, kde a jak využít metody 
koučinku ve své práci. Osvojíte si dovednost 
užívat tuto efektivní metodu vedení lidí. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� podstata, principy a předpoklady koučinku 
� role kouče 
� metody koučinku a jeho přínos 
� techniky vedení rozhovorů a kladení otázek 
� empatické naslouchání 
� techniky pro feed back 
� metody rozvíjení kreativního přístupu 
� stanovování cílů, analýza současného stavu, 

strategie dosažení cílů, plánování procesu 
� řízení koučinku a vyhodnocování výsledků 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 

AA--1122  TTÝÝMMOOVVÁÁ  PPRRÁÁCCEE                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se sestavovat, aktivizovat a vést týmy 
k efektivním výsledkům. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� jak vytvářet dobrý pracovní tým 
� praktické rady, jak sestavit funkční tým 
� vedení týmu, úloha a kompetence vedoucího 

týmu 
� co rozhoduje o úspěšnosti týmu, znaky 

úspěšného a neúspěšného týmu 
� osobnostní týmové typy, týmový pracovník 
� jak podporovat konstruktivní chování týmu, 

SMART cíle 
� efektivní týmová komunikace, překonávání 

komunikačních bariér 
� zlepšování pracovních vztahů 
� motivace členů týmu – uspokojení 

individuálních i skupinových potřeb 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 
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AA--1133  ZZVVYYŠŠOOVVÁÁNNÍÍ  VVÝÝKKOONNNNOOSSTTII  
                TTÝÝMMUU                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Zdokonalíte a prohloubíte své dovednosti 
v oblasti efektivního řízení týmů a naučíte se je 
využít ke zvýšení jejich výkonnosti. Dokážete 
posoudit týmovou práci a pružně reagovat na 
požadavky jednotlivců i týmu. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� podmínky efektivnosti a diagnostika 

základních týmových potřeb 
� jak vytvořit a rozvíjet ducha týmové spolupráce 
� diagnostika silných i slabých stránek týmu, 

zhodnocení situace, opatření k nápravě 
� motivace členů týmu, uspokojení 

individuálních a skupinových potřeb 
� rozvoj a prohloubení řídících schopností, výběr 

vhodného stylu vedení, udržení soudržnosti 
� řešení konfliktních a problémových situací, 

příprava na změnu 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  1 den 

AA--1144  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  PPRROOJJEEKKTTŮŮ                    

  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se definovat projektové cíle a dosahovat 
dohody na nich. Plánovat projekty a vytvářet 
podmínky pro naplnění plánů; vést a řídit lidi 
pracující na projektu a ovlivňovat okolí; 
kontrolovat, vyhodnocovat a ukončovat projekty. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� úvod a příprava projektu 
� plán projektu 
� řízení lidí v projektu 
� finanční řízení projektu 
� sledování, hodnocení a korekce 
� koncová fáze projektu 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 
Ve dvoudenním semináři účastníci získají základní 
vhled do problematiky  projektového řízení. 
Doporučený rozsah pro jednotlivé kapitoly je 
minimálně 1 den na jednu kapitolu, optimálně 2 
dny na jednu kapitolu. V rozsahu 2 dny na jednu 
kapitolu je kurz přípravou k získání certifikátu 
projektového řízení IPMA (International Project 
Management Association). 

 

AA--1155  PPLLÁÁNNOOVVÁÁNNÍÍ  AA  RREEAALLIIZZAACCEE  
                PPLLÁÁNNŮŮ                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Poznáte charakter, význam a prvky plánování. 
Naučíte se využívat plány jako nástroje řízení od 
strategických plánů k operačním cílům a 
implementovat plány a pracovat s kompetencemi. 
Snížíte vliv nahodilosti v plánování a získáte 
jednoznačnost a přehled v budoucích cílech a 
zvýšení efektivity v jejich dosažení, zajištění 
potřebných zdrojů a předpokladů k dosažení 
výsledku. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� charakter, význam a prvky plánování 
� akce a zdroje, cíle a priority 
� mapa cílů a cest k jejich dosažení 
� struktura procesu plánování 
� implementace plánů 
� pružnost plánů a jejich změny 
� podmínky a předpoklady pro plánování a 

realizaci plánů 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 – 3 dny 

AA--1166  OORRGGAANNIIZZAACCEE    
                AA  KKOOOORRDDIINNAACCEE                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s organizováním a organizačním 
chováním. Naučíte se projektovat organizační 
struktury a pracovní místa; rozvíjet organizační 
kulturu a dynamiku organizačních vztahů; 
koordinovat organizační jednotky (útvary, 
oddělení, jednotlivce). 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� organizace a organizační chování 
� organizační struktury a pracovní místa 
� organizační kultura 
� vztahy, dynamika a efektivnost 
� motivy činností a komunikace 
� osobní ovlivňování souladu a harmonické 

spolupráce 
 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 – 3 dny 
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AA--1177  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  ZZMMĚĚNNYY                    

  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Efektivně se připravíte a budete reagovat na 
měnící se prostředí a podmínky. Poznáte přístupy 
k plánování a řízení změn a důvody odporu a 
naučíte se modelovat řízení změny. 
Naučíte se identifikovat a zvládat neplánované a 
nečekané změny a rozvinete svou schopnost 
flexibility a vhodné reakce na změny. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� identifikování nutnosti a rozhodnutí o změně 
� podstata a fáze změny 
� logická stavba procesu směny 
� Inteligentní riziko a otevřená příležitost změny 
� lidské typy v procesu změny 
� manažer jako „architekt změny“ v konkrétních 

podmínkách 
� osm kroků procesu změny  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 – 3 dny 

AA--1188  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  SSTTRRAATTEEGGIICCKKÉÉ  
                ZZMMĚĚNNYY                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se vnímat a rozpoznávat prvotní impulsy 
změny, definovat počáteční a cílový stav. Budete 
využívat činitele změny pro její pozitivní ovlivnění 
a vhodně řídit a vést ve změně. Poznáte, jak 
připravovat a upravovat podmínky a předpoklady 
pro efektivní realizaci změny. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� typy strategické změny 
� diagnóza potřebnosti strategické změny 
� řízení procesů strategické změny 
� předpoklady strategického řízení změny  
� úlohy a role v procesu změny 
� širší kontext strategické změny  
� prostředí a jeho vlivy, vedení změny, 

podmíněnost strategické a operační změny, 
souvislosti řízení změny 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 

AA--1199  SSTTRRAATTEEGGIICCKKÉÉ  MMYYŠŠLLEENNÍÍ  
                AA  SSTTRRAATTEEGGIICCKKÉÉ  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Pochopíte strategii a naučíte se analyzovat a 
diagnostikovat svou pozici, sestavovat strategické 
vize a cíle, alternativní strategie a plány. Vybírat, 
hodnotit a rozhodovat o vhodnosti strategie, 
implementovat strategii, sledovat změny a 
reagovat na ně. Program Vám přinese rychlejší a 
jistější návratnost investic, vyšší efektivitu a 
produktivitu, méně krizových situací, lepší 
atmosféru, komunikaci a spolupráce v rámci 
pracovních týmů. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� principy strategického myšlení 
� analýzy - vnitřní a vnější 
� strategie a hierarchie strategií 
� strategické vize a cíle 
� alternativní strategie a výběr 
� systém strategického řízení 
� model přípravy a plánování strategie 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  3 – 4 dny 

AA--2200  KKRRIIZZOOVVÝÝ  MMAANNAAGGEEMMEENNTT                    

  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Účastníci budou vědomě volit reakce v období 
krize a připravovat přechod k jejich aktivnímu 
ovlivňování. Budou využívat vhodné metody 
rozhodování podle typu krize a kombinovat 
manažerské techniky pro efektivní řešení krize. 
Natrénují techniky řízení v krizových situacích. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� doba pro krizové řízení – kdykoli 
� řízení pod tlakem 
� nesoulad mezi cíli a metodami 
� odborná versus sociální kompetence 
� aktuální symptomy řízení 
� efektivní řízení v krizi 
� pasti a překážky efektivního řízení v krizi 
� začít u sebe a pokračovat s druhými 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 – 4 dny 
Typy krizí: krize zakladatelů, rozvoje a růstu, 
zhroucení trhu, propad prodeje, exploze nákladů, 
krize likvidity, výrobková krize, krize značky, fúze 
firem, výměna vedení či generací, negativní firemní 
klima, krize důvěry, krize z konfliktu a další. 
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AA--2211  EEFFEEKKTTIIVVNNÍÍ  MMAANNAAGGEEMMEENNTT                    

  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte náhled a systémový přístup k efektivnímu 
výkonu své manažerské práce. Dokážete lépe 
uplatňovat strategii i taktiku a používat také 
vybrané „soft skills“. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� systémový přístup k managementu 
� výchozí strategie 
� vize a mise 
� dlouhodobé a aktuální plánování 
� strategie a taktika řízení a vedení lidí 
� efektivní rozhodovací procesy 
� organizační a řídící návyky 
� vybrané „soft skills“ – personální, 

komunikační, asertivní, hodnotící,   
negociační, argumentační a motivační 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 

AA--2222  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  MMAANNAAŽŽEERRSSKKÉÉ  
                DDOOVVEEDDNNOOSSTTII                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Zlepšíte a posílíte své komunikační dovednosti a 
pochopíte význam vnitrofiremní komunikace jako 
efektivního prostředku řízení a vedení lidí. 
Osvojíte specifické manažerské komunikační 
dovednosti.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� komunikace v pracovním týmu 
� komunikační bariéry a stereotypy, časté 

příčiny nedorozumění a metody jejich 
předcházení 

� zásady pozitivní komunikace, vedení asertivní 
diskuse, překonávání nezájmu, nerozhodnosti 
a námitek 

� význam pracovních schůzek a porad 
� motivační funkce hodnocení podřízených a její 

denní uplatňování 
� budování sociálního klima na pracovišti, 

porozumění, důvěra, vzájemná podpora 
� mezilidské vztahy a kooperace ve skupině 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 

AA--2233  SSPPEECCIIFFIICCKKÉÉ  MMAANNAAŽŽEERRSSKKÉÉ  
                DDOOVVEEDDNNOOSSTTII                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte potřebné specifické informace o vedení 
lidí, organizaci a vedení porad. Naučíte se 
efektivnímu zadávání úkolů, příkazů a instrukcí  
a efektivnímu stylu hodnocení svých podřízených. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� organizace a vedení pracovních porad 
� zadávání úkolů, příkazů a instrukcí 
� úkolování jako důležitá manažerská dovednost 
� metody a účel zadávání úkolů, příkazů a 

instrukcí 
� příčiny špatné pracovní morálky 
� hodnocení podřízených 
� cíle a výchozí i klíčové otázky k hodnocení 

pracovníků 
� nejčastěji používaná kritéria hodnocení a 

prevence chyb v hodnocení 
� možnosti využití výsledků a přínosy hodnocení 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  1 den 

AA--2244  TTIIMMEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se rozumně uspořádat svůj pracovní a 
soukromý čas a dosahovat osobní i pracovní cíle. 
Dokážete identifikovat a odstranit časožrouty. 
Seznámíte se s pravidly a plánovacími nástroji 
čtvrté generace a získáte schopnost přesněji a 
pružněji reagovat na probíhající změny. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� organizace vlastního času, tři pilíře úspěchu 
� jak správně stanovovat cíle a priority 
� jak vyzrát na krize a získat čas, rozvržení 

pracovních úkolů 
� identifikace a řešení časožroutů 
� produktivita a vliv zaměření mysli, biorytmy 
� jak přemýšlet efektivněji, snížit stres, mít více 

času pro sebe a své blízké 
� plánovací nástroje nové generace 
� racionální jednání s partnery 
� rozšířené aplikace Paretova zákona 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 
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AA--2255  EEMMOOTTIIOONN  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se dlouhodobě vypořádat se stresem a 
osvojíte si vybrané relaxační techniky. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� zvládání stresu, strachu a vzteku 
� charakteristika stresových situací 
� příznaky stresu 
� reakce na extrémní stres 
� Holmes-Rahova stupnice 
� jak neutralizovat stres 
� řízení vlastních emocí 
� rozdělení emocí a jejich zvládání 
� dráždivost a vznětlivost 
� emoční inteligence 
� typy relaxací a jejich nácvik 
� dýchací cvičení 
� pozitivní myšlení  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  1 – 2 dny 

AA--2266  FFIIRREEMMNNÍÍ  KKUULLTTUURRAA  aa  
                vvyyttvváářřeenníí  ppooddnniikkoovvéé  iiddeennttiittyy                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se zákonitostmi firemní kultury a 
možnostmi jejího ovlivňování.   

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� vysvětlení pojmu firemní kultura 
� vlastnosti a specifika firemní kultury 
� vývojové fáze firmy a jejich vliv na firemní 

kulturu 
� prostředky firemní kultury 
� řízení firmy jako součást firemní kultury  
� podniková identita a etika 
� změny a možnosti ovlivňování firemní kultury 
� předpoklady k úspěšným změnám, formování 

postojů zaměstnanců  
 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  1 den 

AA--2277  EEFFEEKKTTIIVVNNÍÍ  VVEEDDEENNÍÍ  PPOORRAADD                        

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Prohloubíte své komunikační a řídící dovednosti, 
potřebné k zvládnutí a organizaci efektivních 
pracovních porad. Lépe rozpoznáte signály 
možných konfliktních situací a naučíte se je 
zvládat.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� jak připravit efektivní poradu 
� příprava, určení cíle, výběr účastníků, 

program 
� individuální příprava účastníků porady 
� řízení porady, práce se skupinovou dynamikou 
� řešení konfliktních situací a eliminace 

destruktivního chování účastníků 
� umění odpovídat na dotazy a připomínky 
� hodnocení, podávání a přijímání kritiky, 

pochvaly 
� zásady moderování, rétorické dovednosti, 

prezentace 
� kreativní skupinové techniky při poradách 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  1 den 

AA--2288  AAUUTTOORRIITTAA  AA  MMOOCC                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se lépe získávat a udržovat svou autoritu. 
Dokážete efektivně uplatňovat svoji pravomoc a 
odolávat manipulacím díky lepší kontrole svých 
emocí. 
 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� jak získávat autoritu 
� vztah moci a pravomocí 
� náplň práce, pravomoc a zodpovědnost 
� metody ovlivňování a argumentace 
� ovlivňování a manipulace 
� jak si uvědomit manipulaci a odolávat jí 
� sebeuvědomění a kontrola emocí 
� emoční inteligence 
 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  1 den 
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AA--2299  SSEEBBEEPPOOZZNNÁÁNNÍÍ  AA  RROOZZVVOOJJ  
              OOSSOOBBNNOOSSTTII                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Uvědomíte si vlastní osobnostní potenciál a určíte 
možnosti dalšího seberozvoje. Osvojíte si pozitivní 
myšlení, aktivní přístup k řešení problémových 
situací a naučíte se ovládat své vlastní emoce. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� analýza vlastních schopností a možností 

sebeprosazení 
� racionální a emocionální složka osobnosti 
� stanovení osobních i profesních priorit 
� ovládání vlastních emocí, zvládání 

iracionálních myšlenek 
� aktivní přístup k řešení problémů 
� pozitivní myšlení 
� sebereflexe, komunikace  
� sebepoznávací testy a dotazníky 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  1 den 

AA--3300  SSEEBBEEMMOOTTIIVVAACCEE  AA  
                SSEEBBEEŘŘÍÍZZEENNÍÍ                              

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Definujete výchozí stav osobní připravenosti 
k sebeřízení. Naleznete a připravíte využití 
„osobní hnací síly“. Sestavíte si osobní 
rozhodovací vzorce a naučíte se využívat metody 
a techniky práce s cíli, výstupy a činnostmi.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co máme k dispozici – rozlišení vlastních 

dispozic 
� poděkování předkům 
� co jsme se naučili 
� jak se chováme neracionálně  
� my sami rozhodujeme o změně 
� vytyčujeme cíle 
� činnosti nesou výsledek 
� časová restrikce (omezení) 
� vlivy stresu 
� cesta k setkání se sebou samým 
� sebeřízení v osobním a pracovním životě  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  1 den 

AA--3311  CCEESSTTAA  KK  SSYYNNEERRGGIIII                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se pracovat s komunikací a motivací pro 
rozvoj a ovlivnění vztahů; vytvářet a řídit týmové 
procesy na sdílených hodnotách; nastavovat a 
udržovat rovnováhu. Budete rozvíjet kompetence 
týmu a zvládat rušivé situace. Dosáhnete lepších 
výsledků a kvalitnější spolupráce v klidnějším 
prostředí a příjemnější atmosféře. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� synergie - co to je, význam, smysl, možnosti 
� kooperativní komunikace 
� individuální a týmové kompetence a jejich 

rozvoj 
� konflikty a rušivé situace a jejich zvládání 
� hodnotové hierarchie ve vztahu k týmovým 

procesům 
� sledování, analyzování a ovlivňování situace 

v týmu 
� mapa vzájemných souvislostí 
� osobní itinerář cesty k synergii 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  1 – 2 dny 

AA--3322  AANNTTIIFFLLUUKKTTUUAAČČNNÍÍ  PPRROOGGRRAAMM                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Cílem navrženého a v praxi osvědčeného modulu je 
snížení fluktuace pracovníků firem prostřednictvím 
řízení adaptačního procesu nových zaměstnanců. 
Naučíte se postupům vedení a způsobům práce 
s novými pracovníky a jejich koučování v adaptač-
ním procesu. Proškolíte se v metodách komunikace 
s novým pracovníkem a jeho identifikace s firmou. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� hlavní cíle snižování fluktuace pracovníků 
� adaptační proces nového pracovníka 
� výběr a zaškolení vhodného patrona 
� správná komunikace s novým pracovníkem  
� jak motivovat nového pracovníka  
� koučování – zlepšování sebereflexe a 

sebeorganizace nových pracovníků 
� řešení problémových a konfliktních situací 
� včasné rozpoznání signálů možného odchodu, 

možnost zvrácení rozhodnutí k odchodu u 
kvalitních pracovníků, syndrom burn-out 

� pre-exit a exit interview 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  2 dny 
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BB--0011  SSAALLEESS  FFOORRCCEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
                ––  II..  úúrroovveeňň                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s celým systémem vedení prodejního 
týmu, rolí manažera, styly vedení, efektivní 
komunikací, motivací, výběrem a rozvojem 
obchodních zástupců a prodejců.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� obsah a definice pojmu Sales Force Management 
� role manažera v rámci týmu a celé společnosti 
� výběr prodejního personálu vč. konceptu STAR  
� výcvik prodejního personálu (věcná a 

psychologická příprava, diagnostika potřeb 
zákazníka, sestavování a prezentace nabídky, 
práce s námitkami, argumentace, prodejní 
techniky, vyjednávání, ukončení obchodní 
transakce) 

� styly vedení obchodních týmů 
� týmová komunikace, týmové řešení problémů, 

stavba týmu a jeho dynamika 
� práce s prodejním týmem, motivace prodejců 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   3 dny 

BB--0022  SSAALLEESS  FFOORRCCEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
                ––  IIII..  úúrroovveeňň                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s celým systémem práce s klíčovými 
zákazníky, přípravou, průběhem a vedením 
prodejních porad. S typy a možnostmi podpory 
prodeje, analýzou prodejních výsledků, plánováním 
prodejů a stabilizací prodejní efektivnosti. Školení 
probíhá formou předávání teoretických informací, 
spojených s řešením případových studií, s jejich 
propojením na konkrétní problematiku firmy a 
jednotlivých účastníků školení. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� Key Account Management – definice pojmu  
� klíčový zákazník, rozdělení klíčových zákazníků 
� prodejní specifika při prodeji KZ 
� akční, střednědobé a dlouhodobé plány 
� příprava, vedení a průběh prodejních porad 
� podpora prodeje 
� prodejní plány a analýza jejich výsledků 
� stabilizace prodejní efektivnosti 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  3 dny 

BB--0033  SSAALLEESS  FFOORRCCEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
                ––  IIIIII..  úúrroovveeňň                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se systému práce s podřízenými pracovníky 
(Performance Management). Získáte možnost 
praktického prožití situací, spjatých s týmovou 
komunikací a řešením problémů. Modul umožňuje 
prohloubení vztahů v rámci pracovního týmu a 
dává možnost hlubokých společných zážitků.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� Performance Management, definice pojmu 
� cyklus PMP (Performance Management Proces) 
� plánování rozvoje podřízených pracovníků 
� stanovování SMART úkolů 
� zpětná vazba, její uplatnění, pravidla a 

nejčastější chyby při aplikaci 
� koučování 
� schopnost naslouchat 
� kategorizace a hodnocení chování 
� SOLID model 
� hodnotící pohovory s podřízenými pracovníky 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   3 dny 

BB--0044  KKEEYY  AACCCCOOUUNNTT    
                MMAANNAAGGEEMMEENNTT                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s celým systémem práce s klíčovými 
zákazníky. Naučíte se prakticky využívat získané 
vědomosti a za pomoci lektora zpracujete kompletní 
agendu jednoho svého klíčového zákazníka. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� Key Account Management – obsah pojmu  
� definice a rozdělení klíčových zákazníků 
� prodejní specifika při prodeji KZ 
� týmový přístup ke klíčovému zákazníkovi 
� infobáze, karta zákazníka pro prodejce a ve  

firemní databázi 
� význam plánování při řízení klíčového zákazníka 

(akční, střednědobé a dlouhodobé plány) 
� plán pro vybraného klíčového zákazníka 

(zpracování kompletní agendy vybraného  
klíčového zákazníka účastníkem modulu) 

� řešení případových studií s jejich propojením      
na konkrétní problematiku firmy 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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BB--0055  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  PPRROODDEEJJEE  AA  
                PPRROODDEEJJNNÍÍHHOO  TTÝÝMMUU                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se včas rozpoznat nákupní chování 
zákazníků/klientů a stanovovat prodejní strategie; 
vést prodejní týmy řídit prodej. Seznámíte se a 
budete pracovat se strukturou a dynamikou 
prodejního týmu pro splnění prodejních cílů. 
Výrazně zvýšíte pravděpodobnost dosažení 
prodejních cílů a efektivně vyvážíte „hard“ a „soft“ 
technik a přístupů pro optimalizaci výkonu lidí a 
týmů. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� prodejní strategie a její plánování 
� řízení lidí v prodejním týmu 
� organizace prodeje 
� prognózování prodejů 
� kontrola a hodnocení 
� rozvoj lidí a týmu 
� studie využití technik řízení, zaměřené do 

konkrétní praxe účastníků 
� individuální plán manažerského rozvoje 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 – 3 dny 

BB--0066  VVÝÝBBĚĚRR,,  AADDAAPPTTAACCEE,,  VVÝÝCCHHOOVVAA  
                AA  TTRRÉÉNNIINNKK  RROODDEEJJCCŮŮ                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se vybírat prodejce podle potřeb své 
společnosti; vést pohovory a rozhovory s potenciálním 
a novým prodejcem. Motivovat, učit, trénovat a 
rozvíjet prodejce, plánovat jejich kariéru a posilovat 
organizační schopnosti prodejce.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� klíčová kritéria výběru (náplň práce a požadavky) 
� „správný“ výběr jako zdroj snížení fluktuace          

a nákladů 
� společnosti a zvýšení návratnosti investic do 

nového pracovníka 
� zdroje a metody komunikace pro nábor 
� administrativní činnosti náboru, výběru                        

a adaptace 
� vedení výběrového rozhovoru 
� vyhodnocení a rozhodování 
� plán procesu výběru a adaptace 
� individuální plán zapojení se a ovlivnění procesu 

ve společnosti  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 – 3 dny 

BB--0077  IINNTTEERRNNÍÍ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  
                VV  OOBBCCHHOODDNNÍÍMM  ÚÚSSEEKKUU                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  

Naučíte se pracovat s vnitřními obchodní 
dokumenty (zprávami, analýzami, záznamy, 
manuály aj.); organizovat a vést schůzky, 
konzultace, konference, porady; pracovat s 
informacemi a využívat je pro prodej. Zefektivníte 
komunikaci, posílíte rozvoj vztahů a participaci a 
spolupráci. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� zprávy o návštěvách 
� analýza záznamů o prodeji 
� prodejní zpravodajství, reporting 
� prodejní manuály 
� prodejní schůzky a konference 
� práce s reklamacemi a stížnostmi 
� informovanost o klientech a konkurenci 
� vnitrofiremní komunikace obchodního útvaru 
� návrhy efektivní komunikace 
� analýza současného stavu úrovně komunikace 
� individuální a skupinový rozvojový plán 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--0088  RROOLLEE,,  CCÍÍLLEE  AA  ČČIINNNNOOSSTT  
                PPRROODDEEJJCCEE                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Cílem modulu je definovat roli prodejce. Naučíte se 
stanovovat, plánovat  a dosahovat stanovené cíle, 
sumarizovat a koordinovat prodejní činnosti. 
Natrénujete techniky efektivního zvládání své 
prodejní činnosti. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� definování role prodejce a její klíčová místa 
� cíle - plánování, definování, kontrola, 

vyhodnocování 
� praktický kompetenční model prodejce 
� identifikace silných a slabých míst a práce s nimi 
� zaměření se na podstatné a důležité 
� rozvinutí osobních prodejních dovedností 
� sebeorganizace a spolupráce s kolegy  
� techniky prodeje 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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BB--0099  RROOZZVVOOJJ  OOSSOOBBNNÍÍHHOO  
                OOBBCCHHOODDNNÍÍHHOO  PPOOTTEENNCCIIÁÁLLUU                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Poznáte svůj osobní potenciál a jeho využití pro 
úspěšný prodej. Naučíte se využívat techniky 
osobního rozvoje pro zvýšení prodejních kompetencí 
a optimalizovat výsledky obchodních jednání. 
Zdokonalíte se v řešení konkrétních obchodních 
situací, posílíte sebedůvěru, získáte větší klid a 
nadhled.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� postoje a motivace 
� zákonitosti a principy 
� duševní a tělesná zdatnost 
� obchodnický psychotrénink 
� identifikace silných míst a jejich rozvoj 
� analýza osobního obchodního potenciálu 
� identifikace rezerv a jejich využití 
� praktické nácviky a konkrétní individuální 

doporučení 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--1100  PPRROOFFEESSIIOONNÁÁLLNNÍÍ  PPRROODDEEJJNNÍÍ  
                DDOOVVEEDDNNOOSSTTII                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte důležité informace o pravidlech 
profesionálního a úspěšného obchodního jednání. 
Doplníte si potřebné informace o zásadách účinné 
komunikace se zákazníkem, prezentace produktů 
a vedení obchodního rozhovoru.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� psychologie prodejního jednání 
� osobnost obchodníka/prodejce a jeho image 
� komunikační dovednosti 
� vyhledání, kontaktování, získání a udržení 

zákazníka 
� příprava na jednání se zákazníkem 
� jednání s obtížnými typy zákazníků 
� základy obchodní prezentace a argumentace 
� nedirektivní vedení obchodního rozhovoru 
� nácvik zodpovídání námitek 
� jak se vyhnout konfliktům a úspěšně zakončit 

obchodní jednání 
� pozitivní myšlení a seberealizace 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--1111  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIEE  
              OOBBCCHHOODDNNÍÍHHOO  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Doplníte si své informace o principech 
obchodování. Zvládnete strategii a procvičíte 
taktiku úspěšného obchodního jednání. Osvojíte 
si vyšší techniky psychologie obchodování a 
procvičíte si obchodní jednání za složitých 
podmínek, za využití taktiky a diplomacie. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� navázání vztahu se zákazníkem  
� strategický přístup v jednání se zákazníkem 
� verbální a neverbální komunikace 
� pyramida postupu v obchodním jednání 
� zjištění potřeb zákazníka, jak prodávat užitek 
� nabídková fáze, překonávání námitek 
� jednání s obtížnými typy zákazníků 
� udržování obchodních vztahů 
� základy vyjednávání a sjednávání námitek 
� diplomacie a taktika v jednání se zákazníkem 
� metody uzavírání obchodu, strategie WIN-WIN 
� pozitivní myšlení 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--1122  ZZÁÁSSAADDYY  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  SSEE  
              ZZÁÁKKAAZZNNÍÍKKEEMM//KKLLIIEENNTTEEMM                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  

Natrénujete jak zákazníka získat a také si jej 
udržet. Doplníte si potřebné informace o zásadách 
účinné komunikace se zákazníkem, natrénujete 
jednání s obtížnými typy zákazníků.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� navázání vztahu se zákazníkem a příprava 

pozice pro jednání 
� jak vzbudit pozitivní první dojem a zákazníka  

si získat 
� slovní a mimoslovní komunikace se 

zákazníkem (specifický výběr slov, využití    
řeči těla v obchodním jednání, zrcadlení) 

� nedirektivní vedení obchodního rozhovoru 
� jednání s obtížnými zákazníky, typy obtížných 

zákazníků, věcné zvládání situace  
� nácvik zodpovídání námitek 
� pozitivní myšlení a seberealizace 
� diplomacie a taktika v jednání se zákazníkem 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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BB--1133  VVYYTTVVÁÁŘŘEENNÍÍ  AA  SSTTRRUUKKTTUURRAA  
              OOBBCCHHOODDNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se připravit kvalitní obchodní nabídku a 
využívat pravidla její efektivní prezentace 
zákazníkovi.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co obsahuje kvalitní obchodní nabídka a jak ji 

připravit 
� principy pro sestavování nabídky „na míru“ 
� individuální přístup při tvorbě nabídky 
� podrobná analýza potřeb klienta 
� důležitost aktivního naslouchání pro úspěšné 

sestavení nabídky 
� pečlivá a detailní příprava nabídky 
� základní struktura obchodní nabídky 
� přehledná osnova a souhrn obchodní nabídky  
� jak zaměřit pozornost na klíčové body nabídky  
� strategie a taktika při sestavování  
� pravidla používání vhodných mluvnických a 

jazykových prostředků, aktivní formulace, 
argumentace, výzva k akci 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 

BB--1144  PPÉÉČČEE  OO  ZZÁÁKKAAZZNNÍÍKKAA  
                                                  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Lépe pochopíte potřeby svých zákazníků a naučíte 
se jim poskytovat dostatečnou prodejní a 
poprodejní péči. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� analýza a identifikace potřeb zákazníka 
� standardy péče o zákazníka a jeho 

respektování 
� spokojenost zákazníka 
� péče o klíčové zákazníky 
� typologie zákazníka 
� motivace zákazníků 
� péče o zákazníky v konkurenčním prostředí 
� prodejní a poprodejní péče a servis 
� účinná komunikace s obchodními partnery 
� strategie a taktika v obchodním jednání 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--1155  TTYYPPYY  ZZÁÁKKAAZZNNÍÍKKŮŮ  AA  JJAAKK  
              NNAA  NNĚĚ  RREEAAGGOOVVAATT                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se lépe odhadovat své obchodní partnery 
podle vnějších tělesných znaků a jejich 
neverbálního projevu. Dokážete zvolit optimální 
strategii jednání s konkrétními typy zákazníků a 
lépe porozumět povahovým vlastnostem lidí.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� možnosti typologie, vybrané poznatky a jejich 

aplikace  
� základní vnější typologické znaky zákazníka 
� praktický nácvik rozeznávání jednotlivých typů 
� principy a styly úspěšné komunikace  
� trénink funkčního jednání s jednotlivými typy 
� řeč těla – diagnostika neverbálních signálů 

v obchodním jednání 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--1166  JJAAKK  SSPPRRÁÁVVNNĚĚ  OOBBSSLLOOUUŽŽIITT  
              ZZÁÁKKAAZZNNÍÍKKAA                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte nejnovější poznatky z oblasti osobní 
komunikace se zákazníkem na prodejně. Pomocí 
taktiky a diplomacie v jednání se naučíte řešit 
konfliktní a problematické situace v jednání se 
zákazníkem a zvládnete postup profesionálního 
vedení obchodního rozhovoru a vytváření 
profesionálního image. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� týmová spolupráce na prodejně příprava, 

loajalita pracovníka, vytváření pozitivního 
firemního image 

� jak vnímá zákazník kvalitu prodeje  
� jednání s obtížnými zákazníky  
� nácvik zodpovídání námitek, pozitivní myšlení  
� vyřizování reklamací a stížností, diplomacie, 

prevence a zvládání konfliktů 
� taktika v jednání se zákazníkem, jak 

identifikovat hlavní potřeby a požadavky 
zákazníka, jak si zákazníka udržet  

� jak dosáhnout toho, aby zákazník byl nadšen 
kvalitou prodeje  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 



 

                    Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.     158 00  Praha 5, Karlštejnská 30/11 
                                        http://www.pyramidasro.cz     E-mail: institut@pyramidasro.cz        
                                            Tel./FAX: 251 611 455, 251 612 282; mobil: 739 571 753 

15 

  MMOODDUULLYY  BB::      OOBBCCHHOODDNNÍÍ  AA  PPRROODDEEJJNNÍÍ  DDOOVVEEDDNNOOSSTTII,,  
                                                                            MMAARRKKEETTIINNGG              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BB--1177  MMEERRCCHHAANNDDIISSIINNGG  ––  pprrooddeejjnníí    
                mmííssttoo  ppoodd  ddrroobbnnoohhlleeddeemm                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Na celé řadě praktických ukázek získáte 
informace o tom, jak merchandising ovlivňuje 
nákupní rozhodování zákazníků a zvyšuje prodej. 
Ujasníte si význam umístění zboží, košíků, 
poutačů a prospektů na jejich nákup, 
zaregistrování a používání. Začnete přemýšlet o 
tom, jak „svoje“ prodejny, expozitury či oddělení 
upravit tak, aby Vám ulehčily práci při 
maximalizaci zisku díky spokojenosti zákazníků.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co vše je prodejní místo, co a komu prodáváme 
� proč nakupujeme 
� jak nakupujeme – muži, ženy, děti 
� rozdělení prodejní plochy, vystavení zboží 
� co do sortimentu přidat a co vypustit, 

kanibalizmus a jak to vše spočítat 
� poutače, prospekty, stojany, ….. 
� jak se v prostoru pohybují zákazníci a jak 

prodávající 
� smysly zákazníků mohou pracovat pro Vás 
� relativita času 
� pokladní zóny 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--1188  PPRREEZZEENNTTAACCEE  NNAA  VVÝÝSSTTAAVVÁÁCCHH    
                AA  VVEELLEETTRRZZÍÍCCHH                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte přehledné informace o prezentačních 
dovednostech a image obchodních zástupců 
společností na veletrzích a výstavách. Natrénujete 
získávání zákazníků a komunikaci s nimi. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� příprava expozice, stánku, výběr a tvorba 

vhodného týmu 
� navázání vztahu se zákazníkem 
� příprava pozice pro obchodní jednání 
� obchodní komunikace verbální a neverbální 
� dovednosti asertivní komunikace 
� překonávání nezájmu, nerozhodnosti a námitek 

zákazníka 
� jak prezentovat na veletrhu 
� speciální postupy prezentace na veletrhu 
� image osobnosti vystavovatele 
� image prodejce jako nedílná součást image celé 

společnosti 
� zásady odívání pro obchodní příležitosti 
� veletržní a výstavní kontakty a následná práce 

s nimi 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--1199  TTEELLEEMMAARRKKEETTIINNGG                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Osvojíte si základní poznatky o telemarketingu    
a na jejich základě prakticky natrénujete prodej  
po telefonu ve dvou základních oblastech: 
1.   navazování kontaktu, nabízení a prodej; 
2. sjednávání schůzek. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� účinná telefonická komunikace se zákazníkem 
� navázání kontaktu 
� metoda AIDA 
� typy zákazníků a způsob jejich projevu 
� organizace telemarketingové činnosti 
� algoritmus aktivního telefonování 
� doporučení pro aktivní telefonování 
� etický kodex telemarketingu 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 

BB--2200  ZZÁÁKKLLAADDYY  MMAARRKKEETTIINNGGUU                                                  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Osvojíte si základy marketingu, lépe se 
zorientujete v běžném marketingovém prostředí 
na současném trhu a dokážete tyto poznatky 
aplikovat.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� koncepce a východiska marketingu 
� marketingový komplex (správný produkt, 

vhodné místo, odpovídající cena, správná 
podpora, účinné načasování) 

� analýza spotřebních trhů a kupního chování 
� poznávání konkurence 
� cenové strategie 
� strategie podpory – reklama, podpora prodeje, 

osobní prodej, publicita 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 
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BB--2211  MMAARRKKEETTIINNGG  VV  PPRRAAXXII                                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Osvojíte si praktické aplikace marketingových 
zásad a budete schopni připravit specifické 
aplikace marketingového řízení ve své 
společnosti.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� marketingový plán 
� oblasti aplikace marketingu 
� externí analýzy 
� interní analýzy 
� výpočet optimalizace marketingového mixu 
� marketingové strategie 
� politika produktu 
� cenová politika 
� distribuční politika 
� marketingová komunikace, účinná 

prezentace – cílený marketing 
� průzkumy trhu 
� rozhodovací metody 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--2222  MMAARRKKEETTIINNGG                                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte celkový přehled o marketingu, posílíte své 
marketingové dovednosti a pochopíte význam 
marketingové komunikace jako efektivního 
prostředku naplňování firemních cílů. 
Prostřednictvím aktivního zapojení do vytváření 
marketingových projektů si prohloubíte a osvojíte 
specifické marketingové dovednosti. Zároveň Vám 
poskytneme řadu inspirací, jak zlepšit 
marketingový informační systém a komunikaci. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co to je marketingový systém 
� vytváření marketingového systému 
� cílený marketing - segmentace 
� prognózy vývoje a výzkum trhu 
� prodejní cesty 
� kupní chování zákazníků 
� vize, značky a firemní identita 
� komunikační a marketingový mix 
� strategická situační analýza 
� marketingová logistika a strategie 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--2233  MMEEDDIIÁÁLLNNÍÍ  KKAAMMPPAANNĚĚ                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Ujasníte si fungování médií a rozvinete své  
dovednosti v oblasti rozhodování o způsobu  
zadávání kampaní, odhadu jejich výsledků.  
Zlepšíte a posílíte své dovednosti v oblasti  
výběru mediálních agentur a kontroly jejich  
práce. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� poznejte svého zákazníka - segmentace 
� komunikace s cílovými skupinami 
� od plánování po zadání kampaně  
� odhad výsledku – výzkum trhu 
� reklama v tisku  
� reklama v rozhlase  
� reklama v TV 
� venkovní reklama  
� internet 
� direct mail 
� podpora prodeje   
� Public Relations  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--2244  RREEKKLLAAMMAA                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Ukážeme si, jak vytvořit reklamu, která se stane 
dobrým pomocníkem při nákupu i prodeji. 
Dozvíte se o efektivitě reklamy a způsobech, jak 
vyhodnocovat navržené či proběhlé kampaně.  
 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co to je reklama 
� co budeme inzerovat 
� plánujeme reklamu 
� na koho bude reklama zaměřena 
� typologie příjemce reklamy 
� typologie spotřebitele 
� volba médií 
� tvorba reklamy 
� reklamní poselství 
� jak budeme inzerovat 
� kolik to bude stát 
� efektivní reklama – co nám to přineslo 
� na závěr - reklama naruby 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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BB--2255  PPUUBBLLIICC  RREELLAATTIIOONNSS                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Zjistíte, že i v PR štěstí přeje připraveným.  
Vyzkoušíte si tvorbu PR textů a komunikaci 
s novináři. Podíváte se na Public Relations  
jinýma očima a uvědomíte si její cenu. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co to je Public Relations (PR) 
� strategie PR 
� cílové skupiny  
� komunikační techniky a nástroje 
� krizová komunikace 
� plánujeme PR 
� co nám poví výzkum trhu 
� SMART cíle 
� Media Relations 
� tisková konference 
� interní komunikace 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

BB--2266  VVÝÝZZKKUUMM  TTRRHHUU                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Ukážeme si možnosti, úskalí a omezení 
výzkumu trhu. Zjistíte, že pomocí výzkumu lze 
modelovat nákupní chování spotřebitelů, 
odhadnout vývoj spotřeby, případně nálady 
veřejnosti. Zaměříme se také na způsob 
zadávání výzkumu a prezentaci jeho výsledků 
s cílem, aby Vám vynaložené úsilí a finanční 
prostředky přinesly maximální užitek.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co se skrývá za výzkumem trhu 
� slovníček pojmů 
� druhy výzkumů a jejich výhody a omezení 
� otázky 
� segmentace trhu 
� proces výzkumu trhu 
� časový harmonogram 
� omnibus 
� diskusní skupiny 
� Mystery Shopping 
� výzkum trhu a uvedení nového produkt 
� výzkum trhu a reklama 
� zadáváme výzkum trhu 
� analýzy a prezentace dat 
� nejčastější problémy 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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CC--0011  VVEEDDEENNÍÍ  VVSSTTUUPPNNÍÍCCHH  
                VVÝÝBBĚĚRROOVVÝÝCCHH  PPOOHHOOVVOORRŮŮ                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Prohloubíte svou profesionalitu ve vedení vstupních 
výběrových pohovorů. Nacvičíte si vysoce efektivní 
styl „behaviorálního pohovoru“ a způsob, jak analy-
zovat chování z výpovědí uchazečů. Stěžejním cílem 
programu je profesionalizace činnosti pracovníků 
HR v oblasti vedení vstupních výběrových pohovo-
rů. Účastníci tréninku si nacvičí a osvojí vysoce 
efektivní styl „behaviorálního pohovoru“ a způsob, 
jak analyzovat chování z výpovědí uchazečů. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� profesionální vedení vstupního výběrového 

pohovoru (cíle, struktura, sestavení strategie, 
příprava a průběh) 

� styly interview 
� hodnocení dovedností kandidáta 
� jak vybrat nejvhodnějšího kandidáta  
� behaviorální pohovor  
� otázky při pohovoru 
� pravidla a techniky aktivního naslouchání 

v dialogu s uchazečem 
� pořizování poznámek během pohovoru 
� rekapitulace klíčových bodů při přípravě, vedení 

a hodnocení výsledků přijímacích pohovorů 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

CC--0022  VVEEDDEENNÍÍ  VVSSTTUUPPNNÍÍCCHH  
                VVÝÝBBĚĚRROOVVÝÝCCHH  PPOOHHOOVVOORRŮŮ  
                --  aaddvvaanncceedd                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s vhodnou strukturou a složkami 
dobrého interview a porozumíte efektivním 
principům vedení interview. Nacvičíte techniky 
vedení interview a budete schopni provádět 
efektivní interview. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� příprava na interview 
� specifikace požadavků na pracovníka 
� kritéria výběru 
� organizace interview  
� jeho průběh  a cíle  
� typy interview 
� jak zajistit srovnatelnost výsledků  
� „halo efekt“ a další chyby 
� hlavní složky dobrého interview 
� skupinová práce: vytvoření databanky 

vhodných otázek pro interview 
� behaviorální pohovor – praktický nácvik vedení 

pohovoru metodou hraní rolí 
� praktická doporučení pro úspěšné vedení 

interview a analýzu výsledků 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

CC--0033  RROOZZHHOOVVOORRYY  
                SSEE  SSPPOOLLUUPPRRAACCOOVVNNÍÍKKYY                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Zefektivníte osobní jednání s podřízenými a 
zdokonalíte své schopnosti uskutečnit analýzu 
pracovního výkonu. Naučíte se a natrénujete jak 
srozumitelně sdělovat, přesvědčivě argumentovat, 
efektivně motivovat a účinně vyjednávat se svými 
podřízenými, v rámci pohovorů. Zvládnete prevenci 
konfliktních situaci a překonávání námitek. 
Prakticky si nacvičí metody a techniky vedení 
rozhovorů. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� typy a vedení rozhovorů 
� zásady vedení rozhovorů 
� hodnotící pohovory 
� předávání informací a zadávání úkolů 
� přesvědčování a argumentace 
� manažerské vyjednávání 
� zvládání námitek a konfliktních jedinců 
� poskytování zpětné vazby spolupracovníkům 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

CC--0044  TTYYPPOOLLOOGGIIEE  PPRROO  MMAANNAAŽŽEERRYY  
                AA  PPEERRSSOONNAALLIISSTTYY                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se lépe odhadovat své obchodní partnery i  
podřízené, podle vnějších tělesných znaků. Získáte 
větší přehled o jejich motivaci a dokážete volit opti-
mální strategii jednání s konkrétními typy. Naučíte 
se rozeznat základní typy i pro výběr personálu. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� možnosti morfologického poznávání lidí 
� základní vnější typologické znaky 
� rozlišení podle typu postavy 
� posuzování podle profilu a dalších částí obličeje 
� typy s možností rizikového chování, varovné 

znaky 
� styl jednání s vybranými typy 
� specifické možnosti uplatnění typologie při 

výběru uchazečů a při jednání s lidmi 
� personalistické, manažerské a obchodní využití 

typologie 
� trénink funkčního jednání s jednotlivými typy 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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CC--0055  GGRRAAFFOOLLOOGGIIEE  PPRROO  MMAANNAAŽŽEERRYY  
                AA  PPEERRSSOONNAALLIISSTTYY                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte základy pro orientaci v lidech prostřednictvím 
jejich písma. Dokážete rozpoznat vybrané znaky 
(např. pro optimální styl komunikace nebo pro výběr 
personálu) a zorientujete se v rizikových 
charakteristikách písma.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� styl písma a osobnost 
� symbolika rozčlenění psací plochy (okraje, členění, 

odstavce, řádky) 
� základní tvary písma (arkády,girlandy,úhly,nitka) 
� způsoby vázání vypovídající o povaze pisatele 
� levoběžné a pravoběžné písmo 
� písmo rychlé a pomalé 
� obohacené a zjednodušené písmo 
� personalistické, manažerské a obchodní využití 

základů grafologie 
� typické znaky podle povahy a rizikové znaky v 

písmu 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

CC--0066  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPRRAACCOOVVNNÍÍKKŮŮ,,  
                HHOODDNNOOTTÍÍCCÍÍ  PPOOHHOOVVOORRYY                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se efektivnímu stylu hodnocení svých 
podřízených a zdokonalíte své schopnosti 
uskutečnit analýzu pracovního výkonu.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� hodnocení podřízených – význam a cíle 

hodnocení 
� nejčastěji používaná kritéria hodnocení 
� postupy systematického hodnocení pracovníků 
� hodnotící pohovory, příprava na pohovor, klíčové 

otázky k hodnocení pracovníků 
� technika a postup při vedení pohovoru 
� prevence chyb v hodnocení 
� přínosy hodnocení 
� možnosti využití výsledků, plány osobního 

rozvoje, identifikace vzdělávacích potřeb 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

CC--0077  KKAAPPIITTOOLLYY  PPEERRSSOONNÁÁLLNNÍÍHHOO  
                MMAANNAAGGEEMMEENNTTUU                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s novými znalostmi a dovednostmi, 
budete o nich diskutovat a trénovat aplikaci nových 
znalostí a dovedností do praxe účastníků.  Rozšíříte 
portfolio metod a technik využitelných ve své profesní 
praxi.  Podpoříte zvyšování efektivity prováděných 
pracovních činností.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� analýza pracovních míst (definování, popis a 

analýza pracovního místa, analýza role, dovedností 
a kompetencí) 

� funkční organizace ( organizační teorie, modely 
struktury, procesy, kultura, vytváření pracovních 
míst) 

� řízení změny (typy a fáze změn, diagnóza potřeby 
změny, řízení procesů změny) 

� řešení konfliktů (typy a důsledky pracovních 
konfliktů, způsoby, metody a techniky zvládání 
konfliktů) 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

CC--0088  AADDAAPPTTAAČČNNÍÍ  PPRROOCCEESS  
                NNOOVVÝÝCCHH  PPRRAACCOOVVNNÍÍKKŮŮ                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se postupům vedení a způsobům práce 
s novými pracovníky a jejich koučování v průběhu 
jejich adaptačního procesu. Proškolíte se 
v metodách komunikace s novým pracovníkem a 
jeho identifikace s firmou. Zdokonalíte své 
schopnosti rozpoznat již v období zkušební doby 
silné a slabé stránky nového pracovníka. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� hodnocení podřízených – význam a cíle 
� adaptační proces nového pracovníka 
� karta pro monitorování adaptačního procesu 
� objasnění vize a mise společnosti pracovníka, 

budování loajality 
� správná komunikace s novým pracovníkem  
� jak motivovat nového pracovníka výběr a 

zaškolení vhodného patrona jako forma 
počáteční pomoci 

� vyhodnocení zkušební doby, struktura 
hodnotícího pohovoru a plány dalšího 
osobnostního rozvoje  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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CC--0099  SSYYNNDDRROOMM  „„BBUURRNN--OOUUTT““                                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se včas rozpoznat příznaky „BURN OUT“ 
u svých spolupracovníků. Osvojíte si ověřené 
techniky a dovednosti důležité pro prevenci a 
zvládnutí problematiky „syndromu vyhoření“. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� psychologické příznaky syndromu vyhoření a 

jejich včasná diagnostika 
� pozitivní myšlení a základy pozitivních 

myšlenkových postojů 
� stres a frustrace 
� vztah mezi myšlením, chováním a emocemi 
� zvládnutí aktuálního stresu 
� jak relaxovat, nácvik účinných relaxačních 

metod 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   ½ až 1 den 

CC--1100  RRYYCCHHLLOOČČTTEENNÍÍ                                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se přijímat informace 2-3 krát rychleji a 
získáte tak více času na to, co chcete. Seznámíte se 
s účinnějšími strategiemi zvládání narůstající záplavy 
informací. Natrénujete si zapamatovat 3-5 krát více 
informací a získáte přehled možností, jak snadněji 
studovat např. cizí jazyk, manažerské a obchodní 
dovednosti. Naučíte se číst rychlostí 380 až 800 slov 
za minutu, dobře rozumět a pamatovat si lépe texty. 
Získáte schopnost vyhledávat klíčové informace, 
myšlenky a rychleji čerpat nové znalosti a schopnosti. 
Přijímané informace budete schopni zpracovávat a 
předávat efektivněji. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� psychologické příznaky syndromu vyhoření a jejich 

včasná diagnostika 
� racionální a rychlé čtení jako nezbytná součást 

Informačního time managementu  
� testování paměťových schopností účastníků 
� principy zrychleného učení a čtení, jak zlepšit 

rychlost čtení a studia 
� znásobte zapamatování využitím pravidel mozkové 

činnosti 
� NLP a paměť, mozkový jogging 
� trénink čtení a koncentrace 
� struktura textu a informační hodnota textu 
� jak vám může pomoci hypnóza 
� jak číst knihy za 1 hodinu – praktický trénink 
� rozvíjení soustředění a motivace ke čtení 
� závěrečné testy a přenos poznatků do běžného 

života 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::  

CC--1111  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  MMAANNAAGGEEMMEENNTT                                                    

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� racionální práce s informacemi v informačním 

věku  
� jak ovládat "Informační Time management"  
� jak zlepšit rychlost práce s informacemi (příjem, 

zpracování a výdej informací)  
� faktory zpomalující příjem informací  
� faktory vedoucí k zkreslení přesnosti informace  

a jejich eliminace 
� principy zrychlující proces účinného přijímání 

informací 
� strategie duševní práce- trendy a techniky ve 

světě 
� příprava a průběh efektivní duševní práce 
� hlavní body a podmínky přijímání informací  
� dlouhodobé zapamatování informací, digitální    

a analogové informace a paměť  
� jak přijímat informace 3 x rychleji (trénink 

obnovení využívání potlačených vlastností 
psychiky k příjímání informací)  

� trénink soustředění a motivace ke čtení 
náročných textů  

� struktura a hodnota informací, důležitost 
rozlišení  

� vstupní a závěrečné testy schopností pracovat 
s informacemi 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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CC--1122  SSÍÍLLAA  KKRREEAATTIIVVNNÍÍHHOO  
                MMYYŠŠLLEENNÍÍ                                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Zvýšíte úroveň vlastní kreativity pro pracovní i 
soukromé účely.  Porozumíte mozkovým 
funkcím a naučíte se prakticky využívat znalost 
působení hladin mozkové aktivity. Seznámíte se 
s možnostmi odkrývání zdrojů vlastních 
tvůrčích schopností. Budete lépe využívat 
kapacitu vlastní paměti a zvládnete konstrukci 
a praktické využití „mind-map“. Prostřednictvím 
řady cvičení a využití různorodých podpůrných 
prvků zvýšíte svojí schopnost produkce 
kreativních nápadů a myšlení.    

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� mozkové funkce a jak mozek funguje  
� hladiny mozkové aktivity a jejich využití 

v praxi 
� posílení kapacity obou mozkových hemisfér 

možnosti jejich propojování 
� radiální a explozivní myšlení 
� kreativita je tvůrčí síla, skryté zdroje tvůrčích 

schopností 
� schopnost vytvářet asociace 
� co jsou a jak fungují paměťové háčky 
� „mind-map“ 
� naučme se komunikovat s vlastním mozkem 

jeho řečí 
� konstrukce vlastní mentální mapy 
� kreativní inteligence - seznámení 

s kreativními principy 
� zvyšování produktivity a flexibility 
� cvičení a podpůrné aktivity na rozvoj a 

posílení tvořivosti, dechová cvičení a řízená 
relaxace pod velkou pyramidou, využití 
přístrojů audiovizuální stimulace 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

CC--1133  ZZDDRRAAVVÝÝ  RROOZZUUMM  SSEE  VVRRAACCÍÍ  
                NNAA  SSCCÉÉNNUU                                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Budete využívat přírodní principy a zákony pro 
dosahování osobních a pracovních cílů. Naučíte se 
rozkládat nefungující na části a skládat je ve 
fungující celky. Poznáte a definujete souvislosti 
mezi systémy a subsystémy. Zaměříte se na klíčové 
souvislosti a ty budete dále rozvíjet. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� nové-staré paradigma (krize vnímání, hodnoty, 

etika) 
� systémové myšlení (od částí k celku, systémové 

teorie, logika mysli) 
� jak to do sebe zapadá (modely samoorganizace, 

řešení jsou na dosah) 
� život v roli učitele (nová spojení, rozptýlené 

struktury, sebeutváření, vývoj a rozvoj, 
poznáváme, že poznáváme) 

� vzdělanost – moudrost – přirozenost 
� nácvik využívání v reálných situacích 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 – 3 dny 

CC--1144  VVÍÍTTĚĚZZSSTTVVÍÍ  JJEEDDIINNEEČČNNOOSSTTII                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se vidět věci z nových úhlů pohledu a 
konfrontovat svou realitu s možnostmi a příležitost-
mi. Navrhnete si svojí cestu jedinečnosti a 
definujete pravidla osobního fungování. Zaměříte se 
na ziskové aktivity a budete využívat jejich přínosu. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� vlna našich životů (technologie, instituce, 

hodnoty, deregulace) 
� prostor se zmenšuje (nadbytek na jednom místě 

– nouze na druhém, propojená společnost, vítěz 
bere vše) 

� firma pro 21. století (zaměření, klíčová 
dovednost, inovace, heteroarchaická společnost 

� vedení je klíčem ke třinácté komnatě 
� co bylo a co z toho zbylo, k čemu to dospělo 
� mění se pravidla (vždy připraven, rozklad, 

spojování) 
� kde leží energie 
� talent, vědomosti, inovace 
� firmy v perspektivě času (prognózy vývoje) 
� inteligentní modely, modelová firma, příprava na 

budoucnost 
� osvobození potenciálu (svoboda volby, ega a 

odpovědnost, výkon a soucit) 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   3 dny 
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DD--0011  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  AA    
                AASSEERRTTIIVVIITTAA                                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte nejnovější poznatky a zdokonalíte své 
dovednosti z oblasti komunikace. Naučíte se 
efektivně komunikovat s partnery a zvýšíte 
efektivitu svého jednání. Za využitím asertivního 
jednání dosáhnete většího respektu u svých 
kolegů a partnerů.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� podstata komunikace - sdělování 
� verbální komunikace, výběr účelných slov, 

metody kladení otázek, aktivní naslouchání  
� neverbální komunikace, uplatnění mluvy 

těla, zrcadlení, postojová ozvěna 
� jak efektivně komunikovat s lidmi, běžné a 

obtížné situace a jejich zvládání 
� specifika komunikace osobní a telefonické 
� komunikace s nadřízenými, podřízenými a se 

skupinou 
� vybrané asertivní techniky a jejich praktické 

využití v komunikaci s partnery 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

DD--0022  AASSEERRTTIIVVIITTAA                                                    

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Zvýšíte efektivitu svého jednání. Budete schopni 
dosahovat většího respektu u svých podřízených 
nebo obchodních partnerů. Nacvičíte metody 
zdravého prosazování cílů společnosti. Dokážete 
se vypořádat s kritikou a získáte dovednost 
v denním uplatňování asertivity. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co je asertivita 
� vybrané asertivní dovednosti 
� asertivní práva a jejich aplikace při jednání 
� tři kroky k asertivitě 
� strategie v jednání 
� zvyšování zdravého sebevědomí 
� metody vypořádání se s kritikou 
� opakované odmítnutí či požádání 
� jak prosazovat zájmy firmy při jednání 
� nácvik asertivních dovedností v modelových 

situacích 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

DD--0033  AASSEERRTTIIVVIITTAA  ––  aaddvvaanncceedd                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Stěžejním cílem tréninku je  zvýšit odolnost 
pracovníků  vůči manipulaci a  jejich schopnost 
vytvářet na  vlastním pracovišti  pozitivní  
prostředí. Účastníci školení budou schopni 
zakomponovat asertivní dovednosti do komplexu 
pracovních mezilidských  vztahů a budou 
schopni  funkčně vystupovat  i ve vztazích 
nadřízený – podřízený.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� asertivita jako způsob komunikace vedoucí 

k emoční pohodě a pozitivním výsledkům 
� aplikace asertivních práv  
� uplatňování konstruktivní kritiky 
� zvládání různých typů kritiky 
� nácvik využití jednotlivých typů asertivity  
� pokročilé asertivní techniky – nácvik 
� transakční analýza 
� jak uhájit svá práva proti manipulaci druhých 
� asertivní sebeprosazování a prosazování 

pracovních cílů 
� trénink asertivních dovedností 
� jak rozeznat a odolávat manipulaci 
� sebepoznání a zvládání emocí při manipulaci 
� akční plán pro rozvoj osobních kompetencí 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

DD--0044  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  ––  aaddvvaanncceedd                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Cílem kurzu je zkvalitnění komunikace, jež je 
klíčovým předpokladem dobrého výkonu v řadě 
rolí, které hrajeme v pracovním prostředí i 
soukromém životě. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� chyby vnímání – jak vzniká nedorozumění  
� komunikační a mentální filtry 
� poskytování a přijímání zpětné vazby 
� sdělování a příjímání nepříjemných zpráv 
� překonávání námitek a získávání souhlasu 
� poskytování a získávání zpětné vazby 
� kultura a celková úroveň řeči  
� typologie osobnosti ve vztahu k účinnosti 

komunikace  
� jednání s obtížnými komunikačními typy  
� argumentace, přesvědčování, vyjednávání  
� využití referenčního rámce 
� prezentační dovednosti s vyšší úrovní 

přesvědčivosti  
� asertivita – nekonfliktní sebeprosazování  
� manipulace a antimanipulace  
� vytváření raportu 
� prevence a řešení konfliktů specifickými 

komunikačními prostředky 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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DD--0055  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  aa  SSeellff  
                MMaannaaggeemmeenntt  ss  vvyyuužžiittíímm  NNLLPP                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Výcvikový kurz je sestaven tak, aby všichni, komu 
je oblast neurolingvistického programování (dále 
jen NLP) zatím nová, názorným způsobem získali 
základní znalosti a dovednosti o této metodě a 
také je mohli okamžitě používat a rozvíjet je. 
Dozvíte se o mnoha způsobech využití této vědy a 
pochopíte, jaké neomezené možnosti se Vám 
otevírají využíváním NLP pro rozvoj osobnosti a 
tedy uplatnění v profesním i osobním životě. 
Jedná se o zážitkový a výcvikový kurz jehož 
součástí je opakovaný videotrénink s analýzou. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� základní nástroje a dovednosti NLP pro 

budování vztahů  
� řešení situací, s kterými jste si dosud nevěděli 

rady  
� sebepoznání - videoanalýza  
� slovní a oční klíče k myšlenkám druhých  
� kladení otázek - otázkologie  
� proč lidé ve vašem okolí jednají, tak jak 

jednají?  
� co je za tím, co lidé říkají a jak toho můžete 

využít  
� selfmanagement a nástroje efektivního jednání  
� stanovování správných a motivujících cílů  
� motivování druhých k akci  
� odhalování hodnot druhých lidí a jejich využití 

při řízení a motivaci  
� umění naslouchat lidem  
� jasné předávání informací druhým  
� poskytování zpětné vazby  
� pokročilé komunikační dovednosti  
� příprava prezentace - začínejte myšlenkou na 

konec  
� precizní stanovení cíle prezentace  
� struktura prezentace, prostředky, zdroje  
� komunikační bariéry  
� 3 tell, dávkování informací  
� prostředky sugestologie při prezentaci  
� videotrénink a závěrečná analýza 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   3 dny 

DD--0066  PPÍÍSSEEMMNNÁÁ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE                                                        

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte informace o možnostech a omezeních 
písemné komunikace a osvojíte si správné 
postupy pro vytváření firemních dopisů, letáků 
a formulářů, které bývají často prvním 
kontaktem zákazníka s firmou. Stranou 
nezůstane ani interní komunikace ve firmě. 
Ujasníte si systém přípravy textů a rozvinete své 
dovednosti v oblasti formulací. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� jak funguje komunikace 
� specifika písemné komunikace 
� není dopis jako dopis 
� normy pro korespondenci 
� ČSN 016910 a její novela z listopadu 2002 
� jak psát správně adresy 
� jednotná úprava neplatí jen pro logo firmy 
� forma a obsah dopisů 
� taktika písemné komunikace 
� etika a etiketa dopisů 
� formulace 
� formuláře a dotazníky 
� grafická úprava 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

DD--0077  TTEELLEEFFOONNIICCKKÁÁ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte podstatné informace a dovednosti    
v oblasti telefonování a zvládnete postup 
profesionálního vedení telefonických hovorů. 
Prakticky nacvičíte způsoby účinného telefonování 
a formou simulačních cvičení si osvojíte vytváření 
profesionálního image. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� algoritmus přijímání telefonátů 
� algoritmus aktivního telefonování 
� používání informačních pomůcek 
� příprava faktických informací 
� jak zvládat organizaci telefonických hovorů 
� řešení stížností 
� hlasové prostředky a jejich význam 
� účinná telefonická komunikace, výběr slov, 

aktivní naslouchání 
� vytváření profesionálního image po telefonu 
� praktický modelový trénink telefonování 

v cvičných situacích 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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DD--0088    VVNNIITTRROOFFIIRREEMMNNÍÍ  
                  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE                                                        

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Doplníte si nejdůležitější poznatky o efektivních 
způsobech komunikace v rámci organizace, při 
jednání se spolupracovníky. Nacvičíte účinné 
způsoby předávání informací, instrukcí a 
zadávání úkolů. Posílíte účinnost své 
vnitrofiremní komunikace 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� vnitrofiremní komunikace, její zákonitosti a 

předpoklady pro její fungování  
� formy komunikace ve firmě a jejich zvládnutí  
� interpersonální komunikační dovednosti 

z hlediska firemních cílů  
� zásady komunikace mezi lidmi, roviny 

komunikace a reakce při příjmu informace  
� specifika komunikace nadřízený – podřízený 
� komunikace s vnitřním zákazníkem 
� posilování firemní kultury - nácvik 
� účinné způsoby věcné komunikace, rozlišování 

osobních a pracovních oblastí a vztahů  
� jak kritizovat, povzbudit a chválit 
� taktika a diplomacie v jednání 

s komunikačními partnery  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 - 2 dny 

DD--0099  KKRRIIZZOOVVÁÁ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE                                                        

  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Obstát v krizových situacích. Nenechat se vyvést 
z míry. Naučit se jednat s lidmi v náročných 
podmínkách. Připravit se na vznik krizových 
situací. Nacvičit prvky krizové komunikace 
v modelových podmínkách. 
 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� krizová komunikace – identifikace oblastí krize, 

specifické rysy komunikace, sdělování 
nepříjemných zkušeností 

� interní komunikace – získání důležitých 
informací, společná řeč v rámci firmy, 
pochopení ze strany zaměstnanců, 
komunikační interní strategie 

� externí komunikace – komunikace s veřejností, 
strategie a taktika 

� komunikace v náročných situacích – konflikty 
v komunikace, asertivní chování 

� videozáznam – opakovaný trénink 
komunikačních dovedností v krizových 
situacích  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   3 dny 

DD--1100    ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  KKOONNFFLLIIKKTTNNÍÍCCHH  
                  SSIITTUUAACCÍÍ                                                        

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  

Zvládnete prevenci i řešení konfliktních situací. 
Dokážete porozumět příčinám vzniku konfliktů, 
nacvičíte strategii a  taktiku řešení konfliktů a 
problémových situací. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� konflikty systémově, osobnostně a vztahově 

podmíněné 
� konflikty v jednání s partnery 
� strategie a taktika řešení konfliktů 
� metoda obrácení 
� přeměna emocí na fakta 
� lokalizace konfliktů  
� prevence vzniku konfliktů 
� 12 zásad účinného řešení problémů 
� diplomacie při konfliktech 
� jak lze předcházet konfliktům 
� trénink zvládání konfliktů v modelových 

situacích 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 

DD--1111    ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  KKOONNFFLLIIKKTTŮŮ                                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Tento kurz umožní absolventům lépe porozumět 
vzniku, průběhu i významu konfliktů. Účastníci 
kurzu budou schopni definovat příčiny konfliktů 
a jejich vliv na efektivitu týmu, vytvářet strategie 
jejich účinného zvládání, podporovat a řídit 
konstruktivní konflikty ve svém týmu, hledat 
cesty pro zlepšení podmínek tak, aby nevznikaly 
destruktivní konflikty.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� konflikty v týmu - typy, zdroje a příčiny, 

následky 
� role manažera v konfliktních situacích - 

strategie zvládání konfliktů, osobní styl řešení  
� techniky podporující efektivní komunikaci 
� konstruktivní sdělení kritiky a výhrad, taktiky 

na podporu větší otevřenosti na pracovišti, 
zásadní myšlenky asertivity 

� zvládaní negativního chování, omezování 
konfliktů a osobních neshod 

� zvládání manipulace a agrese 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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DD--1122    UUMMĚĚNNÍÍ  VVYYJJEEDDNNÁÁVVAATT                                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Prohloubíte své znalosti a dovednosti z oblasti 
vyjednávání se zaměřením na obchodování. 
Osvojíte a natrénujete si techniky úspěšného 
vyjednávání. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� strategie vyjednávání 
� speciální postupy v obchodním vyjednávání 
� jednotlivé fáze ve vyjednávání 
� odolávání nátlaku 
� techniky úspěšného vyjednávání 
� proces vyjednávání v krocích 
� ústupky a jak s nimi zacházet 
� taktika a diplomacie v obchodním vyjednávání 
� videotrénink vyjednávání v modelových 

situacích 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

DD--1133    VVYYJJEEDDNNÁÁVVÁÁNNÍÍ  ––  aaddvvaanncceedd                                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Dokážete využívat taktiky pro dosahování v čase 
trvajících dohod a používat komunikační 
techniky pro zvládání problémového oponenta. 
Připravíte se na zodpovídání často kladených 
otázek a zvládání nejčastějších manipulací a 
námitek. Natrénujete vedení jednání 
s oponentem, který je v antagonistické pozici. 
Osvojíte si jednání s oponentem, který nechce 
vyjednávat. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� popis situace a definice problému 
� metody posilující dohodu 
� pochybnosti  
� nejčastěji kladené otázky a jak je zvládnout 
� strategie průlomu 
� oponent partnerem  
� videotrénink vyjednávání v modelových 

situacích 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

DD--1144    OOVVLLIIVVŇŇOOVVÁÁNNÍÍ                                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Poznáte možnosti ovlivnění druhých osob – 
základní strategie a taktiky. Naučíte se jak 
získávat, zpracovávat a používat informace a 
ovlivňovat druhé prostřednictvím emocí. Posílíte 
své osobní předpoklady pro ovlivňování lidí a 
situací. Budete využívat synergie individuálních 
dovedností pro posílení osobní pozice. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� úhly pohledu – rozpoznávání  
� definice cíle 
� budování vztahů 
� následování vůdce 
� přímá komunikace 
� myšlení, emoce a jejich využití 
� smysluplnost informací a jejich interpretace  
� překonávání odporu 
� sebeřízení 
� disciplína a důslednost v ovlivňování 
� hodnocení výsledků 
� motivace partnerů  
� jednání pod tlakem  
� hodnoty a práce s nimi 
� trénink v ovlivňování s videozáznamem a 

analýzou 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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DD--1155    VVYYMMÁÁHHÁÁNNÍÍ  PPOOHHLLEEDDÁÁVVEEKK  
                            VVAARRIIAANNTTAA  AA                                                                      

CCÍÍLLOOVVÁÁ  SSKKUUPPIINNAA::  
Výcvikový kurz je určen pro pracovníky center, 
zaměřených na vymáhání pohledávek a kontrolu 
plateb od zákazníků.  

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučit posluchače používat efektivní metody 
vedení hovoru při vymáhání pohledávek, odolávat 
manipulaci ze strany neplatících zákazníků a volit 
vhodné strategie pro jednání s komunikačně 
obtížnými typy zákazníků. Hlavním cílem je 
zkrácení doby vymáhání pohledávek a zvýšení 
efektivnosti vymáhání pohledávek ve časných 
fázích. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� úhly pohledu – rozpoznávání  
� definice cíle 
� budování vztahů 
� vymáhání pohledávek po telefonu 

- co je cílem, kdo je neplatící zákazník 
� jak působit po telefonu na zákazníka 

- hlas, kultura řeči, zásady telefonické 
komunikace při vymáhání pohledávek,  
pozitivní přístup 

� fáze telefonického rozhovoru při vymáhání 
pohledávek 
- úvod rozhovoru,  identifikace podstaty 
problému, principy přesvědčování - volba slov, 
efektivní kladení otázek, argumentace, 
konstruktivní zvládání námitek neplatících 
zákazníků, shrnutí a ukončení hovoru 

� jednání se zákazníkem v komunikačně 
obtížných situacích 
- typy komunikačně obtížných zákazníků, 
volba vhodné strategie jednání, jak zvládnout 
manipulaci ze strany zákazníka, techniky 
prevence a řešení konfliktů 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

DD--1155    VVYYMMÁÁHHÁÁNNÍÍ  PPOOHHLLEEDDÁÁVVEEKK  
                            VVAARRIIAANNTTAA  BB                                                                      

CCÍÍLLOOVVÁÁ  SSKKUUPPIINNAA::  
Pro pracovníky zabývající se vymáháním 
pohledávek. 
 

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  

Cílem tréninku je vybavit pracovníky dovednostmi 
a nástroji pro efektivní vyjednávání s cílem 
uhrazení pohledávky a zlepšit úspěšnost 
vymáhání pohledávek. 
Tento dvoudenní trénink poskytuje komplexní 
přehled potřebných základních dovedností a 
technik pro komunikaci s klientem v obtížných 
situacích a posílí sebejistotu účastníků. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� úhly pohledu – rozpoznávání  
� definice cíle 
� psychologie dlužníka 
� postoj vymahače versus partnera při řešení 

finančních otázek 
překonávání psychologických překážek - práce 
s emocemi 
komunikační styly podle typologie obtížných 
zákazníků 
techniky vyjednávání 

� asertivní techniky 
rozpoznání manipulace a obrana proti ní 
význam procesů a standardních postupů při 
dosahování kladných výsledků 

��  příčiny neúspěchu a nejčastější chyby 
  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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DD--1166      AARRGGUUMMEENNTTAACCEE  
                    AA  PPŘŘEESSVVĚĚDDČČOOVVÁÁNNÍÍ                                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se aktivně využívat získané dovednosti 
z oblasti účinné argumentace a přesvědčování, se 
zaměřením především do sféry obchodu. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co je argument 
� základní myšlenka a cíle argumentace 
� uspořádání argumentů 
� váha argumentů, jejich struktura a účinnost 
� příprava protiargumentů a strategie jejich 

plánovaného uplatnění 
� důležité zásady pro účinné přesvědčování 
� speciální postupy persuázie 
� asertivní prvky přesvědčování 
� některé klasické techniky smlouvání 
� praktický nácvik argumentace a přesvědčování 

- videotrénink 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 

DD--1177    MMEETTOODDYY  PPŘŘEEKKOOVVÁÁVVÁÁNNÍÍ  
                  NNÁÁMMIITTEEKK                                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se rozpoznat námitky a budete trénovat 
jejich situační zvládání. Seznámíte se s vhodnými 
nástroji předcházení námitkám a naučíte se 
překonávat odmítnutí a nesouhlas. Poznáte a 
natrénujete metody a techniky řešení námitek.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� námitky a jejich místo v  komunikaci 
� rozpoznání, druhy a typy námitek 
� smysl a význam námitek v rozhovoru 
� přístup k zvládání a překonávání námitek 
� metody a techniky překonání námitek 
� námitky do rovin osobní a věcné 
� nejčastější námitky – kde se berou 
� příprava reakce na nejčastější námitky 
� situační zvládání námitek 
� videotrénink zvládání a překonávání námitek  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 

DD--1188      UUMMĚĚNNÍÍ  PPRREEZZEENNTTAACCEE  
                    AA  SSEEBBEEPPRREEZZEENNTTAACCEE                                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Osvojíte si moderní poznatky z oblasti prezentace. 
Naučíte se jak dobře prezentovat a zaujmout 
posluchače svým vlastním prezentačním stylem. 
Získáte komplexní informace o přípravě a 
průběhu vlastní prezentace  a praktické rady, jak 
přesvědčivě motivovat posluchače. Natrénujete 
vystupování před skupinou lidí. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� jednotlivé fáze přípravy prezentace 
� strategie a taktika v prezentaci 
� zásady účinného projevu 
� zásady účinné verbální a neverbální 

komunikace při projevu 
� práce se skupinou, skupinová dynamika  
� jak se prosadit a získat posluchače, udržení 

pozornosti, motivace účastníků k aktivní 
účasti, zvládnutí trémy 

� zásady používání prezentačních a 
audiovizuálních pomůcek, příprava místnosti 

� rétorika a řečnické prostředky 
� hlasová cvičení s profesorkou jevištní řeči AMU 
� videotrénink modelové prezentace s rozborem 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 

DD--1199      VVYYŠŠŠŠÍÍ  PPRREEZZEENNTTAAČČNNÍÍ  
                    DDOOVVEEDDNNOOSSTTII                                                                      

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte přehled o metodách utváření dobrých 
vztahů s veřejností a účinných formách 
komunikace s médii, znalosti o krizové 
komunikaci a zvýšíte svoji sebejistotu při 
veřejných projevech, prezentaci a při prosazování 
cílů společnosti a umocníte svoji přesvědčivost.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� příprava na osobní vystoupení v médiích 
� komunikace se zástupci veřejných médií 
� zásady účinného veřejného projevu 
� hlasové prostředky, dikce, intonace  
� řečnické prostředky a hlasové cvičení, 

zvládnutí rušivého prostředí 
� strategie a taktika, názorné pomůcky  
� zvládání vlastních emocí  
� umění efektivní argumentace 
� předcházení a zvládání konfliktních situací 
� nácvik zvládání modelových situací 

v rozhovorech pro tv a ostatní média 
� trénink interview s novináři, tisková 

konference, krizová komunikace 
� zvládání provokací, atakujících otázek 
� umění odpovědět i při nedostatku informací 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 -3 dny 
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DD--2200      RRÉÉTTOORRIIKKAA                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se jak dobře veřejně promluvit, vzbudit a 
udržet zájem posluchačů a prezentovat své 
myšlenky. Zvýšíte svoji sebejistotu při 
prezentacích a veřejných projevech. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� řeč jako komunikační proces 
� vztah rétoriky a prezentace 
� rétorika a řečnické prostředky, rétorické 

dovednosti 
� hlasové prostředky 
� nácvik správné dikce, intonace a správného 

dýchání 
� technika řeči, kultura mluveného projevu 
� struktura optimálního projevu 
� image osobnosti řečníka  
� modelový projev, využití zpětné vazby ke 

zdokonalení projevu 
� hlasová cvičení s profesorkou jevištní řeči AMU 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1-2 dny 

DD--2211      RRÉÉTTOORRIIKKAA  ––  aaddvvaanncceedd                                                                                            

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Prohloubíte svoji schopnost veřejně promluvit, 
vzbudit pozornost a udržet zájem posluchačů a 
efektivně a zajímavě prezentovat své myšlenky. 
Zvýšíte svoji sebejistotu a umocníte rétorickou 
přesvědčivost. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� postupy k posílení sebejistoty 
� možnosti a doporučení jak zvládnout trému 
� jak zapůsobit na posluchače, získat a udržet 

jejich pozornost 
� faktory ovlivňující kvalitu vystoupení 
� řeč těla jako součást veřejného projevu, 

vhodná a nevhodná gesta, rétorické chyby 
� specifická struktura a délka projevu 

prohloubení a rozvinutí rétorických dovedností 
� řečnické figury a triky 
� zvládání obtížných otázek a polemické diskuse 
� modelový projev, využití kamery a zpětné vazby 

s rozborem ke zdokonalení projevu 
� hlasová cvičení s profesorkou jevištní řeči AMU 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1-2 dny 
DD--2222      TTRREENNÉÉRRSSKKÉÉ  DDOOVVEEDDNNOOSSTTII                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Blíže se seznámíte s možností aplikace 
specifických vzdělávacích metod, prohloubíte své 
znalosti v oboru vzdělávání dospělých a naučíte se 
připravit a efektivně vést vzdělávací akce.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� funkce a role trenéra ve společnosti  
� příprava a zásady plánování akce, analýza cílů 

a účastníků  
� struktura, obsah a scénář vzdělávací akce 
� základní vzdělávací metody a specifika 

jednotlivých vzdělávacích metod 
� moderní principy vzdělávání dospělých 
� osvojení zvolených metod výuky, principy 

vnímání a udržení pozornosti posluchačů 
� tipy pro oživení výuky a aktivizaci účastníků 
� výuka dospělých jako komunikační proces, řeč 

těla, kladení otázek, interakce s posluchači, 
pravidla komunikace ve skupině, zvládání 
trémy, rétorické dovednosti, přirozenost 
vystupování, image osobnosti 

� zásady používání učebních a audiovizuálních 
pomůcek, jejich specifika, přednosti a omezení  

� příprava písemných materiálů hodnocení 
efektivity výuky a zpětná vazba 

� možnosti dalšího profesního růstu lektorů  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   3 dny 

DD--2233      BBRRAAIINNSSTTOORRMMIINNGG                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Blíže se seznámíte s touto klasickou, ale stále 
tvůrčí technikou řešení problémů a naučíte se jí 
skutečně používat.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� co je brainstorming 
� historie a možnosti užití, přínosy, existující 

rizika, jak provádět brainstorming v praxi, 
provádění tradičního brainstormingu – 
praktická doporučení 

� pravidla pro brainstorming 
� vyloučit posuzování nápadů, posilovat 

neobvyklé nápady,  přednost kvantity před 
kvalitou, stavět na idejích ostatních účastníků,  
každá osoba a každý nápad má stejnou cenu 

� principy brainstormingu 
� odstranění strachu z chybování, eliminace 

strachu, vysvětlení jednotlivých principů 
vztahujících se k  výše uvedeným pravidlům  

� připrava na vedení brainstormingových setkání 
� jak  zpracovat  získané návrhy 
� nácvik:  praktické provedení brainstormingu 

s účastníky na dané téma 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 
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DD--2244      FFAACCIILLIITTAATTIIOONN  SSKKIILLLLSS                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Předat účastníkům praktický návod, jak účinně 
usnadňovat a vést vícestranná jednání, porady, 
pracovní meetingy. Prakticky procvičit techniku 
facilitace a zlepšit dovednost účastníků vést 
složitá jednání a porady. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� jak iniciovat maximální participaci účastníků  
� klíčové postupy spolupráce 
� příprava a přínos interaktivní facilitace jednání  
� úloha facilitátora, osobnostní a profesní 

předpoklady  
� komunikační dovednosti úspěšného facilitátora  
� jak vést účastníky při hledání nových řešení a 

při řešení sporných otázek  
� popis práce facilitátora 
� facilitativní dovednosti naslouchat (listening 

skills) 
� techniky  práce a dovednosti facilitátora 
� odložené posuzování 
� přijímání zpětné vazby nedefenzivním 

způsobem 
� dovednosti  pro řízení procesů  
� dynamika skupinové tvorby rozhodnutí 

(decision making) 
� facilitace otevřené diskuze, návod, jak 

usměrnit diskusi 
� focusing – jak udržet zaměření skupiny na 

problém 
� předcházení konfliktům a nedorozuměním při 

složitých jednáních  
� návod na dosažení dohody při skupinovém 

jednání  
� moderní postupy při poradách a facilitovaných 

jednáních  
� dovednost rozpoznat manipulaci ze strany 

účastníků a návod jak se jí bránit  
� problematičtí a málo motivovaní účastníci 

jednání  
� zacházení s obtížnou dynamikou ve skupině 
� prohloubení vzájemného porozumění 
� využívání strukturovaných aktivit 
� videotrénink modelové facilitace  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
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EE--0011      ZZÁÁKKLLAADDYY  SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÉÉHHOO  
                  CCHHOOVVÁÁNNÍÍ                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Osvojíte si moderní požadavky na společenské 
chování. Prohloubíte a procvičíte znalosti ve 
vybraných oblastech společenského chování a 
vystupování. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� pravidla společenského chování 
� etika a etiketa 
� image osobnosti 
� zásady zdravení a představování 
� zásady stolování 
� společenská komunikace 
� loajalita k vlastní firmě 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   ½ až 1 den 

EE--0022      SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  EETTIIKKAA  
                  AA  EETTIIKKEETTAA                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Prohloubíte své znalosti v oblasti společenského 
styku se zaměřením na obchodní a 
podnikatelskou činnost.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� etika v podnikání a její dimenze: 

- společenská, hospodářská, etická, 
   sociální 

� společenské normy a podnikání (etika, 
morálka, chování, normy a společenské vztahy) 

� jednání v pracovních vztazích, obchodní a 
společenská jednání 

� společenské chování a vystupování na 
veřejnosti 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   ½ dne 

EE--0033      SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÝÝ  KKOODDEEXX  
                  MMAANNAAŽŽEERRAA                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Zdokonalíte dovednosti svého chování a 
vystupování v souladu se společenskou etikou. Lépe 
se zorientujete ve společenských zvyklostech vč. 
stolování. Poznáte kulturní zvláštnosti a odlišnosti 
při setkávání s partnery cizích zemí.   

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� společenský kodex a jeho význam 
� společenská setkání a vztahy mezi lidmi  
� pozdrav, podání ruky, vizitky, představování a 

oslovování 
� osobní a telefonický styk 
� slušnost, úcta k lidem, takt, zdvořilost, 

ohleduplnost 
� stolování a stolničení (praktická ukázka podle 

výběru – oběd, večeře, raut apod.) 
� kulturní zvláštnosti a odlišnosti při setkávání s 

cizinci 
� etiketa na pracovišti (oblečení, protokol, 

komunikace) 
� image osobnosti manažera 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 

EE--0044      PPRROOFFEESSIIOONNÁÁLLNNÍÍ  IIMMAAGGEE  
                  ŽŽEENNYY                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Zdokonalíte svoji image a stanete se profesionální 
a charismatickou osobností.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� osobní a profesní image ženy 
� působení na zákazníka, podřízené, nadřízené 

atd. 
� úvod do barevné typologie (příklady, event. 

určení typu u účastnic menších skupin) 
� působení barevných kombinací – autoritu nebo 

důvěru vzbuzující barvy 
� odívání obecně – formování postavy 
� odívání do práce – decentnost, adekvátnost, 

kreativita 
� účesy vhodné k typu obličeje – barvy, vlasová 

kosmetika 
� šperky a doplňky 
� péče o pleť a líčení, korekce vad  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   ½ až 1 den 
 

KKUURRZZ  VVEEDDEE::   
Vizážistka, poradkyně tvorby image  
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EE--0055      PPRROOFFEESSIIOONNÁÁLLNNÍÍ  IIMMAAGGEE  
                  MMUUŽŽEE                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Zdokonalíte svoji image a stanete se profesionální 
a charismatickou osobností.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� osobní a profesní image muže 
� integrita vzhledu a osobních vlastností a 

předností  
� působení na zákazníka, podřízené, nadřízené  
� obecné objasnění cílů barevné  
� působení barevných kombinací – autorita, 

vzbuzování důvěry 
� odívání obecně – formování postavy, zakrývání 

nedostatků 
� obleky (výběr, kvalita, údržba, adekvátnost 

pracovnímu zařazení) 
� košile a vázanky 
� pánské kosmetické přípravky, šperky, doplňky 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   ½ až 1 den 
 

KKUURRZZ  VVEEDDEE::   
Vizážistka, poradkyně tvorby image  

EE--0066      ŠŠKKOOLLEENNÍÍ  PPRROO  HHOOSSTTEESSKKYY  
                  AA  RREECCEEPPČČNNÍÍ                                                                                                

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Získáte podstatné informace z oblasti 
společenského chování, protokolu a 
profesionálního image.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� pravidla a zvyklosti z oblasti společenské 

etikety 
� základy společenského styku – výběr slov, řeč 

těla, zvládání složitých a nepříjemných situací, 
diplomacie a taktika 

� vybraná pravidla společenského styku  
� přivítání, pozdrav, představování, oslovování, 

navštívenky 
� profesionální image a výběr vhodného oděvu 

pro různé příležitosti 
� stolování a stolničení (praktická ukázka podle 

výběru – oběd, večeře, raut apod.) 
� společenské podniky a příležitosti – oslovování 

hostů, nabídka pohoštění, úloha hostitelů a 
hostesek 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2 dny 
 

EE--0077      TTIIMMEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  aa  
                  oorrggaanniizzaaccee  pprrááccee  vv  sseekkrreettaarriiááttuu                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Dozvíte se, vyzkoušíte a prodiskutujete 
nejmodernější poznatky z oblasti optimálního 
využívání času. Získáte znalosti, které umožní 
optimální spolupráci mezi asistentkou a 
nadřízeným. Zbavíte se frustrace z časového 
stresu a poznáte rozdíl mezi běžným a vysoce 
efektivním způsobem organizace času a práce. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� jak správně stanovovat cíle a priority 
� získejte čas pro svého nadřízeného i pro sebe 
� stanovení rolí v profesním i soukromém životě 
� jak vyzrát na krize a získat čas 
� 10 hříchů při telefonování 
� racionální jednání s návštěvníky a úroveň 

jednání s nimi 
� plánovací nástroje nové generace a systémy 

zařazování úkolů 
� dokonale informovaná asistentka 
� efektivní využívání vnitřních zdrojů, tipy a triky 

pro Vaši pohodu 
� identifikace zlodějů času  

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 
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EE--0088      DDOOKKOONNAALLÁÁ  AASSIISSTTEENNTTKKAA--  
                  SSEEKKRREETTÁÁŘŘKKAA                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Naučíte se efektivně komunikovat se svými 
spolupracovníky a nadřízenými, zvládnete 
pracovní režim a stresové situace. Naučíte se být 
oporou a nedílnou součástí pracovního týmu.
  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� role a perspektivy asistentky a sekretářky ve 

společnosti 
� komunikační dovednosti, základy úspěšné 

komunikace se zákazníky a spolupracovníky, 
asertivní jednání, komunikace s nadřízeným a 
vedením společnosti 

� specifické komunikační dovednosti – řešení 
konfliktních situací, vyřizování stížností, 
reklamací, sdělování nepříjemných informací 

� specifika telefonické a písemné komunikace, 
základy prezentace 

� základy time managementu 
� schopnost odolávat stresu, reakce na stres, 

zvládání emocí, relaxační techniky, pozitivní 
myšlení 

� osobní image (představování, oslovování, 
společenské vystupování, oblékání 
v zaměstnání,  loajalita ke společnosti 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   3 dny 
 

 

EE--0099      MMAANNAAŽŽEERRSSKKÝÝ  TTRRÉÉNNIINNKK  
                  PPRROO  AASSIISSTTEENNTTKKYY,,  
                  SSEEKKRREETTÁÁŘŘKKYY  AA  VVEEDDOOUUCCÍÍ    
                  SSEEKKRREETTAARRIIÁÁTTŮŮ                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Podíváme se na činnost asistentky z pohledu 
manažerských dovedností, které nepochybně tvoří 
základní předpoklady pro správný výkon této 
náročné funkce. Naučíte se pohlížet na svoji práci 
jako na základní organizační složku každého 
oddělení či firmy. I na Vaší činnosti závisí úspěch či 
neúspěch Vašeho šéfa, oddělení a firmy. 
  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� kancelář a její organizace 
� zvládání času, sjednávání osobních schůzek 
� efektivní pořádání schůzí  
� firemní korespondence 
� vzhled asistentky 
� sounáležitost s firmou, budování image firmy 
� jak vyjít se šéfem 
� mlčenlivost a komunikace 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 
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FF--0011      MMAANNAAŽŽEERRSSKKÉÉ  ÚÚČČEETTNNIICCTTVVÍÍ  
                  --  zzáákkllaadd  pprroo  řříízzeenníí  ffiirrmmyy                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s vybranými metodami finančního 
řízení, s řízením a alokací nákladů, s plánováním 
a rozpočtováním. Program je doplněn řadou 
případových studií a praktickými příklady na 
sestavení finančních výkazů.  

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� rozdíly mezi finančním a manažerským 

účetnictvím 
� přetváření nákladového účetnictví na 

manažerské 
� úkoly manažerského účetnictví 
� organizační a ekonomická struktura podniku 
� náklady a výkony, vnitropodnikový výsledek 
� klasifikace nákladů v manažerském účetnictví 
� alokace a kalkulace nákladů 
� plánování a rozpočtování nákladů 
� metody standardních nákladů 
� vliv faktoru času,daní a inflace na rozhodování 
� metody hodnocení investic, čistá současná 

hodnota, vnitřní výnosové procento 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 

KKUURRZZ  VVEEDDEE::   
Auditor, daňový poradce  

 

FF--0022      FFIINNAANNČČNNÍÍ  AANNAALLÝÝZZAA                                                                                                      
CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Hlouběji se seznámíte se specifickými 
nástroji finanční analýzy a celkové finanční 
situace firmy. Dozvíte se, jak odhalit silné a slabší 
stránky společnosti, jaké změny ve struktuře 
majetku a zdrojů krytí by firma měla podniknout, 
aby se v budoucnu zlepšila její celková finanční 
situace. Program je doplněn řadou případových 
studií a praktickými příklady. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� podstata a postup finanční analýzy podniku 
� zdroje informací pro finanční analýzu 
� finanční výkazy a vztahy mezi nimi 
� metody finanční analýzy 
� fondy finančních prostředků 
� ukazatele rentability a likvidity 
� ukazatele aktivity – rychlost obratu, ukazatele 

krytí stálých aktiv 
� ukazatele nákladovosti – produktivity práce, 

vybavenosti pracovníků, celková produktivita 
� cash flow – podstata a význam ve finančním 

hospodaření firmy 
� struktura a členění peněžních toků, metody 

zjišťování cash flow 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   1 den 

KKUURRZZ  VVEEDDEE::   
Auditor, daňový poradce  

FF--0033      FFIINNAANNCCEE  PPRROO  NNEEFFIINNAANNČČNNÍÍ  MMAANNAAŽŽEERRYY                                                                                          

CCÍÍLLEE  MMOODDUULLUU::  
Seznámíte se s vybranými metodami finančního řízení společnosti a budete se lépe orientovat v této 
oblasti. Pochopíte vzájemnou provázanost a nutnost spolupráce v oblasti řízení společnosti s finančním 
oddělením, resp. finančním ředitelem. 

HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA::  
� vztahy mezi jednotlivými podnikovými složkami z hlediska potřeb řízení společnosti s důrazem       

na potřeby finančního řízení                  
� vysvětlení smyslu a skladby účetních výkazů (rozvaha, výsledovka)                         
� výkaz cash flow z praktického pohledu jako podkladu pro řízení finančních toků  
� výkaz o změnách vlastního kapitálu, obsah přílohy k účetní závěrce  
� daňová problematika ve vazbě na finanční řízení a tvorbu smluv   
� syntéza přednášené problematiky se zdůrazněním nejdůležitějších vztahů z hlediska vazeb             

ve společnosti  
� finanční reporting a poskytování relevantních informací finančnímu oddělení 

RROOZZSSAAHH  MMOODDUULLUU::   2-3 dny 

KKUURRZZ  VVEEDDEE::   
Auditor, daňový poradce  
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    FFIIRREEMMNNÍÍ  EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ  ŠŠKKOOLLEENNÍÍ,,  TTRRÉÉNNIINNKK  AA  KKOOUUČČIINNKK        
 

 
SOUHRNNÁ TÉMATA ŠKOLENÍ: 
� Strategický controlling 
� Nákladový controlling 
� Rentabilní controlling 
� Controlling nákupu a prodeje 
� Controlling zásob  
� Vnitropodnikový controlling 
� Controlling a plánování 
� Metodika plánovací činnosti 
� Controling nemocnic a zdravotnických zařízení 
� Sestavování rozpočtů ve výrobních společnostech 
� Rozpočty nemocnic 
� Rozpočty neziskových a příspěvkových organizací 
� Podniková ekonomika 
  

Organizace a náplň firemního školení vychází z konkrétních požadavků dané společnosti a 
z jejího zaměření. Školení mají interaktivní podobu a jsou zaměřena na ukázky řešení v praxi, které 
vychází z osobních zkušeností lektorů a z jejich praktických znalostí ekonomické a technologické 
problematiky hutní, strojní, chemické, energetické, potravinářské, zdravotnické a stavební výroby a ze 
znalostí ekonomické a provozní problematiky údržby a dopravy. 

 
ŠKOLENÍ PRO „NEEKONOMICKÉ“ PRACOVNÍKY: 

Speciální druh firemního ekonomického školení pro „neekonomické“ pracovníky, kteří zastávají 
především technické a jiné odborné funkce, a to od nejnižších organizačních úrovní až po vrcholové 
vedení společnosti.  

Hlavním cílem firemních školení pro „neekonomické“ pracovníky je vysvětlit na praktických 
příkladech, jak svou činností bezprostředně ovlivňují nejen rentabilitu, ale i cash flow společnosti. 
Následným cílem je pak naučit tyto pracovníky uplatňování zásad, které mají pozitivní vliv na 
ekonomiku společnosti. 

V rámci tohoto školení budou pracovníkům přijatelným způsobem vysvětleny náležitosti dokladů 
z pohledu účetních a daňových předpisů a z pohledu potřeb controllingu. Výsledkem je také pochopení 
účelu a akceptace na první pohled přehnaně detailních dokladů. 

 
ŠKOLENÍ PRO EKONOMICKÉ PRACOVNÍKY: 

V případě požadavku, může firemní školení probíhat také na bázi řešení konkrétní problematiky 
v oblasti ekonomického řízení dané společnosti. Výsledkem tohoto typu školení je pak nejen definování 
obecně platných zásad ekonomického řízení, ale i jejich praktické uplatnění v dané společnosti.  

Součástí takového školení může být definování metodiky výpočtů plánových a výsledných 
kalkulací, sestavování rozpočtů, hodnocení variabilních nákladů, výpočtů rentabilit jednotlivých 
výrobků a činností, vyhodnocování zakázek a projektů, metodika evidence, vyhodnocování využití 
vlastních kapacit apod. 
 

I./ KURZY PRO MANAŽERY (NEEKONOMY) 

EEKKOONNOOMMIIKKAA  PPOODDNNIIKKUU  PPRROO  MMAANNAAŽŽEERRYY  AA  PPRROOVVOOZZNNÍÍ  PPRRAACCOOVVNNÍÍKKYY 

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat: 

� Provozní činnosti ovlivňující rentabilitu a cash flow společnosti. Příklady z praxe, které dokládají 
nejen negativní vlivy provozní činnosti na tyto oblasti, ale i možnosti jejich nápravy. Pozornost bude 
věnována především činnostem, u kterých nemusí být na první pohled patrný jejich vliv na 
rentabilitu a cash flow společnosti (časové prodlevy při dodání podkladů pro fakturaci, dohodnuté 
nevýhodné předací podmínky se subdodavateli, nedostatečná průběžná kontrola plnění 
subdodávek, obrátka zásob, nepohyblivé zásoby, nízké využití vlastních strojních a pracovních 
kapacit, poškozování dobrého jména společnosti apod.).  

 

� Nákladové účetnictví 
� Kalkulace a její význam pro řízení 

společnosti 
� Kalkulace hodinových sazeb 
� Kalkulace výrobků 
� Kalkulace ve stravování 
� Kalkulace přímých nákladů prodeje 
� Cenové kalkulace 
� Výsledné kalkulace a operativní evidence 
� Účetnictví pro technické pracovníky 
� Controlling pro technické pracovníky 
� Fixní a variabilní náklady 
� Příspěvek na úhradu 
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EEKKOONNOOMMIIKKAA  SSTTAAVVEEBB  PPRROO  SSTTAAVVBBYYVVEEDDOOUUCCÍÍ  AA  MMIISSTTRRYY 

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat: 

� Činnosti stavbyvedoucích a mistrů, které mohou negativně ovlivnit efektivnost a Cash Flow 
zakázek. Příklady z praxe, které dokládají nejen negativní vlivy na tyto oblasti, ale i možnosti jejich 
nápravy. Pozornost bude věnována především činnostem, u kterých nemusí být na první pohled 
patrný jejich vliv na efektivnost a cash flow společnosti (např. dohodnuté nevýhodné předací 
podmínky se subdodavateli, nedostatečná průběžná kontrola plnění subdodávek, nezajištění 
podkladů pro účtování nákladů přímo na konkrétní zakázku, nedostatečné využívání milníků 
k identifikaci začínajících problémů, zbytečná zdržení při předávání podkladů pro fakturaci 
předaného díla, nízké využití vlastních strojních a pracovních kapacit, poškozování dobrého jména 
společnosti apod.). 

 

II./ ODBORNÉ KURZY 

CCOONNTTRROOLLLLIINNGG  NNÁÁKKLLAADDŮŮ  AA  VVÝÝNNOOSSŮŮ  ––  oobbllaasstt  vvýýrroobbyy  aa  sslluužžeebb 

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat: 

� Předvedení možností sestavování rozpočtů  
� Možnosti hromadné extrapolace „Výchozí základny“  
� Metodika hromadného plánování za vybrané skupiny středisek  
� Zajištění rychlení plánovacího procesu  
� Možnosti výpočtu plánu variabilních nákladů a výnosů  
� Vyhodnocování dosažené skutečnosti  
� Metodika hodnocení dosažených variabilních nákladů  
� Využití rozpočtů, plánových a výsledných kalkulací  
� Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů  
� Finanční účetnictví (oceňování vlastních zásob)  

 

SSEESSTTAAVVOOVVÁÁNNÍÍ  RROOZZPPOOČČTTŮŮ  ––  oobbllaasstt  vvýýrroobbyy  aa  sslluužžeebb 

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat: 

� Sestavování rozpočtu (plánu nákladů a výnosů)  
� Předvedení možností sestavování rozpočtů  
� Souhrnné zpracování tzv. „Rychlého rozpočtu za společnost celkem“  
� Metodické a organizační podmínky zajištění efektivního zpracování rozpočtu u holdingových 

společností  
� Způsoby zajištění rychlé kontroly vnitropodnikového probilancování zpracovaného rozpočtu 
� Možnosti automatizované alokace společných nákladů  
� Přeměna nepřímých nákladů na přímé (pro pozdější potřeby kalkulování) 
� Automatizované rozdělování ročního plánu na měsíce  
� Vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí tzv. Pružného rozpočtu 
� Využití rozpočtů pro rychlou tvorbu operativních plánů a pro tvorbu výhledů (forecasting) 
 

SSEESSTTAAVVOOVVÁÁNNÍÍ  RROOZZPPOOČČTTŮŮ  vv  ppřřííssppěěvvkkoovvýýcchh  oorrggaanniizzaaccíícchh 

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat: 

� Metodické řešení sestavování rozpočtu  
� „Výchozí základna“ (účetní skutečnost, očekávaná skutečnost, minulá varianta rozpočtu)  
� Tvorba tzv. „Přepočtené základny“ 
� „Přepočtená základna“ a její využití pro konstruktivní jednání o rozpočtu se zřizovatelem 
� Automatický výpočt tzv. „Rychlého detailního rozpočtu“ za jednotlivá střediska a účty 
� Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů  
� Možnosti automatizovaného rozvrhování společných nákladů na vnitropodniková střediska 
� Automatizované rozdělování ročního plánu na měsíce z pohledu variabilních, konstantních a 

sezónních nákladů 
� Pružný rozpočet  
� Využití rozpočtů pro forecasting 
� Možnosti vyhodnocování dosažené skutečnosti  
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CCOONNTTRROOLLLLIINNGG  VVEE  SSTTAAVVEEBBNNIICCTTVVÍÍ 

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat: 

� Základní pojmy a principy projektového controllingu a jeho přínosu pro řízení stavebních zakázek  
� Zásady pro zvýšení využitelnosti účetních, controllingových a operativních informačních systémů 

pro efektivní řízení zakázek 
� Řízení projektu (zakázky)  
� Jednotlivé role controllera (ekonoma)  
� Možnosti metodického zajištění činností stavbyvedoucích a mistrů, které mohou výrazně negativně 

ovlivňovat efektivnost a Cash Flow zakázek  
� Metodické zajištění nabídkové a výrobní přípravy staveb pro účely controllingu Informační a 

metodické zajištění operativního plánování a řízení stavebních zakázek  
� Zajištění průběžné kontroly ekonomické struktury rozpracovanosti stavební zakázky 
� Závěrečné ekonomické vyhodnocení stavební zakázky pomocí odchylek 
 

KKAALLKKUULLAACCEE  vvýýrroobbkkůů  ddllee  rreecceeppttuurr  aa  kkuussoovvnnííkkůů 

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat: 

� Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro potřeby rozkrytí 
skutečné rentability jednotlivých výrobků 

� Předvedení možností sestavování rozpočtů nepřímých nákladů  
� Možnosti výpočtu plánových kalkulací pro potřeby finančního účetnictví  
� Strategie výpočtu cenových kalkulací se zaměřením na přímé odbytové náklady, rabaty a kalkulační 

náklady 
� Vyhodnocování dosažené skutečnosti  
� Hodnocení dosažených variabilních nákladů  
� Praktické možnosti alokace nepřímých (režijních) nákladů  
� Praktické možnosti využití metody ABC (Activity Based Costing) 
 

KKAALLKKUULLAACCEE  ččiinnnnoossttíí  ((sslluužžeebb)) 

Zadavatel školení si může vybrat z následujících hlavních témat: 

� Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro potřeby rozkrytí 
skutečné rentability jednotlivých činností 

� Předvedení možností sestavování rozpočtů  
� Možnosti výpočtu plánových kalkulací pro potřeby finančního účetnictví  
� Strategie výpočtu cenových kalkulací se zaměřením na přímé odbytové náklady a kalkulační 

náklady 
� Metodika výpočtu výsledných kalkulací na základě informací z účetního systému a z operativní 

evidence 
� Vyhodnocování dosažené skutečnosti  
� Řešení problematiky účtování nákladů a výnosů na hlavní činnost a vedlejší činnosti Praktické 

možnosti využití metody ABC (Activity Based Costing) 
� Sestavování časových bilancí hlavních vlastních strojních a pracovních kapacit a jejich 

vyhodnocování, především pak z pohledů prostojů 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  ((SSTTRROOMM))  NNOOVVÝÝCCHH  ŠŠKKOOLLIICCÍÍCCHH  PPRROODDUUKKTTŮŮ    
nnaa  rrookk  22001111  

  

  
Zvýšení prodeje     Zvýšení  produktivity    Manažerské techniky   Life Management 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

Analýza prodejního 
systému firmy (audit 

prodeje) – 2 dny 

Total Quality 
Management 

– 1 den 

Strategické řízení 
 – 2 dny 

Mentální zákony 
osobního úspěchu    
a štěstí – ½ dne 

Získávání (akvizice) 
nových zákazníků 

 – 2 dny 

Vedení prodejní 
schůzky metodou 

SPIN – 3 dny 

Prodej problémovým 
zákazníkům 

 – 1 den 

Řízení vztahů s 
klíčovými zákazníky 

 – 1 den 

Osobní plánování a 
řízení času prodejců  

 – 1 den 

Plánování a řízení 
prodeje a prodejního 

týmu – 2 dny 

Jednání servisního 
pracovníka se 

zákazníky – 2 dny 

Řízení kvality 
podnikových proce-
sů (PQM) – 3 dny 

Audit procesu 
– 1 den 

Projektové řízení 
– 1 den 

Analýza systému 
řízení absence firmy 

– 2 dny 

Řízení (snížení) 
absencí zaměstnan-

ců – 1 den 

Analýza systému 
řízení absence firmy 

– 2 dny 

Marketingové řízení 
 – 2 x 2 dny 

Metody finanční 
analýzy 
 – 1 den 

Time Management 
pro manažery 

 – 2 dny 

Budování a řízení 
pracovního týmu 

 – 1 den 

Efektivní porady 
 – 2 den 

Osobní pohovory 
manažerů s podříze-

nými – 1 den 

Efektivní motivace 
 – 1 den 

Program životních 
cílů 

 – 1 den 

Umění žít v lásce – 
škola harmonických 

vztahů – 1 den 
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FFIIRREEMMNNÍÍ  JJAAZZYYKKOOVVÉÉ  VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ        
 
Rozšířili jsme naše služby o firemní jazykové vzdělávání s cílem poskytovat vysoce kvalitní a komplexní 
jazykový servis,  překladatelské a tlumočnické služby firemní klientele v jazycích: angličtina, němčina, 
francouzština, ruština, čeština pro cizince, španělština a italština.  
 
Languages without frontiers/jazyky bez hranic! To je  motto našeho týmu, který Vám nabízí efektivní 
řešení v oblasti jazykového vzdělávání šitého na míru Vašim potřebám. 
 
Jsme si vědomi toho, že kvalitní jazyková vybavenost je nezbytností při komunikaci v mezinárodním 
prostředí  a také významně přispívá  ke zvýšení image a prestiže instituce.  Proto se snažíme o navázání 
dlouhodobé spolupráce nejen s firmami, ale také s našimi lektory a překladateli, na  jejichž kvalifikaci 
klademe vysoké nároky a usilujeme o  další prohlubování jejich znalostí s ohledem na profesní zaměření 
našich klientů.  Našim cílem je flexibilní a individuální přístup ke každému klientovi pokud jde             
o výukové metody, studijní materiály i systém a intenzitu studia tak, aby dosáhl svého cíle 
v požadovaném termínu. 
 
Disponujeme jak českými, tak i zahraničními učiteli a překladateli. 
Kvalita služeb je podložena certifikací ISO 9001 : 2000, členstvím v Asociaci jazykových škol ČR a je 
pravidelně prověřována kontrolními audity těchto institucí. 
 
PŘEHLED JAZYKOVÝCH SLUŽEB: 
� Individuální jazykové kurzy obecného jazyka (AJ,NJ,FJ) všech úrovní pokročilosti 
� Business English 
� Příprava na zkoušky z obecného jazyka  

~ Angličtina - PET, FCE,CAE, CPE 
~ Němčina - Start Deutsch 2, Zertifikat Deutsch,  

Zertifikat Deutsch für den Beruf, ZMP, ZOP 
~ Francouzština - DELF A1 a DELF A2, DELF B1 a DELF B2 

� Příprava na zkoušky z Business English - BEC Preliminary,  
BEC Vantage, BEC Higher 

� Příprava na zkoušky právnické angličtiny – ILEC 
� Koučink v obchodní angličtině 
� Intenzivní odborné kurzy 
� Jazykový audit 
� Jazykové kurzy v zahraničí 
� Překlady, editace, korektury 
 
SLUŽBY JSOU KOMPLEXNÍ A ZAHRNUJÍ: 
� Provedení analýzy potřeb 
� Jazykový audit 
� Zajištění úvodního i závěrečného  

testování on line 
� Vypracování programu a harmonogramu 

kurzů 
� Periodické sledování pokroku 
� Získání zpětné vazby od účastníků 
� Poskytnutí administrativní podpory  

a reportů (evidence docházky vč.  
probrané látky v třídní knize, výsledky  
průběžných i závěrečných testů vč.  
doporučení pro další studium, certifikáty) 

� Dodání učebních materiálů 
� Zajištění e-learningových produktů 

 
 
 
 
 

INTENZIVNÍ KURZY – tématické zaměření: 
~ Pracovní korespondence a komunikace v angličtině 
~ Telefonování v angličtině 
~ E-maily v angličtině 
~ Psaní zpráv v angličtině 
~ Obchodní korespondence v angličtině 
~ Prezentace v angličtině – základní kurz, pokročilý 

kurz – vlastní prezentace 
~ Negociace  v angličtině 
~ Meeting/vedení porady v angličtině 
~ Příprava na projekt/pracovní cestu 
~ Společenská angličtina 
~ Angličtina pro sekretářky a asistentky 
~ Profesní terminologie vašeho oboru 
~ Bankovní a finanční terminologie v angličtině 
~ Právní terminologie v angličtině 
~ Terminologie a problematika související s EU v AJ 
~ Terminologie řízení lidských zdrojů v angličtině 
~ Intenzivní přípravný kurz před zkouškou PET 
~ Intenzivní přípravný kurz před zkouškou FCE 
~ Intenzivní přípravný kurz před zkouškou CAE 
~ Obecná angličtina: mírně pokročilí 
~ Obecná angličtina: středně pokročilí 
~ Obchodní angličtina: mírně pokročilí 
~ Obchodní angličtina: středně pokročilí 
~ Seminář obchodní ruštiny 
~ Seminář českého jazyka 
 

I VY MŮŽETE ZÍSKAT KONKURENČNÍ 
VÝHODU DÍKY KVALITNÍ JAZYKOVÉ 

VYBAVENOSTI. 
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MMEETTOODDYY  VVÝÝUUKKYY  
 

Vzdělávací tréninkové programy jsou založeny na progresivních aktuálních 
trendech ve vzdělávání. Vedle rozvoje znalostí a dovedností dochází během tréninků 
ke změnám v chování jednotlivých účastníků. Tím napomáháme zvýšit jejich 
kompetence a výkonnost, v souladu s cíli stanovenými zadavatelem. Celostní přístup 
ke vzdělávání, který uplatňujeme, přitom podporuje přenos poznatků do dlouhodobé 
paměti a minimalizuje zapomínání. Cílem je, aby účastníci tréninků prakticky 
využívali nově nabyté poznatky nejen bezprostředně po  kurzu, ale i v budoucnu. 
 

Při realizaci programů uplatňujeme aktivní metody výuky. Zvládnutí teorie 
probrané v jednotlivých tématických blocích si účastníci bezprostředně ověří formou 
aktivního tréninku soft skills, hraním rolí a řešením krátkých případových 
studií, založených na konkrétní praxi. Metody skupinové práce, brainstorming, 
herní a zážitkové prvky, diskusní metody a týmová řešení, jsou osvědčenou a 
pravidelnou součástí metodiky tréninků. Standardní součástí naší výuky je 
videotrénink a tématicky zaměřené sekvence výukových videofilmů. Při výuce 
využíváme flipcharty, dataprojektor, zpětný projektor, kameru, video a 
audiozáznamy. Metody výuky, praktické příklady a náměty pro hraní rolí vycházejí 
z potřeb organizace, v aplikaci na spektrum konkrétních účastníků. 
 

Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. od svého založení vychází z metod 
aktivního sociálního učení, kde klademe důraz na dosažení praktických změn 
prostřednictvím kognitivně-behaviorálního přístupu, který vede aktivnímu 
zvládání modelových a simulačních činností. Tím, že účastníci sami aktivně 
provádějí zadané úkoly a činnosti, dosáhnou žádoucích změn v chování 
v konkrétních oblastech, při vedení lidí, řízení projektů, jak v obchodním, tak 
v personálním uplatnění. 
 

Uplatňujeme rovněž velmi dobré zkušenosti se začleněním intenzivního 
videotréninku do výuky a s účinnou zpětnou vazbou ze strany účastníků a 
lektora. 
 

Potřebného penza poznatků dosáhují účastníci formou krátkého výkladu, diskuze 
a aktivní skupinové práce. Součástí výuky jsou i profesionální testy a dotazníky. 
 

K měření kvality každého tréninku a školení používáme hodnotící archy, které 
po skončení výukově akce každý z účastníků vyplní. Vypracujeme souhrnné 
hodnocení, které poskytneme zadavateli a projednáme s ním. Navazujeme pak 
hodnocením následné výkonnosti absolventů jejich nadřízeným. 
 

Na základě potřeb zadavatele jsme schopni zpracovat i detailnější výstupy, jak ve 
formě doporučení a návrhu pro týmová řešení, tak metodami individuální, či 
skupinové psychologické diagnostiky účastníků a akčních plánů praktické 
aplikace poznatků.  
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RREEFFEERREENNCCEE  
 
Mezi naše vybrané klienty patří následující známé  firmy a společnosti: 
 

ACIS, s.r.o. 
AGRICO, s.r.o. 
AGROKLAS, a.s. 
AGROPOL GROUP, a.s. 
Akademie logistických profesí, s.r.o. 
AK WHITE & CASE 
ALEF 0, a.s. 
ALTANA Pharma, s.r.o. 
ANECT a.s. 
ANNONCE 
ANTALIS, s.r.o. 
AQUAPARK Prague, a.s. 
AspectWorks s.r.o. 
Aukční síň NAXOS, a.s. 
BACKALDRIN, s.r.o. 
Bayer HealthCare 
Bohemia Cargo, s.r.o. 
CASPER CONSULTING, a.s. 
CCA Group a.s. 
Centrum Holdings s.r.o. 
CHS Bohemia, s.r.o. 
CONTACTEL, s.r.o. 
Česká centrála cestovního ruchu 
ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 
Československá obchodní banka 
Český institut pro akreditaci, o.p.s. 
Český a Slovenský rozhlas 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
DAMOVO Česká republika, s.r.o. 
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. 
DATASOFT, s.r.o. 
DATART, s.r.o. 
DELVITA, a.s. 
DIGI TRADE, s.r.o. 
DNS, a.s. 
EASTMAN CHEMICAL B.V. 
ECOCHEM, a.s. (nyní ALS Europe) 
ELECTROLUX, s.r.o. 
ELKO Holding, s.r.o. 
EUROMEDIA, k.s. 
EUROTEL Praha i Bratislava, a.s.   
EVROPSKÁ DATABANKA 
EWECO, s.r.o. 
E-BANKA, a.s. 
FCC – 1. projekční a stavební, a.s. 
Federal Expres 
FERRERO ČESKÁ, s.r.o. 
GUMOTEX, a.s. 
Halla Plus s.r.o., HALLA, a.s. 
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK   
Institut postgrad. vzdělávání ve zdravotnictví 
I.D.C. Praha, a.s. 
Ideal Automotive Bor, s.r.o. 
ING REIM CE 
Intelek spol. s r.o. 
Inzertmedia, s.r.o. 
JIPOCAR, spol. s r.o. 
JU-TURN s.r.o. 
KARMA Český Brod a.s. 

 

KCT Data, s.r.o. 
KLIMAK, s.r.o. 
KINGSPAN, a.s. 
KNAUF Počerady a Bratislava,s.r.o. 
KOMERČNÍ BANKA, a.s. 
KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA, a.s. 
KOPOS Kolín, a.s. 
Kraft Jacobs Suchard, s.r.o. 
LOVOCHEMIE, a.s. 
LUNDBECK Česká republika, s.r.o. 
LUSICO, a.s. 
MAKRO Cash&Carry ČR, s.r.o. 
METRO Cash&Carry SR, s.r.o. 
MERCK SHARP and DOHME IDEA INC. 
MERIT GROUP, a.s. 
Město CHEB 
MICRONIX, s.r.o. 
Ministerstvo životního prostředí 
NOVARTIS ČR; NOVARTIS SR 
ON CLINIC, s.r.o. 
PEPSI AMERICAS 
PEPSI COLA SR, s.r.o. 
Pfizer, spol. s r.o. 
PHARMNET s.r.o. 
Praha Publishing, s.r.o. 
Protherm Production, s.r.o. 
PVK, a.s. 
P&L Luhačovice, s.r.o. 
RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. 
RADIOMOBIL, a.s. 
Radiožurnál  
Regionální environmentální centrum ČR 
RENAULT TRUCKS ČR, s.r.o. 
RSJ Invest, a.s. 
ROCHE, s.r.o. 
SCHAUER Slovakia, spol. s r.o. 
SCHERING, s.r.o. 
SCHERING-PLOUGH Central East AG. 
Sempol holding SR 
SODKO, a.s. 
SuSE LINUX, s.r.o. 
ŠKODA, a.a.s. 
TECH-CON Czech Republic, s.r.o. 
TESCO STORES ČR i SR a.s.  
TORREX CHIESI CZ, s.r.o. 
TULIPA Praha, s.r.o. 
UNICOM Agro, a.s. 
UPC Česká republika, a.s. 
URGO-MEDCOM, s.r.o. 
U+M Servis, s.r.o. 
Vaillant GmbH Germany 
VELETRHY BRNO, a.s. 
VITRA koncept, s.r.o. 
WEBCOM a.s. 
WEP s.r.o. – obchodní tiskárny 
WRIGLEY´S SPEARMINT 
X-TRADE BROKERS DM SA 
ZEMPOMARKET, a.s.  
ZENTIVA, a.s. 
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OOSSOOBBNNÍÍ  RREEFFEERREENNCCEE  
 

TESCO STORES ČR, a.s. 
Dlouhodobé projekty dalšího rozvoje a vzdělávání manažerů a IT pracovníků  
(nepřetržitě již od roku 2004). Školení asertivních, komunikačních,  
prezentačních a manažerských dovedností, tréninky ve vyjednávání. 
Lucie Kašinská, tréninkový koordinátor vzdělávání, tel.: +420 272 087 632  
 

NOVARTIS s.r.o., Novartis Slovakia s.r.o. 
Dlouhodobá spolupráce se společností, realizace kurzů a tréninků prezentačních  
dovedností, asertivních dovedností a tréninky pro obchodní reprezentanty.  
Mgr. Martina Hauserová, HR Generalist, tel.: + 420 225 775 134 
MUDr. Helena Mahelová, Field Sales Trainer, tel.: + 420 606 651 609 
 

PROTHERM PRODUCTION, s.r.o. 
Dlouhodobý koučink generálního ředitele společnosti, projekty vzdělávání  
k prohlubování kvalifikace pracovníků společnosti (tréninky asertivních  
a prezentačních dovedností), tréninky projektového řízení pro TOP management.   
Ing. Peter Kuba, generální ředitel společnosti, tel.: +421 346 966 220 
 

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r.o. 
Dlouhodobé projekty vzdělávání k prohlubování kvalifikace pracovníků společnosti  
(tréninky asertivních, komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností)  
začleněné do systému řízení jakosti ve společnosti dle normy ISO 9001. 
Ing. Pavel Šumera, ředitel společnosti 
Renáta Mejtová, personální manažerka, tel.: +420 416 711 118, +420 602 640 299 
 

RENAULT TRUCKS ČR, s.r.o. 
Tréninky manažerských a prezentačních dovedností pro management, tréninky  
ve vyjednávání pro obchodní zástupce a Area Sales Managery, koučink managementu. 
Petr Macháček, personální ředitel, tel.: +420 225 102 510 
 

IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. 
Příprava a realizace projektu vzdělávání mistrů společnosti. 
Ing. Pavel Filo, vedoucí HR a controllingu, tel: +420 374 213 119 
 

IDC Praha, a.s. 
Cyklus tréninků pro Key Account Managery a regionální zástupce v oblasti obchodních  
a komunikačních dovedností. Roční rozvojový projekt pro oblastní vedoucí společnosti, 
dlouhodobý koučink managementu společnosti. 
Ing. Aleš Trepka, ředitel společnosti, tel.: +420 222 814 411 
 

PEPSI AMERICAS  
Projekty systematického profesionálního rozvoje odborných pracovníků  
společnosti. Tréninky manažerských, komunikačních a prezentačních  
dovedností pro střední a liniový management společnosti. 
PhDr. Tomáš Klenot, Human Resources Director, tel.: +420 266 191 111 
 

INTELEK spol. s r.o. 
Kompletní rozvojový program pro management společnosti v roce 2008.   
Mgr. Magdalena Valášková, personalistka, tel.: +420 777 065 204 
 

DNS, a.s. 
Dlouhodobá spolupráce se společností, realizace kurzů a tréninků prezentačních,  
komunikačních a obchodních dovedností, tréninky projektového řízení a TM.  
Petr Jirků, ředitel Hewlett-Packard Division, tel.: +420 296 377 455 
Petr Poláček, General Manager, tel.: +420 296 377 410 
 

SUSE Linux, s.r.o. 
Development center TOP a středního managementu společnosti a IT specialistů. 
Ing. Alena Hendrichová, Managing Director, tel.: +420 284 028 956 
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VELETRHY BRNO, a. s. 
Projekt „Podpora odborného růstu zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, 
spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR, zaměřený na rozvoj „soft skills“.  
Mgr. Marek Nečas, konzultant lidských zdrojů tel.: +420 541 153 126, 602 715 669 
 
KARMA Český Brod, s.r.o. 
Tréninky pro obchodní zástupce společnosti.  
Ing. Václav Bartoš, manažer prodeje, tel.: +420 321 610 520 
 
ANTALIS, s.r.o. 
Psychodiagnostika a posouzení dalších odborných kvalit TOP managementu. 
Ing. Petra Švihálková, personální ředitelka CSEE Antalis, tel: +420 233 113 211 
 
ING Real Estate Investment Management 
Dlouhodobý koučink managementu společnosti. 
Viera Švecová, HR Specialist, tel: +420 296 502 260 
 
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. 
Tréninky komunikačních a prodejních dovedností pro pracovníky aquaparku, 
Workshop pro TOP management. 
Jitka Tremčinská, HR Manager, tel: +420 271 104 116 
 
MERIT GROUP, a.s. 
Dlouhodobá příprava a realizace pravidelných tréninků TOP a středního managementu 
Společnosti. 
Ing. Pavel Jelínek, PhD., předseda představenstva, tel: +420 585 226 185 
 
KLIMAK, s.r.o. 
Školení vedení společnosti a dlouhodobý koučink jednatele. 
Ing. Jiří Barcal, jednatel společnosti, tel: +420 222 561 733 
 
BAYER HEALTHCARE 
Tréninky komunikačních a manažerských dovedností, individuální 
a skupinový koučink managementu společnosti.  
MUDr. Helena Průšová, Medical&Regulatory Director, tel.: +420 271 730 661 
 
BOHEMIA CARGO s.r.o. 
Tréninky komunikačních, asertivních a telefonických dovedností, techniky zvládání 
konfliktních situací, stresu a emočně vypjatých situací (pravidelně od r. 2003). Koučink  
managementu společnosti. Tréninky kompetencí pro Akademii logistických profesí. 
Jan Kučera, jednatel a majitel společnosti, tel.: +420 412 432 113 
 
TORREX CHIESI CZ, s.r.o. 
Tréninky Asertivních dovedností pro všechny pracovníky farmaceutické společnosti. 
MUDr. Kedir Temam, Marketing&Sales Manager, tel: +420 261 221 745 
 
ON CLINIC, s.r.o. 
Tréninky efektivní telefonické komunikace pro pracovnice zákaznické linky kliniky. 
Ing. Hedvika Frťalová, MBA, jednatelka společnosti, tel: +420 224 422 480 
 
X-TRADE BROKERS DM SA 
Trénink komunikačních, asertivních a prodejních dovednosti pro vybrané  
pracovníky obchodního oddělení společnosti. 
Tomáš Novotný, Head of Sales, tel: +420 224 832 656 
 
 

 
 
 

JJiižž  1199  lleett  jjssmmee  VVaaššíímm  
ssppoolleehhlliivvýýmm  ppaarrttnneerreemm  vvee  vvzzdděělláávváánníí  aa  rroozzvvoojjii..  


