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Lektorem následujících aktuálních manažerských školení a tréninků je            
Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.                         
- Zkušený pedagog, lektor a konzultant. Člen Katedry řízení Provozně ekonomické 
fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Je rovněž zkušeným manažerem 
v různých úrovních, vč. TOP manažerských funkcích. Zabezpečuje výuku a trénink 
v oblastech: Základy managementu a personálního managementu, Krizové řízení, 
Projektové řízení, Personální řízení a řízení lidských zdrojů, Řízení znalostí 
(Knowledge management) a dalších. 

 
 

TÉMATA  MANAŽERSKÝCH ŠKOLENÍ A TRÉNINKŮ: 
             
KOMUNIKACE, INFORMAČNÍ TOKY, ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ 
Rozsah:  2 – 4  dny 

CCÍÍLLEE  TTRRÉÉNNIINNKKUU::  
Účastníci se seznámí s nejnovějšími poznatky v oblasti komunikace mezi lidmi a sdílením znalostí 
v organizacích, které směřují ke zvýšení efektivnosti lidské práce a úspěšnosti organizace. Trénink je 
určen především pro vedoucí pracovníky a pracovníky personálních útvarů. Kombinuje přednášky 
a workshopy s aktivním zapojením účastníků.  
HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA  TTRRÉÉNNIINNKKUU::  
� Podstata komunikace a její význam v managementu 
� Princip komunikačního procesu a komunikační toky  
� Styl vedení a komunikace manažerů 
� Vůdčí styl a jeho význam (vize, cíle organizace a získání pracovníků pro ně) 
� Vliv národní a organizační kultury na komunikaci v organizaci 
� Informace pro rozhodování 
� Význam znalostí pro úspěšnost organizace, znalostní paradigma 
� Uchování a transfer znalostí v organizaci 
� Vliv organizační kultury a organizační struktury na transfer znalostí 
� Kreativita, význam a podpora kreativního myšlení 
� Koncepce učící se organizace 

 
 
 

JAK FORMULOVAT A EFEKTIVNĚ  ZAVÉST PODNIKOVOU STRATEGII 
Rozsah:  2 – 4  dny 

CCÍÍLLEE  TTRRÉÉNNIINNKKUU::  
Účastníci tréninku se seznámí s jednotlivými fázemi strategického řízení, s problémy, které je třeba 
v nich vyřešit, má-li být strategie úspěšná a vést k žádoucímu cíli. 
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HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA  PPRROOGGRRAAMMUU  
� Změny v podnikatelském prostředí a jejich vliv na podniky 
� Cílové chování podniku – formulace poslání, podnikatelských vizí a cílů podniku 
� Vztah podniku k zájmovým skupinám a jejich vliv na podnikovou strategii 
� Analýzy v procesu strategického řízení 
� Postupy pro variantní formulaci strategii a výběr vhodné strategie 
� Typologie strategií 
� Vliv strategie na podnikové a mezipodnikové struktury 
� Zavádění strategie – omezující faktory, strategické plánování 
� Metody strategické kontroly a pro měření výkonnosti podniku 
 
 
JAK NEDOSTAT PODNIK DO KRIZOVÉ PASTI A JAK KRIZI ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT 
Rozsah:  2 – 4  dny 

CCÍÍLLEE  TTRRÉÉNNIINNKKUU::  
Trénink je zaměřen na identifikaci a zvládání důležitých rizik, které mohou vést ke krizovému stavu 
v podniku s cílem snížit možnost vzniku krize. Dalším cílem je příprava na vznik krize a její zvládnutí.   
HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA  PPRROOGGRRAAMMUU::  
� Identifikace a řízení rizik 
� Postupy ke snížení rizika 
� Krize v důsledku havárií a katastrof 
� Procesní krize a jejich fáze 
� Krizové scénáře a plány 
� Krizové řízení 
� Krizový manažer a krizový tým 
� Trénink na krizové situace 
� Krizová komunikace 
� Systémy včasného varování 
� Krize a stres 
� Strategie v období akutní krize 
 
 
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ  
Rozsah:  2  dny 

CCÍÍLLEE  TTRRÉÉNNIINNKKUU::  
Seznámíte se s novými aktuálními poznatky, budete o nich diskutovat a trénovat aplikaci nových 
znalostí a dovedností do Vaší praxe.  Rozšíříte portfolio metod  a technik využitelných ve své profesní 
praxi.  Podpoříte zvyšování efektivity prováděných personálních činností.  
HHLLAAVVNNÍÍ  TTÉÉMMAATTAA  PPRROOGGRRAAMMUU::  
� Pojetí řízení lidských zdrojů 
� Strategické řízení lidských zdrojů 
� Řízení s využitím kompetencí 
� Motivační strategie 
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� Řízení pracovního výkonu 
� Funkční organizace  
� Organizační teorie 
� Modely struktury 
� Procesy 
� Kultura 
� Vytváření pracovních míst 
� Analýza pracovních míst  
� Definování, popis a analýza pracovního místa 
� Analýza role, dovedností a kompetencí 
 
 
 
 
 
 
Kontaktujte nás – pomůžeme Vám navrhnout  
školení „na míru“ pro  Vaší společnost.  
 
Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. 
158 00  Praha 5, Karlštejnská 30 
Tel./fax: 251 611 455, mobil: 724 051 762 
http://www.pyramidasro.cz 
E-mail: institut@pyramidasro.cz 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

JJiižž  1188  lleett  jjssmmee  VVaaššíímm  ssppoolleehhlliivvýýmm  ppaarrttnneerreemm    
vvee  vvzzdděělláávváánníí  aa  rroozzvvoojjii..  


