
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍLE MANAŽERSKÉ AKADEMIE III 
 

Kurz volně navazuje na školení 
Manažerské akademie I a II (není 
podmínkou) a rozvíjí další potřebné 
dovednosti manažera, seznamuje s 
nezbytnými správnými projevy a činnostmi 
leadera, posiluje charisma a autoritu v 
jednání s podřízenými, zaměřuje se na 
zvyšování produktivity a výkonnosti týmu. 
Cílem je 
 posílit projevy leadera 
 naučit se zvyšovat výkonnost 

podřízených 
 osvojit si techniky manažerské práce na 

praktických příkladech 
 naučit se řešit typické manažerské 

situace 
 vybudovat správné manažerské postoje 

 
 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN 
 

Manažery všech oborů a úrovní, manažery 
s krátkodobou a střednědobou praxí ve 
vedení lidí.  
Ideální jako pokračování školení pro 
účastníky Manažerské akademie I a II. 

 

OBSAH PROGRAMU - 2 DNY 
 

Modul 1 – Leadership 
 manažer vs Leader - jejich role a typické 

projevy v dobách klidu a eskalace 
 test vlastních postojů a projevů leadera 
 charisma, jeho stavební kameny a jak je 

posílit v jednání s podřízenými 
 leader jako nositel vizí, co dělat když vize 

nejsou 
 jak udělat efektivní motivační řeč 
 vlastní etický kodex jednání leadera 
 budování aliancí a síla následnictví 
 
Modul 2 – Performance management - jak 
dosáhnout zvýšení výkonu týmu 
 co vše ovlivňuje výkonnost jednotlivce a 

týmu 
 brzdy a překážky výkonu a jak je 

odblokovávat 
 stres pracovníka vs výkon 
 měření výkonu podřízených 
 nástroje manažera pro posílení práce a 

výkonu podřízených 
 budování manažerského nadhledu pro 

správné rozhodování 
 tvorba souhrnného Mindmap projektu 

manažerských činností 
 individuální akční plán činností 

 

ORGANIZACE PROGRAMU  
 

Dvoudenní školící program – dohromady 16 
hodin. 
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin. 
Místo konání: Cadet Go, Antala Staška 34, 
Praha 4. 
Na závěr školení každý účastník zpracuje 
osobní rozvojový plán. 
Účastníci obdrží Certifikát o absolvování 
kurzu. 

 

FIX COACHING  
 

Školení  je  pro lepší  efektivitu a  uplatnění 
nových  dovedností  v  praxi  na pracovišti 
doplněno  o  cca  20ti minutový individuální 
telefonický Fix Coaching lektora s každým 
jednotlivým účastníkem po zakončení 
školení. 
 

INDIVIDUÁLNÍ ZPĚTNÁ VAZBA,  
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PO ŠKOLENÍ  
 

Každý účastník obdrží na závěr školení 
detailní písemnou individuální Hodnotící 
zprávu, která obsahuje akční plány rozvoje, 
popis silných a slabých stránek, doporučení 
lektora. 

 

POUŽITÉ METODICKÉ PŘÍSTUPY 
 

 70%  času se  odehrává řešením situací 
z praxe,  nácvikem  nebo  skupinovými 
činnostmi 

 každý den jsou realizována 3-4 cvičení 
různého tematického zaměření 

 celkem  je v  průběhu všech  dvou modulů 
realizováno 7 cvičení a simulací. 

 významným prvkem výcviku je zpětná 
vazba –  lektora,  vzájemné  hodnocení i 
sebereflexe  

 školení je vedeno koučujícím stylem 
přenášející odpovědnost a samostatnost   
na účastníky  samotné 

 

 
CENY PROGRAMU 
 
8 900 Kč bez DPH na osobu  
2 účastníci: 8 500 Kč bez DPH na osobu  
3 účastníci: 8 100 Kč bez DPH na osobu  
 
Cena programu zahrnuje: 
Komplexní školící program v rozsahu 2 dny, 
individuální 20ti minutový Fix Coaching, 
veškeré  pracovní  materiály,  neomezené  
občerstvení,  individuální  zpětná vazba a 
souhrnná zpráva po školení. 
 
 

 

MANAŽERSKÁ AKADEMIE  III 
PRO POKROČILÉ MANAŽERY - OTEVŘENÝ KURZ 

CADET GO, s. r. o. | Antala Staška 34, Praha 4, 140 00 | tel: 241 416 738 | e-mail: info@cadetgo.cz | www.cadetgo.cz 

"JIŽ OD ROKU 2008 SE  SPECIALIZUJEME  

NA ROZVOJ ZAČÍNAJÍCÍCH MANAŽERŮ A 

MANAŽERSKÝCH  TALENTŮ..." 

 

ZDENĚK FIBICH 

hlavní lektor programu 


