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Leadership aneb inspirativní vedení
 
 

Úvod 
Víte, jak v týmu získat pozici lídra? Chcete zvýšit výkon svých podřízených? 
Chcete v sobě objevit energii, která pozitivně ovlivňuje a strhává ostatní? 
Kurz leadershipu Vám pomůže při hledání odpovědí na tyto otázky. Sami si 
načrtnete cestu k pozitivním změnám ve Vaší práci i osobním životě. Také 
se zamyslíte nad vizí firmy, ve které pracujete, nad Vaší osobní vizí a nad 
vizí Vašeho týmu.  
 

Cíle 
▪ Absolvent kurzu si ujasní zásadní rozdíl mezi managementem a 

leadershipem, zamyslí se nad vizí firmy, ve které pracuje, 
identifikuje svůj vlastní potenciál lídra, uvědomí si, kdy je dobré být 
více manažerem a kdy lídrem, sestaví si mapu „členů týmu“, pozná, 
co tvoří pracovní náplň lídra. 

 

Obsah 

Vyjasnění pojmu leadership 
▪ vymezení pojmu, 
▪ rozdíl mezi leadershipem a managementem, 
▪ vize – mise – ztotožnění s hodnotami. 

„Inventura mého lídrovství“ 
▪ co znamená být autentický, 
▪ kdo má a kdo nemá charisma, 
▪ čím to, že je někdo tak přesvědčivý, 
▪ jak vypadá inspirativní vedení. 

Škála posunu od manažera v lídra 
▪ transakční styl vedení, 
▪ transformativní styl vedení. 

Vize mého týmu 
▪ stav „je“, 
▪ stav „má být“. 

Moje osobní vize a moje firemní vize 
Jak poznat špatné lídry 
Firemní leadership 

▪ test na zjištění kvality firemního leadershipu. 
 

Metodika 
Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, manažerské hry, modelové 
situace, cvičení, brainstorming, skupinová práce. Zpětná vazba a 
doporučení pro další práci od lektora/kouče. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Určeno 

Manažerům střední a vyšší úrovně, vedoucím projektů a všem, kteří 
chtějí vědomě iniciovat a řídit změny v profesním i osobním životě. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín Místo Variabilní 
symbol 

16.–17. 4. 2019 Praha 190254 

6.–7. 6. 2019 Praha 190255 

3.–4. 10. 2019 Praha 190256 

28.–29. 11. 2019 Praha 190257 

 

Cena a rozsah 
7 900 Kč (bez DPH), 9 559 Kč (včetně 21 % DPH) 
2 dny  
 

Manažer projektu 
Ing. Olga Bolechová 
226 006 319, obolechova@gradua.cz 
 

Doporučujeme 

Navazující kurzy: Koučovací přístup v roli manažera 
Navazující oblasti: 1. Projektové řízení, 3. Řízení lidských zdrojů 
 


