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HR manažer II – inspirace a příklady z praxe – cyklus  
 
 

Úvod 
Akademie HR Manažer II je vzdělávací cyklus, který klade důraz zejména 
na praktickou formu výkladu. Je určen účastníkům, kteří v oblasti HR mají 
již řadu konkrétních praktických zkušeností z denní personální praxe, chtějí 
o nich diskutovat a inspirovat (se) ostatní kolegy z oboru. Všichni lektoři 
jsou odborníci z praxe a ve většině případů jsou stále aktivně činní 
v personalistice nebo businessu.  
 

Cíle 
Absolvent cyklu:  

▪ získá komplexní pohled na fungování HR Business Partneringu, 
▪ bude schopen udělat „mikroaudit“ současného brandingu/HR 

marketingu, 
▪ pochopí principy controllingového řízení, naučí se používat základní 

funkce HR controllingu v praxi, 
▪ naučí se co nejjednoduššími způsoby rozpoznat a rozvíjet 

talentované zaměstnance, uvědomí si nástroje k udržení a 
angažovanosti nejdůležitějších zaměstnanců, 

▪ seznámí se s inovativními metodami vzdělávání a jejich využitím 
v praxi, 

▪ zdokonalí své prezentační dovednosti/pochopí význam koučinku 
pro dlouhodobý rozvoj pracovníků, ale i sebe sama a a bude 
schopen použít tento nástroj v praxi. 

 

Obsah 

1. kurz – Nově v roli HR Business Partnera – jak si získat respekt 
k vybudování skutečného partnerství? 
2. kurz – Nábor skončil, začíná doba přitahování 
3. kurz –Trendy ve vzdělávání a jejich vliv na rozvoj zaměstnanců 
v době digitalizace 
4. kurz – HR controlling 
5. kurz – Rychlý talent management 
6. kurz volitelný – Prezentační dovednosti nebo Koučovací přístup 
v roli manažera 

 

Metodika 
Viz popisy jednotlivých kurzů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Určeno 
HR manažerům, personálním ředitelům, kteří mají minimálně 3letou 
praxi v oblasti HR, ideální nadstavba pro absolventy kurzu HR 
manažer – akademie pro personální manažery, kteří chtějí prohloubit 
své dosavadní znalosti a dovednosti, podělit se o své zkušenosti a 
inspirovat se zkušenostmi lektorů i ze strany účastníků kurzu. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 
Cyklus se skládá z 5 fixních témat a jednoho volitelného tématu. 
Cyklus si můžete sestavit z termínů, které jsou uvedeny u jednotlivých 
kurzů a budou Vám nejlépe vyhovovat.  
 
Pro snazší výběr Vám nabízíme dvě základní varianty termínů. 
V případě, že Vám tento časový harmonogram nevyhovuje, neváhejte 
nás kontaktovat s žádostí o sestavení individuálního časového 
harmonogramu přímo pro Vás. 
 

Termín Místo 
Variabilní 
symbol 

24. 4. + 29.–30. 5 +         
+ 10. 6. + 11. 6. +                                
+ 12. 9. +                                    
+ 2.–3. 10. 2019 

Praha  190582 

 

Cena a rozsah 
Cena za 6 kurzů (rozsah 8 dnů) po slevě 10 %: 27 200 Kč (bez DPH), 
32 912 Kč (včetně 21 % DPH) 
 

Manažer projektu 
Miluše Martinovská 
226 006 314, mmartinovska@gradua.cz 
 
 


