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Mezinárodní týmy
 
 

Úvod 
Vedete-li tým nebo v něm pracujete, stále častěji se stává, že jeho součástí 
jsou zahraniční kolegové, a navíc většinou nepocházejí ze stejné země, ale 
z několika různých. Spolupráce v takovém multikulturním týmu má svá 
specifika a úskalí. Toto často platí i pro jednání se zahraničními obchodními 
partnery a dodavateli. Kulturní rozdíly mohou vytvářet překážky spolupráce 
nebo vést k nedorozuměním a následným neefektivitám. Náš program Vám 
chce pomoci zlepšit vedení, spolupráci a komunikaci ve Vašich 
mezinárodních týmech, abyste z jejich kulturní diversity dokázali vytěžit 
maximum.  
Naše setkání Vám usnadní nejen každodenní práci se zahraničními kolegy, 
ale pomůže objevit ve Vašem mezinárodním týmu potenciál, který dosud 
zůstával ležet ladem. 
 

Cíle 
▪ Účastník kurzu zefektivní profesní komunikaci v mezinárodním 

prostředí a naučí se předcházet nedorozuměním v multikulturním 
týmu, se zahraničními zákazníky nebo dodavateli.  

▪ Dále identifikuje vlastní silné stránky a vyladí si svůj způsob vedení, 
práce i komunikace vůči spolupracovníkům či obchodním 
partnerům z ostatních kultur.   

▪ Při vedení týmu se také účastníci naučí vyhledávat výhody a 
synergie plynoucí z multikulturní diversity a tím zlepšit výkonnost 
týmu. 

 

Obsah 
Sensitivizace a sebepoznání – profilace 

▪ co je to kultura a jak nás ovlivňuje, 
▪ porozumění sám sobě, 
▪ moje silné a slabé stránky v mezinárodním kontextu. 

Vliv národních kultur a korporátní kultury 
▪ orientace lidské přirozenosti, na člověka, přírodu atp., 
▪ rozdíly v pojetí času, práce, vztahů, 
▪ rozdíly v organizaci a způsobu vedení. 

Spolupráce v mezinárodním týmu 
▪ kulturní ukotvení členů týmu, vedoucího a celého týmu, 
▪ organizace multikulturního týmu, 
▪ rozhodovací proces, 
▪ důvěra v týmu v mezinárodním kontextu. 

Vedení mezinárodního týmu 
▪ vedení meetingů, 
▪ řečnický styl a cílové publikum, 
▪ řízení priorit, 
▪ image manažera, 
▪ koncepty vedení, 
▪ specifika motivace. 

 

Metodika 
Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, manažerské hry, 
simulace, modelové situace, mini případové studie, workshop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Určeno 

Manažerům středních a vyšších pozic, projektovým manažerům, všem 
členům a vedoucím pracovních týmů, kteří chtějí zlepšit vedení a 
spolupráci ve svých mezinárodních týmech a naučit se využívat jejich 
plného potenciálu. 
 

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

Termín Místo Variabilní 
symbol 

2.–3. 4. 2019 Praha 190251 

4.–5. 6. 2019 Plzeň 190252 

15.–16. 10. 2019 Praha 190253 

 

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: Efektivní komunikace ve firmě, Vedení pracovního 
týmu, Leadership aneb inspirativní vedení, Tři pravidla umění 
moderního networkingu 
 


