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1. Popis vzdělávacího         
programu

• Školení vychází z praktických zkušeností PR,
využívání sociálních sítí a foto/video prezentací.

• Smyslem je kompletovat získané různorodé
zkušenosti do uceleného koncepčního plánu.

• Účastníci budou nahlížet na situaci a rozvoj své
organizace z dlouhodobé perspektivy a definovat si
postupné etapy dalšího rozvoje prezentace.

• Za pomoci lektorů budou poznávat komunikační
nástroje, které lze na propagaci nově využit.

• Pomocí brainstormingu a myšlenkových map bude
studentům ukázáno, jak lze pracovat při motivaci a
školení lidí.

• Součástí školení jsou rovněž praktické výstupy a
příklady řešení komunikačních situací, vycházející
ze zkušeností účastníků v jejich organizacích.

Pro všechny kdo                            
chtějí znát a umět víc
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2. Podrobný obsah     

výuky

• Pohled na organizaci zevnitř a zvenčí - v čem jsme 
dobří a co bychom mohli zlepšit (metoda SWOT). 

• Diskuse nad dlouhodobými cíli a záměry 
(brainstorming a mindmaping).

• Strategické koncepce (rozděl a panuj, salámová 
metoda a další.

• Tvoříme funkční dlouhodobé a střednědobé plány 
(Ganttův harmonogram).

• Dobrý vůdce musí jít příkladem (osobní PR).
• Největší hodnota je v lidech (teambuilding).
• Mluvíme, píšeme, fotíme, točíme a sdílíme 

(praktické příklady).
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3. Cena kurzu a lektoři

Pro všechny kdo                            
chtějí znát a umět víc

CENA ZA STUDIUM:
• člen ČMOS PŠ 900 Kč
• ostatní 1 800 Kč

Hodinová dotace 7 hod.

LEKTOŘI:
Mgr. Evžen Staněk
MgA. Ivan Vágner
Oba dva lektoři za sebou mají dlouholetou lektorskou
činnost i spolupráci s vysokými školami v oblasti
marketingu, komunikace a médií.
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Dobré jméno otevírá 
dveře budoucnosti

Těšíme se na Vás
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