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1. Popis vzdělávacího         
programu

• Schopnost cíleně a promyšleně prezentovat
výsledky činnosti organizace, přesvědčovat a
motivovat druhé, patří k základní výbavě
úspěšného pracovníka ve vedoucí pozici.

• Přirozený, přesvědčivý projev je dovedností, kterou
je třeba cíleně kultivovat, pravidelně procvičovat.
Nejedná se pouze o otázku zkušeností, přestože i
ty hrají důležitou roli, ale o praktické osvojení si
různých typů komunikačních technik.

• Při přípravě je vždy důležitá zpětná vazba a
možnost vyzkoušet si varianty a typy projevu
"nanečisto", v nestresujícím, přátelském prostředí.

• Dobrého osvojení komunikačních dovedností
dosahujeme během školení prací v malých týmech,
modelovými situacemi a celkovou přátelskou
atmosférou.
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2. Podrobný obsah     

výuky

• Mluvený projev - principy přesvědčivosti a 
důvěryhodnosti.

• Osobní typ projevu - co nedělat, co dělat lépe, co 
trochu jinak.

• Rozdíly vystoupení před pracovním kolektivem a 
před veřejností.

• Připravujeme krátký projev na kameru.
• Čekají nás novináři a tisková konference.
• Konfliktní téma – jak vybrat správné argumenty.
• Principy otevřené diskuse.
• Nonverbální komunikace – tajemství vhodné gestiky 

a mimiky.

Hodinová dotace 7 hod.
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3. Cena kurzu a lektoři

CENA ZA STUDIUM:
• člen ČMOS PŠ 1 400 Kč
• ostatní 3 500 Kč

Pozn. Kurz je akreditován Ministerstvem školství a
tělovýchovy ČR, číslo akreditace MSMT-12764/2016-1.
Pracovníci škol tedy mohou využít k jeho úhradě
prostředky DVPP, které jsou školám poskytovány na
vzdělávání státem.

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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Účinná komunikace je 
předpokladem 
úspěšného vedení

Těšíme se na Vás
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