
VEDENÍ LIDÍ, I. část 

Kde a kdy:   

Rozsah tréninku: 2 dny; 9:00 -17:00h                    

Trenér: Roman Matyáš, MATY Training Centrum 

 

OBSAH 1. den: 

 

Úvod programu  

 Cíle, obsah, způsob práce, výstupy, pravidla 

 

1/ Řízení podle cílů, role manažera  

 Řízení podle cílů a jak je stanovit (KPI) 

 Základní role a kompetentnost manažera 

 4 typy autority vedoucího 

 Hodnocení „analýza autority vedoucího“ 

 

2/ Výběr a rozvoj členů týmu 

 Proč je to důležité? Jaké jsou náklady špatného výběru? Aktuální trendy 

 Systém pro přijímání nových zaměstnanců 

 Určení profilu nového zaměstnance (Kahnemanova metoda) 

 Příprava a vedení přijímacího rozhovoru (Kahnemanova metoda) 

 Skupinová práce č.1:  „Postup pro přijímání nových pracovníků “ 

 Nástupní plány a rozvoj nových pracovníků 

 Skupinová práce č.2 :   „Postup pro rozvoj pracovníků“ 

 Jak ukončit  spolupráci se spolupracovníkem? 

 Simulační trénink: Vedení vybraného rozhovoru  

3/ Motivace spolupracovníků  

 Dotazník „vlastní analýza motivace“ 

 6 přístupů k motivaci spolupracovníků 

 Herzbergova analýza motivátorů a hygienických faktorů 

 Maslowova pyramida hierarchie potřeb 

 Typ X (minimalista) a typ Y (samohybka) 

 Teorie Lathama a Locka (SMART cíle, KPI, IR) 

 Teorie spravedlnosti 

 „Fish“ Filozofie 

 Rozvoj jako motivační prostředek 



OBSAH 2. den: 

 

4/ Styly vedení spolupracovníků  

 5 manažerských stylů podle Blakea a Moutonové 

 Tři základní styly vedení týmového vedoucího 

 Dotazník „analýza mého stylu vedení lidí“ 

 Trénink jednotlivých stylů vedení 

 5 rolí vedoucího při vedení lidí 

 Dávání a přijímání zpětné vazby 

 Jak dávat a přijímat pochvalu? 

 Jak dávat a přijímat kritiku? 

 

5/ Individuální plánovací a hodnotící rozhovory 

 Proč a co je IR? 

 Doporučení pro přípravu a vedení IR 

 Jak jednat s úspěšným, průměrným a neúspěšným spolupracovníkem? 

 Situační trénink: Vedení IR  

 

6/ Týmové porady 

 Jaké jsou přínosy? Jaká jsou úskalí? 

 Příprava na poradu 

 Typologie účastníků porad 

 Jak vést poradu? 

 MTC technika skupinového řešení problému 

 

Závěr programu     

 Shrnutí, závěrečný test, hodnocení, rozloučení  

 

Příklady hodnocení účastníků programu „Vedení lidí I“: 

 

1/   „Velmi inspirativné a plné nových informácií. Najviac ma zaujala Kahnemanova metoda,     

 motivácia a  vedenie individuálních rozhovorov a porad. Velmi profesionálné, srozumitelné 

 prevedenie celého školenia. Najlepšie aké som v FCA absolvovala. Ďakujem.“ 

           (Mária Szilágyiová, jednatelka Autosport Szilágyi, Lovinobaňa) 



 

2/   „Myslím, že je to jeden ze způsobů jak přivést lidi na vyšší „frekvenci“ a jak je zapojit do dalšího 

 rozvoje firmy.“ 

           (Marči Horová, majitelka a jednatelka Chromservis) 

 

3/   „Všetko OK! Na podzim pokračovat programom „Vedenie lidí II.“ 

            (Marek Machata, vedoucí servisu Auto Becchi s.r.o. Žilina) 

 

4/   “Ďakujem, bolo to ako vždy velmi inšpirujúce a som rád, že som tu bol.“ 

            (ing. Martin Škrabák, vedoucí servisu Todos Italia, Bratislava) 

 

5/   „Děkuji za dva dny přínosu.” 

            (Štěpánka Štěpánová, jednatelka AUTO Štěpán, Mladá Boleslav) 

 

6/   “Děkuji za příjemný čas. Školení bylo dynamické.”  

            (Lucie Kučerová, vedoucí ekonomického úseku AUTO Štěpán, Mladá Boleslav) 

 

7/ „Tento program mi pomohl naprosto ve všem, co jsme probírali.“ 

            (Petr Bayer, vedoucí servisu, Ekonom Příbram) 

 

8/   „Bylo to skvělé, díky za skvělý program.“ 

            (Martin Dugas, vedoucí prodeje a služeb, Agrotec, Horní Suchá) 

 

9/   „To čo robíte – robíte dobre. Každá téma mala svoje opodstatnenie.“  

            (Janka Varanaiová, vedoucí servisu, Auto Valas, Košice) 

 

10/  „Školení jako vždy pod vaším vedením na úrovni, věčné 100%.“ 

           (Jakub Jánošík, vedoucí servisu a prodeje, Smažík Nord, Ústí n. Labem) 

 

 

 

 

 


