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VEDENÍ LIDÍ, II. 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 a autorita manažera  

 Co fungovalo? Co nefungovalo po I. části?  

 Videofilm „Specifika řízení lidí v Čechách“  

 Slight Edge, zaměstnanci XY, proč je někdy dobré ukončit spolupráci? 

 

2/ Výběr a rozvoj členů týmu  

 Co fungovalo? Co nefungovalo po I. části?  

 Příprava a vedení přijímacího rozhovoru (Kahnemanova metoda) 

 Jak ukončit  spolupráci se spolupracovníkem? 

 Simulační trénink č.1: Vedení vybraného rozhovoru  

 

3/ Motivace spolupracovníků  

 Co fungovalo? Co nefungovalo po I. části?  

 Případová studie č.1: „Motivace spolupracovníků“ 

 Případová studie č.2: „Negativní postoje“ 

 Videofilm „Jak se stát výkonným manažerem?“  

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

2 
 

OBSAH 2. den: 

 

4/ Koučování (S,K,M) 

 3 základní styly vedení  

 Koučování 

 Definice a cíle koučování 

 Výhody a bariéry koučování, vlastnosti kouče (video „sebepoznání“) 

 Užitečné otázky při koučování 

 Aktivní naslouchání při koučování 

 Simulační trénink č.2: „Koučovací styl vedení“ 

 

5/ Týmové porady 

 Co fungovalo? Co nefungovalo po I. části? 

 Videofilm „Jak se připravit a vést efektivní poradu?“  

 Případová studie č.3: „Týmové porady“ 

 

6/ Stres, únava, vyhoření 

 Jaké jsou druhy stresu a jak s ním pracovat?   

 Jídelníček, spánek, pohyb 

 Pozitivní myšlení 

 Cviky na uvolňování mysli a těla  

 

Závěr programu     

 Shrnutí, hodnocení, rozloučení  

 

 

Příklady hodnocení účastníků programu „Vedení lidí II“: 

1/   „Odnášam si veľa a to je Vaša vizitka práce – robíte to dobre!“  

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

 

2/   „Myslím, že takéto kurzy sú úplne na mieste, aby sme vedeli sa správne nastavit zrkadlo, 

 a  uvedomili si, kde sa nachádzame. Ďakujem, Marek“ 

       (Marek Machata, vedoucí servisu, Auto Becchi s.r.o. Žilina) 
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3/   „Těším se na další rozvoj vedení lidí. Děkuji.“ 

       (Petr Baier, vedoucí dealerství, Ekonom Příbram) 

 

4/   „Ďakujem za pozitiva a nejdoležitějšie momenty programu, které se nyní budu snažit 

 preniesť na svojich spolupracovníkov.“ 

      (Ľubomir Kamenistiak, majitel, Auto Forum Martin) 

 

5/   “Ako vždy na jednotku!“ 

       (Martin Vozár, vedoucí servisu, Motorcar Zvolen) 

 

6/   „Všetko je OK. Ďakujem.” 

       (Pavol Štrbka, vedoucí servisu, AT a.s.) 

 

7/   “Velmi edukatívne a zajímave školenie.”  

       (Michal Laško, vedoucí servisu, Auto Valas) 

 

8/  „Děkuji pěkně, moc se mi to líbilo.“ 

       (Richard Pokorný, vedoucí servisu, Auto-F-Rozkoš) 

 

9/  „Vše mi začalo dávat smysl. Příjemná forma výkladu. Velice propracováno, seminář jde 

 do hloubky. Již dokážu aplikovat na své potřeby v práci. Hodnotím velmi kladně a 

 děkuji za otevření očí a mysli.“ 

       (Ing. Barbora Fehidová, vedoucí ekonomického oddělení, Chromservis) 

 

10/  „Uvědomila jsem si, že je nutno pravidelně provádět VAK rozhovory – příležitost více 

 poznat kolegy a získat je pro společný směr a cíl. Věnovat se rozvoji členů týmu a dát 

 jim příležitost.“ 

       (Marči Horová, jednatelka, Chromservis) 

 


