
 

 

 

 

 

 

Cíl cyklu kurzů: 

 Volný cyklus na sobě nezávislých 8hodinových kurzů, jehož cílem je poskytnout 

zájemcům znalosti a dovednosti v základních oblastech manažerské činnosti jakéhokoliv 

vedoucího. 

 U všech kurzů se jejich absolventi setkají v maximální možné míře nejen s teorií a best 

practice  z oblasti HR, ale i s nácvikem, modelovými situacemi, cvičeními a též i metodami 

sebepoznání se zpětnou vazbou od zkušených lektorů-manažerů z praxe ve veřejné 

správě i komerční sféře. 

 

Vedoucí lektoři:. 

 PhDr. Jiří Beran, Ph.D. - zkušený lektor, kouč a interim HR manager, odborný konzultant; 

má zkušenosti z vysokých manažerských pozic v komerční sféře, zabývá se 

vedením tréninků pro management, programy rozvoje a výběru pracovníků  

na manažerské pozice. Specializuje se na témata související s firemní kulturou, vedením  

a motivací týmů, s nastavováním systémů odměňování, hodnocením, talent 

managementem a performance managementem. 

 

 PhDr. Aleš Hradečný – lektor s více jak 30letou praxí (SŠ, VŠ, OSVČ), lektor Institutu pro 

veřejnou správu Praha; má zkušenosti z různých manažerských pozic v oblasti řízení 

lidských zdrojů/ HR v komerční sféře i jako vedoucí zaměstnanec ústředního správního 

úřadu. 

Cílová skupina: 

 Zaměstnanci, kteří jsou na základě hodnocení či jiného personálního rozhodnutí úřadu 

připravováni na vedoucí funkci v úřadech veřejné správy (správních úřadů i ÚSC) 

 Stávající vedoucí úředníci ÚSC či vedoucí zaměstnanci správních úřadů, kteří mají zájem 

na svém dalším odborném růstu 

 Personalisté, tajemníci a vedoucí úřadů, starostové i zastupitelé 

 

 

CYKLUS 

MANAŽERSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

ve veřejné správě 

 



ANOTACE JEDNOTLIVÝCH KURZŮ:      
Kurzy se budou konat v Praze 1 v Dlážděné č. 4, ve 4. patře od 9,00 hodin. 

Září: 
 MANAŽERSKÉ KOMPETENCE PRO ŘÍZENÍ A VEDENÍ LIDÍ (vedení, řízení a 

potřebné soft a hard kompetence, komunikační kompetence) – 18. 9. 
2014 – PhDr. Jiří Beran, Ph.D. 

 LEADERSHIP – ROZVOJ VŮDČÍCH SCHOPNOSTÍ  (manažer vers. leader, práce s týmem  
a podpora lídra, vedení založené na potřebách) – 25. 9. 2014 – Ing. Radek Drnovský 

 MANAGEMENT PROCESŮ A LIDÍ (styly řízení, řízení podle cílů, motivace a hodnocení 
podřízených) -  30. 9. 2014 – PhDr. Aleš Hradečný 

 

Říjen:  
 PORADY JAKO NÁSTROJ MANAŽERSKÉ PRÁCE (příprava a vedení porad, typy porad, 

vedoucí vers. účastníci porad, efektivní porada) – 7. 10. 2014 - PhDr. Aleš Hradečný 
 SEBEPOZNÁNÍ PRO ŘÍZENÍ DRUHÝCH (použitelné metody, psychodiagnostika, zpětná 

vazba, work life balance, time management 4. generace) – 16. 10. 2014 – PhDr. Jiří 
Beran, Ph.D. 

 PRACOVNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM MANAŽERA (pracovně-právní vztahy, trestně-právní 
záležitosti, rovné příležitosti) – 29. 10. 2014 – JUDr. Eva Dandová  

 

Listopad: 
 TÝMOVÁ DYNAMIKA (týmové role, týmová komunikace – konflikty, spolupráce, porady, 

respekt a asertivita ve skupině) – 11. 11. 2014 – PhDr. Jiří Beran, Ph.D. 
 JAK ZKVALITNIT PRACOVNÍ VÝKON – TIME MANAGEMENT TROCHU JINAK (TM  

4. generace, sebepoznání a metody pro zachování výkonu při stresu a pracovním presu) – 
13. 11. 2014 – Ing. Dagmar Popková, MBA 

 INTERPERSONÁLNÍ ČINNOSTI MANAŽERA (vedení výběrového rozhovoru, příprava  
a vedení hodnotících a motivačních rozhovorů; cvičení v poskytování zpětné vazby) –  
18. 11. 2014 - PhDr. Aleš Hradečný 

 

Prosinec:  
 ETIKA A ETIKETA ÚŘADU (nastavení a dodržování „firemní kultury“, etický kodex, etiketa 

na internetu/maily, profesionální telefonování) – 2. 12. 2014 - PhDr. Aleš Hradečný 
 JAK ZKVALITNIT PRACOVNÍ VÝKON – TIME MANAGEMENT TROCHU JINAK (TM  

4. generace, sebepoznání a metody pro zachování výkonu při stresu a pracovním presu) –  
9. 12. 2014 - Ing. Dagmar Popková, MBA 

 SEBEROZVOJ A ROZVOJ DRUHÝCH LIDÍ NA ZÁKLADĚ HODNOCENÍ (hodnocení výkonu, 
kompetenční modely, metody využití potenciálu podřízených, hodnocení 180o a 360o, 
plány rozvoje) – 11. 12. 2014 – PhDr. Jiří Beran, Ph.D. 

 
Kontaktní osoby pro personalisty a zájemce:  

 PhDr. Lenka HRONOVÁ – tel. 224 241 279 nebo 733 129 063, e-mail: l.hro@institutpraha.cz 

 PhDr. Pavel DITTRICH, CSc. – tel. 224 228 719 nebo 739 592 985, e-mail: p.dit@institutpraha.cz 
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