
  AKADEMIE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

v době krize

Během 3 dnů získáte ty pravé dovednosti ihned snadno 
použitelné v praxi !

Řešením je naučit vedoucí pracovníky 3 stěžejní dovednosti, které v době krize
jednoznačně vedou  k lepším pracovním výkonům, větší spokojenosti zaměstnanců

a větší prosperitě firmy.

Obáváte se o prosperitu Vaší firmy v období krize?

Stává se, že vedoucí pracovníci vůči podřízenému snadno ,,vybuchnou" nebo že naopak některé
situace neřeší?

Připadají Vám Vaši zaměstnanci unavení nebo demotivovaní? 

Ocitají se pracovníci často ve stresu?

Dostávají se Váši vedoucí pracovníci často do časového tlaku, nestíhají nebo nepracují podle
priorit?

Chcete mít i v horších časech efektivní, motivovaný a loajální team, který bude s chutí pracovat
na prosperitě Vaší firmy?
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Co se vedoucí pracovníci v akademii naučí?

Asertivně komunikovat v kritických situacích

praktická -  ihned snadno aplikovatelná do praxe

3-denní - pozitivní praktický efekt již za 3 dny!

finančně dostupná - cenově zvýhodněna oproti běžným kurzům 

probíhá za přísných hygienických opatření - dle požadavků firmy 

(možnost realizace i v malých skupinkách do 5 os.)                 

lepší organizace práce

zacílená na strategicky nejdůležitější skupinu  - vedoucí pracovníky = žádné necílené náklady navíc!

zacílená na 3 stěžejní dovednosti - nejpotřebnější pro vedoucí pracovníky v době krize

lepší komunikace pracovníků

ROSTOUCÍ 
PROSPERITA

FIRMY

Vedoucí pracovníci snáze, v klidu a přitom efektivně vyřeší se svými podřízenými
i nelehké situace, ve kterých by jinak pod tlakem reagovali neadekvátně nebo
naopak situaci vůbec neřešili (pozitivní komunikace změn a nových cílů, reakce
na námitky podřízených, konfliktní situace, jak říci NE, konstruktivní kritika,...)

Objeví nové možnosti Time managementu, což jednoznačně povede k lepší organizaci práce a lepším pracovním
výkonům. Zlepšení organizace práce má nesporný vliv i na celkovou spokojenost zaměstnance, což se zpětně opět
pozitivně promítá do kvalitnějších pracovních výkonů.

Pokud Vaši vedoucí pracovníci  absolvují tuto akademii, bude to mít pro Vaši společnost tento 
jednoznačný přínos:

Zjistí jak a čím  mohou i v nelehké době své podřízené motivovat a naučí se tyto nástroje aktivně a dlouhodobě používat,
takže jejich team se stane pozitivnějším a výkonnějším.

Umět motivovat svůj team v těžkých časech

Efektivně řídit svůj čas dle aktuálních priorit

lepší motivace pracovníků
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Co tím získává firma?

lepší
pracovní 
výkony

Výhody akademie:



,,Školenie probehlo maximálne profesionálne s dórazom na praxi, cvičenia boli tou
najhodnotnejšiou časťou. Ako plus vnímam, že školiteľka sa vedela presne zamerať na

každodenné problémy so zamestnancami."

Program akademie

1. kurz:   Asertivní komunikace v krizových situacích 
emoční a racionální úroveň komunikace
výhody asertivní komunikace v krizových situacích
komunikace nových cílů
komunikace změn
asertivní reakce na námitky a kritiku a umění otočit je v plus
konstruktivní zpětná vazba - pochvala a kritika
asertivní reakce na požadavky podřízených - jak říci NE
řešení konfliktních situací

2. kurz:   Motivace teamu v těžkých časech 
Maslowova pyramida potřeb v průběhu krize
zdroje motivace pracovníků a jejich využití v praxi
typy osobností  a jejich rozdílná motivace
potřeby jednotlivých typů osobností v krizovém období
využití potenciálu jednotlivých typů pracovníků
dlouhodobá udržitelnost motivace zaměstnanců v dobrých i
horších časech

3. kurz:   Time management - efektivně bez stresu
stanovování cílů
jak poznat podstatné - nastavení vlastních priorit
důležité vs. naléhavé - Eisenhowerův princip
plánování času
žrouti času 
jak bojovat proti ,,odsouvalitidě"
jak úspěšně delegovat
jak změnit své zažité zvyklosti
vytvoření vlastního akčního plánu na období krize
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Martin Michal
teamleader ve společnosti Neovia logistics, s.r.o.



1.   Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

2.   Prodiskutujeme Vaši situaci osobně u Vás ve firmě nebo ihned po telefonu.

3.   Přesně ,,na míru" Vašim potřebám, požadavkům a cílům upravíme program akademie tak, aby 

      pro Vás měla co nejvyšší praktický přínos.

4.   Dohodneme termíny jednotlivých kurzů, hygienická opatření a již se můžete těšit na pozitivní přínos  akademie.

,,Během koronavirové krize, která bohužel stále trvá a těžko odhadnout jaké

bude mít na celosvětovou ekonomiku dopady, jsem přemýšlela, čím bych

mohla nejlépe firmám prospět.

Každá firma, i v době krize, potřebuje hlavně PROSPEROVAT. A její prosperitu

vytvářejí především její klíčoví vedoucí pracovníci vysokého, středního i

nižšího managementu.

Mým záměrem je poskytnout Vám praktickou akademii pro vedoucí

pracovníky, která je zacílená na 3 stěžejní dovednosti, které v době krize

potřebují nejvíce. To vede následně k lepším pracovním výkonům, větší

spokojenosti zaměstnanců a větší prosperitě firmy."

Kontaktujte nás, rádi Vás a Vaši společnost poznáme!

Podpořte svoje klíčové vedoucí pracovníky v krizové době a určitě se Vám to na
prosperitě Vaší společnosti mnohonásobně vrátí!
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Lektor akademie

Ing. Markéta Tlapová

A jak akademii odstartovat?
Je to jednoduché:

lenka.rezacova@bfz.cz

+420 775 879 196

Vzdělávání, kurzy a rekvalifikace - bfz


