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Anotace modulu 

Manažerská pozice je velice obtížnou i prestižní pozicí zároveň. Využívá dovednosti 
plánování, rozhodování, organizování, vedení týmů a porad, kontroly, zpětných vazeb, 
komunikace a v neposlední řadě i společenského chování a etikety. Správný manažer musí 
každý den řešit mnoho a mnoho komunikačních situací, musí správně rozhodovat a nést za 
to pak i zodpovědnost. Studenti by se díky tomuto modulu měli v těchto oblastech práce 
manažera lépe orientovat, a získat tak větší jistotu na své manažerské pozici. 

 

Cíl modulu: 

§ porozumět a pochopit roli manažera 

§ poznat styly vedení a jejich použití 

§ naučit se jak stanovit cíle 

§ osvojit si komunikaci a vystupování a chování manažera 

§ jak získat podřízené ke stanoveným cílům 

§ zvládnout konflikt, námitku 

§ umět pochválit, dát zpětnou vazbu, pracovat s kritikou 

§ umět delegování 
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§ zvládnout motivační pohovory 

§ správně strukturovat porady 

§ efektivně stanovovat priority 

§ pochopit Paretovo pravidlo v praxi 

§ zdárně si plánovat den 
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