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Anotace modulu 

Modul seznamuje studenty se základními typy a dopady změny na organizaci. Absolvent je 
schopen řídit průběh změny a oslovovat zájmové skupiny ve změně. Důraz je kladen na práci 
s lidmi během změny a na úlohu komunikace změny a ve změně. Termín inovace je 
představen, jako základní hybná síla v podniku. Student zná a umí rozlišit typy firemní 
struktury a dovede navrhnout, na co se při změnách zaměřit. Student rozlišuje a umí podpořit 
řízení změny v jejich základních fázích, ví, jak lidé změnu prožívají a jak na ni reagují. 

 

Cíl modulu: 

Absolvent je schopen formulovat plán a postupně implementovat změny v různých typech 
organizací, ví jak pracovat s rezistencí a vytvářet prostředí, vhodné ke změnám.  Student 
dovede rozlišit manažerský a lídrovský přístup při řešení změn. Dovede zřídit a zavádět 
inovační procesy v podniku, jako elementární princip podnikového růstu. Inovace je 
představena v kontextu invencí i dalších podnikových souvislostech. 
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