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Tento program je založený na případových studiích a účastníkům poskytuje 
příležitost analyzovat a zdokonalovat vlastní styl vedení založený na 
personalizované zpětné vazbě. 

 

 
 

CÍLE 
 

Toto školení je pokračováním metodiky získané 

během workshopu Dynargetické vedení lidí. Účastníci 

budou vyzváni, aby v různých situacích zlepšili své 

vůdcovské schopnosti a pracovali na adaptabilitě 

svého profilu vedení. Porozumí jejich dominantnímu 

stylu vedení a zapracují na něm, a zároveň se naučí 

zabraňovat jak nedostatečnému vedení, tak i vedení 

nadměrnému. 

.

 

VÝSLEDKY 
 

• Přispívá k vytváření společné cesty 
vedení společnosti 

• Učí uvědomit si svůj vlastní styl vedení a 
jeho důsledky při řízení jednotlivých 
podřízených i týmu 

• Pomáhá účastníkům porozumět 
nutnosti přizpůsobit se konkrétní 
potřebě i podřízenému. 

 
 
 
 
 

M E TODOLOGIE 
 

Před zahájením vzdělávacího programu účastníci vyplní 

dotazník, stejně jako pět jejich kolegů (včetně 

podřízených i nadřízených). Personalizovaná zpětná 

vazba na tyto dotazníky spolu se sebereflexí a studiem 

stávajících případových studií pomůže účastníkům: 

• Pracovat na významu personalizovaného vedení 

• Lépe porozumět jejich dominantnímu stylu vedení 

• Cvičit různé styly vedení a vnímat jejich účinek 

• Připravit akční plán přizpůsobený individuální situaci 



PROCES 
 

Školení Styly vedení lidí je třídenní (2+1) program sestávající se ze 4 modulů.  

Velikost skupiny je limitována 8 účastníky. 
 
 

Modul  1 
OBSAH PROGRAMU 

Význam Vedení 
 

 
 
 

Modul  2 

Styly Vedení 
 

 
 
 

Modul  3 

Personalizovaná zpětná vazba 
 

 
 
 

Modul  4 

Vedení skupiny 

 

Manažer jako zprostředkovatel: 

Jak zajistit vyváženost mezi 

direktivním a participativním 

přístupem. 
 

Význam vedení 

• Vedení a management 

• Proměnné ovlivňující 

vedení 
 

Styly vedení 

• Koncept stylů vedení 

• Jak je správně užívat 

• Určení úrovně připravenosti 

zaměstnance pro konkrétní úkol 

• Zlepšení užívání stylů vedení 

 

Personalizovaná zpětná vazba* 

• Identifikace hlavního stylu 

vedení a přiměřenost stylu 

každého účastníka 

• Příprava akčního plánu 

každého účastníka 
 

Vedení týmu 

• Různé styly vedení: kdy a jak je 

používat ve skupinových 

situacích 

• Zpětná vazba ohledně 

řízení týmu / motivace 

 

 
*Před zahá jením programu jsou účastníci požádáni o vyplnění dotazníku: „Vlastní Analýza.“ Navíc pět jeho/jej ích kolegů je také požádáno o vyplnění dotazníku: „Analýza ostatní.“ Odpovědi 
jsou analyzovány a použi ty k identifikaci hlavního stylu vedení  každého účastníka. 

 

 
 

PROČ VYBRAT DYNARGII 
 

 
 

 Kvalita: Naše workshopy jsou soustavně hodnoceny 3 ze 4 nebo vyšší 
 

 
 

 Zkušenosti: Naši certifikovaní konzultanti mají alespoň 5 let předchozí odborné praxe  
 

 
 Dlouhověkost: 75 % našich konzultantů s námi zůstává po dobu 5 let nebo déle 

 

  

 Mezinárodní Přístup: Dynargie byla utvářena na 4 kontinentech, 14 časových pásmech a v 11 jazycích 
 

 
 
 

O DYNARGII 
 

Po 35 letech dynamického rozvoje má dnešní Dynargie globální síť se zastoupením od Jakarty po Mexico City, 

se silnou přítomností v Evropě. V ČR úspěšně působíme již 25 let a zaměstnáváme špičkové lektory, kteří 

dokážou odhalit a plně rozvinout potenciál koučovaných. Našimi tréninkovými metodami optimalizujeme 

procesy ve vedení firem, zjednodušujeme komunikaci a zlepšujeme obchodní dovednosti našich obchodních 

partnerů. Tím přispíváme k lepším obchodním výsledkům svých zákazníků. 
 
 
 

www.dynargie.cz 

 

http://www.dynargie./

