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MANAŽERSKÝ VÝCVIK – II. ROČNÍK 
Dosahování výsledků prostřednictvím druhých lidí 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
Manažerský výcvik je vytvořen za účelem zvyšování efektivity, produktivity a kvality 
manažerů v organizaci. Staví rozvoj na dosavadních znalostech a zkušenostech,  
k nimž dodává systémové a ucelené vzdělání v oblasti manažerských hard-  
a soft-skills, a to včetně metodické podpory. 

Zatímco první ročník manažerského výcviku se zaměřoval zejména na práci 
manažera v rámci svého oddělení (přijetí zodpovědnosti, tvorba strategických cílů 
pro podřízené a jejich dosahování prostřednictvím pravidelných manažerských 
rozhovorů), druhý ročník toto precizuje a zaměřuje se na systémové pojetí 
manažerské práce – nastavení a optimalizaci vztahů, spolupráce, komunikace  
a koordinace napříč jednotlivými odděleními.  

Po skončení druhého ročníku jsou účastnici schopni zejména:  

» Uvědomovat si, že jejich oddělení je součástí většího celku, a v závislosti  
na tomto celku řízení svého oddělení optimalizovat.  

» Vytvářet plnohodnotnou manažerskou strategii oddělení v provazbě na strategii 
společnosti a na potřebách vnitřních klíčových odběratelů. Od této strategie pak 
odvozovat dlouhodobé cíle pro jednotlivé podřízené.  

» Svým vystupováním profesionálně reprezentovat společnost a svoje oddělení,  
a šířit tak dovnitř společnosti povědomí o pozitivních výsledcích oddělení, 
připravovaných a realizovaných změnách, popř. komplikacích a způsobech 
jejich řešení.   

» Nastavit a přivést k životu systém porad, které jsou smysluplné, efektivně řízené 
a z hlediska koordinace prokazatelně podporují zvyšování výkonu společnosti.  

PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN 
Druhý ročník manažerského výcviku je určen pro vybrané absolventy ročníku 
prvního, kteří na sobě chtějí a potřebují dále pracovat, a kteří mají předpoklady pro 
systémovější manažerskou práci.  

KONCEPCE VÝCVIKU 
Cca devítiměsíční program (celkem 90 hodin) ve skupině do osmi účastníků je 
realizován v šesti dvoudenních soustředěních s odstupem cca 1,5 měsíce. První tři 
soustředění jsou výuková a tréninková (přednášky, semináře a praktická cvičení, 
celkem 45 hodin), poslední tři soustředění jsou supervizní (supervize videonahrávek 
nebo kazuistik, celkem 45 hodin).  

Osvědčeným časovým harmonogramem je: první den 10:00 – 18:00, druhý den  
9:00 – 16:00, vždy s hodinovou pauzou na oběd. Určitě doporučujeme realizaci 
programu mimo prostory společnosti, s přespáním, v klidném a příjemném 
prostředí. Extima umí doporučit vyzkoušené rodinné penziony v blízkosti Prahy.   

Manažerský výcvik je ukončen písemnou závěrečnou prací, praktickou zkouškou  
a obhajobou skutečných a prokazatelných změn v reálné praxi, kterou oponuje 
reprezentant společnosti. 
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VÝSTUPY II. ROČNÍKU VÝCVIKU 

Absolvent umí využívat manažerské myšlení a jednání ve standardních situacích 
v rámci svého oddělení a v provázanosti na firemní strategii a na ostatní oddělení. 
Je schopen být dobrým reprezentantem společnosti a svého oddělení v rámci 
svého vystupování a principů vnitřního marketingu. Má nastavený smysluplný 
systém porad, jímž zajišťuje efektivní koordinaci procesů a tlak na výkon oddělení.   

Absolvent zejména: 

» Má vytvořenou a schválenou dlouhodobou koncepci – manažerskou strategii 
svého oddělení, navázanou na firemní strategický rámec a potřeby klíčových 
odběratelů.  

» Má zmapovány své odběratele a prokazatelně se o ně stará; zná své dodavatele 
a prokazatelně si je řídí.  

» Se svými lidmi má nastaveny dlouhodobé rozvojové cíle (objednávky 
zadavatele), které pomocí intervalového řízení naplňuje tak, aby byla dosažena 
koncepce celého oddělení.  

» Uvědomuje si svou zodpovědnost za roli manažera a má větší odvahu vyjednaně 
optimalizovat a měnit fungování svého oddělení (struktura, pracovníci, procesy, 
specializace apod.). 

» Uvědomuje si svou zodpovědnost za vztahy v rámci společnosti. Zná a prakticky 
využívá principy tvorby vnitřních koalic vedoucích k optimalizaci spolupráce  
a k synergii.  

» Uvědomuje si svou zodpovědnost za vnitřní marketing svého oddělení.  
Je schopen profesionálně reprezentovat své oddělení na platformách k tomu 
určených.  

» Zná a je schopen využívat principy moderní, poutavé a efektivní prezentace, a to 
i tam, kde tato prezentace není očekávána.  

» Dokáže do společnosti šířit povědomí o úspěších svého oddělení, 
připravovaných nebo realizovaných změnách, popř. komplikacích a způsobech 
jejich řešení. 

» Má v oddělení nastavený smysluplný systém porad zajišťující efektivní 
koordinaci procesů a tlak na výkonnost jak celého oddělení, tak popř. jeho 
jednotlivých složek.  

» Ví a prokazatelně umí poradu připravit, řídit a využít její výsledky. Zná různé typy 
příspěvků na poradu a umí svůj způsob práce těmto typům přizpůsobovat. 
Preventuje nejčastější rizika a pokud v průběhu porady nastanou, umí s nimi 
smysluplně pracovat.   

» Je schopen cíleně a profesionálně rozvíjet své pracovníky po stránce odborné, 
dovednostní a osobnostní prostřednictvím aktivizace zdrojů a potenciálu těchto 
pracovníků; zároveň umí určit, zda je reálné požadované změny pro daného 
pracovníka naplnit.  

» Ještě více zvýší své sebevědomí a sebejistotu při jednání s podřízenými, stane 
se reprezentantem společnosti vůči zaměstnancům.  

» Je pro zaměstnance transparentní, čitelný, otevřený, vysvětluje a dále pracuje se 
smysly cílů a úkolů, s výsledky nakládá dle předem stanovených pravidel.  

» Zlepší sebereflexi (přemýšlení o tom, co, proč a jak dělá, zda je to 
to  nejužitečnější a co nebo jak by mohlo být jinak).  

» Cíleně pracuje s vlastní sebeorganizací (efektivní využívání času, schopnost 
vybrat si ze života „to důležité“, řízení komunikace, delegování práce, hodnocení 
výkonu, práce na poradách apod.).   
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OBSAH VÝCVIKU – VÝCVIKOVÝ PROGRAM 

» 1. soustředění: Manažerská koncepce a strategie oddělení:  
Model koncepce a strategie oddělení. Co vše musí/může být součástí 
koncepce (struktura, lidi, odbornost, finance, procesy, specializace apod.). 
Požadavky dané strategickým rámcem (majitelské zadání, vize, poslání, 
hodnoty, firemní systém a firemní kultura), požadavky liniového manažera, 
požadavky vyplývající z odběratelsko-dodavatelských vztahů v rámci 
společnosti. Stabilizace vs. inovace. Proces schvalování koncepce. Nutná 
úprava objednávek zadavatele nezbytných pro úspěšné naplnění koncepce 
oddělení. Tvorba vlastní manažerské strategie oddělení.  

» 2. soustředění: Profesionální komunikace:  
Manažer jako reprezentant oddělení (a společnosti). Vnitřní marketing a prodej 
jako nezbytná podmínka spolupráce a fungování odběratelsko-
dodavatelských vztahů. Klíčové platformy a odběratelé. Principy a techniky 
profesionální prezentace (příprava, smysl a cíl, publikum, zájem a zaujetí, 
pomůcky…). Specifika práce s úspěchem, změnou, krizí a rutinou. Tréning 
vlastního vystupování, komunikace, prezentace. Tréning představování 
strategie oddělení.  

» 3. soustředění: Porady:  
Typy porad a jejich smysl. Kdy porady dělat a kdy ne. Porada jako klíčový nástroj 
manažera pro koordinaci procesů a zajišťování výkonnosti oddělení. Metodika 
přípravy a řízení porady. Zodpovědnost manažera --- efektivita i atmosféra. 
Nejčastější rizika, jejich prevence a zvládání. Jak přenastavit či optimalizovat 
stávající systém porad. Tréning přípravy a řízení porady.  

» 4. a 5. soustředění: Supervize:  
Rozvojová supervize (naživo, videonahrávky nebo kazuistiky) reálných 
manažerských koncepcí, objednávek zadavatele, vystoupení/prezentací  
a porad.  

» 6. soustředění: Závěrečná zkouška a supervize:  
Závěrečná zkouška - osvědčující supervize videonahrávek systémové 
manažerské práce a prokázání aplikace získaných principů v reálné praxi.  

 
VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU 

 

     Martin Chochola 
 

    Petr Hložánek 

 
  

https://www.linkedin.com/in/martinchochola
https://www.linkedin.com/in/martinchochola
https://www.facebook.com/martin.chochola.50
https://www.linkedin.com/in/petrhlozanek/
https://www.linkedin.com/in/petrhlozanek/
https://www.facebook.com/petr.hlozanek.3
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PROVÁZÁNÍ S REÁLNOU PRAXÍ 

Efektivita a úspěšnost druhého ročníku Manažerského výcviku je přímo úměrná 
ochotě a připravenosti Zadavatele tento program podporovat a vyžadovat aplikaci 
získaných poznatků v praxi účastníků. Proto:  

Zadavatel – rozhodovatel na straně zákazníka - obdrží od Extimy v dostatečném 
předstihu písemný materiál "Co je dobré vědět před prvním soustředěním 
Manažerského výcviku", s kterým každého účastníka individuálně seznámí a připraví. 
Pro představu:  

» Každému účastníkovi individuálně musí být "prodán" smysl programu.  

» Nastaveny cíle, jejichž splnění má po skončení výcviku prokázat.  

» Nabídnuta podpora (co při potížích, komplikacích…). 

» Domluveny podmínky (např.: absolvování programu nutná podmínka  
pro manažerskou pozici, ne však plně dostačující; samotné absolvování nedává 
účastníkovi nárok na manažerskou pozici; co při odstoupení  
v průběhu programu apod.). 

Po každém výcvikovém soustředění dostanou účastníci sadu "výcvikových úkolů", 
jejichž smyslem je podpora aplikace získaných poznatků v manažerské praxi 
účastníků.  Část těchto úkolů vyžaduje aktivní spolupráci zadavatele nebo jeho 
formální rozhodnutí. Splnění úkolů reportují účastníci Zadavateli, v kopii Extimě.  
Za ne/splnění těchto domácích úkolů je vždy zodpovědný Zadavatel. Přesné znění 
těchto úkolů bude mít Zadavatel předem k dispozici, stejně jako kompletní studijní 
a výcvikové materiály účastníků.  

Zadavatel dostává před každým soustředěním report o plnění výcvikových úkolů, 
má tak přehled o pokrocích jednotlivých účastníků, jak programem prochází i jakých 
úspěchů dosahují. Může tak podporovat účastníky ve změnách a v aplikaci do praxe. 

Po každém soustředění podá Zadavateli realizující konzultant report o průběhu 
soustředění, a to včetně doporučení, upozornění na rizika a návrhů, jak postupovat 
dále. Optimálně ústně, ihned po ukončení daného soustředění.   

Zadavatel bude zastávat na posledním soustředění roli oponenta při procesu 
osvědčování, jejímž obsahem bude posouzení a popsání skutečných  
a prokazatelných změn v reálné praxi jednotlivých účastníků - tj. faktická a reálná 
připravenost pro pozici manažera.  
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PROFIL SPOLEČNOSTI 
Měníme manažerský svět 

Od roku 1996 spoluvytváříme standardy manažerského světa. Učíme manažery,  
jak z podřízených dělat úspěšné, výkonné a motivované lidi. Jsme specialisté  
na komplexní transformace (změnové projekty) firem a organizací. Věnujeme  
se rozvojovým, vzdělávacím a poradenským projektům pro podnikání  
a management. 

Nekompromisně vedeme manažery k vysoké efektivitě, ke kvalitním výsledkům  
a důsledné práci s lidmi. U manažerů zajišťujeme samostatnost, kompetentnost, 
100% převzetí zodpovědnosti za výsledky svých podřízených a za odbornost celého 
týmu.  

Od samého počátku patří Extima mezi průkopníky a hlavní lídry manageringu  
a koučování na českém a slovenském trhu. Svým přístupem a zkušenostmi s řízením 
sociálních systémů dosahujeme vysoké účinnosti. Pomáháme lidem zvládat 
náročné role v práci i v soukromí. Aplikujeme systemický přístup do firem, 
neziskových organizací, škol i pomáhajících institucí. 

Posláním Extimy je být svým zákazníkům partnerem s vysokou odborností. Umíme 
efektivně a příjemně předat to nejlepší, co je současná věda i praxe schopna 
nabídnout. Smyslem práce konzultantů Extimy je pomoci lidem a firmám adaptovat 
se na nové, tvrdší podmínky a požadavky moderní doby. 

 
 
 

KONTAKT 

Hana Štěpánová Danica Babicová  

Office manažerka Obchodní ředitelka  
+420 604 921 019 +420 608 746 844  
info@extima.cz  babicova@extima.cz   

Extima CZ, s.r.o. 

Sídlo: Poběžovická 1481/21, 148 00 Praha 4 
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 LIDÉ V EXTIMĚ 
 

 

   

 SIMONA PARMOVÁ MARTIN CHOCHOLA 
 Ředitelka Odbornost   
 Senior konzultant, poradce Senior konzultant, poradce  
 pro business a management, pro management, kouč, psycholog 
 kouč a supervizor psychoterapeut a supervizor  

 

   

DANICA BABICOVÁ JANA VÍCHOVÁ PETR HLOŽÁNEK 
Obchod Komunikace Strategie 
Senior konzultant, poradce Senior konzultant, kouč,  Senior konzultant, kouč, 
pro business, kouč, poradce pro management poradce pro management, 
psycholog, supervizor a komunikaci obchod a marketing 

 

   
 

LENKA PAVLÍČKOVÁ MARIE BAY HANA ŠTĚPÁNOVÁ 
Environment Marketing Office 
Konzultant, kouč, poradce Řízení marketingových Zákaznická podpora, 
pro management, životní  aktivit firmy, sociální sítě,  řízení odběratelsko- 
prostředí a udržitelný rozvoj péče o brand dodavatelských vztahů 
 

 

https://www.linkedin.com/in/simonaparmova
https://www.linkedin.com/in/martinchochola
https://www.linkedin.com/in/danicababicova/
https://www.linkedin.com/in/janavichova/
https://www.linkedin.com/in/petrhlozanek/
https://www.linkedin.com/in/marie-bay-maleckova-61714914/
https://www.linkedin.com/in/hanastepanova/
https://www.linkedin.com/in/lenka-pavl%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1-7a4538196/
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PRODUKTY A SLUŽBY EXTIMY 
Extima CZ a její konzultanti poskytují zájemcům široké, navzájem provázané  
a výrazně se podporující produkty a služby. Zde jsou rámcově rozděleny do několika 
kategorií podle obsahu i formy spolupráce. 

Můžete využít:  

» změnové, transformační, rozvojové a další projekty jako způsob 
systémového přístupu k zásadním změnám firem i jako způsob prvotních 
inspirací a efektivních zásahů - např. projekty resystemizace - dlouhodobé 
projekty zaměřené na změnu myšlení sociálního systému organizace (lidí), 
která je nezbytná, pokud chce firma trvale dosahovat špičkových výkonů,  

» individuální i skupinové koučování jako cestu k vyšší osobní kompetenci  
a lepšímu využití osobního potenciálu (systemické a komplexní koučování),  

» výcviky v manageringu, v koučování, v komunikaci a v businessovém 
myšlení a chování -  střednědobé i dlouhodobé na úrovni postgraduálního 
studia, které v rozhodujících oblastech podnikání formují účastníky  
v profesionály (Systemické výcvikové programy, Manažerský výcvikový 
program, Komunikační excelence, Strategický business),  

» moderní e-programy: Úspěšný člověk – ve 13 lekcí zdarma můžete pracovat 
na schopnostech, které potřebuje rozvíjet skoro každý: rodič, podnikatel, 
manažer, specialista, pracovník, student; Úspěšný manažer – kompletní 
manažerské vzdělání pro vedoucí pracovníky, nadřízené, ředitele, 
manažery, personalisty, vedoucí, teamleadery, mistry),  

» intenzivní kurzy a workshopy jako způsob získání nových postojů, 
dovedností a znalostí (ucelená škola Time managementu IV. generace),  

» poradenství zaměřené na rychlé a účinné změny, které dnešní způsob 
práce vyžaduje,  

» screeningy firemního systému, rozvojové audity - systémové a personální 
audity zaměřené na diagnostiku všech zdrojů využitelných při dalším 
rozvoji firem (časové snímky, systémy hodnocení pracovníků, systémy 
motivace, odměňování a osobní odpovědnosti, programy vnitrofiremního 
vzdělávání a růstu kvalifikace, adaptační program nových zaměstnanců, 
systémově personální metodiky),  

» rozvojová střediska (development centra) - cílem je zvýšit pracovní 
výkonnost, a to formou podpory a rozvoje perspektivních lidských zdrojů; 
podobně můžete využít systém zpětné vazby formou 360°,  

» systemické profesiogramy - popisy pracovních pozic z hlediska 
odběratelsko-dodavatelských vztahů uvnitř i vně firemního sociálního 
systému, analýza procesů a pozičních vztahů, vypracování typizovaných 
pozic a obecných profesiogramů  s kvalifikačními požadavky,   

» systemické kariérové plány - reflexe a tvorba plánů profesionálního  
a pozičního růstu pracovníků nejméně na tři roky, může sloužit k plánování 
lidských zdrojů zákazníka ve střednědobé strategii 3 - 5 let,   

» nedílnou součástí Extimy je také systemická poradna pro osobní, vztahové 
a rodinné záležitosti, která doplňuje poradenské zaměření speciálními 
službami zaměřenými na problémy soukromého charakteru.  
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