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„Poznávat neznamená jen něco vědět, ale měnit se tím, co člověk ví.“  
(Anthony  de Mello) 

 
V roce 2012 otevíráme kurz  

 
„HOST LEADERSHIP“ – MANAŽER 
JAKO VŮDCE NEBO JAKO KOUČ? 

 
 
Pro koho je kurz určen? 
Kurz je určen pro manažery a personalisty z komerční i neziskové sféry a pro zájemce o uplatnění 
v uvedené oblasti. 
 
Co se v kurzu naučíte? 
Kurz se zaměřuje na nový přístup k leadershipu (vůdcovství, vedení), tzv. „host leadership“ 
(hostitelské vedení – podrobněji o tomto konceptu viz. článek Marka McKergowa dostupný na 
www.dalet.cz/ke-stazeni.php). Tento přístup propojuje tvořivě prvky hrdinského leadershipu 
(inspirující vize, charisma, odvaha, osobní příklad) s protichůdným Greenleafovým pojetím 
leadershipu jako služby (péče o potřeby spolupracovníků, vytváření prostoru, posilování 
kompetencí, delegování, naslouchání…). Kromě teoretického ukotvení si účastníci budou moci 
především prakticky vyzkoušet některé konkrétní a snadno uchopitelné nástroje, které budou moci 
používat ve své každodenní práci s lidmi.  
 
Témata: 
• Leadership a/nebo management - rozdíly a možnosti vzájemného doplňování 
• Lídr jako hostitel – nová metafora propojující heroismus („heroic leadership“) a službu 

(„servant leadership“) 

• Hostitel jako inspirující vůdce – inspirace, vize, odvaha, motivace, intervence, vlastní 
seberozvoj (praktické dovednosti) 

• Hostitel jako kouč -  naslouchání, dojednávání, posilování kompetencí, rozvoj spolupracovníků 
(praktické dovednosti) 

• Jak rozlišit, kdy je vhodné být inspirujícím vůdcem a kdy koučem 
 
Rozsah: 1 den (8 h) 
 
Termín: 2.10.2012 (začátek v 9:00, předpokládané ukončení v 16:30) 
 
Místo konání: Olomouc, Jungmannova 25 (asi 5 min. pěšky od vlakového nádraží).  
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Počet účastníků: maximálně 18. 
 
 
Lektoři: 

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. 

 

Bc. Pavel Vítek 

 

 
Cena: 1 500 Kč za osobu za celý den (pro účastníky z neziskového sektoru nabízíme 
zvýhodněnou cenu 1000 Kč). 
 
Akreditace: připravuje se MPSV ČR (celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků) 
 
Jak se přihlásit? 
Vyplněnou přihlášku  a  úhradu  platby  je  třeba podle pokynů v přihlášce provést do 25.  9.  2012. 
Kapacita semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. Přihláška je k dispozici na 
www.dalet.cz  v sekci „vzdělávání“.    

 

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, terapeut, supervizor a lektor přístupu zaměřeného na řešení, absolvoval Ph.D. 

studium sociální práce se zaměřením na management a poradenství (Ostravská Univerzita), dokončuje doktorské 

studium klinické psychologie (Univerzita Palackého), absolvoval komplexní 750h výcvik v systemické terapii (ISZ), kurzy 

hypnózy (prof. Kratochvíl, Dr. Zíka) a četné další výcviky a kurzy s předními tuzemskými i zahraničními odborníky. 

Vyučuje facilitaci, leadership a poradenské a manažerské dovednosti na dvou vysokých školách (Univerzita Palackého a 

Newton College – soukromá vysoká škola managementu), má vlastní praxi, vede dlouhodobé výcviky v přístupu 

zaměřeném na řešení. 

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů a výcviků, absolvent studia 

andragogiky a komplexního 750h výcviku v systemické terapii a četných dalších výcviků a kurzů s předními tuzemskými i 

zahraničními odborníky, má více než dvacet let zkušenosti s koučováním, poradenstvím a se supervizí, vede dlouhodobé 

výcviky v přístupu zaměřeném na řešení. 


