
 

 

Některé hvězdy svítí více a některé méně 

Expertis a rozvoj leaderů na cestě k moudrému businessu 
Leader je člověk-originál. Originál v tom, co a jak dělá. Leader má schopnost udělat něco, na co si jiní netroufají. Leader 
vyzařuje cosi, co ostatní láká. Chtějí se s ním spojit, chtějí patřit do jeho světa. Jsou to atomy s vysokou přitažlivostí. A to 
v každém společenství. Z jistých pozorování zajímavých světových leadrů vzešel následující model 5 kompetencí leadra, o které 
se s vámi chci podělit. 

Co mají úspěšní leadeři společného? 

1. Focused drive, tedy srdce zapálené pro věc, pozitivní myšlení a nezlomného ducha, houževnatost. 

2. Emoční inteligenci, schopnost empatie a navazování dobrých vztahů, zná své emoce a umí je ovládat. 

3. Vliv a důvěryhodnost, vzbuzuje důvěru a respekt, jedná v rámci svých jasných hodnot, je konzistentní. 

4. Koncepční myšlení, má vize, nadhled, schopnost řešit příčiny problémů.  

5. Systémové myšlení, tedy musí umět zvládat každodenní manažerské řemeslo. 

My v Expertisu se v rámci naší práce věnujeme právě těmto kompetencím a jejich rozvoji, přičemž máme na paměti především 
integritu leadrů a leadryň. Klademe důraz na jejich autenticitu, intuici a přirozenost, na jejich talent a tvořivost, souznění jejich 
osobnosti s vizemi, hodnotami a praxí. To je základ expertisího přístupu. Celý text… 
 

Moudrost a Moudrý business 
„V kontextu Rozvoje leadrů na cestě k Moudrému businessu je dobré se ptát: Co je to Moudrost? 
Co je to Moudrý business? Moudrost je velmi široce řečeno získaná, prožitá a zvědomělá zkušenost. 
A při cestování za Moudrým businessem jde o to podívat se, jak od mechanistického businessu 
přejít k businessu, který je dělaný hlavou a srdcem, tedy moudře. Objevovat moudrost 
v zákonitostech přírody a v tradičních společenstvích. 

A tak zkoumáme, jak v businessu a podnikání fungují principy, které nesou a přinášejí 
moudrost.K těmto principům počítáme především jednoduchost, užitečnost, synchronicitu, 
udržování hodnot, rovnováhu a harmonii jak vnitřní, tak vnější, síťování a spolutvoření. K firmě 

přistupujeme jako k živému organismu.“ 

Lenka Papadakisová, majitelka EXPERTIS 
 

  

Rozvíjíme leadery (manažery, majitele) – jejich autenticitu, tvořivost, leadership v kontextu moudrého, tedy 
prosperujícího, užitečného businessu, který stojí na principech: jednoduchost, synchronicita, rovnováha 

a harmonie, síťování, spolu-tvoření, vzájemně k užitku. A tyto principy zkoumáme a zvědomujeme v denní praxi. 

Jak to děláme v Expertisu? 
Rozvojové programy 

Program prosperity podnikatelů, dlouhodobý program Emoční Leadership, Autentický Leadership, zkušenostní programy 
leadrovství ve spojení s netypickými situacemi (koně, malování, bojové umění) vitalizační, energetizující programy. 

Inspirativní workshopy 
Dynamika bohatství, Produktový management k odměňování, Hodnotový management, Strategic Performance Leadership. 

Individuální práce 
Executivní koučink a mentorink, Osobní interview, Práce s talentem v podnikání, 360° zpětná vazba, Facilitace a moderace 
meetingů, Konzultace a řešení konkrétních situací. 

 

http://www.expertis.cz/clanek/Neketer-hvezdy-sviti-vice-a-nektere-mene


  

Leaderovství je běh na půl míle 
Kateřina Jonášová, publicistka, redaktorka 

Co je pro mě Moudrý business? 

Moudrý business je jako dobré víno, výborně chutná, ale taky něco stojí. Je to nestereotypní spojení 
slov, která jsou na pohled neslučitelná. Business přeci nebývá moudrý, je to honba za zlatým teletem 
bez ohledu na moudrost, business je dravý a divoký... Moudrý business je tedy jako spojení kovu a 
peří, jemnosti a sily, něco tvrdého, co je zjemňováno něčím měkkým, ne poddajným, ale spíše 
hlubokým a citlivým. Slovo moudrý dává slovu business gloriolu, noblesu. Číst celý text… 

 

  

Strategická spolupráce Expertis a Shine vstoupila do další fáze 

Po 8 letech systematické, velice úspěšné spolupráce jsme přistoupili k tomu, že uplatníme sami na sobě principy Moudrého 
businessu, a to jednoduchost a vytváření sítí. 
 
Projektové řízení je od 1. září 2010 vyňato z portfolia služeb EXPERTISU a kurzy a služby projektového řízení jsou poskytovány 
zcela samostatně pod značkou SHINE, kterou profilujeme jako specialistu na rozvoj projektové kultury. EXPERTIS se profiluje 
jako specialista na rozvoj leaderů a Moudrého businessu. Naše spolupráce  zůstává i nadále na úrovni strategického 
a obchodního partnerství a při realizaci komplexních projektů. Celý text… 

 
Šárka Pojerová zastupuje obě tyto značky. „Na jaře 2010 jsem dostala zprávu od majitelů obou partnerských subjektů – Lenky 
(Expertis) a Josefa (Shine). Z jednoho velkého, pevného „domu“ postavíme ..“ Celý text... 

 

  

 

Strategic Performance Leadership 
Intenzivní workshop 24.–26. listopadu 2010 
 

„Strategické plány nezůstávají jen na papíře, ale ožívají a rezonují s celou organizací.“ 
 
Jak analyzovat strategickou pozici firmy, jak vytvořit nejlepší rámec pro výsledky a výkonnost? 
Jak být špičkovým leadrem a prosadit odpovídající strategii úspěchu? 
Strategic Performance Leadership je náročné umění špičkového výkonu, koho by nezajímalo se ho naučit? 
 

Přečtěte si rozhovor o programu Strategic Performance Leadership, které do České republiky pod vlajkou Expertisu přináší 
mezinárodní konzultant Clive G. Holt. 
  
Přihlašte se a zažijete aktuální a funkční metody strategického řízení, ověřené přístupy, sdílení zkušeností a praktické ukázky. 
Získáte know-how i možnost konzultace aplikace poznatků do praxe. 
Více informací o Strategic Performance Leadershipu… Přihlásit se… 
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http://www.expertis.cz/clanek/Leadrovstvi-je-beh-na-pul-mile
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http://www.expertis.cz/anotace/Strategicky-leadership/Strategic-Performance-Leadership
http://www.expertis.cz/objednavky/objednavka_strategic_performance_leadership_program.htm
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„Nedostatek a omezení mohou existovat jen když pro ně vytvoříme místo ve své mysli. 

A totéž platí pro hojnost a bohatství.“ Bob Proctor (Další citáty…) 

2 x Jonathan Livingston Racek   
J. L. Racek Richarda Bacha je silný osobní příběh, ke kterému se opakovaně a po léta vracím. Rezonuje se 
mnou. Vzpomínám si, jak můj syn tu tenkou knížečku četl, když mu bylo 12 let, a byl jí nesmírně zasažen. 
Pokud jste podobnými příznivci tohoto příběhu o osobní svobodě a odvaze, předkládám pozvání k jeho dvěma 
různým zpracováním. 

Prvním je experimentální zpracování Racka v režii Jaroslava Duška s 
neslyšícími. Je to nádherný, jedinečný prožitek, který všem vřele doporučuji.Druhým zpracováním je 
audiokniha Jonathan Livingston Racek namluvená Sašou Rašilovem vzešlá z vydavatelství 
Tympanum. Vždy, když tento příběh poslouchám, vnímám jeho další rozměr a to, co ve mně 
rozeznívá. Více o tomto díle… 

Lenka Papadakisová 

 

  

 

 

Emoční leadership 

„Rozvíjet a tvořit svou osobnost znamená 

být si vědom, kým jsem v každé situaci.“ 
Opět otevíráme 5modulový program. 

Emanuel Byrtus, zahájení 9. 11. 2010 
 

Dynamika bohatství v podnikání 

8 jedinečných cest k přirozenému 

bohatství a smysluplnému podnikání. 

Jan Polák, termín 12. 10. 2010 

 

Leadership a management výkonnosti 

Řízení výkonnosti prostřednictvím 
koučování. Zapojit lidi do řešení 
a odpovědnosti za výsledek. Program 
dávkovaného učení 2 dny + 3x telelekce. 

Vladimír Tuka, zahájení 5. 10. 2010 
 

Produktový management 

Rozdělení odpovědností a pravomocí 
s důrazem na zodpovědnost za výsledek 
práce. Jasná specifikace výsledků práce 
(produktů) s propojením na odměňování.  

Roman Pihan, termín 5. 10. 2010 

 

Autentický projev a osobní charisma 

„Druzí dříve nebo později zapomenou, co 

jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se v 
naší společnosti cítili.“ 

Robert Sättler, zahájení 11. 11. 2010 
 

Sebemotivace 

Udělat si vnitřní inventuru svého „paliva“ 

– osobních zdrojů motivace. Máte potřebu 
motivovat druhé? Nejlepší je začít u sebe… 

Jitka Jilemická, termín 6. 10. 2010 

 

22.–23. 9. 

30. 9. 

5.–6. 10. 

5. 10. 

6. 10. 

12. 10. 

18. 10. 

21.–22. 10. 

Emoční leadership II 

Intenzivní Trénink Koučů 

Leadership výkonnosti 

Produktový management 

Sebemotivace aneb Jak nevyhasnout a hořet 

Dynamika bohatství v podnikání 

Management emocí 

Asertivní prosazení 

Další programy naleznete v Kalendáři 

Vybrali jste si z naší nabídky? Kontaktujte Mgr. Šárku Pojerovou: sarka.pojerova@expertis.cz, tel.: 603 711 594. 
Budeme rádi za Vaše ohlasy, dotazy a nápady. Děkujeme. 

 

http://www.expertis.cz/Novinky-a-inspirace/Citaty
http://www.expertis.cz/Divadlo
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http://www.expertis.cz/Kalendar-kurzu.aspx
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Doporučujeme kurzy našeho partnera pro projektové řízení 

Příprava k certifikaci projektových manažerů podle IPMA 
Praktický trénink vás připraví k písemné zkoušce, dokážete kvalitně zpracovat dokumentaci pro certifikaci ve stupních D, C a B 
podle International Project Management Association (IPMA). Budete znát přesné požadavky k ústní zkoušce IPMA. 
Termíny: 15. 10. + 11.–12. 11.,  a  30. 11.–2. 12. 
 
PMP®/CAPM® Exam Preparation 
Budete prakticky připraveni pro certifikaci projektových manažerů, k písemnému testu PMI® ve stupni PMP®/CAPM®. 
Realizace kurzu v ČJ i AJ. Termíny: 21. 9.–23. 9. a 7. 12.–9. 12. 
 
Strategické projektové řízení 
Kurz propojuje strategické a projektové řízení, je nejpřínosnější pro vrcholové manažery a senior projektové manažery. 
Zaměření vychází z úrovně studia MBA, kde je součástí Executive MBA na Brno Business School. Termín: 25. 11.–26. 11. 
 
Kontaktujte SHINE Consulting, Šárka Pojerová: sarka.pojerova@shine.cz. 

 

 

Expertis News redakce: Kateřina Jonášová, Lenka Papadakisová, Barbora Krieglerová. 
Technické řešení: Kateřina Farská a studio Hrana. 
EXPERTIS PRAHA, Kafkova 16, 160 00 Praha 6, www.expertis.cz, expertis@expertis.cz, tel.: 224 315 616. 

 

 

Tyto Expertis News jste dostali, protože jste společnosti EXPERTIS PRAHA udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Pokud nechcete nadále dostávat od společnosti EXPERTIS PRAHA informace tohoto 

typu, klikněte zde. 
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