
 

 

„V posledních dnech si pozorněji všímám toho, že většina lidí má potřebu hlavně „něco“ dělat. A že 
nemají trpělivost nejprve si vyjasnit, co to „něco“ má být, co má přinést, k čemu bude sloužit, s jakým 
záměrem se to dělá. Čas věnovaný tomu, co to „něco“ má být, se jim zdá zbytečný, neefektivní, dlouhý, 
otravný. A tak se velmi často stane, že výsledkem takového pracovního nadšení je práce, kterou vlastně 
ani nepotřebujete. Práce, která stála hodně úsilí i peněz. Mám ráda experimenty, ale také vidím rozdíl v 
tom, když máte jasný záměr a cíl takového experimentu a když hlavně „něco“ děláte. Ať je to cokoli. 
Znáte to taky? Přemýšlím, odkud se tento návyk vzal? A jak nás v určitých oblastech limituje. Připomíná 
mi to pořekadlo: „Za hodně práce, málo muziky“. Pojďte s námi zkusit toto myšlení o práci pro práci 
změnit…“ 

Lenka Papadakisová, ředitelka Expertisu 

Z OBSAHU: Zaměřujeme se na strategický rozvoj projektové kultury, Žijeme revoluční trendy síťování a virtuálních týmů, 
Jako jediní v ČR nabízíme akreditaci obou světových autorit v certifikaci projektových manažerů, Modernizujeme národní 
standardy kompetencí projektových manažerů, Naši klienti jsou úspěšní u certifikačních zkoušek, Aktuální kalendář 
otevřených kurzů 

 

 

Projektové řízení – 5 aktualit 
 

1.  ROZVOJ PROJEKTOVÉ KULTURY 

„Projektové řízení se stává jedním z klíčových strategických nástrojů pro dosahování cílů organizace.  

Stále více je opouštěn model klasického „školení“ s orientací na softwarové nástroje na podporu 
projektového řízení, případně na produkci rozsáhlých metodik pro řízení projektů projektovou kanceláří.  

Do popředí se dostává systematický rozvoj projektové kultury, což je kombinace: 
� dlouhodobého rozvoje kompetencí projektového řízení s vazbou na mezinárodní certifikaci  
� poradenství, směřujícímu ke konkrétnímu řešení klienta 

Aktuálně je největší zájem o mezinárodně akreditované vzdělávací programy, které jsou navázány buď na standard IPMA, 
nebo na PMI®. Přináší garanci kvality a výsledku. Projektovým manažerům pak kromě dovedností také prestižní světovou 
profesní kvalifikaci. Firmám odborníky.“ 

Ing. Josef Hajkr, Ph. D., MBA, garant programu Rozvoj projektové kultury 

 

2. NOVÁ TÉMATA PRO VAŠE PROJEKTY – VIRTUÁLNÍ A SÍŤOVÁ SPOLUPRÁCE 

V souladu s požadavky doby jsme rozšířili naše programy o nová témata, speciálně zaměřené do oblasti virtuálních  projektů. 
E-komunikace, Virtuální a síťová spolupráce, Spolupráce a sociální média, Interkulturní spolupráce a prezentace výstupů 
online projektů. 

3.  MEZINÁRODNÍ AKREDITACE PMI A IPMA JINDE NENAJDETE! 

Naše kurzy projektového řízení jsou jediné v ČR akreditovány pro oba klíčové světové standardy 

IPMA i PMI®. Podmínky pro certifikaci IPMA.  

Za naši práci hovoří výsledky!  

Úspěšnost absolventů našich kurzů při písemné části certifikace IPMA byla 86 %, což je aktuálně nejlepší hodnota ze všech 
akreditovaných firem. V roce 2009 byl ČR průměr 70 %. 

Našimi akreditovanými kurzy prošlo ve spolupráci se SHINE Consulting celkem 32 % všech osob, které následně zahájily v ČR 
proces certifikace IPMA a 50 % osob se připravovalo s námi na certifikaci B – nejvyšší stupeň doposud dostupný v ČR. 

(zdroj: informace Společnosti pro projektové řízení za rok 2009 předané akreditovaným firmám dne 3. 2. 2010.) 



4. PMA CERTIFIKACE ANGLICKY I V

Od léta 2010 bude možné v CR absolvovat celý proces mezinárodní certifikace IPMA anglicky.

Ing. Josef Hajkr tento projekt za Společnost pro projektové řízení vede.

5. Zveme vás na KONFERENCI projektového řízení: MOŽNOST nebo NUTNOST?

21.–22. dubna v Brně 

Na této konferenci povedou naši lektoři Ing. Hajkr a Ing. Motal specializovaný workshop s názvem: 
kompetencí projektového řízení a certifikační proces 

Slavnostní křest nového vydání STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO MANAŽERA
vzniku se podíleli také naši konzultanti. Standard užijete pro nastavení kompetencí projektových manažerů v
seniority, získáte přehled o nejnovější literatuře, najdete tu nástroje a techniky pro každodenní praxi a pro pochopení a 
sjednocení pojmů je tu slovníku pojmů. Více informací zde

 

Kalendář: OTEVŘENÉ KURZY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 2010

� Efektivní řízení projektů 
� Techniky vedení projektu
� Vedení projektových týmů, 
� Myšlenkové mapy pro týmovou práci,
� Pokročilé techniky proje

� Příprava k certifikaci projektových manažerů podle IPMA
� PMP®/CAPM® Exam Preparation,
� Strategické projektové řízení
� Efektivní a empatická e
� Vedení virtuálních týmů
� Sociální web pro marketing i spolupráci

 

Virtuální týmy 

 

Ať už řídíte tým, do kterého vstupují někteří lidi “zvenčí”, nebo spolupracujete s lidmi, kteří se potkávají 
téměř výhradně ve virtuálním prostředí, realita virtuálních týmů a síťové spolupráce se týká snad nás všech. 

Dan Franc, MSA, garant programů Síťová a virtuální spolupráce

Uvědomujeme si ale, co vše tento nový druh spolupráce mění v manažerské práci?

Reálná kauza z kurzu – 

Kurzy: Manažer síťové spolupráce, Efektivní a empatická e
Interkulturní spolupráce – Bridging the I-lands, Tématické večery 

 

XIII. Konference HR KNOW HOW 2010

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů

6.–8. dubna 2010 v hotelu Dorint Don Giovanni

Aktuální témata – skvělé řečníky – zahraniční know

6. dubna 2010 – Personální rozvoj a jeho výzvy pro veřejný sektor

7. dubna 2010 – HR pro business a business pro HR

8. dubna 2010 – Workshopy 

Společnost Expertis je partnerem konference. 

 

 

 

 

 

 

 

PMA CERTIFIKACE ANGLICKY I V ČR – VÝHODA PRO MEZINÁRODNÍ TÝMY 

Od léta 2010 bude možné v CR absolvovat celý proces mezinárodní certifikace IPMA anglicky.

tento projekt za Společnost pro projektové řízení vede. 

Zveme vás na KONFERENCI projektového řízení: MOŽNOST nebo NUTNOST? 

Na této konferenci povedou naši lektoři Ing. Hajkr a Ing. Motal specializovaný workshop s názvem: 
kompetencí projektového řízení a certifikační proces – zkušenosti, příklady, novinky.

STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO MANAŽERA proběhne právě tady! Na jeho 
vzniku se podíleli také naši konzultanti. Standard užijete pro nastavení kompetencí projektových manažerů v

ovější literatuře, najdete tu nástroje a techniky pro každodenní praxi a pro pochopení a 
Více informací zde. 

Kalendář: OTEVŘENÉ KURZY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 2010 

Efektivní řízení projektů Modul 1: 7.–8. 9., Modul 2: 5.–6. 10., 30 hodin (PDU) 
Techniky vedení projektu, 13.–14. 4.,15 hodin (PDU) 
Vedení projektových týmů, 25.–26. 5., 15 hodin (PDU) 
Myšlenkové mapy pro týmovou práci, 29. 6., 8 hodin (PDU) 
Pokročilé techniky projektového řízení, 4.–5. 5., 15 hodin (PDU) 

Příprava k certifikaci projektových manažerů podle IPMA, 8.–10. 6., 21 hodin
Exam Preparation, 15.–17. 6., 21 hodin (PDU) 

Strategické projektové řízení, 24.–25. 11., 15 hodin (PDU) 
Efektivní a empatická e-komunikace – 26. 4. 
Vedení virtuálních týmů – 24.–25. 5. 
Sociální web pro marketing i spolupráci – 18. 6. 

 

Virtuální týmy – nic nového. Opravdu?
 

Ať už řídíte tým, do kterého vstupují někteří lidi “zvenčí”, nebo spolupracujete s lidmi, kteří se potkávají 
téměř výhradně ve virtuálním prostředí, realita virtuálních týmů a síťové spolupráce se týká snad nás všech. 

, garant programů Síťová a virtuální spolupráce 

Uvědomujeme si ale, co vše tento nový druh spolupráce mění v manažerské práci?

 Nabídka Expertis – Celý článek… 

Efektivní a empatická e-komunikace, Vedení virtuálních týmů, Sociální web pro marketing i
Tématické večery – síťová spolupráce 

 

XIII. Konference HR KNOW HOW 2010
 

pro rozvoj lidských zdrojů pro Vás připravila: 

Dorint Don Giovanni v Praze. 

zahraniční know-how – to nejzajímavější z českého HR! 

jeho výzvy pro veřejný sektor  

business pro HR 

Společnost Expertis je partnerem konference. Více informací a přihlášku naleznete zde. 

Od léta 2010 bude možné v CR absolvovat celý proces mezinárodní certifikace IPMA anglicky. 

Na této konferenci povedou naši lektoři Ing. Hajkr a Ing. Motal specializovaný workshop s názvem: Národní standard 
. 

proběhne právě tady! Na jeho 
vzniku se podíleli také naši konzultanti. Standard užijete pro nastavení kompetencí projektových manažerů v několika úrovních 

ovější literatuře, najdete tu nástroje a techniky pro každodenní praxi a pro pochopení a 

, 30 hodin (PDU)  

10. 6., 21 hodin 

nic nového. Opravdu? 

Ať už řídíte tým, do kterého vstupují někteří lidi “zvenčí”, nebo spolupracujete s lidmi, kteří se potkávají 
téměř výhradně ve virtuálním prostředí, realita virtuálních týmů a síťové spolupráce se týká snad nás všech.  

Uvědomujeme si ale, co vše tento nový druh spolupráce mění v manažerské práci? 

Sociální web pro marketing i spolupráci, 

XIII. Konference HR KNOW HOW 2010 



 

EXPERTIS v kalendáři 
 

30. 3. 

7. 4. 

9. 4. 
12. 4. 

13. 4. 
15. 4. 

21. 4. 

21. 4. 
22. 4. 

26. 4. 
28. 4. 

28. 4. 

Leadership výkonnosti 
Vedení funkčního týmu 

Argumentace a přesvědčování 
Rétorika, verbální charisma 

Techniky vedení projektu 
Intenzivní Trénink Koučů  

Dynamika bohatství v podnikání 
Asertivní prosazení 
Intensive Coach Training 

Efektivní a empatická e-komunikace 
Emoční leadership 

Poznání a rozvoj stylů leadershipu s enneagramem 

Další otevřené kurzy naleznete v Kalendáři 
 

 

 

EXPERTIS Programy 
 

 

Emoční leadership 

“Rozvíjet a tvořit svou osobnost znamená být si vědom, kým jsem v každé situaci“. 5modulový program 
osobnostního rozvoje. 

Zahájení 28. 4. 2010. Více 

Více inspirace naleznete v lednovém newsletteru: Emoční leadership 

 

Program prosperity podnikatelů 

Program KP3 Vám umožní překonat tradiční podnikatelské bariéry – nedostatek času, zdrojů a podpory, abyste 
mohli nejen uspět, ale vychutnávat si svoji práci.  
Zahájení 14. 5. 2010. Více 

Zároveň vás zveme na workshop Dynamika bohatství v podnikání, který opakujeme 21. 4. 2010. Více 

 

Strategic Performance Leadership Program 

Strategické plány nezůstávají  jen na papíře, ale ožívají a rezonují organizací.   

Intenzivní 3denní program pro executive management zejména korporátních společností.  

Program je velmi interaktivní, co se týče obsahu i formy. Je nabitý praktickými příklady a cvičeními jak 
jednotlivců, tak i skupiny tak, aby veškeré myšlenky a přístupy mohli účastníci přenést do svých firem. 

Kurz se koná 9.–11. června 2010 a je v angličtině. Více 

 

Intenzivní trénink koučů 

„Koučování usnadňuje pozitivní změny tím, že zvyšuje kvalitu myšlení.“ Metodologie Results, koučování podle 
mozku. 

Zahájení 15. 4. 2010 v ČJ a 22. 4. 2010 v AJ. Více 

 

 

Slovník EXPERTIS: Facilitace 
 

Facilitace je umění citlivého vedení procesu jednání, workshopu k výsledku, efektivitě, nové 
kvalitě 

Slovo původem z latiny znamená ulehčovat, usnadňovat. Zde především ve smyslu usnadňovat proces 
porady, setkání, diskuse, případně i učení a rozvoje. Jde o to vést workshop, poradu, jednání tak, aby byla 
připravená, efektivně vedená, s jasnými výstupy. 

PaedDr. Jitka Jilemická, garantka programů Tvořivý výkonný tým 

Expertis facilituje – Škola facilitace 
 

 



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. 

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. 

 

 

 

 

 


