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„Leadership není jednoduše něco, co děláme. 
Schopnost rozvíjet se jako lídr je založena na osobní 
schopnosti rozvíjet se jako člověk. Cesta lídra je cestou 
osobního probouzení. Leadership přichází odněkud uvnitř nás.”
Kevin Cashman: Leadership from the Inside Out

Tak jako před deseti lety byla často skloňovaným 
pojmem v podnikatelském světě Nová ekonomika 
– spojená především s internetovými a mobilními 
technologiemi, dnešek přináší novou výzvu – 
jak obstát  ve stále silnějším konkurenčním 
prostředí, náročných, vzdělaných zákazní-
ků s velmi nízkou mírou loajality. 

Ve službách dochází k zásadní změně standardů, 
zákazník je stále náročnější a chce to své právě 
teď. Tlak na konkrétní výsledek, efektivitu. Kon-
kurenční zápolení ve stále sevřenějším prostředí. 
Cena není klíčem k úspěchu.  Existuje jiná cesta? 

My v Expertis věříme, že nová cesta je ces-
tou vnitřních hodnot. Vyžaduje zastavení a za-
myšlení. Mění se parametry podnikání, hranice 
jednotlivých oborů, podnikatelské výzvy dnešní 

doby  kladou nové nároky a vytváří nové příle-
žitosti – podnikatelské i osobní. Inspirovali jsme 
se, vyzkoušeli jsme nové principy a přístupy „na 
vlastní kůži a vlastní firmě”. Pracujeme na sobě, 
měníme se a chceme s Vámi sdílet naše zkuše-
nosti. Naše zkušenosti se budou promítat také do 
našich kurzů, seminářů a tréninků. 

Šanci uspět mají jen někteří. Nazveme je třeba 
lídry. Na velikosti firmy, oboru podnikání, místě 
v organizační struktuře nezáleží. Leadership je 
osobní.

Pokud vnitřní leadership propojíte s vizí a strate-
gií Vašeho podnikání, je šance na úspěch vysoká 
– udělali jste vše, co bylo ve Vaší moci. Před-
stavujeme Vám program Expertis Leadership. 
Leadership v pojetí Expertisu je propojen s vnitř-

ní znalostí a moudrostí v každém z nás – „leader-
ship inside out”.

Expertis Leadership podporuje osobní růst 
a zralost manažerů, pomáhá jim objevovat svůj 
leadership talent a zaměřuje se na to klíčové, 
co dělá lídra skutečným lídrem v dnešní době: 
schopnost tvořit vize, schopnost vize realizovat, 
zaměřená pozornost na výsledek, poznání sám 
sebe, umění rozpoznat a pracovat se svými emo-
cemi a emocemi druhých, vysoká důvěra v sebe, 
otevřenost a důvěra k ostatním. Jednotlivé části 
programu jsou vzájemně propojeny, staví jeden 
na druhém, rozvíjejí všechny klíčové kompeten-
ce lídra a leadershipu. Do programu jsme zapojili 
efektivní formy učení tak, aby se nová dovednost 
stala Vaší vnitřní dovedností.
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Změny v našem nejbližším okolí, i změny globální 
před nás staví nové výzvy. Nejen profesní, ale pře-
devším lidské. Pokud se v člověku spojuje osobní 
zralost, sebedůvěra, odpovědnost a schopnost 
ovlivňovat dění kolem sebe, je schopen efektivně 
vést a spolupracovat. Je na cestě od manažera 
k lídrovi. Člověk může mít všechny předpoklady 
stát se lídrem – a je jen na něm, jak tyto předpo-
klady rozvíjí a mění ve skutečný talent.

Lenka Papadakisová
ředitelka a majitelka Expertis Praha
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Expertis představuje Clive G. Holta, mezinárod-
ního mentora a konzultanta z Velké Británie, jeho 
program Strategic Performance Leadership. 
Clivův „ochutnávkový“ jednodenní workshop se 
zaměřuje na tři klíčové disciplíny s přímým dopa-
dem na výkon organizace: 

•  jak vytvořit a implementovat KPI

•  výchova výkonných leaderů

•  zavedení mentorské kultury 

Workshop je nabitý praktickými cvičeními, podí-
váte se na funkční firemní modely a dostanete 
náročné individuální a skupinové úkoly.  

Termín: 12. 1. 2010, Praha
Promo cena: 1 500 Kč

Program je v angličtině.

Clive G. Holt 
mezinárodní mentor

a konzultant pro top management
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Performance Leadership výkonnosti Vladimír Tuka 24.–25. 11. 2009

Strategic Performance Leadership Clive G. Holt 12. 1. 2010

Results Leadership a koučink Vladimír Tuka 13. 1. 2010

Řízení firmy k dosažení výsledků 
– Product management Roman Pihan 27. 1. 2010

Emoční Leadership Lenka Papadakisová 
Emanuel Byrtus 9. 2. 2010

Hodnotový leadership Miroslav Focht únor 2010

Instinkt leadera Sandra Epstein září 2010
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Listopad
Efektivní vedení workshopů 23. 11. 2009

Leadership výkonnosti 24.–25. 11. 2009

Lektorské dovednosti pro pokročilé 25.–26. 11. 2009

Klíč k úspěšné realizaci projektů z EU 
aneb vyvedeme Vás z džungle administrativy 27. 11. 2009

Situační vedení – cesta k výkonu 30. 11. 2009

Prosinec
Řešení konfliktů 1. 12. 2009

Work-life balance aneb Jak být v dobré osobní kondici 2. 12. 2009

Rétorika, verbální charisma 4. 12. 2009 

Sebemotivace aneb Jak nevyhasnout a hořet 7. 12. 2009

Vedení projektových týmů 7.–8. 12. 2009

PMI PMP/CAPM Exam Preparation 8.–10. 12. 2009

Příprava k certifikaci projektových manažerů podle IPMA 9.–11. 12. 2009

Strategické projektové řízení 1.–2. 12. 2009

Expertis. Inspirace. Energie.
Cesta k moudřejšímu podnikání, 
prosperitě a osobní svobodě.

Zamysleli jste se někdy nad tím, na kolik procent 
skutečně využíváte kapacitu svého mozku? A co 
zbývajících x %? Zkuste je s námi oživit a Vy 
i Vaše okolí se nepřestane divit. Nemluvě o dopa-
dech na manažerskou práci – efektivní komunika-
ce, umění motivace, jasné zaměření na cíl.

V půldenním setkání Vám představíme metodo-
logii Results Coaching Systems, jejíž principy 
vycházejí z nejnovějších poznatků světové vědy 
o fungování lidského mozku. Metodologie Results 
rozvíjí koučující způsob komunikace a hledání no-
vých řešení. Přínosem je efektivní komunikace, 
zaměření na podstatu, zapojení do řešení, posí-
lení zodpovědnosti, větší spokojenost a radost. 

Využijte plnou kapacitu svého myšlení!
Metodologie Results Systems Couching,  je určena 
pro společnosti, které usilují o profesní růst klíčo-
vých osob na pozicích, kde efektivnost mezilidské 
komunikace výrazně ovlivňuje konečný výsledek.  

Termín: 13. 1. 2010, Praha
Cena: 1 000 Kč

Vladimír Tuka
konzultant a kouč, ředitel RCS ČR
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Kniha Davida Rocka se stala koncem října  
7. nejžádanější knihou v USA. 

Kniha propojuje 
moderní pohled na 
fungování mozku 
s leadershipem 
a koučinkem, 
s cílenou pozorností 
na konkrétní 
uplatnění ve firmách 
– na pracovištích.
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Your Brain at Work

Moudrost v nás je nový projekt, 
který připravujeme od ledna 
2010. Sledujte novinky na 
www.expertis.cz
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Vybrali jste si z naší nabídky? 
Kontaktujte Mgr. Šárku Pojerovou: 
sarka.pojerova@expertis.cz 
tel.: 603 711 594. 
Pokud jste si z naší nabídky 
nevybrali, inspirujte také Vy nás. 
Děkujeme.
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Kafkova 16, 160 00 Praha 6
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