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Seznamte se s konceptem situačního vedení,  
který je základem pro váš flexibilní styl vedení týmu. 
 
Proč zvolit tento program? 

§ Seznámíte se s principy situačního vedení a jeho možnostmi při vedení lidí. 
§ Naučíte se efektivněji přemýšlet o potenciálu svých lidí, o tom, jak jsou připraveni na zvládání 

pracovních situací a jaký přístup jim umožní podat následný odpovídající výkon. 
§ Naučíte se lidi motivovat k převzetí zodpovědnosti, posílení samostatnosti, zájmu o vlastní 

práci i výkonnost celého týmu. 
§ Poznáte přístup, který umožňuje pracovat s respektem k potenciálu člověka a podporuje jeho 

tvořivost a tah na výsledek. 
§ Prohloubíte své sebepoznání a posílíte svůj lídrovský potenciál. 

 
Komu je určen  

§ Projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří si 
chtějí rozšířit znalosti v oblasti jednání s partnery.  
 
Témata 

§ Vedení lidí, význam stylu vedení na výkonnost lidí, týmu, vývoje stylů vedení 
§ Principy situačního vedení – povaha úkolu, určení zralosti spolupracovníků a volba 

odpovídajícího stylu 
§ Jak stanovit zralost spolupracovníka v konkrétní pracovní situaci 
§ Práce s indikátory zralosti, čeho si všímat v oblasti schopností, co vše obsahuje ochota 

spolupracovníka 
§ Jednotlivé styly vedení – jejich obsah, přístup a manažerské nástroje 
§ Diagnostika vlastního stylu vedení – preference vlastního stylu, flexibilita ve využívání stylů 
§ Aplikace situačního vedení na vybrané manažerské nástroje a do každodenní práce manažera 
§ Tvorba vlastního rozvojového plánu ve vazbě na poznatky situačního vedení 

 
Metody a techniky 

§ Učení se na základě vlastní zkušenosti je jednou z nejefektivnějších tréninkových metod, 
hlavně, je-li spojeno s videoanalýzou a zpětnou vazbou. Používá se diagnostika, řešení 
modelových situací, moderovaná diskuze, rozbor – videoanalýza, výklad zásadních pojmů. 

§ V posílení dovedností, prohloubení reflexe a stanovení cílů rozvoje pomáhají rozhovory vedené 
„sparring partnerem“ či lektorem. 

§ Účastníci ve skupině sdílejí vlastní postupy z dané oblasti, ostatní účastníci je doplňují o vlastní 
zkušenost, lektor vše shrnuje a rozvíjí. 

§ Strukturované studijní materiály zpracované lektory, cvičení, příklady, pracovní listy, testy a 
odborná literatura pro samostudium. Používáme metodické filmy a jejich rozbor. 
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