
Manažerský  
a osobnostní  rozvoj

„Leadership není jednoduše něco, co děláme. Schopnost rozvíjet se 
jako leader je založena na osobní schopnosti rozvíjet se jako člověk. 

Leadership přichází odněkud uvnitř nás.“

Kevin Cashman



Osobnostní rozvoj

Zlepšete kvalitu osobnosti
a zlepší se vše, co v životě i v práci děláte

• Emoční leadership I./II.
• Emoční leadership: restart nejen pro manažery
• Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem I./II.
• Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace
• Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I./II.
• Autentický projev a rétorika jako osobní charisma
• Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven
• Síla sebe-důvěry
• Vztahový leadership
• Cesta k vítězství: Strach jako energie
• Hodnotový leadership
• Cesta k vítězství: Úspěch versus etika a morálka
• ENNEA večery „SEN“
• LinkedIn: Jak získat klienty a hodnotné vztahy
• Management of remote and distributed teams
• Produktový management
• Work-life balance aneb Jak být v dobré osobní kondici
• Sebemotivace a zvládání stresu
• Osobnostní individuální interview
• Hodnocení 360° ZV
• Transformační koučink
• Konzultace, koučink
• Individuální diagnostika

Začněte se změnou zevnitř ven.

Nečekejte, „až jednou” budete šťastní.
Změňte své emoční návyky a dosáhnete
spokojenosti a výsledků v životě i v práci.



Manažerský rozvoj

Navyšte svou kvalitu leadera
rozvojem klíčových kompetencí

• Emoční leadership I./II.
• Emoční leadership: restart nejen pro manažery
• Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem I./II.
• Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace
• Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven
• Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I./II.
• Autentický projev a rétorika jako osobní charisma
• Vztahový leadership
• Management of remote and distributed teams
• Cesta k vítězství: Strach jako energie
• Hodnotový leadership
• Cesta k vítězství: Úspěch versus etika a morálka
• Manažerské dovednosti pro nové manažery
• Tajemství úspěchu – Cesta od managementu k leadershipu
• Management pro pokročilé aneb Cesta k vitalitě
• Přesvědčování, argumentace a vyjednávání I./II.
• Řešení konfl iktů vyjednáváním a mediací
• Klíčové principy facilitace
• Excellent meetings
• Produktový management
• Efektivní prezentace pro pokročilé / Eff ective Presentation
• Interkulturní komunikace a spolupráce – Bridging the I-Lands
• Prevence a nástroje zvládání konfl iktu I./II.

HR poradenství

Hledáte partnera, který s vámi
nastaví rozvoj lidí ve fi rmě?

• Konzultace, koučink
• Osobnostní individuální interview
• Transformační koučink
• Produktový management
• Hodnocení 360°ZV
• Individuální diagnostika
• Assessment/Development Centre
• Řešitelské a facilitační workshopy

ShineLeadership.cz



„Existují tři hlavní věci, které mě utvrzují ve smyslu 
své práce. Tou první je práce s klienty a pravidelná 
setkání s absolventy našich programů: když u nich 
vidím jasné posuny a výsledky změn.

Tou druhou je skvělý tým, který mám kolem sebe.

A za třetí jsem to já sama: protože mi emoční 
leadership také změnil život k lepšímu. Vše jsem si 
v průběhu deseti let vyzkoušela sama na sobě.
A tu motivaci, inspiraci a energii chci předávat
dál – třeba i vám.”

Šárka Pojerová
Managing Director & Owner
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