
 

 

 

 

         Rizikové kompetence leadra 
Jak využít poznatky o mozku pro optimální rozhodování 
o rizicích při neúplných informacích 

Komu je program určen:  Těm, kteří vědí, že jejich rozhodnutí jsou důležitá pro ně a jejich okolí 

Co získáte pro praxi: ▪ Poznání, jak programovat nejlepší počítač, který máme – svůj vlastní 
mozek 

▪ Poznatek, že emoce mohou být nástrojem, který lze ovládat pro svůj 
prospěch 

▪ Využití poznání o způsobech, jak si lidé přizpůsobují realitu a mýlí se 
v hodnocení rizik 

▪ Poznání, co vás osobně ovlivňuje při hodnocení rizik a brání přijmout 
adekvátní akce k jejich řízení 

▪ Zkušenost, jak vést komunikaci o rizicích tak, aby ostatní nesklouzli 
k negativní komunikaci 

▪ Náhled do toho, co lze získat aktivní spoluprací s koučem 

▪ Porozumíte, jak využít znalosti o mozku pro nastavení předávání 
informací a znalostí mezi kolegy 

▪ Vyzkoušíte si, jak rozhodovat při neurčitých podmínkách 

Obsah programu: ▪ Úvod – vyjasnění očekávání účastníků, detailní seznámení 
s programem, dohoda o pravidlech a prioritách 

▪ Mozek jako pracovní nástroj leadra. Jak pracujeme s informacemi a jak 
můžeme přesměrovat naše uvažování 

▪ Emoce v práci leadra. Řízení vlastních emocí 

▪ Řízení rizik: případová studie – kognitivní zkreslení – jak hodnotit rizika – 
jak se nebát černých labutí – co řídí naši citlivost k rizikům 

▪ Koučink zaměřený na využití vědomí. Proč – co – jak. Ukázka. 

▪ Aplikace poznatků o mozku pro vedení lidí 1: jak organizovat předávání 
znalostí 

▪ Aplikace poznatků o mozku pro vedení lidí 2: jak rozhodovat při 
neurčitostech 

▪ Nastavení akcí pro rozvoj každého účastníka ve zvyšování rizikových 
kompetencí 

▪ Souhrn a závěr 

Program je doplněn řadou příkladů z praxe a případovými studiemi  

Rozsah: 1 den,  od 8:00 do 16:00 hod 

Lektor: Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA 

Návrh termínu a místa: Termín a místo dle dohody 

Kontakt: Ing. Zdeněk Michálek,  Mail: zmichalek@hmpartners.cz, Tel: 606 760 130 
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