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Jak ve firmách vytvářet angažovanou kulturu 

prostřednictvím manažerů? 

Místo konání: 

Technologické centrum AV ČR, Praha 

Datum: 

26. 2. 2019, 9:30 – 13:00 hod 

Nejčastějším důvodem odchodu z firmy je nadřízený manažer. 
  
Firmy jsou plné spokojených zaměstnanců, bohužel průzkumy ukazují, že angažovaných je 
obvykle sotva 30%. A přitom rozdíl mezi angažovaným a spokojeným zaměstnancem je 
enormní. Největším faktorem angažovanosti je důvěra v management, jeho kompetence, 
jasná vize a zdravá firemní kultura.  
 
Jak tedy zvýšit angažovanost lidí ve firmě, jak zajistit, aby hlavním důvodem odchodu 
nebyl právě nadřízený manažer? 
 
Enterprise Europe Network ČR pořádá další ze seminářů s Pavlem Křepelkou, MBA, 
systemickým koučem Gazelles International, jejichž cílem je zvyšovat úroveň podnikání. 
Objevíte, jaké jsou hlavní faktory angažovanosti ve firmách, proč je lepší mít angažované 
namísto spokojených zaměstnanců. Dozvíte se, jaké jsou hlavní role manažera a jak je 
přirozeně naplňovat, jak budovat kulturu zodpovědnosti a učení se i jak zapojit správné lidi 
do zlepšení výsledků. Dozvíte se, že méně je více: méně mluvit, více poslouchat a nezazdívat 
potenciál ve svých lidech ale naopak, pomoci správným lidem na palubě k růstu a úspěchu. 
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Cílová skupina:  

 

Seminář je otevřen malým a středním firmám (B2B, B2C), zejména výrobně a technologicky 

orientovaným, mladým i vyspělejším, které chtějí zlepšovat své podnikání a mají ambice růst 

v mezinárodním měřítku. 

Program semináře: 

 

Čas Název příspěvku Jméno Firma 

9:00 - 

9:30 

Prezence účastníků, ranní káva 

9:30 – 

9:45 

Novinky z Enterprise Europe Network ČR  Petr Hladík  Enterprise Europe 

Network ČR 

9:45  – 

12:45 

vč. 

přestávky 

 Jak zvýšit angažovanost lidí v týmu 
udržet ty nejlepší talenty? 

 Jaké jsou hlavní role manažera? 

 Jak tyto role naplňovat?  

 Jak zapojit správné lidi do zlepšení 
výsledků? 
 

Pavel Křepelka Systemic Coach 

Gazelles 

International 

12:45 – 

13:00 

Diskuse, další připravované akce, 

ukončení semináře 

 

Silvia Jirásková Enterprise Europe 

Network ČR 

13:00 – 

13:30 

Networkingová část spojena s občerstvením 

 

Odkaz pro registraci účastníků: http://geform.tc.cz/seminar_angazovana_kultura 

http://geform.tc.cz/seminar_angazovana_kultura

