
Manta Edu představuje

přístup, způsob práce a lektory

Místo konání:

OFFICE HOUSE 

Ovocný trh 572/11, Praha 1 

hotel LIONS Plzeň (Hazuka) 

Zborovská 18, Plzeň

Rozsah: 9,00 – 12,30 hod.

Přijměte, prosím, pozvání na některý ukázkový program:

• Řešení konfliktů a mozek (10. 10. 2019, Praha)

• Mozek jako režisér řízení změn (15. 10. 2019, Praha)

• Zpětná vazba a vedení „podle mozku“ (23. 10. 2019, Praha)

• Zpětná vazba a vedení „podle mozku“ (17. 10. 2019, Plzeň)

Setkání přinese:

• podněty, užitečné informace a inspirace 

z fungování mozku pro každodenní život a pro 

rozvoj mezilidských dovedností,

• sdílení zkušeností,

• poznání přístupu a způsobu práce lektorů 

Manta Edu.

Vstup na všechny ukázkové programy je zdarma. Počet 

míst je limitován. Přihlásit se lze zasláním e-mailové zprávy 

na adresu michal.karnet@mantaedu.cz. Prosím uveďte název programu, 

celé jméno, pozici ve firmě, telefon a e-mailovou adresu. Podrobné organizační 

informace budou zaslány týden před termínem akce.



Obsah ukázkových programů

Řešení konfliktů 

a mozek

• Jak lépe porozumět sobě 

a druhým v konfliktních 

situacích – co „roztáčí kola“ 

konfliktu, co nám říkají reakce 

partnera, co můžeme 

a nemůžeme ovlivnit.

• Jak probíhá konflikt, kdy a co 

dělat, abychom ho zvládli –

„cestovní mapa“ pro snadnější 

orientaci a návod, jak se dostat 

k věcnému řešení situace.

• Jak věcně řešit konfliktní 

situaci – různé způsoby řešení 

konfliktů, kdy a který použít, 

abychom se dostali k věcnému 

řešení a zachovali dobré vztahy. 

Mozek jako režisér 

řízení změn

• Jak prožíváme změnové situace 

– od prvního dotyku až po 

vyrovnání se se změnou, jaké 

fáze lze pozorovat.

• Proč je pro většinu lidí 

změnová situace zátěží – co lidé 

prožívají při zvládání změnových 

situací a proč to tak je. 

• Jak ulehčit přijetí změny – jak 

věcně komunikovat změnu pro 

ulehčení jejího přijetí – aby to 

trvalo co nejkratší dobu a pokud 

možno s co nejmenšími 

„bolestmi“.

Zpětná vazba a vedení 

„podle mozku“

• Co se používá k ovlivňování 

chování lidí a jak to funguje

• Proč se ti lidé takhle chovají? –

proč se chovají způsobem, který 

se nám mnohdy nelíbí a jak se na 

tom podílí naše vlastní chování.

• Jak ovlivňovat chování druhých 

lidí – jak neřešit stejnou věc 

několikrát za sebou.

• Jak vést a získat lidi pro 

spolupráci – kdy partnerovi říkat, 

jak má věci udělat a kdy a jak 

vytvářet prostor pro jeho vlastní 

myšlení a rozhodování. Posilování 

samostatnosti a zodpovědnosti.

Lektoři pro jednotlivé ukázky - Zdenko Matula, Michal Karnet, Jakub Švec. 

Aby bylo možné poznat práci více lektorů, povede každý ukázkový program lektorská dvojice. 

Manta Edu s.r.o., V Cibulkách 420/6, Praha 5, info@mantaedu.cz, www.mantaedu.cz, 722 58 66 58 (Michal Karnet)

http://www.mantaedu.cz/


Manta Edu poskytuje poradenství a vzdělávání v mezilidských dovednostech a v sebeřízení.

Záměrem je poskytovat pracovníkům HR takovou metodiku vzdělávání a rozvoje, která zabraňuje tomu, aby se

účastníci po školení nechali strhnout operativou zpátky do starých kolejí. Tato metodika může minimalizovat

potřebu opakovaného nákupu stejných školení pro stejné lidi, což v konečném důsledku může výrazně přispět ke

spokojenosti pracovníků, kteří zodpovídají za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v příslušné organizaci. Hlavním

rysem této metodiky je důsledné upevňování nových dovedností formou ROZVOJOVÉHO PROGRAMU.

Rozvojový program je postavený na propojení prezenčního tréninku s navazujícím, cíleně připraveným

upevňováním dovedností.

Hlavním cílem prezenčních aktivit je vytvořit pevné základy nového způsobu přemýšlení o aktuálně řešených

pracovních případně osobních situacích a má položit základy nových dovedností. Během prezenčního tréninku

Přístup k rozvoji

účastníci lépe porozumí sobě a druhým v tom, proč se

chovají v různých situacích právě takovým způsobem,

jakým se chovají a nechovají se jinak. Využívají se

praktická cvičení a modelové situace z reálné praxe

účastníků.

Hlavním cílem upevňování je plné zvládnutí dovedností.

Toho se dosahuje pomocí řetězce přesně definovaných

aktivit, které se opakují. Smyslem upevňování je vědomě

používat trénované dovednosti s konzultantskou

podporou lektora. Vše probíhá v reálné praxi účastníka, v

každodenních situacích.

Rozvojový program je postaven na poznatcích

o fungování lidského mozku.


