
 
 

A K A D E M I E   M A N A Ž E R S K É   P S Y C H O L O G I E 

Akademie manažerské psychologie představuje ucelený kurz, který pokrývá hlavní oblasti 

aplikace psychologických poznatků v pracovní praxi. Cílem je osvojit si znalosti a techniky 

z oblasti psychologie, které lze využít v každodenním pracovním procesu. Akademie se věnuje 

hlavním oblastem aplikované psychologie, a to ve vztahu k sobě, spolupracovníkům a klientům. 

Každému z důležitých témat je věnován jeden níže uvedený modul. Absolvování celé akademie 

pak představuje komplexní rozvojový kurz s množstvím praktických rad, doporučení a získaných 

dovedností. 

 

Modul I. – „Zvládni sám sebe“ 

Budování psychické odolnosti a stress management      

• Ukážeme si možnosti udržení našeho zdraví (psychického i tělesného) v podmínkách neustálého 

tlaku na vysoký pracovní výkon. Kurz pokrývá teoretická východiska (psychika, tělo a pracovní 

zátěž) a možnosti jejich aplikace v reálném pracovním prostředí. Ukážeme si, jak zvládneme 

dlouhodobou zátěž, ale i naši reakci v náročných a stresových situacích. Jak „nevybouchnout“  

a udržet konstruktivní komunikaci, ale přesto si následně najít cestu pro uvolnění. Připomeneme 

si techniky práce s časem a jejich nenásilné zapojení do každodenní pracovní praxe. Techniky 

zvládání stresu prokazatelně pomáhají ke zlepšení zdravotního stavu, pocitu osobní pohody a 

pracovní výkonnosti.  

• Tematické oblasti: stres a co o něm dnes víme; působení psychické zátěže na naše tělo; možnosti 

budování psychické odolnosti; zvládání náročných situací; zásady práce s časem a vlastní energií 

během dne  
 

 

 

Modul II. – „Zvládni vybrat dobrý tým“ 

Výběr zaměstnanců a tvorba fungujícího týmu    

• Tento modul je vhodný nejen pro manažery. Fungující tým je tvořen jednotlivci a každý z nich 

může svým přístupem prospět celku. Nejde vždy jen o dosažení stanovených cílů; pracovní 

skupina je také místem, kde dlouhodobě trávíme velkou část našich dnů. Z pohledu 

zaměstnavatele a manažera jsou spokojení pracovníci výhodou – pracují samostatně, jsou 

motivovaní a mají nižší absence. Z pohledu zaměstnance pak představuje pracovní skupina 

s dobrou atmosférou místo, kde rád tráví svůj čas. Představíme si možnosti, které moderní 



psychologie využívá v oblasti výběru členů skupiny a jejich motivace. Na konkrétních příkladech 

si ukážeme principy fungování ideální pracovní skupiny z pohledu komunikace (metodika „high 

performing teams“) a možnosti, které máme pro posílení týmového ducha. 

• Tematické oblasti: psychologické metody výběru zaměstnanců; prinicipy motivace; budování 

fungujícího týmu 

 

Modul III. – „Zvládni požadavky náročných zákazníků“ 

Metody řízení vztahu se zákazníkem a techniky komunikace  

• Spokojený zákazník je jádrem podnikatelského úspěchu. Možná je to s některými zákazníky 

občas složité, přesto se s nimi musíme naučit dlouhodobě vycházet a udržet si dobrý vztah. 

V modulu III si představíme prinicipy tzv. proklientské komunikace. Seznámíme se s možnými 

typy klientů, jejich potřebami a s možnostmi, jak adekvátně volit způsob naší komunikace s nimi. 

Probereme, které obtížné situace mohou nastat při kontaktu s klienty a jak na ně reagovat. 

Pokud bude chuť, v modelových situacích si nacvičíme jak zvládnout obtížnou situaci. Tedy jak 

neztratit klienta pro společnost a zároveň zvládnout „sám sebe“, svoje emoce a stresovou situaci 

jako takovou. V mnoha společnostech můžeme mluvit i o tzv. interním zákazníkovi – jde o kolegu 

či kolegyni, kterému pomáháme s určitým pracovním úkolem. Výše uvedené tedy budeme 

probírat i v tomto kontextu, kdy „zákazník“ je uvnitř firmy (např. komunikace řidič a dispečer, 

manažer a pracovník). 

• Tematické oblasti: prinicipy vztahu se zákazníkem; efektivní komunikace; komunikace při 

stresových událostech a v časovém tlaku; vnitrofiremní komunikace  

 

Modul IV.  – „Zvládni změny a krize“ 

Řízení změny a krizový management z pohledu psychologie      

• Posledních několik desetiletí jasně ukazují, že se neustálá změna stala součástí mnoha 

pracovních odvětví. Přirozenou reakcí lidí na změny bývá spíše určitý vzdor. Člověku se nechce 

měnit zaběhlé a často se přizpůsobuje pomaleji, než se od něj očekává. V modulu IV si ukážeme 

psychologii řízení změny z pohledu vedení firmy a zároveň z pohledu zaměstnance, resp. jeho 

reakce na změnu. Probereme možnosti a úskalí sdělování změny zaměstnancům. Zamyslíme se, 

jak se dá naučit  příjímat změny z pozice zaměstnance. Účastníci si budou moci vyzkoušet vlastní 

plán řízení změny na reálných příkladech. Představíme si zásady pozitivní (nikoliv manipulativní) 

psychologie a s ní související otevřené komunikace. Prozkoumáme otázku krizového 

managementu, jeho úskalí a možnosti zvládání pohledem psychologie.  

• Tematické oblasti: řízení změny; přijetí změny; změna jako krize versus změna jako možná 

příležitost 

 



Modul V – „Zvládni svou pracovní kariéru“ 

Pocit pracovní spokojenosti a jak ho dosáhnout       

• Téma pracovní kariéry je v myslích mnoha lidí zakořeněno jako neustálé stoupání ve firemní 

hierarchii výše a výše. To je ale jen jeden z pohledů a rozhodně není jediný. Ukážeme si, že 

„neměnit“ může být také strategií naší kariéry. V současné době je u mnoha zaměstnavatelů 

oceňována loajalita a setrvání na pozici, v níž je zaměstnanec úspěšný. Rozhodnutí setrvat na 

stávající pozici a dále prohlubovat svoje znalosti, dovednosti a expertní úroveň se dnes velmi 

cení a dotyčného může naplňovat. Podíváme se na možnosti využití psychologie při rozvoji 

silných stránek a posílení chybějících kompetencí při změně pracovní náplně, ale i při setrvání na 

současné pozici. Otevřeme hlouběji otázku motivace ke změně, co nás vnitřně tlačí a jaké jsou 

spouštěče našich rozhodutí pro změnu kariéry. Vyzkoušíme si a otestujeme vlastní pracovní 

motivaci, tedy co nás baví a napňuje. Případně kam se chceme (pokud vůbec) dále posouvat, ale 

i co nového můžeme objevit v současném zaměstnání. 

• Tematické oblasti: pracovní kariéra; pocit spokojenosti a jak ho dosáhnout; silné stránky  

a chybějící kompetence  

 

Modul VI „Zvládni používat to, co ses na kurzu dozvěděl“ 

Aplikace poznatků manažerské psychologie v praxi                       

• Ukážeme si, že poznatky moderní psychologie mají širší využití, než je obecně známo. 

Psychologie jako věda se dá použít vždy tam, kde jsou lidé, a lidé jsou prakticky všude.  

I v případě, že jsme sami, můžeme psychologické znalosti použít pro nás samotné. Je tedy 

univerzální vědou. Závěrečné setkání bude věnováno aplikované manažerské psychologii v její 

podstatě, tedy pro vedení ostatních a vedení sebe sama směrem k určeným cílům. Začíná to  

u každého z nás: jak známe sami sebe, jak dokážeme motivovat sebe a ostatní, jak dokážeme 

komunikovat s ostatními, vést je a být jim příkladem. Není důležité jen to, co říkáme, ale i jak to 

říkáme. Pokud jsme ve stresu a nervózní, ovlivní to fungování a atmosféru celé pracovní skupiny, 

k níž se obracíme. To vše a mnoho dalšího, co jsme se v rámci roku naučili, si znovu propojíme  

a vyzkoušíme v konkrétních aplikacích. Řekneme si, jak nenásilně „propašovat“ a využít to, co 

jsme se dozvěděli, do našich každodenních životů tak, aby šlo vše o něco lépe než dříve.  

• Tematické oblasti: shrnutí manažerské psychologie; možnosti a limity její aplikace; vlastní 

zkušenost.  
 
 

Metodika výuky 

• Každá tematická oblast bude uvedena popisem konkrétních případových studií z praxe, 

vztahujících se k dané oblasti. Je to důležitá charakteristika kurzu akademie manažerské 

psychologie. Lektor není teoretik, ale člověk s dlouholetou pracovní praxí v oblasti obchodu  

a managementu.  



• Následně budou posluchačům představena obecná východiska dané oblasti a hlavní koncepty, 

které se v praxi reálně používají.  

• Uvedená východiska budou dále vysvětlována na dalších příkladech ze zkušenosti lektora. 

Následně bude možné – pro ty, co budou mít chuť – vyzkoušet si prezentované poznatky v rámci 

modelové situace. Získané informace se touto cestou mění v dovednost. 

• Maximální počet účastníků kurzu je omezen tak, aby se zachoval možný individuální přístup a byl 

dostatečný prostor pro dotazy. 

• Účastník, který bude mít aktivní docházku na všech setkáních (modulech), získá certifikát  

o absolvování akademie manažerské psychologie.  

• Je možné navštívit i pouze jednotlivé moduly (1 až 5) , které tvoří ucelená školení. 

• Setkání typicky probíhají od 9:00 do 13:30 hodin  
 

 

Profil lektora (PhDr. Ing. Martin Pospíchal) 

• Sedmnáct let praxe v oblasti obchodu. Z toho devět let praxe na pozici manažera zodpovědného 

za řízení vztahů s klíčovými obchodními partnery u společnosti Oracle ČR a dále osm let praxe 

v oblasti marketingu u společnosti IBM ČR, později na pozici marketingového manažera 

zodpovědného za strategický marketing v ČR a následně i v Evropě. 

• Vystudovaný obor psychologie na Univerzitě Karlově v Praze, doktorát z psychologie. Další 

vystudované obory – obchod a podnikání s technikou na ČZU v Praze, marketing a management 

na Henley College.  

• Soukromá psychologická praxe v oblasti manažerského poradenství a vlivu psychické zátěže  

a stresu na lidské zdraví. Držitel oprávnění pro psychodiagnostiku a psychologické poradenství. 

Psychologický výcvik pro komplexní krizovou intervenci. 

• Lektor výuky aplikované psychologie na Univerzitě Karlově v Praze, katedře psychologie. 

 

Kontakt 

 

PhDr. Ing. Martin Pospíchal 

Adresa: Na Stráži 1306/5,  Praha 8 

Email: martin-pospichal@centrum.cz 

Telefon: 722 653 607 

www.aplikovanapsychologie.cz 


