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Úvodní slovo
Cílem Manažerské akademie pro ženy je podpořit specifickou
skupinu žen, které se chystají do manažerské pozice, ať už po kariérové pauze způsobené rodičovskou dovolenou, čeká je povýšení či možnost kariérní změny. Nebo již ve vedoucí pozici působí
a chtějí si ujasnit, jak se v roli cítí, jak s ní chtějí dále pracovat a
rozvíjet se v ní.
Chceme pomoct ženám lépe prodat své úspěchy a zdokonalit jejich
znalosti a dovednosti, aby přirozeně postoupily o level výš, tedy zastávaly vyšší pozice. Ženy mají velký potenciál, jen ho neumí prodat. Firmy
se tak ochuzují o jiný, ženský pohled na problém a jeho řešení. Různorodost v týmech pomáhá růstu firem i celé společnosti.

Vážené čtenářky a čtenáři,
dovolte, abychom vám představili třetí vydání našeho časopisu „Ženy o level výš“.
Časopis je součástí projektu „Manažerská akademie
pro ženy“, který je financován Evropským sociálním
fondem z Operačního programu Zaměstnanost.
Jeho cílem je posunout ženy výš, a to nejen na vyšší
manažerskou pozici, ale výš i z pohledu spokojenosti
se svým životem.
Věříme, že každá žena, která projde vším, co jí kurz
nabízí, se stane sebevědomou a spokojenou manažerkou vlastního života. Náš časopis vás provede
tématy workshopů, semináři a dalšími aktivitami,
které ji na této cestě doprovodí.
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Osobnosti projektu
Petra Mařádková
Působí jako psycholog v soukromé školičce, která
integruje alternativní prvky montessori pedagogiky a eko-výchovu lesní školky.
Přednáší zde také rodičům předškolních dětí o
tématech týkajících se psychologie dítěte (dětský
vzdor, místo odměn a trestů ve výchově, vstup do
školky a školy či problematika působení médií na
dětskou psychiku apod.).
Od roku 2017 působí v projektech EU jako psycholog v Lumpíkově. Ve své práci využívá znalosti z bilanční psychodiagnostiky, individuálního psychologického poradenství a kariérního koučování.
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Zbavte se stresu v práci
jednou provždy
Stres je příčinou více než 60 % všech druhů lidských onemocnění a nemocí.

Co znamená vyhořet?
Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vy-

konečné stádium procesu, při němž lidé, kteří se

haslosti, vyprahlosti) byl popsán v roce 1974 amer-

hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své

ickým psychoanalytikem H. Freudenbergerem.

původní nadšení a svou motivaci.

Původně byl pojem používán ve spojení s narkoma-

Stres spojený s faktory pracovního prostředí může

ny v chronickém stádiu. Až později se začal používat

pomalu přejít od syndromu vyhoření k vážným

v souvislosti s pracujícími lidmi, kteří projevovali le-

fyzickým i psychickým problémům. Patří mezi ně

targii, zoufalství a bezmocnost.

bolesti hlavy, zad, infekce, vyrážky, deprese a další.

Freudenberger definoval syndrom vyhoření jako

AMERICKÁ LÉKAŘSKÁ

Nesnášíte stres? Vyhněte se práci s veřejností

ASOCIACE ZJISTILA, ŽE STRES

Která zaměstnání jsou nejvíce stresující? Společnost CareerCast.com

MÁ NEGATIVNÍ, MENTÁLNÍ,

každoročně analyzuje míru stresu v jednotlivých zaměstnáních. Pro

EMOCIONÁLNÍ A FYZICKÉ

rok 2020 určila 10 těch nejstresovějších.

DŮSLEDKY. JEDNÍM Z

Na prvních příčkách jsou samozřejmě profese, u kterých je nebezpečí

PROSTŘEDÍ, KTERÉ NÁS

na denním pořádku. Jsou to vojáci, hasiči, policisté či piloti.

STRESUJE NEJVÍCE, JE PRÁCE.

Na dalších místech jsou už zaměstnání běžná s malou mírou objek-

JAKÉ JSOU NEJČASTEJŠÍ

tivního ohrožení. Jde o obory spojené s vystupováním a prezentací na

PŘÍČINY STRESU V PRACOVNÍM

veřejnosti, kontaktem s druhými osobami, sjednávání spolupráce a

PROSTŘEDÍ A JAK SE JIM

dodržováním termínů. Patří mezi ně novináři, televizní hlasatelé, výkon-

BRÁNIT?

ní ředitelé, promotéři, ředitelé pro vztahy s veřejností a překvapivě také
taxikáři.
Stres nás však může potkat v jakémkoli zaměstnání. Podle průzkumu
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze z roku 2015
je zaměstnání obecně zdrojem stresu pro 39 % Čechů.
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V zaměstnání se setkáme s několika druhy stresorů,

tahy narušené, začneme se stresovat.

ale tím nejčastějším a nejsilnějším je pro mnoho lidí

Petra získala své vysněné zaměstnání. Ze začátku

vztah s kolegy, nadřízenými, či podřízenými.

byla nadšená. Doma vyprávěla, co se nového naučila a jak ji práce baví. Postupně její nadšení upadalo.

Jak spolupracovat s kolegy a nezbláznit se

Za nějakou dobu už na zmínku o práci jen mávla

z toho

rukou. Nedokázala si vybudovat dobré vztahy s

Nemusíme se všichni milovat, důležitý je vzájemný

kolegy. Ti jí nepomáhali a často i házeli klacky pod

respekt, úcta a férové jednání. Jakmile jsou tyto vz-

nohy. Třeba jí neřekli dostatek informací, aby mohla
svůj úkol zpracovat správně. Petra se postupně
uzavírala do sebe začala mít i vážnější zdravotní
problémy. Nakonec z práce svých snů odešla.
Atmosféra, kde si spolupracovníci nepomáhají a
jeden druhého pomlouvá, je velmi stresující. Napětí
může také vyvolávat šéf, který na své podřízené
křičí, má přehnané nároky a neměří všem stejným
metrem. Někdy tyto situace vedou až k šikaně v
zaměstnání, kterému se říká mobbing nebo bossing.
Jak na takovou situaci reagovat? Pokuste se řešit
konﬂikt promyšleně, konstruktivně a včas. Požádejte o pomoc spřízněnou duši, spolupracovníka,
který se k vám chová vstřícně. Obraťte se na nadřízeného nebo ještě výš.

Příznaky syndromu vyhoření

Jak mu předcházet

- únava a pokles výkonu

- pečovat o sebe

- deprese a úzkosti

- požádat o pomoc

- pocity viny a selhání

- budovat mezilidské vztahy

- poruchy paměti a soustředění

- hledat osvícené zaměstnavatele

- poruchy spánku

- zaměřit se na sebepoznání

- pocity beznaděje a bezmoci

- využívat supervize

- ztráta kontaktu s lidmi

- nezapomínat na osobní život

- tělesné potíže

- co patří do práce, nechat v práci

- nespokojenost, neschopnost uvolnit se

- mít dobrou tělesnou kondici

- tendence k návyku na psychoaktivní látky

- umět odpočívat

- snížení sebedůvěry a poruchy v interpersonálních vztazích
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Nemám čas si ani odskočit

dobře a včas, dostávala stále více úkolů. Byla na-

Máte práce tolik, že nevíte kam dřív skočit a

dšená, jak se jí daří. Postupně zůstávala v kanceláři

nestíháte si ani odskočit na toaletu? Řekněte stop,

delší dobu po ukončení pracovní doby. Zlom nas-

protože vám to za chvíli přeroste přes hlavu. Druhým

tal, když její vedoucí zůstala po úrazu delší dobu v

nejčastějším stresorem v práci je přetíženost.

nemocnici. Marie musela převzít i její práci. Najed-

Marie vystudovala práva. Její studijní výsledky

nou se jí zdálo, že za 24 hodin se všechny denní úko-

byly vždy výborné a tak si velmi lehce našla práci

ly nedají stihnout. Postupně zjistila, že nemá čas na

v advokátní kanceláři. Protože vždy splnila, co měla

rodinu, koníčky ani zábavu, přátelé se s ní pomalu
přestávají bavit. Její zdravotní stav se zhoršoval až
úplně zkolabovala a skončila v nemocnici.
Přetíženost zaměstnanců je častým faktorem
stresu v práci. Hlavní příčinou přetíženosti bývá
špatná organizace práce ze strany zaměstnavatele
a neschopnost říci ne ze strany zaměstnance. Často jsou za ním také vysoké ambice zaměstnance a
nepromyšlený time management.
Nebojte se říct „ teď ne”. Požádejte o pomoc spolupracovníky a některé svoje úkoly delegujte.
Nesnažte se být za každou cenu perfektní. Rozlišujte důležitost jednotlivých úkolů a podle toho
se jim také věnujte. Naučte se efektivně plánovat.
Do svého plánu nekompromisně zahrňte i čas na
koníčky a zábavu.

Je lepší se stresovat, než se ukousat nudou
Jedním z velkých stresorů v práci může být

dne neměl co dělat. S přáteli si nerad povídal

překvapivě naopak nevytíženost. Možná to

o práci, protože neměl o čem vyprávět. Pos-

zní až neuvěřitelně, ale nuda vás může velmi

tupně ztrácel energii a vitalitu. Paradoxně se

stresovat.

začal cítit unavený a zničený. Začal toužit po

Pavel má už mnoho let stálé a jisté zaměst-

náročnosti a odpovědnosti. Začal si hledat ji-

nání. Nastoupil hned po škole. V rodinné

nou práci.

firmě se mu ze začátku líbilo. Pracovní náplň

Navrhněte svému zaměstnavateli inovace,

byla jasně daná, procesy stále stejné, žádná

které si sami vezmete na starosti. Řekněte si

překvapení, žádné stresy. Po několika letech

o odpovědnost za některé úkoly. Promluvte si

však zjistil, že se do práce přestává těšit. Každý

s ním o své situaci. Případně si hledejte práci,

den byl stejný, nic nového se nenaučil, většinu

která více splní vaše představy.
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Dělejte chyby a budete
úspěšnější

PŘEDSTAVA, ŽE UDĚLÁME

Většinou se bojíme udělat chybu. Hlavně proto, že dělání chyb máme

CHYBU, NÁM VĚTŠINOU

spojené s neúspěchem. Neúspěch je nepříjemný pocit, který nech-

NAHÁNÍ STRACH. PŘITOM

ceme zažívat. Když už nějakou chybu přece jen uděláme, snažíme se ji

UMĚNÍ DĚLAT CHYBY JE

ututlat, svést na někoho jiného nebo omlouvat.

NEPRÁVEM OPOMÍJENOU

Je to ale velká škoda. Přicházíme tím o cennou zkušenost. Když se

DOVEDNOSTÍ. NEŽ BUDETE V

naučíme s chybami pracovat, můžou nám naopak přinést velký úspěch.

NĚČEM DOBŘÍ, JE POTŘEBA

Chyby jsou důležité pro náš růst a rozvoj, protože díky nim získáváme

NAUČIT SE CHYBOVAT.

zkušenosti. Zkušenosti pak vedou k lepším rozhodnutím a ty zase k

JAK NA TO?

větším úspěchům. Chytří lidé se z chyb dokonce radují.

Chyby, které změnily svět
Mnoho významných objevů vzniklo chybou. Tím nejznámějším je objev penicilinu, který změnil způsob léčby nemocí a zachránil mnoho
lidských životů. Vznikl v zapomenuté misce se vzorkem streptokoku.
Jsou však i menší objevy, které vznikly omylem a používáme je každý
den. Například v roce 1970 chemik Spencer Silver ve výzkumných laboratořích společnosti 3M pracoval na přípravě silného lepidla. Když od
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sebe odděloval dva listy papíru touto hmotou spo-

cenu toho, že budou chybné.

jené, všiml si, že lepidlo vždy zůstává pouze na jed-

Inspirujte se u Japonců

nom z obou listů. Prostě se mu lepidlo nepovedlo.

Zajímavým dokladem rozvojové práce s chyba-

Se skvělým nápadem však přišel Silverův kole-

mi ve firemních procesech je japonská metoda

ga, který zpíval v kostelním sboru. Na označování

neustálého zlepšování, zvaná Kaizen. V dnešní

stránek se svými party používal záložky, které mu

době se Kaizen počítá mezi nejúspěšnější techniky

ale neustále ze zpěvníku vypadávaly. Potřel je pro-

řízení a je označována jako důvod japonského „hos-

to Spencerovým lepidlem. Jako zázrakem najed-

podářského zázraku” po válce.

nou držely na svém místě, a co víc, při odstraňování

Metodu Kaizen dnes používá mnoho firem i V

zpěvník nepoškodily. Tak vznikly lepicí papírky

České republice. Základem změn k lepšímu jsou,

„Post-it“, v současné době jedna z nejžádanějších

podle této metody, individuální návrhy. Již 7 let tím-

kancelářských potřeb.

to způsobem praktikují metodu Kaizen například
ve firmě Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Jsou firmy, které rády chybují

Individuální

Chyby můžou obohatit nejen jednotlivce, ale

zaměstnanec firmy. Podat návrh znamená zapsat

sdílené chyby můžou podpořit rozvoj celé firmy.

svůj návrh do systému, nechat schválit určeným

Jsou firmy, které chyby vítají a dokonce podporují.

pracovníkem a poté přímo zrealizovat nebo domlu-

Příkladem může být letecký průmysl, kde sdílení a

vit realizaci s kompetentním pracovníkem. Zapsat

analýza chyb přispívá k bezpečnosti pasažérů.

zlepšovací návrh může pracovník na kterémkoliv

A nejen tam s chybami pracují. Například interne-

PC ve firmě. Zde také dostane informaci, jestli byl

tový gigant Google vede své zaměstnance k tomu,

návrh schválen a jakou případnou odměnu za svůj

aby si nápady na nové služby prostě vyzkoušeli. I za

nápad dostane.

návrh

si

může

podat

kterýkoliv

Kde jsou chyby otázkou života a smrti
V leteckém průmyslu se chyby netutlají,

dnešní CRM (Crew Resource Management)

důsledně se analyzují, sdílejí jako zkušeno-

obsahuje pravidlo, že jeden člen posádky se

sti a případové studie pro ostatní a vedou k

vždy musí plně věnovat pilotování, zatímco

neustálým inovacím.

dílčí problémy řeší ostatní.

V roce 1972 všichni 3 piloti v kabině letu EAL
401 řešili prasklou žárovku v kontrolce tak
dlouho, až celé letadlo spadlo do močálu.
Polovina lidí na palubě nehodu nepřežila.
Tento případ je nyní v učebnicích pro piloty,
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Kaizen je japonské slovo, které znamená “zlepšení”

2. světové válce. Zčásti také ovlivnil americké pod-

nebo “změna k lepšímu”.

nikání a řízení kvality výroby.

Podstata pojmu jednoduše znamená neustálé
zlepšování.
Uplatňuje se ke zlepšování procesů ve výrobě, a to
zejména ve strojírenství a řízení podniků.
Kaizen byl prvně realizován v japonských firmách po

„Jen šílenec dělá stále to samé, a očekává jiné výsledky“
Nebojte se chybovat a naučte se ze svých chyb poučit. Jak na to?

1

Především si přiznejte, že jste

2

Chybu si pojmenujte a popište,

3

Zanalyzujte

udělali chybu.

co se vlastně stalo.

si

okolnosti

příčiny jejího vzniku.

MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO ŽENY 2020

a

4

Proberte problém se všemi,

5

Navrhněte několik možností,

6

kterých se týká.

jak chybě předejít.

Upravte procesy, které chybě
zabrání.
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Chcete pracovat méně, a
přesto mít lepší výsledky?
S principem 80/20 to snadno zvládnete.

ZNÁTE PRAVIDLO 80/20?

Pravidlo 80/20 říká, že v jakékoli oblasti lidského jednání bývají některé

MOŽNÁ PARETOVO PRAVIDLO

věci mnohem důležitější než jiné. Nebo také, že 80 % důsledků pramení

ZNÁTE, A POMÁHÁ VÁM V

z 20 % příčin. Většina z nás má podvědomě pocit, že vše je rozloženo

PRÁCI I OSOBNÍM ŽIVOTĚ.

rovnoměrně. Máme pak pocit, že všechny věci jsou stejně důležité. Em-

MOŽNÁ JEN TUŠÍTE, K ČEMU JE

pirická pozorování naopak dokazují, že svět není rovnovážný a příčina a

DOBRÉ. TAKZVANÉ “PRAVIDLO

následek jsou jen zřídka spojeny stejně. Jde o takzvané pravidlo nerov-

NEROVNOVÁHY” SE TÝKÁ

nováhy, které platí v jakémkoli systému.

VĚTŠINY VĚCÍ, KTERÉ DĚLÁTE.
KDYŽ HO ZAČNETE POUŽÍVAT,

Kdo objevil magický vzorec 80/20

POMŮŽE VÁM ZLEPŠIT

Tento princip objevil přibližně roku 1897 italský makroekonom a socio-

PRACOVNÍ I SOUKROMÝ ŽIVOT.

log Vilfredo Pareto. Při svém výzkumu zjistil, že 80 % pozemků tehdejší

JAKO SPOUSTA CHYTRÝCH

Itálie vlastní 20 % obyvatel. Zkoumal tuto zákonitost i v dalších zemích

VĚCÍ, JE V PODSTATĚ VELMI

a ostatních oblastech života, a pochopil, že nerovnováha v přibližném

JEDNODUCHÉ.

poměru 80/20 se opakuje všude.
Vilfredo Pareto se narodil v aristokratické rodině. Šlechtický titul, který
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zdědil po rodičích, však nikdy nevyužil. Změnil svůj

se velmi hodila pro ideologii právě k moci nastupu-

životní styl a vzal si chudou ruskou dívku. Kolem

jícího Benita Mussoliniho. Paretovi byl na sklonku

roku 1900 začal měnit i své politické vnímání světa.

života udělen titul “senátora království” v Mussolini-

Svoje pravidlo nerovnováhy převedl na “Teorii elit”.

ho vládě. Zemřel rok poté, co se fašisté chopili moci,

Podle ní není ve společnosti rovnoměrně rozložena

takže nestačil zaujmout k novému režimu stanovis-

inteligence ani schopnosti a veškerá moc by se měla

ko.

soustředit do rukou 20 % těch nejlepších. Tato teorie

Vilfredo Federico Damaso Pareto
Narodil se 1884 ve Francii a zemřel 1923 ve Švýcarsku.
Byl italským makroekonomem, sociologem a socioekonomem.
Jako profesor učil na Université de Lausanne.
Jeho nejvýznamnějšími teoriemi byly: Paretovo pravidlo, Teorie elit.
Byl senátorem za Mussolinoho režimu na začátku jeho vlády.

Zrození Paretova pravidla

hu o řízení jakosti, která velmi názorně popisovala

Pravidlo 80/20, možná právě pro svoje ideologické

pravidlo 80/20. Juran ho poprvé nazval Paretovým

souvislosti, na nějakou dobu zmizelo v zapomnění.

pravidlem, a napadlo ho využít jej k odstranění ne-

Až po druhé světové válce ho znovu oživil rumunský

dostatků spotřebního a průmyslového zboží.

guru kvality, americký inženýr narozený v Rumunsku, Joseph Moses Juran. V roce 1951 napsal kni-

Joseph Moses Juran
Narodil se v roce 1904 v Rumunsku, zemřel v roce 2008 v USA.
Jako americký inženýr stál v letech 1950 - 1990 u zrodu revoluce jakosti..
V roce 1951 v knize Quality Control Handbook pojmenoval pravidlo 80/20
Paretovým pravidlem..

Jak Amerika objevila pravidlo 80/20

ohrožovat americký průmysl, ho začali i na Západě

V Americe o jeho teorie zájem nebyl. Proto v roce

respektovat. Vrátil se do Ameriky, a pomohl mno-

1953 odjel na pozvání do Japonska. Tam spolupra-

ha firmám zvýšit kvalitu jejich produkce. Paretovo

coval s několika místními společnostmi, a s pomocí

pravidlo se stalo základem této celosvětové revoluce

pravidla 80/20 se mu podařilo zvýšit kvalitu jejich

jakosti.

produktů. Až v roce 1970, kdy japonské trhy začaly
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Nejen lidské dění, i chod počítačů ovlivňuje

Jak myslet podle pravidla 80/20

pravidlo nerovnováhy

Vyzkoušejte zavést pravidlo 80/20 do svého života.

První americkou firmou, která úspěšně použi-

Naučí vás pochopit, co je ve vašem životě důležité,

la pravidlo 80/20, byla společnost IBM. Zjistili, že

čemu máte věnovat nejvíce času.

80 % počítačového času je vynaloženo na přibližně
20 % operačního kódu. Podle tohoto zjištění pak

Několik základních tipů k jeho použití:

přepsali operační software tak, aby těch 20 % bylo

Zaměřte se na to, co vám přináší výjimečnou pro-

lépe přístupných a jeho užívání pro zákazníky jed-

duktivitu, nezvyšujte průměrné úsilí.

nodušší. Počítače IBM se v té době staly efektivně-

Neprocházejte celou cestou, hledejte zkratku.

jší a rychlejší než počítače konkurenčních firem.

Nesnažte se zvládnout vše, vybírejte si.
Snažte se o dokonalost jen v několika málo věcech,

Od lusků po manželství a další příklady pravid-

ne být průměrní ve všem.

la 80/20

Přenechávejte co nejvíce činností jiným, využívejte

Pro další příklady nemusíme chodit daleko. Pa-

odborníky.

retovo pravidlo funguje ve všech oblastech lid-

Dělejte jen to, v čem jste nejlepší.

ského života. Jak v byznysu, tak ve společnosti i

Při přípravě projektu nezapomeňte na to, že 80 %

soukromém životě. Sám Pareto svůj objev potvrdil,

cílů projektu dosáhnete 20 % klíčových aktivit.

když zjistil, že 80 % hrášků z jeho zahrady je z 20 %

Nemůžete být všude. Pokud ale budete hlídat 20 %

všech lusků.

nejdůležitějších aktivit, budete mít pod kontrolou
80 % projektu.

Zjistěte, jestli je to opravdu tak:
20 % produktů je zdrojem 80 % zisku.

20 % řidičů způsobí 80 % dopravních nehod.

80 % zmetků vzniká na základě 20 % výrob-

20 % těch, kteří uzavřou manželství, činí 80 %

ních operací.

v rozvodových statistikách (uzavírají manželství opakovaně a opakovaně se rozvádějí).

20 % zločinců má na svědomí 80 % trestných
činů.
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Ráda uspávám děti, je to
ten nejlepší pokec za den

MILUJE CESTOVÁNÍ A RÁDA

Jak dlouho se věnujete lektorování, koučování či vaší aktuální

PLÁNUJE PLÁŽOVÉ, HORSKÉ

práci?

I PAMĚTIHODNOSTNÍ

Mojí původní profesí bylo učitelství a se svými gymnaziálními studen-

POZNÁVAČKY. ZPÍVÁ A

ty jsem zažila mnoho krásných chvil. Zejména při vedení anglického

DOVÁDÍ SE SVÝMI DĚTMI.

dramatického souboru, s nímž jsme secvičili, a později i na divadelních

ZBOŽŇUJE CHYSTÁNÍ OSLAV

prknech prezentovali, takové kusy jako Sluha dvou pánů, Brouk v hlavě

A SETKÁNÍ S PŘÁTELI. MILUJE

či Někdo to rád horké. Protože jsem však vystudovala jednooborovou

PLAVÁNÍ A BĚH, ALE ZE VŠEHO

psychologii a udělala si koučovací výcvik v Integrativním koučingu a

NEJVÍC JI BAVÍ KONZERVOVAT

Kids´SKills, vrhla jsem se po mateřské naplno do poradenské činnosti,

VZPOMÍNKY. “TAK ŘÍKÁM

koučování a lektorování. V současnosti je to již pět let, kdy se věnuji in-

FOCENÍ A NATÁČENÍ

dividuálním konzultacím, práci s rodinami i mentoringu ve školství, kde

RODINNÝCH VIDEÍ. PAMĚŤ

podporuji pedagogy ve zkvalitňování jejich praxe. Z práce se vracím

JE TOTIŽ OŠIDNÁ A MNOHÉ

s pocitem, že mi dává radost a smysl, a to je pro mě nejvíc.

Z TOHO, CO SI MYSLÍME, ŽE

Jakých úspěchů si ve svém životě nejvíce ceníte?

NIKDY NEZAPOMENEME, PO

Mám radost, že jsem jedním z několika málo mezinárodně certifiko-

ČASE ZTRATÍ VŮNI, LESK, TVAR

vaných koučů dětí v České republice. V práci se mi dostává mnoha

I DETAILY...CHCI PROTO MÍT SVÉ

velmi pozitivních zpětných vazeb na individuální sezení i skupinové

KRÁSNÉ CHVÍLE UCHOVÁNY

kurzy a jsem za ně velmi vděčná. Cením si, že jsem vystudovala druhou

NAPOŘÁD,” ŘÍKÁ KOUČKA

vysokou školu s mrnětem a měla odvahu pustit se do podnikání.

A PSYCHOLOŽKA PETRA

Řekněte nějakou zajímavost o sobě.

MAŘÁDKOVÁ.

Moc ráda uspávám své děti a někdy se už od rána těším, až si večer
budeme povídat a s čím přijdou. Zní to asi divně, ale je to zpravidla ten
nejlepší pokec za celý den.

MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO ŽENY 2020

Chcete se stát dokonalou
manažerkou?

Přihlaste se do dalšího běhu kurzu
Manažerské akademie pro ženy
775 204 032

w w w.lumpikov.cz

info@lumpikov.cz

Šéfredaktorka a autorka článků: Magdaléna Sikorová
Korektorka: Darina Kološová
Poděkování za spolupráci: Petře Petruškové, Petře Mařádkové a Lucii Tesarčíkové

