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A GARANT PROGRAMU 

V rámci konkrétní zakázky máme tým lektorů, kteří mají zkušenosti se vzděláváním výrobních 
manažerů. 

Ing. Tomáš Gřešek 

Narozen: 3. 5. 1966 

Bydliště: Opava 

www.tomasgresek.cz 

Profil: 

Lektor, kouč a senior konzultant – rozvoj firem, rozvoj osobností, projekty EU. 

Poradce MF DNES pro řízení firem a management. 

Lektor na Vysoké škole podnikání. 

Euromanažer – poradce pro projekty EU (www.partnerstvi-msk.cz/rea_02.html) 

Akreditovaný konzultant Belbin e-interplace – www.belbin.cz. 

Akreditovaný konzultant Baretova centra hodnot 

Spolumajitel poradenské firmy EDUWAY s.r.o. 

Absolvoval: 

VŠB, Školu manažerského rozvoje, kurzy Manažerských dovedností i v zahraničí, kurzy Ch. Harvey, 
Kurzy One Brain – psychokineziologie u americké lektorky Carol Ann Hontz. 

2000 -2021 Kurz Trénink lektorů  
 Kurzy osobnostního profilu podle Thomas Int. 
 Rétorika – Jan Přeučil 
 Kurz HR advisorů  
 Kurz manažerského rozhodování 
 Didaktika pro lektory a konzultanty 
 Czech Benchmark Index 
 LIFO – typologie osobnosti 
 Assessment centrum 
 C3 Growth 
 FOCUS – Franklin Covey 
 Situation Leadership 
 Spirálový management 
 EDS – evropský dynamický obchodník - certifikace 

1998-2004 kurzy osobního rozvoje – KINEZIOLOGIE, ONE BRAIN, FEHG SHUEJ 

1998-2000 interní workshopy a kurzy firmy Siemens – strategie, trh, obchod, 
 manažerské dovednosti 

1997-1999  Škola manažerského rozvoje s.r.o. – obor management 

1994-2000 workshopy a tréninky manažerských a obchodních dovedností  (řízení času, 
 týmová spolupráce, projektové řízení, motivace,  Komunikace, učící se 
 organizace) 

1993 kurzy Christine Harvey  

http://www.skolamistru.cz/
http://www.tomasgresek.cz/
http://www.tomasgresek.cz/
http://www.partnerstvi-msk.cz/rea_02.html
http://www.belbin.cz/
http://www.belbin.com/czech/emailing/Emailinput-1.htm
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Zkušenosti: 

Zakladatel a spolumajitel několika úspěšných firem v různých oborech působnosti (dodávky 
investičních celků, komplexní dodávky elektro, reklamní a vzdělávací agentura, digitalizace map 
a výkresové dokumentace, výpočetní a kancelářská technika, import a provozování čistíren 
prádla). V Elektro MAR a.s. pracoval jako projektant, projekt manažer, technik řízení, ředitel 
školicího střediska, ředitel marketingu, obchodně ekonomický ředitel, předseda představenstva. 
Od roku 1996 se zabývá lektorskou, vzdělávací a poradenskou činností v oblasti osobního rozvoje, 
manažerských dovedností a řízení firem. 

Metodická a edukační činnost: 

Od roku 2000 se věnuje poradenské a lektorské činnosti jako hlavní činnosti jako OSVČ nebo 
partner významných vzdělávacích a poradenských firem. 

V současné době působí jako lektor, trenér a poradce zejména v oblasti strategického řízení 
firem, řízení obchodu, řízení lidských zdrojů a rozvoje osobnostního potenciálu. 

Vyvinul a metodicky zpracoval řadu projektů a kurzů – strategické řízení, EDS (evropský 
dynamický obchodník), rozvoj golfu v ČR, rozvoj cestovního ruchu v ČR, škola mistrů, vedení 
změn, motivace a týmová spolupráce, osobní rozvoj, obsluha a programování CNC strojů. 

Většina kurzů je akreditovaná MŠMT, MVČR, MPSV. 

Projekty a kurzy realizoval ve firmách, ve státní správě, ve školství i v neziskových organizacích. 

V poradenské a lektorské činnosti uplatňuje principy facilitace a koučování. Při své práci využívá 
nejnovějších trendů a zejména svých manažerských a podnikatelských zkušeností minulých 
i současných. 

Aktivně se rovněž podílí na řadě mezinárodních projektů podporovaných ze strukturálních fondů 
EU. 

Metodik a hodnotitel v mezinárodním projektu EQUAL –Kompetence pro trh práce. Jako metodik 
se podílel na tvorbě kurzu „Zákaznická orientace v obchodě“, „Komunikační dovednosti“, 
Zvyšování výkonnosti“, „Kompetence k podnikavosti“ a „Kompetence k plánování 
a organizovaní práce“ (www.mamenato.cz). 

Metodik a lektor andragogiky a didaktiky pro management škol – KVIC Opava. 

V současné době rovněž působí jako lektor a trenér komunikačních, prezentačních, manažerských 
a obchodních dovedností pro firmy. 

Publikační činnost: 

Poradce MF DNES - pravidelné články v oblasti řízení firem. 

Internetový portál www.podnikatel.cz . 

 

  

http://www.skolamistru.cz/
http://www.tomasgresek.cz/
http://www.mamenato.cz/
http://www.podnikatel.cz/
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REFERENCE 

 

Strategické řízení, řízení obchodu, řízení změn pro firmy: 

IPO, SCHWAN COSMETICS, KOBLA, LOSTR, EMOS, ABEX SUBSTRÁTY, DŘEVOTRUST, OPTYS, 
BLOCK, MORA GORENJE, VAGONKA DŘEVO, SALVATOR STŘECHY, JOHN CRANE SIGMA. SMITHS 
MEDICAL, TIMM SLOVAKIA, STOECKLIN, KASKO  

Realizace rozvoje lidských zdrojů a manažerských a obchodní dovedností ve firmách: 

Sazka, Walmark, SMOZA, Vitera Energy Services, Vítkovice válcovny trub, Demos trade, Autojas 
cz, Witzenmann, Dvořák lesy, sady, zahrady, Romotop, HBSS služby, Kania CZ, Gienger, Sebold 
Bohemia, Technoprojekt, Hutní projekt, Rádio Orion, Lokel, IndustryEU, Hayes Lemmerz 
Autokola, Cloverleaf, Mlýn Palhanec, Feropol, Abex Substráty, MXN-CZ,  TTI GROUP, Adenko, TPO 
REAL, Opavia LU, HPF Clean, TRUMF International, RWE, ČEZ, Bekaert Bohumín, BONATRANS, 
BorsodChem MCHZ, CNM COMPANY KOPŘIVNICE Česká správa sociálního zabezpečení, DIGIS, ED 
systém, Ferona, FINIDR, RK STING, Krnovské opravny a strojírny, L.A.B. Industries, 
LASSELSBERGER CZ, Molnlycke Health Care Klinipro, MORAplast, NH -Válcovna za studena, OKD, 
PILA-SALMA, OPTYS, OSRAM Bruntál, ROBE show lighting, VOP 025 Nový Jičín, UNEX, Borcad, Jäkl 
Karviná, HP LAK, LANEX, AUTOPAL, VISTEON,  

Škola mistrů a řízení efektivní výroby (LEAN MANAGEMENT) pro firmy: 

Vítkovice válcovny trub, Jäkl Karviná, Bekaert Bohumín, Keravit, Hayes Lemmerz Autokola, VOP 
025 Nový Jičín, Witzenmann, Kazeto, L.A.B. Industries, Model obaly, LASSELSBERGER 
CZ, OPTYS, MORAplast, ROBE show lighting, UNEX. MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY, ČSAD KARVINÁ, 
MORA – GORENJE, UNIGEO, Ruukki CZ, Brose, KOYO, ČMŽO ELEKTRONIKA, CZ LOKO, JOHN 
CRANE SIGMA, FOXCONNCZ, HOBES, KOS, HDO, RETIS GROUP, ŠKOFIN, STOECKLIN, MITAS, 
PODRAVKA, MOGADOR, IRISA. 

Přednášková činnost v oblasti manažerských dovedností, obchodních dovedností a osobního 
rozvoje ve stovkách otevřených kurzů, seminářů a tréninků. 

 

Byl zařazen do prestižní databáze WHO IS WHO. 

  

http://www.skolamistru.cz/
http://www.tomasgresek.cz/
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B PROJEKTOVÝ MODEL VZDĚLÁVANÍ 

Projektový model vzdělávání přináší velmi rychlé výsledky díky tomu, že účastníci pracují 
na konkrétních projektech a vzdělávání je cílené podle jejich aktuálních potřeb. 

Vzdělávací moduly budeme střídat s projektovými moduly. 

Ve vzdělávacích modulech si účastníci doplní potřebnou teorii, vyzkoušejí modelové situace. 

V rámci vzdělávacího projektu vytvoříme projektové týmy, které budou pracovat na projektech 
zaměřených na řešení konkrétních „problémů“ ve firmě. 

Na prvním workshopu se účastníci seznámí s principy lean managemetu a pomocí hry "PROBUĎ 
SVŮJ POTENCIÁL – ELIMINUJ PLÝTVÁNÍ" si uvědomí potenciál pro zlepšování a naučí se základní 
postupy pro eliminaci plýtvání. 

Na obrázku je model eliminace plýtvání. 

 

Na projektovém workshopu vytvoříme zásobník projektů. Ve spolupráci s vedením se vyberou 
klíčové projekty. Do jednotlivých projektů budou nominováni zodpovědní pracovníci. V rámci 
vzdělávacího projektu budou jednotlivé týmy zpracovávat své projekty pod vedením lektora – 
kouče. Projekty budou mít „SMARTEEST+“ cíle. Výsledky projektů budou prezentovány vedení 
na konci vzdělávacího projektu. 

Aby projekty měly přínos pro firmu, je nutná součinnost vedení firmy při alokaci zdrojů. 

http://www.skolamistru.cz/
http://www.tomasgresek.cz/
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Po skončení vzdělávacího projektu doporučujeme: 

• důsledně vyžadovat implementaci projektů 

• po 30, 100 a 150 dnech od skončení projektu vyhodnotit přínosy implementace 

• po celou dobu vizualizovat výsledky projektů. 

 

 

 

Na obrázku je princip „PROJEKTOVÉHO MODELU VZDĚLÁVÁNÍ“ 

 

  

http://www.skolamistru.cz/
http://www.tomasgresek.cz/
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C "PROBUĎ SVŮJ POTENCIÁL – ELIMINUJ PLÝTVÁNÍ"  

Pro podporu iniciativy doporučujeme zaměstnance motivovat pomocí „hry“. Využíváme 
odzkoušený model hry "PROBUĎ SVŮJ POTENCIÁL – ELIMINUJ PLÝTVÁNÍ". Tato hra vychází 
z našich dlouholetých zkušeností se zaváděním „změn“ a hledáním nových příležitostí 
a ze znalosti psychiky lidí. 

Hra je postavena na bázi „lega“ a je velmi přijatelnou formou pro motivaci a zapojení lidí 
do procesu kontinuálního zlepšovaní. Koncept hry je otevřený a umožňuje hru přizpůsobit 
konkrétní firmě a jejím potřebám. 

Hra zvyšuje angažovanost, flexibilitu a kreativitu zaměstnanců. Odkrývá latentní problémy 
ve firmě a ukazuje nové příležitosti pro zlepšování a zefektivňování. 

V průběhu hry se střídají základní dvě fáze. 

Fáze „hry“. 
Účastníci realizují „výrobní aktivitu“ – realizují výrobu montovaného výrobku. Na procesu výroby 
– podobně jako v reálné firmě jsou účastníci zapojeni do rolí operátorů a do různých 
manažerských rolí. Vlastní výroba probíhá v několika kolech (min 5 kol). 

Fáze „komunikační“. 
Mezi jednotlivými koly probíhají řešitelské porady, které mají za úkol naplánovat a zefektivnit 
výrobní proces. Tato aktivita je klíčová z pohledu manažerských a komunikačních dovedností 
účastníků. Účastníci musí celou aktivitu analyzovat a dojít ke společnému „nejlepšímu“ řešení 
pro další kolo. Vyzkoušejí si techniky hledání kořenové příčiny, různé formy argumentace 
a motivace. 

V průběhu celé aktivity jsou účastníci vystavováni různým změnám a dostávají různé úkoly. 

  

http://www.skolamistru.cz/
http://www.tomasgresek.cz/
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V závěru hry probíhá vyhodnocení celé aktivity a možných dopadů do praxe z těchto úhlů 
pohledů: 

• vlastní „výrobní proces“ - jeho ekonomika a produktivita, 

• způsoby zlepšování procesů, 

• efektivní komunikace, argumentace, vyjednávání a týmové spolupráce (porady a vlastní 
řízení výroby), 

• role a aktivita jednotlivých účastníků. 

 

Témata a principy, které si účastníci v průběhu hry osvojí: 

- plánování a organizovaní výroby 

- řešení problémů – „problém solving“ 

- hledání a eliminace úzkých míst 

- řešení kořenové příčiny (5x PROČ, 
ISHIKAVA, PARETO) 

- principy a implementace 5S 

- uspořádaní pracovišť – principy 
efektivního layoutu 

- principy co neměřím, to neřídím 

http://www.skolamistru.cz/
http://www.tomasgresek.cz/
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- tvorba smysluplných pracovních postupů – jednobodové lekce 

- vybalancování výrobního toku 

- VSM – Value Stream Maping 

- 7+1 plýtvání 

- projektové řízení zlepšování – A3 report 

- zlepšování propojené na firemní cíle 

- efektivní využití kompetenční matice 

- motivace a stimulace členů týmů 

- motivace vlastním prožitkem 

- argumentace a vyjednávaní 

- kaizen v praxi 

 

 

Celou aktivitu je možné natočit na video a následně udělat rozbor aktivit. 

  

http://www.skolamistru.cz/
http://www.tomasgresek.cz/
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D NÁVRH KONCEPTU LEADERSHIP AKADEMIE (ŠKOLA MISTRŮ) 

 

 

  

http://www.skolamistru.cz/
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E NÁVRH OBSAHŮ WORKSHOPŮ – LEADERSHIP AKADEMIE  

 

TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

LEADERSHIP 
AKADEMIE I – 
LEADER 

Zaměřeno na principy 
leadershipu – na sebepoznání, 
na poznání přirozeného 
potenciálu. 
Pochopení jednání kolegů – 
podřízených i nadřízených. 
Seznámení s principy vedení lidí. 

Testy. 
Diskuse. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Představení se. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse, týmová aktivita. 

Kdo to Je LEADER? Týmová spolupráce na téma 
LEADRA – jaký by měl být 
LEADER.  
Představení současných 
požadavků na manažery – leadry. 

Týmová práce. 
Diskuse. 
Prezentace. 

Kompetence manažera Co je to kompetence (znalosti, 
dovednosti, postoje)? 
Jaké kompetence potřebujeme 
pro efektivní vedení? 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 

Typologie osobnosti  Test typologie osobnosti. 
360 st. zpětná vazba mezi 
účastníky. 
Diskuse nad výsledky. 
Zařazení kolegů a partnerů 
k jednotlivým typologiím. 
Nalezení efektivního způsobu 
komunikace s jednotlivými 
typologickými typy. 

Test. 
Diskuse nad typologiemi – využití 
v praxi. 
Diskuse nad potenciálem kolegů 
– a efektivní komunikaci s kolegy 
v praxi. 

Manažerská orientace Orientace na lidi a orientace 
na výkon. 
Manažerská mřížka GRID. 
Diskuse nad svým stylem. 

Přednáška. 
Test. 
Diskuse nad testem a využití 
v praxi. 

Situační vedení  Prezentace základních principů 
situačního vedení. 
Volby vhodných přístupů vedení 
podle situace a podle 
připravenosti podřízených. 

Moderovaná diskuse. 
Přednáška. 

Motivace růstu – kariérové kotvy Test kariérových kotev. 
Diskuse nad testem a jeho využití 
při vedení lidí. 

Test. 
Diskuse nad testem. 
Přednášky. 

Vedení lidí – řízení lidí Film „Kde je vůle“. 
Týmová diskuse nad filmem.  
Aplikace klíčových principů 
vedení do manažerské praxe. 

Promítání filmu. 
Brainstorming. 
Metakarty. 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 

  

http://www.skolamistru.cz/
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TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

LEADERSHIP 
AKADEMIE II. 
EFEKTIVNÍ 
KOMUNIKACE 

Zaměřeno na principy efektivní 
komunikace. 

Testy. 
Moderované diskuse. 
Týmová spolupráce. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Vyhodnocení akčních plánů 
z předchozího workshopu. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse, týmová aktivita. 

Práce s informacemi Předávání informací – důležité, 
nedůležité informace. 
Poskytování zpětné vazby 
při komunikaci. 
Zjišťování pochopení sdělených 
informací. 

Týmová práce. 
Diskuse. 
Prezentace. 

Procesy komunikace ve firmě Analýza procesů komunikace 
ve firmě. 
Návrhy na zlepšení a zefektivnění 
procesů komunikace ve firmě. 

Týmové řešení. 
Moderovaná diskuse. 

Schéma efektivní  
komunikace  

Rozbor efektivní komunikace 
od myšlenky až po realizaci 
a zlepšení. 
Hledání příležitostí pro zlepšení. 

Přednáška. 
Týmové řešení. 

Formy komunikace Verbální a neverbální 
komunikace. 
Zlepšování neverbální 
komunikace. 

Prezentace. 
Soutěž. 

Vyjednávání a argumentace 
v týmové spolupráci 

Příprava argumentů. 
Prosazování svých názorů. 
Naslouchání. 
Respektování odlišných názorů. 
Schopnost konsensu. 
Moderace týmu. 

Týmová hra. 
Videotrénink. 
Moderovaná diskuse. 
Moderovaná sebereflexe. 

Základy asertivity Pasivní jednání. 
Agresivní jednání. 
Asertivní jednání. 
Vymezení a prosazení hranic. 

Prezentace. 
Test. 
Moderovaná diskuse. 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. 
Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

LEADERSHIP 
AKADEMIE III. 
TÝMOVÁ 
SPOLUPRÁCE – 
ZVYŠOVÁNÍ 
VÝKONNOSTI 

Zaměřeno na principy efektivní 
týmové spolupráce a zvyšování 
výkonnosti jednotlivce i týmů. 

Testy. 
Moderované diskuse. 
Týmová spolupráce. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Vyhodnocení akčních plánů 
z předchozího workshopu. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse, týmová aktivita. 

Týmová spolupráce – SWOT 
analýza 

Silné stránky týmové spolupráce. 
Slabé stránky týmové spolupráce. 
Příležitosti v týmové spolupráci. 
Hrozby v týmové spolupráci. 

Týmový Brainstorming. 

Efektivní týmová spolupráce – 
zvyšování výkonnosti týmů 

Strategie v týmové spolupráci. 
Leader týmů – kdo a proč? 
Koalice týmů. 
Motivace týmů. 

Prezentace lektora, týmové 
brainstormingy. 

Teambuilding – v praxi  Jak ten Náš tým funguje? 
Týmové role - kde jsem se našel? 

Týmová aktivita – hra – 
videotrénink. 

Podpora týmové kultury ve firmě Naše postoje. 
Jak se prací bavit? 
Soustřeďme se! 
Dělejme jim radost! 

Film FISH. 
Rozbor filmu FISH. 
 

Teambuilding – případová 
situace 

Definování případové situace. 
Návrh řešení případové situace. 
Akční plány do praxe. 

Moderovaná diskuse. 

Motivace - SWOT Jak nám motivace funguje? 
Co můžeme zlepšit? 
Co upevnit? 
Co dělat více – co očekávají 
zaměstnanci? 

Týmový brainstorming –
moderovaná diskuse. 

Motivace a zvyšování výkonů Motivace a stimulace. 
Výzva – koho motivuje? 
Potřebujeme dobré vztahy? 
Kdo chce vliv? 
Hodnocení výkonů a poskytování 
zpětné vazby. 

Prezentace lektora, moderovaná 
diskuse. 

Motivace – příklady dobré praxe Příklady motivace. Film o motivaci. 
Rozbor filmu v týmech. 

Motivace a hodnocení výkonů – 
případová situace 

Definování případové situace. 
Návrh řešení případové situace. 
Akční plány do praxe. 

Moderovaná diskuse. 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. 
Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

LEADERSHIP 
AKADEMIE IV. 
PORADY A 
TECHNIKY ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ 

Zaměřeno na principy 
efektivního vedení porad. 
Využití nástrojů pro řešení 
problémů. 
 

Testy. 
Diskuse. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Vyhodnocení akčních plánů 
z předchozího workshopu. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse, týmová aktivita. 

Porady – nástroj efektivního 
řízení. 

Význam porady pro efektivní 
řízení firmy. 
Principy efektivní porady. 
Činnost předsedajícího 
na poradě. 
Přínosy porady. 

Týmová práce. 
Diskuse. 
Prezentace. 

Organizace porady  
 

Příprava efektivní porady. 
Jak připravit smysluplný program 
porady? 
Vyhodnocení přínosu porady. 
Nástroje pro řízení porady. 
Účastníci porady – komunikace. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Tvorba standardů. 

Účastníci porady Výběr účastníků porady. 
Analýza typologie účastníků 
porady. 
Motivace jednotlivých účastníků 
porady. 

Diskuse nad potenciálem 
účastníků. 
 

Techniky řešení problémů Techniky řešení problémů. 
Vhodné nástroje pro podporu 
řešení problémů. 
Od symptomů k příčině. 
Od návrhu řešení k akčním 
plánům. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
 

Brainstorming Pravidla efektivního 
brainstormingu. 
Jak řešit problémy pomocí 
brainstormingu? 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Případová studie. 

Nástroje řešení problémů 5 x proč? 
5W2H. 
Paretovo pravidlo. 
ISHIKAVA DIAGRAM. 
Myšlenkové mapy. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Případová studie. 

Případové studie Řešení konkrétních situací 
pomocí nástrojů pro řešení 
problémů. 

Případová studie. 
Moderovaná diskuse – zpětná 
vazba. 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

LEADERSHIP 
AKADEMIE V. 
PLÁNOVÁNÍ A 
ŘÍZENÍ ZMĚN 

Zaměřeno na principy 
efektivního plánování a 
implementaci změn v organizaci. 

Testy. 
Diskuse. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Vyhodnocení akčních plánů 
z předchozího workshopu. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse, týmová aktivita. 

Změna jako příležitost Změna – hrozba nebo příležitost? 
Jakou roli hraje změna v našem 
životě? 
Změny v prostředí – jak je využít? 
 

Týmová práce. 
Diskuse. 
Prezentace. 

Změna - bariéry 
 

Moje bariéry ke změně. 
Naše – firemní bariéry ke změně. 
Manažer z pekla. 
Jak překonat bariéry?  
 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Týmová aktivita. 

Implementace změn Proces změny. 
Efektivní implementace změn. 
Od vize ke změně firemní kultury. 
 

Týmová práce. 
Diskuse. 
Prezentace. 
Kniha – Náš ledovec se rozpouští. 

Plánování  Plánování změn. 
Principy efektivního plánování. 
PDCA cyklus v plánování. 
SMARTEEST+ cíle – podpora 
plánování. 
 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Řešení případové studie. 

Osobní změna Jak budu podporovat změny? 
Od myšlenky k realizaci – 
implementace efektivní změny. 
 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Případová studie. 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

LEADERSHIP 
AKADEMIE VI. 
TIMEMANAGEMENT 
A OSOBNÍ ROZVOJ 

Zaměřeno na principy 
efektivního využívání času. 
Využití svých přirozených 
potenciálů pro osobní rozvoj. 

Testy. 
Diskuse. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Vyhodnocení akčních plánů 
z předchozího workshopu. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse, týmová aktivita. 

Řízení časů – nebo osobní rozvoj Principy řízení času. 
Proč řízení času nefunguje? 
Mohu čas řídit? 
Mohu se změnit? 
Já a čas? 
Jak jsem spokojený s využíváním 
svého času? 

Týmová práce. 
Diskuse. 
Prezentace. 

Zlaté principy řízení času Životní časová osa. 
Časová efektivita. 
Optimalizace času. 
Čas je můj kapitál. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Tvorba standardů. 

Vliv prostředí na optimalizaci 
času 

Vnitřní a vnější prostředí. 
Ovlivnitelné a neovlivnitelné 
prostředí. 
Jak optimalizovat své činnosti? 

Diskuse nad vlivem prostředí 
v praxi. 

Optimalizace času Fáze stabilizace. 
Fáze optimalizace. 
Harmonizace času. 
Harmonizace svého života. 
 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
 

Pracujte chytřeji 
 

Paretovo pravidlo. 
Důležité a naléhavé. 
Velké a malé kameny. 
Můj kalendář priorit. 
 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Případová studie. 

Zloději času Kdo a co nám bere náš ČAS? 
Jak eliminovat zloděje času? 
Změna návyků. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Případová studie. 

Firemní řízení času Od hašení požárů k produktivitě. 
Firemní kalendář. 
Činnosti, které nepřidávají 
přidanou hodnotu. 
Jak jsme efektivní? 
Které činnosti přidávají přidanou 
hodnotu? 
 

Moderovaná diskuse. 
Případová studie. 
 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

LEADERSHIP 
AKADEMIE VII. 
ŘÍZENÍ LIDSKÝ 
ZDROJŮ – 
HODNOCENÍ 
ZAMĚSTNANCŮ 

Zaměřeno na efektivní principy 
řízení „lidských zdrojů“.  
Využití „hodnocení 
zaměstnanců“ pro zvyšování 
výkonnosti zaměstnanců a firmy.  

Testy. 
Diskuse. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Vyhodnocení akčních plánů 
z předchozího workshopu. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse, týmová aktivita. 

Principy řízení lidských zdrojů Personální práce manažera - 
mistra. 
Analýza lidských zdrojů – 
vzdělání, věk, dovednosti, 
kompetence ... . 
Plánování a optimalizace 
pracovních míst – stanovení 
pracovní náplně. 

Týmová práce. 
Diskuse. 
Prezentace. 

Plánování pracovních sil Plánování pracovních sil – 
získávání, rozvoj a uvolňování. 
Výběr nových pracovníků – 
kritéria. 
Řízení osobního rozvoje a kariéry 
– vzdělávání. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Tvorba standardů. 

Nástroje pro rozvoj zaměstnanců Rozvoj znalostí, dovedností – 
kompetencí. 
Motivace. 
Kompetenční modely. 
Jednobodové lekce. 
Zácvikové plány. 

Diskuse nad typologiemi – využití 
v praxi. 
Diskuse nad potenciálem kolegů 
– a efektivní komunikaci s kolegy 
v praxi. 

Hodnocení pracovního výkonu Hodnotící pohovory. 
Motivování a vedení pracovníků. 
Kariérové kotvy. 
Stabilizace a řízení pracovní 
kariéry. 
Kariérové plány. 
Kontrola plnění plánu rozvoje. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Případová studie. 
 

Hodnotící pohovory Přínosy hodnotících pohovorů. 
Struktura hodnotících pohovorů. 
Cíle hodnotících pohovorů. 
Role při hodnotícím pohovoru. 
Nástroje pro podporu 
hodnotících pohovorů. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Film – Obávané hodnocení. 

Způsoby hodnocení pracovníků Psychotesty, osobnostní profily, 
typologické dotazníky, 360 st. 
zpětná vazba, assesment centra. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Případová studie. 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

LEADERSHIP 
AKADEMIE VIII. 
KOUČOVÁNÍ 

Zaměřeno na rozvoj 
potenciálů a zvyšování 
výkonnosti.  
Efektivní využívání nástrojů 
koučování. 
 

Testy. 
Diskuse. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Vyhodnocení akčních plánů 
z předchozího workshopu. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse, týmová aktivita. 

Koučování Koučování nejenom ve sportu. 
Co nám, našim spolupracovníkům 
a naší firmě koučování přinese? 
Mistr jako kouč. 

Týmová práce. 
Diskuse. 
Prezentace. 

Koučování – rozvoj potenciálu Náš potenciál. 
Naše omezení a bariéry? 
Jak překonat bariéry? 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Sebereflexe. 

Kouč Vlastnosti kouče. 
Čeho může kouč dosáhnout 
v praxi? 
Dvě základní podstaty koučování. 
 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Sebereflexe. 

Metody koučování GROW 
EDUWAY 
SPIRÁLA ÚSPĚCHU 
 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Případová studie. 
Film - „GROW“. 

Možnosti koučování Koučování zvyšování produktivity 
a konkurenceschopnosti. 
Koučování a zvyšování motivace. 
Koučování týmů. 
Koučování smyslu života. 
Bariéry koučování. 
Kdy koučování nefunguje? 
 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Film - „Koučování“. 
Rozbor filmu. 

Sebekoučování Rozvoj vlastního potenciálu. 
Jaké mám možnosti? 
Jaké principy využívám? 
Jak zvýšit svůj potenciál? 
Principy sebekoučování. 

Moderovaná diskuse 
a přednáška. 
Případová studie. 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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F NÁVRH OBSAHU WORKSHOPŮ – LEAN MANAGEMENT 

Obsah workshopů bude upřesněn po vstupní analýze a v průběhu realizace miniprojektů podle 
aktuálních potřeb účastníků. 

I. Štíhlé myšlení – I. 

 

TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

Štíhlé myšlení – teoretická 
průprava – úvod 

Zaměřeno na efektivní procesy 
ve firmě, na kvalitu výroby 
a procesů, odstraňování ztrát, 
uplatňování principů 5S 
a filosofie KAIZEN. 

Testy. 
Moderované diskuse. 
Týmová spolupráce. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Představení se. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse 

Lean management Lean management – co to je 
a co nám to přinese? 
Cíle a procesy. 
Štíhlé procesy. 
Změny – pomalé a rychlé, malé 
a velké. 
 

Prezentace lektora, moderovaná 
diskuse, případové studie. 

Kvalita ve výrobě Kvalita ve výrobě. 
Standardy ve výrobě. 
ISO. 
 

Prezentace lektora, moderovaná 
diskuse, případové studie. 

Procesy a efektivní tok  Najdi si čas. 
Najdi si rytmus. 
Jdi na Gembu - pracoviště.  
 

Prezentace lektora, moderovaná 
diskuse, případové studie. 

Aplikace principu na pracovišti Mapovaní procesů 
na pracovišti. 

Moderace. 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. 
Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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II. Štíhlé myšlení – II. 

 

TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

Štíhlé myšlení – teoretická 
průprava – lean metody 

Zaměřeno na pochopení principů 
lean metod. 
. 

Testy. 
Diskuse. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Představení se. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 
Kontrola úkolů z minulého 
workshopu. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse, týmová aktivita. 

Kaizen Filozofie Kaizen 
7+1 ztráta 
Kaizen a standardy 

Prezentace lektora, moderovaná 
diskuse. 

5S Organizace. 
Uspořádání. 
Čištění. 
Standardizace. 
Disciplína. 
 

Prezentace lektora, moderovaná 
diskuse, případové studie. 

Standardy a změny PDCA cyklus. 
Od standardu ke změně a od změny 
ke standardu. 
Zvyšování výkonnosti pomocí změny. 

Moderovaná diskuse, 
případová studie, týmová aktivita. 

Ïmplementace prvního S S na pracovišti. Práce na pracovišti. 
 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. 
Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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III. Štíhlé myšlení a výroba – III 

TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

Štíhlé myšlení – změny 
a nástroje lean 

Zaměřeno na procesy rychlých změn 
a zvyšování výkonnosti. 

Testy. 
Moderované diskuse. 
Týmová spolupráce. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Představení se. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 
Kontrola plnění úkolů z minula. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse. 

Projekt 5S Organizace. 
Uspořádaní. 
Čištění. 
Standardizace. 
Disciplína. 
 

Prezentace lektora, moderovaná 
diskuse, případové studie. 

Nástroje lean managementu TPM 
SMED 
KANBAN 
POKA YOKE 
JIDOKA 
GEMBA 
ISHIKAWA 
5WHY 1H 

Prezentace lektora, moderovaná 
diskuse, případové studie. 

Implementace 5S na pracovišti 5S na pracovišti. Práce na pracovišti. 
 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. 
Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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IV. Štíhlé myšlení a výroba – nastavení standardů – kaizen even. 

 

TÉMA POPIS AKTIVIT POUŽITÉ METODY 

Štíhlé myšlení a výroba – 
KAIZEN EVEN 

Zaměřeno na týmové řešení 
zvyšování výkonnosti. 

Testy. 
Moderované diskuse. 
Týmová spolupráce. 
Přednášky. 
Filmy. 

Úvod 
 

Představení se. 
Seznámení s cíli kurzu. 
Očekávání od posluchačů. 
Kontrola plnění úkolů z minula. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse. 

Vyhodnocení dopadu lean 
managementu 

Co se povedlo? 
Co se nepovedlo? 
 
 

Moderovaná diskuse. 

Nastavení standardů Vytvoření standardů pro pracoviště. 
 

Prezentace účastníků, 
moderovaná diskuse, případové 
studie. 

Udržitelnost standardů Techniky pro udržení standardů. 
Podpůrné nástroje pro udržitelnost. 
Firemní kultura lean. 
 

Prezentace lektora. 

Kaizen even Nastavení firemního 
timemanagementu lean. 

Prezentace lektora, interaktivní 
diskuse. 

Závěr Akční plány do praxe. 
Shrnutí. 
Diskuse. 

Diskuse, zadání úkolů. 
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G PROCES EFEKTIVNÍHO UČENÍ A ROZVOJE FIRMY 

 – KOLBŮV CYKLUS 

Kolbův cyklus je považován za nejefektivnější nástroj učení, které propojuje možnost využít 
nejnovějších teoretických poznatků a praxe dané firmy. Tento systém zohledňuje používání nových 
dovednosti v praxi. 

 

 

Aby naše kurzy byly efektivní, snažíme se v maximálně míře využívat Kolbova cyklu. 

 Na úvod kurzu se snažíme zjistit, jak dané procesy – činnosti probíhají ve firmě v současnosti – 
moderovaná diskuse. 

 Následně seznámíme účastníky kurzu s takzvanými BEST PRAKTICE – to, jak to dělají ti nejlepší 
jinde – moderovaná přednáška, DVD prezentace apod. 

 Společně s účastníky hledáme cestu, jak BEST PRAKTICE aplikovat do firemních procesů – 
(zobecníme principy úspěšných a pak stanovíme konkrétní postupy pro aplikaci nových 
NÁPADŮ). 

 Účastníci si to vyzkoušejí v praxi ve firmě. Vytvoří si plán osobního rozvoje nebo týmové akční 
plány. 

 Na následujícím workshopu vyhodnotíme míru aplikovatelnosti a realizovatelnosti: 

 co se povedlo a proč 

 co se nepovedlo a proč 

 co se může ještě zlepšit 

 a cyklus pokračuje. 

 Ve vzdělávací aktivitě se pak následně zaměřujeme na nové téma v kontextu již proškoleného. 
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H NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ A UČEBNÍCH POMŮCEK 

Každý účastník vzdělávacího programu obdrží následující učební materiály a pomůcky: 

▪ Účastnický manuál (tj. školící sylabus) 
▪ Formuláře „Plány osobního rozvoje” 
▪ Jmenovku 
▪ Psací potřeby 
▪ Hodnotící formuláře  
▪ Testy 

 
Dále při výuce používáme v závislosti na potřeby konkrétních školení: 

▪ Stickery (nálepky) 
▪ PowerPointové prezentace  
▪ Instruktážní a jiná videa 
▪ Případové studie 
▪ Příklady z praxe 

 

Jako BONUS ZDARMA budou do programu podpory výuky zařazeny výukové filmy. 

▪ Koučování (Videoarts) 
▪ Kde je vůle (Videoarts) 
▪ Obávané hodnocení (Videoarts) 
▪ Nejlepší motivace I, II (Videoarts) 
▪ FISH (MASS, Charthouse) 
▪ Vlastní videa na téma Leadershipu 

Online moduly pro podporu rozvoje manažerů 

▪ Leaderproduktivity (https://www.produktivnipodnikani.cz/leader-produktivity-v3/ ) 
▪ Leader změn (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvW0J1EsJ5th-

dkidPhJixcGCTpPUO4n ) 
▪ Nastavení cílů – (https://www.produktivnipodnikani.cz/online-kurz-jak-uspesne-naplnit-

cile/ ) 
▪ OEE v praxi (připravuje se) 
▪  
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I PŘÍKLADY PŘÍNOSŮ 

 

ZAKÁZKOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA 

Snížení „skluzů“ výrobních příkazů z 1500 zpoždění na 310 během 5 měsíců 

Snížení interních neshod z 60 na 10 během 5 měsíců 

Snížení externích neshod z 10 na 2 během 5 měsíců 

 

SERIOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA 

Na základě měření OEE a 5S auditu bylo řešeno několik zlepšení. 

Například: 

U svařovacího karuselu: 

• byly sníženy časy na seřízení 

• byl standardizován postup seřízení 

• byly zavedeny principy 5S na seřizovací práce, nástroje a pomůcky 

• byl vytvořen návrh na úpravu nástrojů pro svařování na karuselu 

Řešení oprav a havárií v nástrojárně 

• popis procesu 

• nalezení slabých míst – dvojí evidence, nejasné priority, absence informačního systému 
na nástrojárně 

• návrh na řešení – odstranění nefunkčních formulářů, zrychlení odepisovaní výkonů 
na opravách (ne jen jednou za týden) 

Optimalizace lisu 

• popis procesu 

• optimalizace času na lisu 

 

Zkrácení seřízení svařovacího automatu z 5 hodin na 1 hodinu – využití SMED. 

Zvýšení OEE svařovacího stroje z 15% na 45% v průběhu 4 měsíců. 

http://www.skolamistru.cz/
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TISKAŘSKÁ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 

Nastavení standardů 5S. 

Optimalizace layoutů – zvýšení přehlednosti průběhu zakázky, snížení fyzické náročnosti práce. 

Zavedení standardů do výroby. 

Měření klíčových ukazatelů výkonnosti. 

Optimalizace nákladů na zakázky. 

 

VÝROBA POČÍTAČŮ 

Zvýšení životnosti akumulátorů o 425% - z toho vyplynuly výrazné úspory na prostoje a snížení 
nákladů na nákup nových akumulátorů. 

 

Změna procesu vyskladňování – snížení nákladů v desítkách tisíc ročně / ROI – jeden týden. 

 

Optimalizace procesů reklamací: 

• zkrácení zaevidovaní reklamace z 20 na 1 den 

• zkrácení vyřízení reklamace z 36 na 5 den 

Optimalizace plánování procesů výroby. 

Využití kapacit v rozmezí 95% - 105% se zvýšilo z 3 dnů na 16 v průběhu 3 měsíců. 

Optimalizace e-mailové komunikace: 

• eliminace e-mailů, které nepřidávají přidanou hodnotu 

• vytvoření pravidel pro e-mailovou komunikaci 

• úspora na oddělení s 20 lidmi cca 50000,- kč ročně 

 

FINANČNÍ SLUŽBY 

Zkrácení doby zaúčtování faktury z cca 25 dnů na 14 dnů. 

Snížení počtu faktur po splatnosti ze 70% na 5 % po třech měsících (stovky tisíc úspora). 

Zkrácení hlavních procesů z cca 35 dnů na 5 dnů. 

Optimalizace procesu ukončení smlouvy: 

• snížení zkrácení délky procesu o 7% 

• snížení pracnosti procesu o 20% 

• finanční úspora ve stovkách tisíc ročně 

Zkrácení jedné činnosti (úzké místo) – Quick Win – z 5 minut na 15 vteřin. 

 

  

http://www.skolamistru.cz/
http://www.tomasgresek.cz/


 

27 
tel.: 731 653 465 

email: tomas.gresek@eduway.cz 
www.skolamistru.cz  www.tomasgresek.cz  

EDUWAY s.r.o. 
Leknínová 5 
746 01 Opava 

 

J KONTAKTNÍ INFORMACE 

Název firmy: EDUWAY s.r.o. 

Adresa firmy: Leknínová 5, 746 01 Opava 

IČ: 27855082 

DIČ: CZ27855082 

Č.ú.: 3482934001/5500 

 

Jméno a příjmení: Tomáš Gřešek 

Titul: Ing. 

Mobil: + 420 731 65 34 65 

E-mail:  tomas.gresek@eduway.cz 

www.tomasgresek.cz  
www.produktivnipodnikani.cz 

 www.skolamistru.cz  

 www.eduway.cz 

 www.leanvkostce.cz  

 cz.linkedin.com/in/tomasgresek 

  

V Opavě 19.7.2021 

 

 

Ing. Tomáš Gřešek 
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