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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

JAK VÉST DĚLNICKÉ KOLEKTIVY? DOVEDNOSTI 
PRO MISTRY  

 

Chcete si v provozu udržet dobré a ověřené zaměstnance? 

Potřebujete podpořit mistry v jejich autoritě a manažerských dovednostech? 

 

Protože vrozené schopnosti řídit nestačí, je třeba je podpořit získanými manažerskými dovednostmi 

využitelnými specificky při řízení dělnických kolektivů. Náš seminář poskytne účastníkům rychle využitelné 

návody ke zvýšení vlastní autority, pracovní motivace svěřených pracovníků i k poznání vlastního 

jedinečného stylu řízení.   

 

Termín konání:  PONDĚLÍ 16. 3. 2020, od 9:00 do 16:00 

Místo konání:   Školicí středisko Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, Šumperk 

Přednášející:  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA 

 

Informace o lektorovi:  
 
Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA - má dlouholeté zkušenosti z oblasti vedení lidí i řízení lidských zdrojů. 
Dvacet let působila na manažerských pozicích ve finančním sektoru včetně pozice personální ředitelky. V 
současné době se věnuje poradenství a školící činnosti v oblasti personalistiky a managementu. Vyučuje 
personální řízení na VŠE a UK v Praze, aktivně školí personalisty i manažery. 
 
   

Cena semináře:          

1750 Kč bez DPH/osoba  - pro členy OHK Šumperk 

1950 Kč bez DPH/osoba  - pro ostatní účastníky 

 

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10 %  

(pro členy 1575 Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1755 Kč bez DPH/osoba). 

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a materiály zpracované přednášejícím v tištěné podobě. 
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TÉMATA SEMINÁŘE:  

 
 Specifika řízení dělníků 

 Výběr vhodných lidí 
o Jak rychle rozpoznat charakteristiky a typologie jednotlivých pracovníků s limitovaným 

stupněm vzdělání 
o Jak určit, zda je uchazeč vhodný právě pro tuto práci v tomto týmu v tomto podniku 

 
 Motivace 

o Jak zvýšit zájem o práci  
o Jakým způsobem docílit vyšší odpovědnosti dělníků za vlastní výsledky 
o Peníze nejsou vše, na každého funguje něco jiného 
o Specifika mužského/ženského kolektivu 

 
 Styly řízení: Co na koho funguje 

o Který styl použít ve vztahu k dělníkům? 
o  Jak delegovat a komu? 
o Jakým způsobem dělníky koučovat? 

 
 Hodnocení dělnických profesí 

o Nastavení cílů (kritéria, spravedlnost) 
o Vyhodnocování plnění 
o Dopady do odměňování 

 
 Úspěšné vedení týmu 

o Jak vést, aby vás dělníci uznávali jako přirozenou autoritu 
o Jak podpořit týmovou spolupráci 

 
 Specifika komunikace 

o Jak komunikovat, aby nám dělníci rozuměli? 
o Zpětná vazba – důležité informace i pro mistry 
o Řešení konfliktů na pracovišti 

 
   

Organizační pokyny: 
 

Registrace účastníků semináře probíhá od 8:30 do 9:00. 

Vchod do školicího střediska ELZACO spol. s r.o. je z ulice B. Němcové nikoliv z ulice Vančurové.  

Pro vstup do budovy zvoňte na „účtárnu“. 

Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře školicího střediska. Děkujeme za pochopení.  
  

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněného rezervačního formuláře! 

 

Rezervační formulář zašlete na e-mailovou adresu:  ohk@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   583 280 070 


