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1 Pravidla úspěchu Nastavení a dosažení profesionálních a osobních cílů, 64 podnětných pravidel pro 
úspěšný a spokojený život. 14,5 h

J. Canfield

2 Jak prokouknout druhé lidi Neverbální komunikace aneb řeč těla, jak si “přečíst” druhé lidi, jak dešifrovat pocity a 
chování druhých, jak poznat klamné  a podvodné jednání, jak vzbudit důvěru. 6,5 h

J. Navarro, M. Karlins

3 Myslete na velké cíle a dobře se bavte Inspirující příběh dvou úspěšných podnikatelů, popisující myšlení ve velkém, zápal a 
vášeň pro to co dělají a jakou cestou museli projít, aby dosáhli toho co chtějí. 8,5 h

D. Trump, B. Zanker

2 7 návyků skutečně efektivních lidí                                             
S.R. Covey

Nastavení cílů a sepsání poslání, řízení sebe sama aneb time-management nové 
generace, být proativní, myšlení způsobem výhra- výhra, vytváření synergií, aktivní 
naslouchání.

13 h

2 Steve Jobs                                             
W. Isaacson

V době, kdy se společnosti po celém světě snaží vybudovat ekonomiku digitálního věku, 
stojí Jobs v popředí jako nejvyšší ikona v oboru vynalézání nových věcí a představivosti 
uvedené   do praxe. 

26,2 h

3 Čtyři dohody                                          
M. Ruiz

Odhalení zdroje limitujících myšlenek (nehřešte slovem, neberte si nic osobně, 
nevytvářejte si žádné doměnky, dělejte vše jak nejlépe dovedete). Vychází z moudrosti 
Toltéků a může pomoci změnit naše životy.
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3 Moc přítomného okamžiku                    
E. Tolle

Dosažení vnitřního klidu, nalezení skutečného já, klidu a hluboké vnitřní radosti. Úplnost 
a dokonalost osobnosti. 6 h

3 Léčení čaker + meditační cd                 
D. Virtue

Využití vnitřní síly, zbavení se energie strachu a obav. Informace o jednotlivých čakrách a 
jejich čištění. Na druhém CD najdete ranní a večerní meditace a různé vizualizační 
techniky.

2,5 h

3 Jak být úspěšný                                     
R. Denny

naučíte se  sebepoznání, které Vám pomůže nalézt sebedůvěru, nastavit si vlastní cíle, 
překonat nezdary, nalézt a udržet si motivaci a objevit štěstí doma i v práci. 4,5 h

3 Jak uzavírat nové obchody                   
R. Denny

Jak si připravit perfektní prezentaci, která skončí uzavřením prodeje. Jak si domluvit 
schůzku. Jak porazit konkurenci i jak zákazníkovi poskytnout skvělou péči.Naučíte se 
techniky a taktiky, které vám budou nápomocny k maximalizaci vaší schopnosti uspět.

4 h

3 Jak zaujmout hned napoprvé            
Chip Heath, Dan Heath

Jak zaujmout úspěšnou prezentaci svých myšlenek, sdělení a nápadů.  naleznete 
inspiraci, nové nápady a naučíte se psát a prezentovat své myšlenky tak, aby nezapadly 
ale naopak zaujaly co největší počet lidí. 9 h

3 Komunikací k vítězství                          
R. Denny

interpersonální komunikace. jak řeč těla ovlivňuje vaši image, jak řídit dobrou konverzaci 
s ostatními, a dává důraz především na důležitost rozvoje vašich dovedností jako 
posluchačů.

3 h

3 Motivací k vítězství                                
R. Denny

Jak se stát více motivovaným, jak dosahovat svých cílů, co motivuje ostatní, jak je 
inspirovat a jak se vyhnout nástrahám demotivace. Schopnost komunikovat, jít 
příkladem, předložit výzvu, povzbudit, přijmout zpětnou vazbu, zapojit se, přenést 
odpovědnost, rozvíjet a školit, informovat, předat pokyny a spravedlivě odměnit. 

5 h

3 Nekonvenční myšlení                              
A. Förster, Peter Kreuz

Naleznete zde celý balík metod nového myšlení pro každý den - fundovaný, zajímavý a 
praktický. Systematická analýza více než dvou set mimořádně úspěšných firem z celého 
světa vysvětluje úspěch geniálních novátorů.

6 h

3 Prodejem k vítězství                               
R. Denny

Naučíte se uzavírat nesrovnatelně více obchodů, využívat nových shopností a 
dovedností. Stanete semistry v umění prodeje, skutečnými odborníky uznávaní mezi 
kolegy. 4,5 h

3 Proměna                                               
Chip Heath, Dan Heath Jak dávat do pohybu změny, na úrovni jednotlivce, organizace i celé společnosti. 8,5 h

3 Restart                                                      
J. Fried, D.H. Hansson

Naučíte se, jak být produktivnější, jak se dostat do hry, aniž byste museli vykrást banku, 
Potřebujete peníze? Nepotřebujete. Potřebujete moc pracovat? Vůbec ne. Je 
podnikatelský plán nebo záměr nezbytný? Ale kdepak. Můžete si dovolit odmítnout 
spoustu klientů? Jasně - musíte.

3 h

3 Soustředění                                             
L. Babauta

schopnost soustředit se nám umožní uplatňovat tvůrčí schopnosti. Dovede nás ke 
zjednodušení a zúžení pozornosti na ty nejzákladnější věci, tedy na ty, na nichž nejvíc 
záleží. Naučí nás, jak se lépe soustředit, vyřešit problémy, méně pracovat,.... . 3,5 h

3 Stop prokrastinaci                                   
L. Babauta jak zvládnout odkádání úkolů 1,5 h

3 Zen a hotovo                                           
L. Babauta

time-management, řízení a plánování času, včetně jinak skvělého GTD (Getting things 
done ) 1,5 h

3 Nástroje                                                   
P. Stutz, B. Michels nalezení odvahy,  dosažení sebekontroly,  rozvoji sebevyjádření a prohloubení kreativity. 7,5 h

3 Zbraně vlivu                                         
R.B. Cialdini

vyjednávání, přesvědčování a problematika vyhovění. Reciprocita - Důslednost - Autorita 
- Společenská platnost - Vzácnost - Přátelství 13,5 h

3 Nepostradatelní                                    S. 
Godin

vstoupit do chaosu a nastolit řád. vynalézat, navazovat kontakty, tvořit a dotahovat věci 
do konce.  Mít rád svou práci a vydávat ze sebe to nejlepší. Přinášet radost i výzvy svým 
zákazníkům a kolegům. Vytvářet vztahy s lidmi kolem sebe, pracovat s emocemi a své 
dovednosti rozvíjet.  

10,5 h

3 Opřete se do toho                                    
S. Sandberg

Vyjednávací techniky,  mentoring, vyrovnání se s mýtem „musím zvládat všechno“, jak 
překonat vnitřní zábrany, 7 h

Zvládněte stres metodou Inner Game                                         
T.W. Gallway

Co je to stres, jeho vnější a vnitřní příčiny, zvládání obtížných situací , jak dosáhnout 
vnitřní stability a duševní rovnováhu, zvládání stresu.

Důvěra                                             
S.M.R. Covey

Důvěra jako měřitelný faktor, ovlivňující výkonnost i náklady, co jsou to dividendy z 
důvěry a daň z nedůvěry, problémy vznikající následkem nedůvěry.

1
Jak dosahovat předvídatelných 
výsledků v nepředvídatelných časech                                       
S.R. Covey, B. Whitman

Nejistota v businessu, klíčové principy k dosahování skvělých ekonomických výsledků v 
nejistých ekonomických časech, nastavení cílů firmy a dosažení vyšší hodnoty pro 
zákazníka.

2 Inner Game pro manažery                 
T.W. Gallway

Zvýšení výkonnosti jednotlivců ve firmě, zlepšení procesu učení se a motivace 
zaměstnanců – radost z práce podporující výsledky, překonání mentálních překážek, 
překonání obav ze změn a zvýšení sebedůvěry.

3
Můj život                                           
Harry Pollak - muž, který zachránil 
značku Aston Martin                              
H. Pollak

Jedinečný příběh Harryho Pollaka, který prošel řadou životních útrap (osobních i 
pracovních), vymyslel hodnotovou analýzu a zabýval se sanacemi nadnárodních podniků 
v různých zemích Evropy.


