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Obsahy	  vzdělávacích	  seminářů	  LUMENI	  	  
	  

Ø Jsme	  specialisti	  na	  osobní	  rozvoj	  zaměstnanců,	  sportovců,	  pracovníků	  ve	  zdravotnictví	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  sociálních	  službách.	  
	  

Ø Zabýváme	  se	  manažerským	  a	  mentálním	  koučinkem.	  
	  

Ø Realizujeme	  výhradně	  kurzy	  na	  míru	  (dle	  požadavku	  zaměstnavatele,	  ale	  také	  zjištěných	  potřeb	  
zaměstnance).	  

	  

Ø Naše	  semináře	  jsou	  interaktivní,	  praktické	  a	  probíhají	  v	  malých	  skupinkách	  (do	  5-‐ti	  osob).	  
	  

Ø Realizujeme	  týmový	  koučink	  i	  supervize.	  
	  
	  	  	  	  	  	  Témata	  realizovaných	  vzdělávacích	  seminářů	  

ü KOMUNIKAČNÍ	  DOVEDNOSTI	  
ü TELEFONICKÁ	  KOMUNIKACE	  
ü ŘEŠENÍ	  KONFLIKTNÍCH	  SITUACÍ	  
ü ASERTIVITA	  

	  
ü ORGANIZACE	  PRÁCE	  A	  TIME	  MANAGEMENT	  
ü EFEKTIVNÍ	  VEDENÍ	  PORADY	  
ü PREZENTAČNÍ	  DOVEDNOSTI	  	  

	  
ü JEDNÁNÍ	  SE	  ZÁKAZNÍKEM	  V	  OBTÍŽNÝCH	  SITUACÍCH	  
ü VEDENÍ	  KLÍČOVÝCH	  ZÁKAZNÍKŮ	  
ü OBCHODNÍ	  DOVEDNOSTI	  
ü VEDENÍ	  PRODEJNY	  A	  PODPORA	  PRODEJE	  
ü REPREZENTACE	  SEBE	  SAMA,	  FIRMY	  A	  ZÁKLADY	  ETIKETY	  

	  
ü TÝMOVÁ	  SPOLUPRÁCE	  
ü VEDENÍ	  LIDÍ	  –	  STYLY	  VYDENÍ	  A	  PRÁCE	  S	  LIDMI	  
ü SYSTEMICKÝ	  KOUČINK	  
ü ŘÍZENÍ	  OBCHODNÍ	  SKUPINY	  
ü ROČNÍ	  A	  KVARTÁLNÍ	  HODNOCENÍ	  PODŘÍZENÝCH	  

	  
ü VEDENÍ	  FIRMY,	  STRUKTURA,	  VIZE	  A	  STRATEGIE	  
ü MARKETING,	  ANALÝZY,	  VÝZKUMY	  
ü SWOT	  ANALÝZA,	  FIREMNÍ	  CÍLE,	  BALANCED	  SCORECARD	  
ü ASSESSMENT/DEVELOPMENT	  CENTRUM	  

	  
ü PSYCHOHYGIENA	  V	  KAŽDODENNÍM	  ŽIVOTĚ	  A	  SYNDROM	  VYHOŘENÍ	  
ü NA	  ČLOVĚKA	  ZAMĚŘENÝ	  PŘÍSTUP	  K	  RIZIKU	  
ü PSYCHOLOGICKÁ	  PROBLEMATIKA	  ZDRAVOTNĚ	  POSTIŽENÝCH	  
ü FORMA	  TERAUPETICKÉHO	  DOTEKU	  A	  PREVENCE	  STRESU	  
ü KRIZOVÁ	  INTERVENCE	  
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ü PRÁCE	  NA	  POČÍTAČI	  –	  WORD,	  EXCEL,	  POWER	  POINT,	  E-‐MAIL	  
ü PRACOVNÍHO	  PRÁVA	  
ü PRACOVNÍ	  PRÁVO	  V	  PRAXI	  PRO	  POKROČILÉ	  
ü ZÁKLADY	  ÚČETNICVÍ	  	  
ü ÚČETNICTVÍ	  V	  PRAXI	  PRO	  POKROČILÉ	  
	  

	  
	  

	  
	  
Obsahy	  vzdělávacích	  seminářů:	  
	  
VEDENÍ	  FIRMY,	  STRUKTURA,	  VIZE	  A	  STRATEGIE	  
PEST	  a	  SWOT	  analýza	  
Vize	  a	  strategie	  firmy	  
Firemní	  a	  obchodní	  cíle	  
Balanced	  Scorecard	  
KSF	  –	  klíčové	  faktory	  úspěchu	  
Konkurenční	  analýza	  
Ochranné	  bariéry	  
Nastavení	  cílů	  a	  zodpovědností	  pracovníků	  
Popisy	  práce	  
 
VEDENÍ LIDÍ, MOTIVACE A PRÁCE S LIDMI  
Co	  má	  vliv	  na	  vedení	  lidí	  
Osobnost	  manažera	  
Manažer	  vs.	  leader	  
Zaměstnanci	  chráněné	  dílny	  a	  teorie	  osobnosti	  
Typologie	  zaměstnanců	  podle	  temperamentu	  
Motivace	  vs.	  kompetence	  
Styly	  vedení	  
Model	  situačního	  vedení	  
Delegování	  
Koučování	  
Hodnocení,	  kritika	  a	  zpětná	  vazba	  
Manažerské	  rozhovory	  –	  VAK	  model	  
Vnitřní	  a	  vnější	  motivace	  zaměstnanců	  
Jak	  zvýšit	  pracovní	  motivaci	  zaměstanců	  
	  
ROZVOJ	  ZAMĚSTNANCŮ	  POMOCÍ	  SYSTEMICKÉHO	  KOUČINKU	  
Koučink	  a	  systemický	  koučink	  
Základní	  principy	  a	  kompetence	  kouče	  
Průběh	  koučinku	  (podnět,	  žádost,	  cíle,	  cesta,	  realizace)	  
Tvorba	  cílů	  a	  metody	  
Objednávkový	  stroj	  
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Kontrola	  vs.	  pomoc	  
Koučovací	  metody	  a	  techniky	  
Sebereflexe,	  reflektování,	  škály	  a	  stupnice,	  otázky	  a	  přerámování	  
Realizace	  koučování	  
Manažerský	  rozhovor	  
Praktický	  nácvik	  koučování	  
	  
	  
	  
	  
MARKETING,	  ANALÝZY,	  VÝZKUMY	  
Marketing	  a	  marketingové	  prostředí	  
Marketingový	  mix	  –	  5P	  &	  4C	  
Produkt,	  zákazník,	  cena,	  distribuce	  
Product	  positioning,	  USP,	  životní	  cyklus	  výrobku,	  BCG	  matice	  
Metody	  tvorby	  ceny,	  cenová	  elasticita	  
Marketingová	  komunikace	  –	  reklama,	  P.R.,	  direct	  marketing,	  podpora	  prodeje	  
Osobní	  prodej	  
Marketingový	  a	  business	  plan	  
Podpora	  prodeje	  -‐	  plánování	  a	  realizace	  reklamní	  kampaně	  
Marketingový	  výzkum	  
SWOT	  analýza,	  analýza	  konkurence	  
	  
EFEKTIVNÍ	  VEDENÍ	  PORAD	  
Typy	  porad	  
Typologie	  účastníků	  porady	  
Brainstorming	  
Pravidla	  pro	  přípravu	  porady	  
Program	  porady	  
Zásady	  vedení	  porady	  
Nejčastější	  chyby	  při	  vedení	  porady	  
Zápis	  a	  vyhodnocení	  porady	  
Nepříjemný	  účastník	  porady	  a	  jak	  na	  něj	  
	  
PREZENTAČNÍ	  DOVEDNOSTI	  	  
Začínáme	  prezentovat	  	  
Příprava	  a	  znalost	  cílových	  skupin	  
Pravidla	  pro	  sestavení	  prezentace	  
Úvod	  –	  první	  dojem,	  navázání	  kontaktu	  -‐	  rozhodující	  minuty	  prezentace	  
Jak	  pracovat	  s	  publikem	  
Jak	  nenudit,	  udržení	  pozornosti	  
Postoj,	  mluvený	  projev,	  gesta	  -‐	  verbální	  a	  neverbální	  projev	  
Prostor	  pro	  dotazy	  –	  jak	  reagovat	  na	  dotazy	  z	  publika	  
Jak	  bojovat	  s	  trémou	  
Praktický	  trénink	  prezentačních	  dovedností,	  zpětná	  vazba	  
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OBCHODNÍ	  DOVEDNOSTI	  
Fáze	  prodejní	  schůzky	  
Příprava	  obchodní	  schůzky	  
Definice	  cílů	  
Nácvik	  prodejních	  dovedností	  
Vyhledávání	  zákazníků	  
Konkurenční	  analýza	  
	  
	  
VEDENÍ	  KLÍČOVÝCH	  ZÁKAZNÍKŮ	  
Popis	  práce	  a	  hlavní	  role	  Key	  Account	  Managera	  ve	  firmě	  
Umění	  definovat	  klíčového	  zákazníka	  a	  stanovení	  přístupu	  k	  němu	  
Parettovo	  pravidlo	  a	  jeho	  využití	  
Zjišťování	  potenciálu	  zákazníka	  
Budování	  a	  efektivní	  řízení	  vztahu	  s	  klíčovými	  zákazníky	  
SWOT	  Analýza	  zaměřená	  na	  péči	  o	  klíčového	  zákazníka	  
	  
ŘÍZENÍ	  OBCHODNÍ	  SKUPINY	  
Nábor	  a	  výběr	  obchodníků	  
Adaptace	  nových	  obchodníků	  
Rozvoj	  obchodníků	  
Motivace	  obchodníků	  
Řízení	  podle	  cílů	  
„V	  –	  A	  –	  K“	  model	  
Kvartální	  a	  roční	  rozhovory	  
Segmentace	  a	  kategorizace	  zákazníků	  
	  
ASSESSMENT/DEVELOPMENT	  CENTRUM	  
Prostřednictvím	  assessment	  centra	  zjistíme	  reakce	  pracovníků	  na	  specifické	  pracovní	  podmínky,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
jejich	  schopnost	  práce	  v	  týmu,	  vůdčí	  potenciál,	  orientaci	  na	  výsledek,	  vyjednávací	  schopnosti,	  orientaci	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
na	  interního	  a	  externího	  zákazníka,	  odolnost	  vůči	  stresu	  apod.	  
Na	  základě	  definovaných	  klíčových	  kompetencí	  na	  každou	  pracovní	  pozici	  stanovíme	  základní	  úroveň,	  
kterou	  musí	  každý	  zaměstnanec	  splňovat.	  	  
Součástí	  development	  centra	  je	  zejména	  posouzení	  silných	  a	  slabých	  stránek	  zaměstnanců,	  návrhu,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
jak	  zaměstnance	  dále	  podpořit	  a	  rozvíjet	  a	  to	  formou,	  jak	  návrhu	  rozvojového	  programu,	  tak	  rozvoje	  	  	  	  	  	  	  	  	  
za	  chodu	  (just	  in	  time).	  
	  
Výstupem	  z	  assessment	  a	  development	  centra	  budou	  individuální	  zprávy	  pro	  účastníky	  a	  detailní	  
indviduální	  zprávy	  pro	  jejich	  přímé	  nadřízené,	  vedoucí	  pracovníky	  a	  personalisty	  ,	  popisující	  jednotlivé	  
zaměstnance	  a	  jejich	  očekáváné	  chování.	  U	  obou	  je	  fokus	  kladen	  	  na	  srozumitelná	  doporučení,	  
identifikaci	  prostoru	  pro	  rozvoj	  a	  označení	  možných	  rizik	  vůči	  pozici,	  na	  které	  pracují.	  Na	  zprávy	  
z	  assessment	  a	  development	  centra	  navazuje	  koučující	  rozhovor	  sloužící	  k	  vyjasnění	  detailů	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  nastartovaní	  žádoucích	  změn	  vedoucích	  k	  cílenému	  rozvoji	  zaměstnance.	  
Celková	  závěrečná	  zpráva	  je	  určena	  personalistům,	  vedoucím	  pracovníkům	  a	  přímým	  nadřízeným	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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a	  popisuje	  obecné	  trendy	  a	  tendence	  u	  hodnocených	  pracovníků	  a	  hodnoceného	  pracovního	  týmu.	  
	  
	  
	  
JEDNÁNÍ	  SE	  ZÁKAZNÍKEM	  V	  OBTÍŽNÝCH	  SITUACÍCH	  
Identifikace	  konkrétních	  obtížných	  situací	  z	  praxe	  účastníků	  
Lidské	  příčiny	  konfliktů	  a	  zdroje	  konfliktů	  
Známky	  a	  tělesné	  signály	  blížícího	  se	  konfliktu	  
Fáze	  a	  styly	  řešení	  konfliktu	  
Když	  si	  zákazník	  stěžuje	  –	  souhlas,	  omluva,	  čin,	  ocenění	  
Jak	  komunikovat	  a	  řešit	  reklamace	  zákazníka	  
Jak	  na	  to,	  když	  -‐	  máte	  pravdu,	  nevíte	  co	  říci,	  není	  to	  vaše	  vina?	  
Jak	  předcházet	  nedorozumění	  	  
Slovíčkaření	  	  	  
Častá	  manipulace	  zákazníků	  a	  jak	  na	  ni	  
Odmítnutí	  neoprávněného	  požadavku	  
Problémové	  typy	  zákazníků	  	  
Obtížné	  rozhovory	  –	  co	  se	  stalo,	  pocity,	  ohrožení	  identity	  účastníků	  
Předpoklad	  pravdy,	  výmysly	  o	  úmyslech	  a	  otázky	  viny	  
Obtížné	  rozhovory	  a	  jak	  na	  ně	  
Trénink	  zvládání	  obtížných	  situací	  a	  zpětná	  vazba	  
	  
VEDENÍ	  OBCHODNÍCH	  JEDNÁNÍ	  A	  VYJEDNÁVÁNÍ	  S	  DODAVATELI	  
Vyjednávání	  a	  typy	  vyjednávačů	  
Strategie	  při	  vyjednávání	  (VÝHRA	  –	  VÝHRA,	  VÝHRA	  –	  PROHRA)	  
Průběh	  a	  příprava	  vyjednávání	  s	  dodavatelem	  a	  stanovení	  strategie	  
O	  čem	  lze	  vyjednávat	  
Využití	  různých	  typů	  otázek	  ve	  vyjednávání	  
Verbální	  i	  neverbální	  řeč	  ve	  vyjednávání	  
Argumentace	  a	  zvládání	  námitek	  
Návrhy,	  ústupky,	  dohoda	  a	  uzavření	  vyjednávání	  s	  dodavateli	  
Pravidla	  vyjednávání	  
Tipy	  na	  vyjednávací	  techniky	  
Nátlakové	  vyjednávací	  techniky	  
Klíč	  k	  dobrému	  vyjednávání	  
Aktivní	  naslouchání	  a	  umění	  mlčet	  
Konflikty	  při	  jednání	  a	  manipulace	  
Praktický	  trénink	  vyjednávacích	  technik	  
	  
	  
TELEFONICKÁ	  KOMUNIKACE	  
Telefonní	  operátoři,	  osobnost	  a	  kompetence	  	  
Úsměv	  je	  slyšet	  i	  po	  telefonu	  
Specifika	  komunikace	  v	  telefonickém	  kontaktu	  
Srozumitelnost,	  hlasitost,	  rychlost,	  plynulost	  a	  tón	  hlasu	  
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Aktivní	  naslouchání	  
Představení	  sebe	  sama	  a	  firmy	  	  
Jak	  se	  správně	  ptát	  a	  typologie	  otázek	  
Jakým	  formulacím	  je	  třeba	  se	  vyhnout	  
Rady	  ověřené	  praxí	  
Agrese	  a	  nepřímá	  agresivita	  po	  telefonu	  
Manipulace	  po	  telefonu	  
Odmítnutí	  neoprávněného	  požadavku	  
Co	  to	  je	  a	  co	  nás	  učí	  asertivita	  
Pasivní,	  agresivní,	  manipulativní	  a	  asertivní	  postoj	  
Dotazník	  konverzačních	  dovedností	  a	  sebeprosazení	  
Asertivní	  práva,	  reakce	  a	  techniky	  
Ukončení	  telefonátu	  
Problémové	  typy	  klientů	  
Praktický	  nácvik	  různých	  situací	  a	  reakcí	  po	  telefonu	  
	  
	  
ASERTIVITA	  V	  KAŽDODENNÍ	  PRAXI	  
Co	  to	  je	  a	  co	  nás	  učí	  asertivita	  
Pasivní,	  agresivní,	  manipulativní	  a	  asertivní	  postoj	  
Dotazník	  konverzačních	  dovedností	  a	  sebeprosazení	  
Asertivní	  práva	  
Jednoduché	  asertivní	  reakce	  a	  techniky	  
Aktivní	  a	  empatické	  naslouchání	  partnerovi	  
Přijímání	  a	  podávání	  kritiky	  a	  jak	  reagovat	  na	  kritiku	  
Jak	  reagovat	  na	  rozzlobeného	  jedince	  
Nečisté	  kroky	  při	  konfliktech	  
Praktický	  nácvik	  asertivity	  a	  konstruktivního	  řešení	  problémů	  
	  
	  
	  
	  
KOMUNIKAČNÍ	  DOVEDNOSTI	  A	  ŘEČ	  TĚLA	  
Význam	  a	  pojetí	  slova	  komunikace	  
Umění	  naslouchat	  
Význam	  komunikačních	  dovedností	  v	  profesní	  seberealizaci	  
Cíle	  komunikace	  
Sebepoznání	  
Způsoby	  pozitivní	  komunikace	  	  
Racionalita	  vs.	  emocionalita	  
Transakční	  analýza	  
Řeč	  těla	  
Obličej	  a	  vlasy	  
Oblečení,	  barvy	  a	  doplňky	  
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ORGANIZACE	  PRÁCE	  A	  TIME	  MANAGEMENT	  
Čas,	  důvody	  a	  znaky	  špatného	  řízení	  času	  
Životní	  role	  
Cíle	  a	  bariéry	  dosahování	  cílů	  
Paretovo	  pravidlo	  
Od	  účinnosti	  k	  účelnosti	  	  
Umění	  efektivně	  udělat	  i	  nepříjemnou	  práci	  s	  dostatkem	  energie	  
Definice,	  kde	  energii	  můžete	  nabrat	  
Řízení	  sama	  sebe	  
Nastavení	  životních	  priorit	  
Plánovací	  systémy	  
	  
TÝMOVÁ	  SPOLUPRÁCE	  
Tým	  a	  týmová	  spoluprávce	  
Osobnostní	  typologie	  
5	  nejčastějších	  selhání	  funguvání	  týmu	  
Chybějící	  komunikace	  v	  týmu	  
Obavy	  z	  konfliktu	  
Akceptace	  týmových	  rozhodnutí	  
Vyhýbání	  se	  zodpovědnosti	  
Lhostejnost	  k	  výsledkům	  týmu	  
Co	  dělat,	  když	  tým	  nefunguje	  podle	  Vašich	  představ	  
Jak	  docílit	  úspěšného	  fungování	  týmu	  
Aktivace	  týmu	  	  
Motivace	  týmu	  
Stadia	  vývoje	  a	  zralosti	  týmu	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
REPREZENTACE	  SEBE	  SAMA,	  FIRMY	  A	  ZÁKLADY	  ETIKETY	  
Etiketa,	  slušnost	  a	  zdvořilost	  
Základy	  společenského	  chování:	  

- představení	  se,	  podání	  ruky,	  pravidla	  pro	  oslovování	  
- vcházení	  a	  vycházení	  do/z	  budovy,	  chůze	  do	  (ze)	  schodů	  

Telefonování	  
Šaty	  dělají	  člověka	  

- jak	  se	  obléká	  žena	  a	  jak	  se	  obléká	  muž	  
- slavnostní	  oblečení	  
- business	  dress	  

Jak	  správně	  stolovat	  
- zasedací	  pořádek	  
- jak	  zacházíme	  s	  příborem	  
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- v	  restauraci	  
- jak	  být	  příjemným	  společníkem	  

Pracovní	  a	  společenské	  události	  
- snídaně	  a	  brunch,	  pracovní	  oběd	  a	  večeře	  
- raut,	  recepce	  a	  banket	  
- pracovní	  schůzka	  
- party,	  večírek,	  mejdan	  
- ples,	  vernisáž,	  křest	  
- předávání	  cen	  
- co	  znamenají	  zkratky	  na	  pozvánkách?	  
- Sami	  nebo	  s	  doprovodem?	  
- Přípitky	  a	  proslovy	  

Nehody	  ve	  společnosti	  
Setkáváme	  se	  s	  významnými	  osobnostmi	  
Významná	  osobnost	  bude	  náš	  host	  
 
OBCHODNÍ	  KORESPONDENCE	  A	  AGENDA	  ODPOVÍDAJÍCÍ	  POZICI	  A	  VÝZNAMU	  FIRMY	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
NA	  TRHU	  ČSN	  01	  6910	  (výtah)	  
Pravidla	  typografie	  pro	  obchodní	  korespondenci	  
Pravidla	  stylistiky	  
Obchodní	  agenda	  

- Správné	  psaní	  adres	  (obálky,	  dopisy	  s	  předtiskem)	  
- Základní	  pravidla	  pro	  obchodní	  dopisy	  –	  obsah	  (struktura),	  forma	  
- Písemnosti	  obchodní	  agendy	  –	  poptávka,	  nabídka,	  objednávka,	  reklamace,	  upomínka,	  

urgence	  

E-‐mail	  –	  obecná	  pravidla	  (adresy,	  předmět,	  oslovení,	  úprava	  textu,	  etiketa,	  výhody	  a	  úskalí)	  

Telefonování	  a	  SMS	  

	  

AKTIVNÍ	  PRODEJ	  A	  EFEKTIVNÍ	  KOMUNIKACE	  SE	  ZÁKAZNÍKEM	  V	  PRODEJNĚ	  
 
Komunikace	  a	  faktory	  ovlivňující	  komunikaci	  se	  zákazníkem	  
Co	  patří	  k	  dobré	  komunikaci	  
Problémová	  komunikace	  se	  zákazníkem	  
Kdo	  je	  náš	  zákazník?	  
Osobnost	  prodejce	  
Typologie	  zákazníků	  podle	  temperamentu	  a	  jak	  na	  ně	  
Umění	  naslouchat	  a	  techniky	  aktivního	  naslouchání	  	  
Jak	  se	  správně	  ptát	  
Úsměv,	  vstřícnost	  a	  proaktivita	  prodává	  
Kroky	  prodeje	  	  

- kontakt	  



	   	  
	  

__________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Lumeni,	  s.r.o.,	  Pekárenská	  10,	  602	  00	  	  Brno,	  www.lumeni.cz,	  e-‐mail:	  info@lumeni.cz,	  
mobil:	  732	  488	  873,	  vedená	  u	  obchodního	  soudu	  v	  Brně,	  spisová	  značka:	  C	  71441,	  IČO:	  29292727	  
	  

- zjištění	  potřeb	  zákazníka	  
- prezentace	  a	  argumentace	  
- jak	  dále	  podpořit	  rozhodnutí	  zákazníka	  

Potřeba	  –	  vlastnost	  –	  užitek	  
Vytvoření	  argumentační	  a	  námitkové	  databanky	  prodejce	  
Konkurence	  a	  jak	  na	  ni	  
 
 
VEDENÍ	  PRODEJNY	  A	  PODPORA	  PRODEJE	  
 
Osobní	  prodej	  a	  kamenná	  prodejna	  –	  výhody	  a	  nevýhody	  
Jak	  vnímám	  naši	  prodejnu	  a	  firmu	  já	  a	  jak	  ji	  vnímá	  náš	  zákazník	  
Cíle	  podpory	  prodeje	  
Podpora	  prodeje	  v	  místě	  prodeje	  vs.	  reklama	  
Druhy	  podpory	  prodeje	  –	  slevy,	  kupóny,	  balíčky,	  prémie	  a	  odměny,	  vzorky,	  věrnostní	  programy,	  
předvádění	  vlastností	  zboží,	  spotřebitelské	  soutěže	  
Základy	  merchandisingu	  
P.O.S.	  materiály	  	  
Typy	  prodeje	  –	  nový	  zákazník,	  doplňkový,	  servisní	  
E-‐shop,	  katalogový	  prodej	  
Jak	  zlepšit	  náš	  prodej	  a	  zvýšit	  naše	  tržby	  
Jak	  přiblížit	  naši	  prodejnu	  zákazníkovi	  a	  zlepšit	  prodejní	  místo?	  
	  
HODNOCENÍ	  PODŘÍZENÝCH	  
	  
PRÁCE	  NA	  POČÍTAČI	  –	  WORD,	  EXCEL,	  POWER	  POINT,	  aj.	  

	  

PSYCHOHYGIENA	  V	  KAŽDODENNÍM	  ŽIVOTĚ	  A	  SYNDROM	  VYHOŘENÍ	  
Konfrontace	  s	  problémy	  	  
Zdroje	  stresu	  
Somatické	  symptom	  
Syndrom	  vyhoření	  
Jak	  předcházet	  syndromu	  vyhoření	  
Jak	  si	  vybudovat	  	  a	  udržet	  podpůrný	  systém	  
Jak	  být	  kreativní	  

NA	  ČLOVĚKA	  ZAMĚŘENÝ	  PŘÍSTUP	  K	  RIZIKU	  
Vliv	  nízké	  sebedůvěry	  na	  člověka	  a	  jeho	  život	  
Protistresový	  program	  
Relaxace	  
Zátěžové	  situace	  a	  jejich	  působení	  	  
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Frustrace,	  konflikt,	  stres,	  trauma,	  krize	  a	  deprivace	  
Zvládání	  zátěžových	  situací	  (obranné	  reakce,	  psychohygiena)	  
	  
	  
PSYCHOLOGICKÁ	  PROBLEMATIKA	  ZDRAVOTNĚ	  POSTIŽENÝCH	  
Problematika	  zdravotně	  postižených	  	  	  
Výskyt,	  příčiny	  a	  psychické	  změny	  vyplývající	  z	  vrozeného	  postižení	  
Psychická	  adaptace	  na	  získané	  postižení	  
Dospělost	  postiženého	  člověka	  
Tělesné	  postižení	  jako	  funkční	  i	  estetický	  handicap	  –	  pohybové	  postižení,	  charakter,	  vývoj,	  péče)	  
Psychologická	  charakteristika	  pohybově	  postižených	  a	  tělesná	  deformace	  
Problematika	  práce	  s	  osobami	  se	  zdravotním	  postižením	  
Psychohygiena	  
	  
FORMA	  TERAUPETICKÉHO	  DOTEKU	  A	  PREVENCE	  STRESU	  
Vliv	  malé	  sebedůvěry	  na	  člověka	  a	  jeho	  život	  
Komunikace	  a	  empatie	  s	  klientem	  
Protistresový	  program	  
Seznámení	  s	  jemnými	  technikami	  ošetření	  	  
Svalová	  relaxace	  
Ošetření	  jemného	  svalstva	  
Cranio-‐sakrální	  osteopatie	  
	  
KRIZOVÁ	  INTERVENCE,	  a	  další	  
	  
SEBEOBRANA	  PRO	  VRÁTNÉ	  A	  OSTRAHU	  –	  TEORETICKÁ	  ČÁST	  
Úvod	  do	  sebeobrany	  
Právní	  rámec	  sebeobranných	  situací	  
Pravidla	  osobní	  bezpečnosti	  	  
Zásady	  sebeobrany	  	  
Teorie	  konfliktu	  a	  jeho	  řešení	  
Mimořádné	  situace	  	  
	  
SEBEOBRANA	  PRO	  VRÁTNÉ	  A	  OSTRAHU	  –	  PRAKTICKÁ	  ČÁST	  
Základní	  situace,	  deeskalace	  konfliktů,	  přístup	  a	  postoje	  
Nárůst	  agresivity,	  scanování	  osob,	  analýza	  situací	  
Fyzická	  konfrontace	  	  
Úchopy	  za	  ruce,	  oděv,	  vlasy	  
Post	  incidentní	  postup	  
	  
Kurzy	  sebeobrany	  a	  základy	  Krav	  Maga	  –	  lektor	  Bc.	  Miroslav	  Kokta	  	  
(Mistr	  světa	  v	  Jiu-‐jitsu,	  sportovní	  specialista,	  instruktor	  Krav	  Maga,	  specialista	  na	  sebeobranu,	  bojové	  
sporty	  a	  trenér	  thajského	  boxu)	  
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UMĚNÍ	  EFEKTIVNÍ	  KOMUNIKACE	  A	  ORGANIZACE	  PRÁCE	  PRO	  VRÁTNÉ	  A	  OSTRAHU	  
Význam	  a	  pojetí	  slova	  komunikace	  
Cíle	  a	  faktory	  ovlivňující	  komunikaci	  
Pravidla	  efektivní	  komunikace	  
Problémová	  komunikace	  
První	  dojem,	  pozdrav	  a	  podání	  ruky	  
Profesionální	  vzhled	  a	  image	  
Aktivní	  naslouchání	  
Dotazování	  a	  kladení	  správných	  otázek	  
Profesionální	  telefonování	  aneb	  jak	  správně	  telefonovat	  
Stížnosti	  zákazníků	  a	  vhodné	  reakce	  na	  stížnosti	  
Sebepoznání	  a	  typologie	  osobnosti	  problémových	  lidí	  
Častá	  manipulace	  zákazníků	  a	  jak	  na	  ni	  
Odmítnutí	  neoprávněného	  požadavku	  
Základní	  principy	  a	  metody	  asertivity	  
Co	  to	  je	  a	  co	  nás	  učí	  asertivita,	  asertivní	  práva	  
Pasivní,	  agresivní,	  manipulativní	  a	  asertivní	  postoj	  
Organizace	  práce	  a	  osvědčené	  postupy,	  které	  pomohou	  zvládnout	  všechny	  úkoly	  
Co	  dělat,	  když	  nerozumíte	  zadání	  
	  
PRACOVNÍ	  PRÁVO	  V	  PRAXI	  PRO	  POKROČILÉ	  
1.	  Zákoník	  práce	  262/2006	  Sb.	  	  a	  jeho	  aktuální	  právní	  úpravy	  v	  roce	  2015	  	  
2.	  Vymezení	  pracovně-‐právních	  vztahů,	  zákaz	  diskriminace	  a	  všeobecná	  ustanovení	  
3.	  Pracovní	  poměr:	  
-‐	  vznik,	  změny,	  rozvázání	  a	  skončení	  pracovního	  poměru	  
-‐	  pracovní	  smlouva	  
-‐	  zkušební	  doba	  
-‐	  doba	  určitá	  a	  neurčitá	  
-‐	  výpověď,	  výpovědní	  doba	  a	  důvody	  
-‐	  okamžité	  zrušení	  	  a	  neplatnost	  pracovního	  poměru	  
-‐	  pracovní	  cesta	  
-‐	  převedení	  na	  jinou	  práci,	  přeložení	  
-‐	  odstupné	  
-‐	  dohoda	  o	  práci	  konané	  mimo	  pracovní	  poměr	  
4.	  Pracovní	  doba	  a	  doba	  odpočinku	  
-‐	  rozvržení	  pracovní	  doby,	  konto	  pracovní	  doby	  
-‐	  přestávka	  v	  práci	  a	  bezpečnostní	  přestávka	  
-‐	  doba	  odpočinku	  
-‐	  práce	  přesčas,	  noční	  práce,	  pracovní	  pohotovost	  
-‐	  evidence	  pracovní	  doby	  
5.	  Bezpečnost	  a	  ochrana	  zdraví	  při	  práci	  
-‐	  předcházení	  ohrožení	  života	  a	  zdraví	  při	  práci	  
-‐	  povinnosti	  zaměstnavatele	  
-‐	  povinnosti	  zaměstnance	  
6.	  Odměňování	  za	  práci	  a	  náhrada	  výdajů	  spojených	  s	  výkonem	  práce	  
-‐	  mzda,	  plat	  a	  příplatky	  
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-‐	  náhrada	  výdajů	  poskytovaných	  zaměstnanci	  v	  souvislosti	  s	  výkonem	  práce	  
-‐	  překážky	  v	  práci	  
7.	  Zákoník	  práce	  a	  mzdová	  problematika	  
-‐	  mzdová	  problematika	  -‐	  co	  lze	  uznat	  a	  naopak,	  omluvené	  a	  neomluvené	  hodiny	  
-‐	  	  evidenční	  listy	  
-‐	  §78	  a	  mzdové	  dotace	  
-‐	  propustky	  a	  náhrady	  –	  pro	  koho	  a	  kolik	  
-‐	  výpovědi	  a	  počítání	  lhůt	  (pracovní	  právo	  vs.	  obchodní	  zákoník)	  
-‐	  cestovní	  příkazy	  a	  vyúčtování,	  doba	  pracovní	  cesty,	  doba	  strávená	  mimo	  práci	  vs.	  práce	  
-‐	  cesty	  do	  zahraničí,	  pracovní	  přestávky	  
-‐	  zaměstnanecké	  benefity	  (auto,	  počítač,	  stravenky,	  pojištění,	  spoření,	  stravování)	  
8.	  Dovolená	  
9.	  Péče	  o	  zaměstnance	  
-‐	  odborný	  rozvoj	  zaměstnanců	  
-‐	  stravování	  
10.	  Náhrady	  škody	  
-‐	  prevence,	  odpovědnost	  za	  škodu	  
-‐	  dohoda	  o	  odpovědnosti	  za	  škodu,	  za	  ztrátu	  svěřených	  předmětů	  
-‐	  náhrada	  škody	  
	  
11.	  Vnitřní	  předpisy	  
-‐	  pracovní	  řád,	  osobní	  spis,	  pracovní	  posudek	  
-‐	  ochrana	  majetkových	  zájmů	  zaměstnavatele	  
-‐	  ochrana	  osobních	  práv	  zaměstnanců	  
-‐	  doručování,	  přechod	  práv	  a	  povinností	  z	  pracovněprávních	  vztahů	  
12.	  Konkrétní	  příklady	  z	  praxe	  a	  možnosti	  jejich	  řešení	  
	  
	  
ZÁKLADY	  ÚČETNICVÍ	  	  
	  
1. Základy	  účetnictví	  -‐	  účetní	  doklady	  a	  výkazy	  –	  jejich	  náležitosti	  a	  umění	  číst	  ve	  výkazech	  
2. Pokladna,	  bankovní	  účet,	  ceniny	  a	  peníze	  na	  cestě	  
3. Dodavatelé	  a	  odběratelé,	  pohledávky	  a	  závazky	  z	  obchodních	  vztahů,	  poskytnuté	  a	  přijaté	  zálohy,	  

úvěry	  a	  půjčky	  
4. Zásoby	  a	  skladové	  hospodářství	  
5. Dlouhodobý	  majetek	  –	  hmotný,	  nehmotný	  a	  finanční	  
6. Pořízení,	  zařazení,	  odepisování	  a	  vyřazení	  dlouhodobého	  majetku	  
7. Krátkodobý	  majetek	  
8. Náklady	  a	  daňově	  uznatelné	  položky	  
9. Výnosy	  
10. Účtování	  DPH	  
11. Výpočet	  a	  účtování	  mezd,	  cestovní	  příkazy,	  lístky	  na	  dopravu	  
12. Personální	  evidence	  a	  zpracování	  osobních	  údajů	  
13. 	  Účtování	  přesčasů,	  noční	  práce,	  pracovní	  pohotovosti,	  dovolené,	  překážek	  v	  práci,	  absence,	  

pracovní	  neschopnosti	  a	  náhrada	  mzdy	  
14. 	  Mzda,	  plat,	  příplatky,	  doplatky	  a	  odměny	  
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15. Výpočet	  minimální	  mzdy,	  průměrný	  a	  pravděpodobný	  výdělek	  
16. §78	  a	  mzdové	  dotace	  
17. Složky	  mzdy	  za	  delší	  než	  ¼	  období	  
18. Sociální	  a	  	  zdravotní	  pojištění	  a	  vyměřovací	  základ	  
19. Daň	  z	  příjmů	  ze	  závislé	  činnosti,	  zálohová	  a	  srážková	  daň	  	  
20. Slevy	  na	  dani	  a	  daňová	  zvýhodnění	  
21. Srážky	  ze	  mzdy,	  možnosti	  a	  pořadí	  srážek	  
22. Náhrada	  mzdy	  za	  první	  dny	  dočasné	  pracovní	  neschopnosti	  
23. Evidenční	  listy	  důchodového	  pojištění	  
	  
ZÁKLADY	  PRACOVNÍHO	  PRÁVA	  PRO	  MISTRY	  A	  PLÁNOVAČKY	  
	  
1.	  Zákoník	  práce	  262/2006	  Sb.	  	  a	  jeho	  aktuální	  právní	  úpravy	  v	  roce	  2015	  	  
2.	  Pracovní	  poměr:	  
-‐	  vznik,	  změny,	  rozvázání	  a	  skončení	  pracovního	  poměru	  
-‐	  pracovní	  smlouva	  
-‐	  zkušební	  doba	  
-‐	  doba	  určitá	  a	  neurčitá	  –	  přechod	  z	  doby	  určité	  na	  neurčitou	  
-‐	  výpověď,	  výpovědní	  doba	  a	  důvody	  
-‐	  okamžité	  zrušení	  	  a	  neplatnost	  pracovního	  poměru	  
-‐	  převedení	  na	  jinou	  práci,	  přeložení	  
-‐	  odstupné	  
3.	  Pracovní	  cesta	  a	  bezpečnostní	  přestávky	  
-‐	  cestovní	  příkazy	  a	  vyúčtování,	  doba	  pracovní	  cesty,	  doba	  strávená	  mimo	  práci	  vs.	  práce	  
4.	  Pracovní	  doba	  a	  doba	  odpočinku	  
-‐	  rozvržení	  pracovní	  doby,	  konto	  pracovní	  doby	  
-‐	  přestávka	  v	  práci	  a	  bezpečnostní	  přestávka	  
-‐	  doba	  odpočinku	  
-‐	  práce	  přesčas,	  noční	  práce,	  pracovní	  pohotovost	  
-‐	  evidence	  pracovní	  doby	  
5.	  Bezpečnost	  a	  ochrana	  zdraví	  při	  práci	  
-‐	  předcházení	  ohrožení	  života	  a	  zdraví	  při	  práci	  
-‐	  povinnosti	  zaměstnavatele	  
-‐	  povinnosti	  zaměstnance	  
6.	  Odměňování	  
-‐	  mzda,	  plat	  a	  příplatky	  
-‐	  překážky	  v	  práci	  
7.	  Zákoník	  práce	  a	  mzdová	  problematika	  
-‐	  mzdová	  problematika	  -‐	  co	  lze	  uznat	  a	  naopak,	  omluvené	  a	  neomluvené	  hodiny	  
-‐	  propustky	  a	  náhrady	  –	  pro	  koho	  a	  kolik	  
-‐	  nároky	  na	  volno	  (stěhování,	  pohřeb,	  lékař	  –	  co	  je	  to	  nezbytně	  dlouhá	  doba,...)	  
8.	  Dovolená	  –	  nárok	  a	  spočítání	  dovolené	  
9.	  Konkrétní	  příklady	  z	  praxe	  a	  možnosti	  jejich	  řešení	  
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PRÁCE	  NA	  POČÍTAČI	  –	  MS	  WORD	  
a)	  pro	  začátečníky	  

• Seznámení	  s	  programem	  -‐	  účel	  a	  použití,	  nastavení,	  ovládání	  
• Základy	  práce	  se	  souborem	  -‐	  uložení,	  otevření,	  uložení	  jako	  kopie,	  typy	  souborů	  

• Základy	  práce	  s	  textem	  -‐	  zápis	  dat,	  pohyb	  po	  souboru,	  označování,	  vracení	  zpět	  

• Základní	  úpravy	  textu-‐	  typ,	  velikost,	  řez	  a	  barva	  písma,	  další	  nastavení	  

• Základní	  úpravy	  odstavce	  -‐	  zarovnání	  -‐	  druhy,	  použití,	  změna,	  mezery	  mezi	  odstavci	  -‐	  možnosti	  

použití,	  změna	  odsazení	  a	  předsazení	  celého	  odstavce	  

• Styly	  -‐	  výhody,	  použití,	  vestavěné	  styly	  -‐	  zobrazení,	  úpravy,	  vlastní	  styly	  -‐	  tvorba,	  použití,	  úpravy	  
• Stránka	  -‐	  nastavení	  stránky	  (formát	  papíru,	  orientace,	  okraje),	  konce	  stránek,	  použití	  

• Záhlaví	  a	  zápatí	  -‐	  účel	  a	  použití,	  nastavení,	  možnosti	  a	  vkládání	  polí	  

• Grafické	  objekty	  v	  souboru	  -‐	  účel	  a	  použití,	  WordArt,	  klipart,	  obrázek	  	  

• Základy	  práce	  s	  poli	  -‐	  účel	  a	  použití,	  příklady	  vybraných	  polí	  

• Tisk	  -‐	  tiskárny	  (druhy	  a	  jejich	  použití),	  nastavení,	  náhled	  před	  tiskem,	  vlastní	  tisk	  

b)	  pro	  pokročilé	  

• Prostředí	  programu	  -‐	  nastavení	  prostředí	  (zejména	  karty,	  tlačítka,	  doplňky)	  
• Jazyka	  kontrol	  pravopisu	  -‐	  nastavení	  a	  volba,	  možnosti	  úprav,	  synonyma	  a	  antonyma	  

• Styly	  -‐	  výhody,	  použití,	  vestavěné	  styly	  –	  zobrazení,	  úpravy,	  vlastní	  styly	  –	  tvorba,	  použití,	  úpravy	  

• zobrazení	  Osnova	  -‐	  změny	  zobrazení	  souboru,	  použití,	  změna,	  účel	  a	  použití,	  práce	  se	  

zobrazením	  Osnova,	  další	  zobrazení	  

• Oddíly	  -‐	  koncepce	  a	  druhy,	  tvorba	  a	  použití	  oddílů,	  konec	  stránky	  

• Číslování	  -‐	  automatické	  číslování	  odstavců,	  víceúrovňové	  číslování,	  účel	  a	  použití,	  nastavení	  

• Titulky	  a	  křížové	  odkazy	  -‐	  účel	  a	  použití,	  titulkování	  obrázků,	  tabulek	  a	  rovnic,	  základní	  úpravy,	  
aktualizace	  

• Obsah,	  seznam	  obrázků	  a	  tabulek	  -‐	  účel	  a	  použití,	  vložení,	  úpravy,	  aktualizace	  

• Záhlaví	  a	  zápatí	  -‐	  účel	  a	  použití,	  nastavení	  (rozměry,	  druhy),	  úpravy,	  aktualizace	  

• Pohyb,	  nalezení	  a	  výměna	  -‐	  účel	  a	  použití,	  možnosti	  pohybu,	  nastavení	  parametrů,	  kombinace	  

kláves	  

• Poznámky	  pod	  čarou,	  vysvětlivky,	  záložky	  -‐	  účel	  a	  použití,	  nastavení,	  aktualizace	  

• Sledování	  změn	  -‐	  účel	  a	  použití,	  nastavení,	  aktualizace	  

• Pole	  -‐	  účel	  a	  použití,	  práce	  s	  vybranými	  poli,	  aktualizace	  
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c)	  na	  míru	  –	  individuální	  dle	  potřeb	  účastníků	  +	  novinky	  a	  změny	  v	  upgradované	  verzi	  	  
	  
	  
PRÁCE	  NA	  POČÍTAČI	  –	  MS	  EXCEL	  
	  
a)	  pro	  začátečníky	  

• Seznámení	  s	  programem	  -‐	  účel	  a	  použití,	  nastavení,	  ovládání	  
• Základy	  práce	  se	  souborem	  -‐	  uložení,	  otevření,	  uložení	  jako	  kopie,	  typy	  souborů	  

• Základy	  práce	  s	  daty	  -‐	  zápis	  hodnot,	  pohyb	  po	  souboru	  a	  listu,	  označování,	  vytváření	  řad	  

• Základní	  výpočty	  -‐	  funkce	  a	  vzorce	  -‐	  rozdíl,	  použití,	  sečítání	  a	  odečítání,	  násobení	  a	  dělení,	  

umocňování	  a	  odmocňování,	  procenta,	  průměr	  

• Adresace	  buněk	  -‐	  druhy	  a	  využití,	  relativní,	  absolutní,	  smíšená	  

• Kopírování	  a	  přesouvání	  -‐	  kopírování	  a	  přesouvání	  dat	  a	  výpočtů	  
• Základní	  úpravy	  tabulky	  -‐	  úpravy	  čísel,	  textu,	  zarovnání,	  ohraničení,	  šířka	  sloupců	  a	  výška	  řádků	  

• Grafy	  -‐	  druhy	  a	  použití	  grafů,	  výběr	  dat,	  tvorba	  grafu,	  velikost	  a	  umístění	  grafu,	  úpravy	  grafu	  

• Objekty	  na	  listu	  -‐	  účel	  a	  použití,	  WordArt,	  Klipart,	  Obrázek	  

• Stránka	  -‐	  nastavení	  stránky	  (formát,	  okraje,	  orientace	  papíru),	  záhlaví	  a	  zápatí,	  práce	  s	  poli	  	  

• Listy	  -‐	  pohyb,	  vložení	  a	  odstranění,	  kopírování	  a	  přesouvání,	  přejmenování,	  barva	  listu,	  skrytí	  

• Tisk	  -‐	  tiskárny,	  nastavení,	  náhled	  před	  tiskem,	  vlastní	  tisk,	  

b)	  pro	  pokročilé	  

• Prostředí	  programu	  -‐	  nastavení	  prostředí	  (zejména	  karty,	  tlačítka,	  doplňky)	  
• Vzorce	  a	  funkce	  -‐	  účel	  a	  použití,	  složitější	  vzorec,	  vnořené	  funkce,	  kontrola	  vzorců	  a	  funkcí	  

• Ověření	  vstupních	  dat	  -‐	  účel	  a	  použití,	  provedení	  a	  možnosti,	  vstupní	  hlášení,	  chybové	  hlášení	  

• Ochrana	  -‐	  účel	  a	  využití,	  ochrana	  listu,	  ochrana	  buněk	  a	  výpočtů,	  ochrana	  souboru	  

• Propojení	  dat	  	  -‐	  účel	  a	  použití,	  na	  tomtéž	  listu	  a	  mezi	  listy,	  mezi	  soubory	  (provedení	  a	  úskalí)	  

• Kontingenční	  tabulka	  -‐	  účel	  a	  použití,	  nastavení,	  tvorba	  

• Úpravy	  vzhledu	  -‐	  styly	  kontingenční	  tabulky,	  možnosti	  stylů	  a	  vzhledu	  tabulky	  a	  zobrazení	  dat	  
• Úpravy	  funkčnosti	  -‐	  změna	  (výpočtové)	  funkce,	  aktualizace,	  úprava	  zdroje	  dat	  

• Filtry	  -‐	  automatické	  filtry,	  průřez,	  časová	  osa	  

• Výpočty	  -‐	  počítaná	  pole,	  počítané	  položky	  

• Power	  Pivot	  -‐	  účel	  a	  použití,	  instalace,	  oprava,	  datové	  typy	  a	  ukládání	  souborů,	  import	  dat	  (Excel,	  

Access),	  tvorba	  relací,	  tvorba	  hierarchií,	  tvorba	  kontingenční	  tabulky	  z	  prostředí	  PowerPivotu	  

c)	  na	  míru	  –	  individuální	  dle	  potřeb	  účastníků	  +	  novinky	  a	  změny	  v	  upgradované	  verzi	  	  
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PRÁCE	  NA	  POČÍTAČI	  –	  POWER	  POINT	  
	  
a)	  pro	  začátečníky	  

• Seznámení	  s	  programem	  -‐	  účel	  a	  použití,	  nastavení,	  ovládání,	  základní	  pojmy	  	  
• Základy	  práce	  se	  souborem	  -‐	  uložení,	  otevření,	  uložení	  jako	  kopie,	  typy	  souborů	  

• Složení	  prezentace	  -‐	  snímky	  (typy	  snímků,	  použití	  snímků),	  objekty	  na	  snímcích	  

• Zobrazení	  prezentace	  -‐	  možnosti	  zobrazení	  prezentace,	  jejich	  použití,	  ovládání	  prezentace	  

• Práce	  s	  textem	  -‐	  textová	  pole,	  vkládání	  a	  úpravy	  textu,	  seznamy	  s	  odrážkami,	  číslované	  seznamy,	  

víceúrovňové	  seznamy,	  písmo	  v	  prezentaci	  

• Grafické	  objekty	  -‐	  účel,	  použití	  a	  vložení,	  základní	  úpravy,	  obrazce,	  WordArt,	  klipart,	  SmartArt	  
• Tabulky	  -‐	  účel,	  použití	  a	  vložení,	  zadávání	  dat,	  základní	  úpravy	  

• Grafy	  -‐	  druhy	  a	  použití	  grafů,	  výběr	  dat,	  tvorba	  grafu,	  velikost	  a	  umístění	  grafu,	  úpravy	  grafu	  

• Video	  a	  zvuk	  -‐	  účel	  a	  použití,	  vložení,	  nastavení,	  ovládání	  

• Záhlaví	  a	  zápatí	  -‐	  účel	  a	  použití,	  vložení	  dat,	  základní	  úpravy	  

• Úprava	  snímků	  -‐	  barevné	  schéma	  snímků	  (druhy,	  použití,	  úpravy),	  pozadí	  snímku	  	  

• Základní	  nastavení	  prezentace	  -‐	  přechod	  snímku,	  nastavení	  prezentace,	  skrytí	  snímků	  

b)	  pro	  pokročilé	  

• Prostředí	  programu	  -‐	  nastavení	  
• Plánování	  a	  příprava	  prezentace	  -‐	  členění	  prezentace,	  souvislosti,	  možnosti	  

• Úpravy	  prezentace	  -‐	  předloha	  snímků	  (účel	  a	  použití),	  úpravy	  

• Zobrazení	  prezentace	  -‐	  předloha	  poznámek	  a	  předloha	  podkladů	  (účel,	  použití,	  úpravy)	  

• Poznámky	  v	  prezentaci	  -‐	  účel	  a	  použití,	  zadání,	  tisk,	  zobrazení	  -‐	  promítání	  

• Animace	  účel,	  doporučení	  a	  použití,	  nastavení	  animací,	  spouštění	  animací	  

• Komentáře	  -‐	  účel	  a	  použití,	  vložení	  dat,	  základní	  úpravy	  
• Tisk	  -‐	  úpravy-‐nastavení	  před	  tiskem,	  náhled,	  nastavení,	  vlastní	  tisk	  

• Možnosti	  prezentace	  -‐	  předváděná	  lektorem,	  prohlížená	  jednotlivcem,	  automatické	  prohlížení	  

• Nastavení	  prezentace	  -‐	  mluvený	  komentář,	  časování,	  klepnutí	  myší,	  automatické	  promítání	  

• Vlastní	  prezentace	  -‐	  předpoklady,	  spuštění,	  ovládání	  promítání,	  rukopisné	  poznámky,	  další	  

zobrazení	  

c)	  na	  míru	  –	  individuální	  dle	  potřeb	  účastníků	  +	  novinky	  a	  změny	  v	  upgradované	  verzi	  	  
	  
	  



	   	  
	  

__________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Lumeni,	  s.r.o.,	  Pekárenská	  10,	  602	  00	  	  Brno,	  www.lumeni.cz,	  e-‐mail:	  info@lumeni.cz,	  
mobil:	  732	  488	  873,	  vedená	  u	  obchodního	  soudu	  v	  Brně,	  spisová	  značka:	  C	  71441,	  IČO:	  29292727	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
PRÁCE	  NA	  POČÍTAČI	  –	  MS	  ACCESS	  
	  
a)	  pro	  začátečníky	  

• Seznámení	  s	  programem	  -‐	  účel	  a	  použití,	  nastavení,	  ovládání	  
• Relační	  databáze	  -‐	  základní	  pojmy	  (databázová	  tabulka,	  relace,	  primární	  klíč	  …),	  databázová	  

tabulka	  (konstrukce,	  pole,	  záznam,	  datové	  a	  návrhové	  zobrazení),	  formuláře	  (možnosti	  tvorby,	  

zobrazení),	  dotazy	  (možnosti	  tvorby,	  zobrazení),	  sestavy	  (možnosti	  tvorby,	  zobrazení)	  

• Databázová	  tabulka	  -‐	  možnosti	  tvorby,	  datové	  zobrazení,	  návrhové	  zobrazení,	  pole	  a	  záznamy,	  

primární	  klíč,	  vkládání	  dat	  do	  dbt	  (ruční	  vkládání,	  vkládání	  dat	  pomocí	  grafických	  prvků)	  
• Práce	  v	  databázové	  tabulce	  -‐	  pohyb	  a	  označování	  v	  dbt,	  práce	  se	  záznamy	  a	  s	  poli,	  řazení,	  

hledání	  a	  nahrazování	  dat	  

• Filtry	  -‐	  účel	  a	  použití,	  filtr	  podle	  výběru,	  filtr	  mimo	  výběr,	  filtr	  podle	  formuláře,	  rozšířený	  filtr	  

• Formuláře	  -‐	  účel,	  použití	  a	  tvorba,	  pohyb	  ve	  formuláři,	  zadávání	  dat	  

• Dotazy	  -‐	  účel,	  použití	  a	  tvorba,	  výběrový	  dotaz	  jednoduchý,	  výběrový	  dotaz	  s	  kritérii	  

• Sestavy	  -‐	  účel,	  použití	  a	  tvorba,	  pohyb	  v	  sestavě,	  tisk	  

• Spolupráce	  s	  ostatními	  programy	  -‐	  s	  MS	  Excel,	  import,	  export,	  propojení	  tabulek,	  s	  MS	  Word	  

(hromadná	  korespondence)	  

b)	  pro	  pokročilé	  

• Prostředí	  programu	  -‐	  nastavení,	  základní	  pojmy	  a	  objekty	  relační	  databáze	  
• Plánování	  a	  příprava	  databáze	  -‐	  tvorba,	  uložení,	  zavření	  a	  otevření	  databáze,	  analýza	  dat	  a	  jejich	  

rozčlenění	  do	  dbt	  (dbt:	  hlavní,	  pomocní,	  propojovací)	  

• Databázová	  tabulka	  -‐	  datové	  zobrazení	  (účel	  a	  použití),	  návrhové	  zobrazení	  (účel	  a	  použití),	  

vlastnosti	  polí	  (karta	  Obecné),	  vkládání	  dat	  (data	  různých	  typů,	  ověření	  vstupních	  dat),	  výpočty	  v	  
dbt,	  využití	  karty	  vyhledávání,	  primární	  klíč	  (účel,	  pravidla	  volby,	  zapnutí/vypnutí)	  

• Relace	  -‐	  účel,	  druhy	  (1:1,	  1:N,	  N:N),	  tvorba	  a	  využití	  

• Formuláře	  -‐	  účel	  a	  tvorba,	  zadávání	  dat,	  pohyb,	  úpravy	  

• Dotazy	  -‐	  účel	  a	  tvorba,	  druhy	  dotazů	  a	  jejich	  použití,	  akční	  dotazy	  

• Sestavy	  -‐	  účel	  a	  tvorba,	  druhy	  sestav	  a	  jejich	  použití,	  úpravy,	  tisk	  

• Spolupráce	  s	  MS	  Excel	  -‐	  import,	  export,	  propojení	  tabulek	  

• Makra	  -‐	  účel,	  tvorba,	  použití,	  ovládací	  prvky	  makra	  
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c)	  na	  míru	  –	  individuální	  dle	  potřeb	  účastníků	  +	  novinky	  a	  změny	  v	  upgradované	  verzi	  	  
	  
PRÁCE	  NA	  POČÍTAČI	  –	  MS	  OUTLOOK	  
	  
a)	  pro	  začátečníky	  

• Seznámení	  s	  programem	  -‐	  účel	  a	  použití,	  pracovní	  prostředí,	  moduly	  a	  jejich	  účel,	  ovládání	  
• Možnosti	  zobrazení	  -‐	  podokno	  složek,	  podokno	  čtení,	  panel	  úkolů,	  další	  možnosti	  

• Kontakty	  -‐	  účel,	  druhy	  a	  použití,	  tvorba,	  práce	  s	  kontakty	  

• Deník	  -‐	  účel	  a	  použití,	  tvorba	  položek	  (automatická,	  manuální),	  využití	  

• Poznámky	  -‐	  účel	  a	  použití,	  tvorba	  položek,	  využití	  

• Pošta	  -‐	  účel	  a	  použití,	  složky	  a	  jejich	  význam,	  nová	  zpráva	  (pole	  To,	  Cc,	  Bcc,	  zpráva	  s	  přílohou),	  

odpovědi	  na	  zprávy,	  příjem	  zpráv	  s	  přílohou	  

• Kalendář	  -‐	  účel	  a	  použití,	  tvorba	  položek	  (událost,	  celodenní	  událost,	  schůzka)	  

b)	  pro	  pokročilé	  

• Prostředí	  programu	  -‐	  nastavení,	  úpravy	  pracovního	  prostředí	  
• Deník	  -‐	  účel	  a	  použití,	  vytváření	  položek	  a	  práce	  s	  nimi	  

• Poznámky	  -‐	  účel	  a	  použití,	  vytváření	  položek	  a	  práce	  s	  nimi	  

• Kontakty	  -‐	  účel	  a	  použití,	  vytváření	  položek	  a	  práce	  s	  nimi	  
• Pošta	  -‐	  nastavení,	  složky,	  pravidla	  pro	  práci	  s	  poštou	  (tvorba,	  úprava),	  podpisy,	  možnosti	  

• Kalendář	  –	  nastavení	  schůzky	  (plánování,	  pozvánky	  –	  reakce,	  změny),sdílení	  kalendáře	  

• Archivace	  dat	  -‐	  nastavení,	  automatická	  archivace,	  ruční	  archivace	  

• Export	  a	  import	  -‐	  účel	  a	  možnosti,	  export,	  import	  

• Tisk	  -‐	  tisk	  jednotlivých	  modulů,	  nastavení	  

c)	  na	  míru	  –	  individuální	  dle	  potřeb	  účastníků	  +	  novinky	  a	  změny	  v	  upgradované	  verzi	  	  
	  
	  


