
 

 

 

 

 

Tento program je určen pro Top manažery, kteří strategii tvoří nebo pro vyšší střední manažery, kteří jí 

potřebují rozumět a aplikovat do praxe. Jedná se o pokročilý program pro manažery, kteří chtějí v řízení 

společnosti „zapnout dálková světla“ a jet rychleji a bezpečněji se svými společnostmi a týmy. Pro roční řízení 

firem je program stejně důležitý jako program Management. 

 

 

 

KOMU JE PROGRAM URČEN? 
 

Generálním ředitelům, top manažerům, kteří strategii vytváří. Vyššímu a střednímu managementu, který se 

na tvorbě strategie podílí a který ji má denně aplikovat do praxe. 

 

Přínos a rozvoj přinášíme jak malým, tak velkým společnostem, napříč Vašimi firemními procesy a 

odděleními. 

 

 

 

CÍLE PROGRAMU 
 

 Uvědomit si význam existence strategie jako místa pro tvoření kvalitních dlouhodobých rozhodnutí, která 

firmu vedou do budoucích časů, která jsou základem pro leadership a která pomohou firmě získat více jak 

dvouciferný růst. 

 Naučit se vytvořit strukturu dokumentů strategie a jak postupovat efektivně při jejích vytvoření. 

  Naučit se proces strategie (kdy ji začít dělat, kdo se má účastnit a jak kvalitně postupovat). 

  Získat 80 strategických oblastí, které můžete zvážit a využít při svém rozhodování (jedná se o velmi 

kvalitní zahraniční know-how). 

  Výstupem bude zpracovaná strategie společnosti nebo porozumění strategii a jak ji zavádět do praxe. 

 

STRATEGIE FIRMY 
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ SEBEZKUŠENOSTNÍ A TRÉNINKOVÝ PROGRAM  



STRUKTURA PROGRAMU 

STRATEGIE OBSAHOVÝ RÁMEC 

1 DEN 

Jak vypadá strategický dokument, který postupně vypracujeme. 

Jak vypadají strategické oblasti, které budeme při rozhodnutích zvažovat. 

Jak dostat do strategie kvalitu – data ze dvou zdrojů, fact based decision atd. 

Jak nastavit vizi, misi, hodnoty společnosti. 

Jak nastavit dlouhodobé cíle. 

Jak zpracovat SWOT analýzu externích příležitostí a hrozeb a interních slabin a 

silných stránek. 

Jak vybrat strategická rozhodnutí – impact vs pravděpodobnost. 

Jak nastavit strategické projekty. 

TERMÍNY A ORGANIZACE PROJEKTU 

NÁZEV 
ZKRATKA 

PROGRAMU 
TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 

STRATEGIE STR 02.03.2022 PRAHA 

STRATEGIE STR 01.12.2022 PRAHA 


