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Abstrakt: 

Lidské zdroje představují pro podnikatelské subjekty jak klíčový zdroj konkurenční 

výhody, tak i náročnou oblast řízení pro jejich management. Možnosti současné 

společnosti založené na digitálních a informačních technologiích přinášejí další výzvy a 

příležitosti, které mohou společnosti při řízení pracovníků využít. Program se zaměřuje 

na přístupy k řízení lidských zdrojů, jako jsou leadership, etické řízení, řízení diverzity, 

respektování situačních faktorů při vedení lidí, měření a hodnocení v oblasti lidských 

zdrojů, týmovou práci, řízení pracovního výkonu a vzdělávání pracovníků. Program 

může přispět k rozvoji znalostí využitelných pro pracovníky na manažerských pozicích, 

specialisty zabývajícími se lidskými zdroji a další zájemce o tuto problematiku. 

   

Cíle programu:  Motto programu: 

 Vysvětlit koncepty řízení lidských zdrojů a 

leadershipu v kontextu digitální společnosti. 

 Zhodnotit osobní předpoklady pro vedení 

lidí. 

 Aplikovat etické přístupy, rozvíjet týmovou 

práci a reflektovat diverzitu a individualitu 

při vedení lidí. 

 Provést měření a hodnocení v oblasti 

lidských zdrojů. 

 
„I v dnešní 

technologicky a 

informačně vyspělé 

společnosti stojí 

člověk na prvním 

místě.“ 

   

Struktura programu: 

1. Řízení lidských zdrojů a řízení lidského kapitálu 

2. Charakteristika a styly leadershipu 

3. Etické řízení lidských zdrojů 

4. Vedení a řízení lidí v závislosti na situačních faktorech 

5. Diverzity management 

6. Týmy a týmová práce 

7. Využití informačních technologií při řízení lidských zdrojů 

8. Angažovanost a oddanost pracovníků 

9. Pracovní výkon a jeho řízení 

10. Vzdělávání pracovníků v kontextu Průmyslu 4.0 

  



 

 

Metody výuky:  Časová dotace: 

 výklad problematiky 

 případové studie 

 self-testy 

 diskuze  

 Přímá výuka 14 

Studium materiálů 20 

Tvorba projektu 20 

   

Požadavky na absolvování programu:   

Požadavkem pro absolvování programu je zpracování projektu ke zvolenému tématu. 

Struktura projektu: vymezení praktického problému v podobě případové studie (popis 

problému s důrazem na podstatná fakta, otázky k řešení), sběr a vyhodnocení dat, 

návrh možných řešení problému.  

 

O absolvování programu CŽV vydá Vysoká škola podnikání a práva jeho účastníkům 

osvědčení. 
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