téma:

MANIPULACE A IRACIONÁLNÍ KOMUNIKACE –
ÚČINNÁ OBRANA
Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda, mediátor a lektor pro osobnostní rozvoj
zaměstnanců

KDY?
KDE?

>> Středa 2. 10. 2019; 17:00 – 19:00

>> Aspen Business Centre, V Jámě 1, 110 00 Praha (1. patro)

Svou účast potvrzujte na e-mailovou adresu pozvanka@esbm.cz. Kapacita workshopu je 30 míst. Akce je ZDARMA.
Pokud budete chtít vystavit certifikát, který stvrzuje Vaši účast na této akci, kontaktujte nás
na emailu: pozvanka@esbm.cz. Certifikát je zpoplatněn částkou 500 Kč.

ANOTACE WORKSHOPU
Asi každému z nás se stalo, že jsme neuměli včas a adekvátně zareagovat na verbální či manipulativní atak. Snad každý
z nás si říkal: „Že já jsem neřekl...“, „Že já jsem mu zase na to naskočil...“. Tento interaktivní seminář je určen všem,
kteří se chtějí o manipulativní a iracionální komunikaci a obraně proti ní dozvědět více.

>> Struktura:
o Seznámení s podstatou a znaky manipulativního jednání.
o Iracionální prvky rozhodování a reakcí.
o Manipulativní znaky, charakteristika manipulátora.
o Antimanipulativní obrana.
>> Cíle a přínosy:
o Pochopení podstaty manipulace.
o Seznámení s praktickými prvky obrany proti manipulaci a iracionální argumentaci.
o Zvýšení sebedůvěry a sebevědomí pomocí prostředků obrany proti verbálním útokům.

MEDAILONEK LEKTORA
Vojtěch Svoboda se na seminářích a workshopech, které vede, zaměřuje na manažerský rozvoj a
práci spojenou s oblastí řízení, dále pak komunikaci, prezentaci, sebeprezentaci a témata obrany
proti iracionální a manipulativní komunikaci. Tréninky staví na sebepoznávání jednotlivých
účastníků či skupin. Aktivně designuje projekty spojené s oblastí rozvoje konkrétních skupin či
projekty, jejichž cílem je nastavení personální a rozvojové politiky ve společnostech.
Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava obor hornické inženýrství a enviromentální řízení.
Následně si dalším vysokoškolským studiem doplnil vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů a
andragogiky. Je absolventem mnoha certifikačních programů a držitelem certifikací v oblasti
mediace a psychometrických metod, např. Hoganova diagnostika, Sociomapování týmů (týmová
dynamika) atp. Dále absolvoval certifikace modulů HR řízení či metody Core Quadrants®
(přímo u autora Daniela Offmana).

