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Vedeme, ať jsme si toho vědomi nebo ne. 
Může to být v určené roli nebo jako člen 
organizace nebo společenství, tím že nám 
záleží na jejich budoucnosti. Vedeme, 
protože to, co děláme, má dopad na svět. 
Vedeme, protože naše vize i naše 
nezkrocené sny jsou potřeba! 

Specificky se zaměříme na: 
•  spojení s naším vrozeným stylem vedení 
jedinečným pro každého, který má kořeny v naší 
osobní a kolektivní historii. 
• Budeme objevovat, jak prakticky využívat naše 
schopnosti a měkké dovednosti, spojené s naším 
jedinečným stylem v každodenním životě, práci,  
v organizacích, projektech a vztazích. 
• Budeme se zajímat a zkoumat naše bloky, 
beznaděj, únavu a jak tyto zážitky mohou být 
potenciální branou k uvědomění, tvořivosti a 
změně. 

Ať řídíme, facilitujeme nebo chceme nějakým způsobem vést, zdá se, že existují 
očekávané vlastnosti a chování, které bychom jako lídři měli mít a projevovat, 
abychom byli efektivní.  Zdá se, že mnoho aspektů nás samých neodpovídá těmto 
očekáváním  nebo  jsou zakoušeny  jako bloky. 

Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW. a 

Anup Karia Dipl. PW.  

Podle našeho názoru k tomu, abychom mohli 
efektivně vést, potřebujeme být schopni se 
spojit se svým vnitřním směrováním a vizí a 
současně být schopni facilitovat směřování a 
tvořivost skupiny, týmu či organizace, ve které 
pracujeme. 

 
Vést znamená všimnout si své nejhlubší vize pro svět , dovolit  sám sobě 

být vedený svými sny a nadějemi a pomoci utvářet svět, aby byl lepší, 
snadnější k žití a krásnější...  

Max Schupbach 

www.processwork.cz                          www.astafacilitation.net  

IPOP 

http://www.processwork.cz/
http://www.astafacilitation.net/


„Nahý vůdce ": Objevte ve své osobní a kolektivní historii potenciál a vliv svého vnitřního vůdce .....   

  Zveme vás, abyste se k nám připojili na tomto workshopu, kde se budeme zabývat 
tím, jak „duchové“ historie a hluboké emoce, které jsou obvykle opomíjeny, ale často 
pociťovány, mohou obsahovat semínka, která mohou být zdrojem inspirace pro 
prohloubení a rozšíření našeho vůdcovství a vlivu na svět. Využijeme tyto zkušenosti, 
abychom se spojili s hlubokými vnitřními vzorci, naší mocí a vrozeným stylem. 
 Tyto hlubší vzory jsou individuální a zároveň kolektivní – vrozené v týmech, 
projektech, celých organizacích, skupinách – a vynořují se v průběhu času. Díky propojení  
s nimi můžeme pochopit hlubší zákonitosti kolektivu a tvořit ve spolupráci s nimi. 
Seminář je založen na principech Procesové práce (Worldworku). Jedním z jejích principů je 
princip „Hluboké Demokracie“ – což je jednak filozofie a zároveň i pocitový postoj.  
Odkazuje na uznání moudrosti či směru vzešlého z interakcí všech částí celku, úhlů 
pohledu, pocitů a všech dimenzí zkušenosti. 
 

Stáňa Študentová a Anup Karia 
Pracují po mnoho let v oblasti facilitování 
osobní a organizační změny. Jako facilitátoři a 
konzultanti praktikují a rozvíjejí procesově 
orientovaný přístup v práci s týmy  
v organizacích a širokou škálou skupin. Mají 
specifickou zkušenost v oblastech interkulturní 
komunikace, konfliktů, vůdcovství a týmového 
rozvoje. Jednou z jejich vášní je zájem 
odkrývat schované a tvořivé úrovně  
v každodennosti. Pracují s jednotlivci, 
skupinami a organizacemi. Učí procesovou 
práci ve Velké Británii a v Evropě. V České 
republice vedou Facilitační tréning a tréning  
v procesové práci pod záštitou IPOPu. 

Datum a Čas: 29.11. – 1.12. 2013 
Pátek 16:00 – 20.00 
Sobota 9.30 - 17.00 
Neděle 9.30 - 16.00  
 
Místo: Praha - bude upřesněno 
Cena: 3600 Kč 
Informace: Pro více informací prosíme 
emailujte: kurzy@processwork.cz nebo 
telefonujte: 00420 723 305 282 
  
Registrace: Prosíme pošlete přihlášku na 
adresu kurzy@processwork.cz, přihlášku si 
stáhněte zde: 
www.processwork.cz/seminare.html  
  
Ubytování: Prosíme kontaktujte nás na 
kurzy@processwork.cz, rádi poradíme. 
  
Jazyk: Angličtina s překladem do češtiny. 
  
Storno poplatky: Prosíme přečtete si 
podmínky na adrese 
www.processwork.cz/seminare.html  

Workshop bude strukturován tak, aby 
umožňoval práci na vnitřní osobní 
zkušenosti, zároveň se zaměříme na 
interakce větší skupiny, kolektivní 
atmosféru a problémy současnosti. 
Budeme procvičovat jak vnímat a 
přesouvat se mezi jednotlivými 
úrovněmi (individuální, vztahovou a 
kolektivní) a identifikovat a oceňovat 
organické posuny a vzájemnou 
propojenost v pozadí. Využijeme 
vnitřní individuální reflexi, práci  
ve dvojicích a v malých skupinách. 

Tento otevřený seminář je součástí Základního výcviku v Procesové práci pořádané IPOP 
více informací www.processwork.cz nebo  vycvik@processwork.cz 
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