
  

 
 

Realizační tým projektu KIT_TOP, ve spolupráci se společností ALEVIA s.r.o., srdečně zve 
všechny zájemce na seminář 

 
 

TIME MANAGEMENT aneb čas nemůžeme koupit, čas nemůžeme zastavit, času je 
málo. Pokusíme se ho využít? 

 Kdy: čtvrtek 24. 5. 2012, od 12:30 do 16:30 

Kde: zasedací místnost budovy IC, -1. patro 

Profil lektora: 
DANIEL SIKORA 
Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy. Od roku 2004 se intenzivně věnuje 
oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve 
firmách. Více než osm let působí jako lektor, 
trenér a poradce v České republice i na 
Slovensku. Spolupracoval například se 
společnostmi Česká spořitelna, Kofola, Škoda 
Praha Invest, Allianz pojišťovna, Siemens, 
Penny Market a mnohými dalšími. Připravil a 
realizoval více než 1100 školících dní 
interaktivních kurzů. Klíčovými tématy jsou pro 
něj komunikační dovednosti, asertivita, 
vyjednávání, manažerské, obchodní, 
prezentační a lektorské dovednosti, řízení času 
a další. 

 
 

Co se dozvíte: 
 

 Žrouti času a kroky k jejich odstranění 

 Stanovení priorit – naléhavosti a důležitosti 

 Úkoly a jejich dělení na fáze, plánování 

 Organizace práce 

 Praktické rady „jak neztrácet čas“ 
 

 
 
Informace o registraci: Na seminář se registrujte na emailu eva.dvorakova2@tul.cz nebo na telefonu 48 535 3761. Pro účastníky semináře je zajištěno občerstvení. Účast na 
semináři je bezplatná. 

 
PROJEKT  KIT_TOP reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0086 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 
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Další chystané semináře 
 

KDY TÉMA STRUČNÝ OBSAH LEKTOR 
    

30. května 2012 
12:30 – 16:30 

zasedací místnost budovy IC, -1. patro 

Připravované programy 
aplikovaného výzkumu, 
vývoje a inovací –TA ČR 

 

 Zásady pro úspěšné podání projektu 

 Připravované programy v dalším období 

 Způsob hodnocení projektů 

 Finanční podmínky 

 Nakládání s výsledky 
 

Miroslav Janeček 

    

5. června 2012 
12:30 – 16:30 

zasedací místnost budovy IC, -1. patro 
Efektivně prezentovat v AJ 

 

 Příprava a efektivní vedení prezentace v AJ 

 Schopnost pohotově reagovat v průběhu prezentace 

 Řešení obtížných situací při vedení prezentace 
 

Petr Sládeček 

    

12. června 2012 
12:30 – 16:30 

zasedací místnost budovy IC, -1. patro 

Ochrana duševního 
vlastnictví I. – patenty, 

užitné vzory 

 

 Historie, smysl a význam ochrany průmyslových práv 

 Prům. právní ochrana technických řešení v ČR a 
v zahraničí 

 Prům. vzory, ochranné známky, označení původu atd. 

 Vyhledávání v patentových databázích 
 

Karel Čada 

    

26. června 2012 
12:30 – 16:30 

zasedací místnost budovy IC, -1. patro 

Ochrana duševního 
vlastnictví II. – oceňování, 

licence 

 

 Licenční smlouvy  

 Oceňování nehmotných statků 
 

Karel Čada 

 

 

 

 


