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 Pozvánka na seminář pro vedoucí pracovníky škol 

TEORIE TYPŮ – PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ SEBE I DRUHÝCH 
Termín: 7. 11. – 8. 11. 2018 Prezence + ubytování od 9:00, zahájení v 9:30 hodin. 

Předpokládané ukončení druhý den 14:00 hodin. 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma 
http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29 

 

 

 TEORIE TYPŮ 
 Lektor: Mgr. Šárka Miková                                         Časový rozsah: 16 hodin 
  Každý ví, že nejsme stejní. Přesto druhé soudíme podle sebe a čekám, že to, co je důležité pro 

nás, potřebují i oni. Narodili jsme se s různým nastavením mozku – pro některé dovednosti a 
činnosti máme vrozené vlohy a snadno se je naučíme, jiné nás stojí velké množství energie a 
nebaví nás. Lidé kolem nás to ale mohou mít jinak.  
Díky teorii typů zjistíme nejen to, co ještě nevíte o sobě, ale také, co potřebujete vědět o 
druhých, aby se vám s nimi lépe komunikovalo a spolupracovalo.  
Naučíte se: 

 rozumět svým přirozeným potřebám a vlohám – co vás motivuje, jak komunikujete a jak 
to druzí vnímají 

 chápat, proč v náročných situacích a ve stresu reagujete jinak než obvykle a jaké dopady 
to má na okolí; 

 znát faktory, které ovlivnily váš vývoj, a možnosti, jak se dále rozvíjet; 

 rozumět jiný typům lidí (dospělým i dětem) – co potřebují, jak komunikují, co je 
motivuje a co stresuje. 

V navazujícím semináři „Sám sobě lídrem – lídrem všech“ se zdokonalíte ve vedení lidí. 

  Mgr. Šárka Miková  - poradenská psycholožka, autorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích 
programů pro školy a firmy, např. projekt Pomáháme školám k úspěchu, DHL, Citibank, , Česká 
asociace pojišťoven, Arval, DHL.. 
Držitelka certifikátu „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ a absolventka kursu 
MMTIC ( The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010), držitelka 
mezinárodního certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT.  
Autorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a Školní 
hodnocení žáků a studentů (Portál 2007). 
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Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního 
plánu Jihočeského kraje I“. 
Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky  

 naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního 
metodického  setkání je účastník povinen absolvovat  jedno 
4 hodinové metodické setkání na škole, které bude 
organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem nejpozději 
6 měsíců (tematicky bude doplňovat absolvovaná témata) 

 splňovat požadavky na cílovou skupinu: vedení  základních a středních škol Jihočeského kraje 
o ředitel 
o zástupce ředitele 
o člen vedení,  který vede další pedagogické pracovníky 

 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29

