
 

 

  MSC MANAŽERSKÁ PSYCHOLOGIE 
Detaily programu  

Program MSc Manažerská psychologie je zaměřen na vysvětlení specifik pracovních 
vztahů, skupinových rolí, typologii osobnosti, význam emocionální inteligence 
manažera, asertivity a motivace. V programu jsou obsahem relevantní psychologické 
poznatky nezbytné pro efektivní management. Důraz je kladen zejména na rozvíjení 
sociálně manažerských dovedností a na praktickou aplikaci poznatků při řízení a 
vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů. Program je vhodný zejména pro 
manažery, vedoucí pracovníky, majitele společností, pracovníky personálních 
oddělení a pro všechny další, kteří chtějí využívat a zdokonalit své psychologické 
postupy při jednání a komunikaci nejen v rámci své profesní kariéry. Program lze 
studovat 100% online. 
 
Předměty programu 

Jednotlivé předměty programu MSc Manažerská psychologie: 
 
Psychologie osobnosti 
Předmět seznamuje studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání 
osobnosti, klade důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky 
člověka. Předmět vymezuje základní okruhy obecné psychologie a psychologie 
osobnosti jako vědních oborů. Předmět se zabývá základními pojmy používanými při 
charakteristice jednotlivých psychických procesů, psychických stavů a psychických 
vlastností člověka. Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z 
psychologie osobnosti do vlastní praxe. 
 
Leadership a týmová práce 
Studiem předmětu leadership a týmová práce získáte informace o tom, co odlišuje 
úspěšné týmy od těch neúspěšných. V předmětu je vysvětlen rozdíl mezi leaderem a 
manažerem a je objasněna podstata leadershipu. Dále je rozvedena role leadera v 
týmu. V pozadí nezůstane ani výběr manažerů, průběžný monitoring pracovního trhu, 
výběrové rozhovory, implementace manažerů do týmů, obchodu a marketingu, 
finančních úseků, technických a výrobních úseků, úseků kvality a útvarů inovací, 
otázky motivace, vzdělávání a rozvoj, odborný růst či kariérní růst. 
 
  
Komunikace a komunikační dovednosti 
Předmět komunikace a komunikační dovednosti pomůže studentům účinně 
zvládnout každodenní komunikaci, vypořádat se i s obtížnějšími komunikačními 
situacemi a dosáhnout vhodným způsobem a s dobrým pocitem komunikačních cílů. 
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezilidské komunikace a 
verbálními a neverbálními prostředky. Po úspěšném absolvování předmětu je student 
schopen popsat základní pojmy vztahující se na oblast mezilidské komunikace a zná 



 

 

hlavní komunikační dovednosti (kompetence), umí interpretovat způsoby jejich 
využívání a vysvětlit jejich význam pro úspěšný výkon svého povolání. 
 
 
Obchodní vyjednávání, metody a techniky 
Cílem předmětu obchodní vyjednávání, techniky a dovednosti je seznámit studenty s 
problematikou obchodu a obchodování a naučit je základním obchodním 
dovednostem. Studiem předmětu získají studenti znalost z psychologie obchodní 
činnosti, jejichž kultivace je nezbytná pro budoucího manažera a podnikatele, 
poznatky o taktice a strategii úspěšného obchodního jednání, o způsobech 
vyjednávání, technikách zdravého sebeprosazení, zásadách efektivní komunikace a o 
metodách zvýšení osobní výkonnosti a dále studenti získají vnímavost k etické stránce 
obchodní činnosti významné pro úspěch v obchodním podnikání. 
 
Manažerská psychologie 
Studiem předmětu manažerská psychologie se student seznámí se schopností 
analyzovat, pochopit, definovat a aplikovat principy psychologických teorií, které jsou 
klíčové pro manažerskou praxi. Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické 
poznatky nezbytné pro efektivní management. Důraz je kladen zejména na rozvíjení 
sociálně manažerských dovedností studentek a studentů a na praktickou aplikaci 
poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů. Cílem je poznání 
sebe sama i druhých jako originální neopakovatelné osobnosti, s charakteristikami 
pozitivních i negativních vlastností a rysů, pochopení rozmanitých motivů, ale také 
silných i slabých stránek. 
 
Psychologie vedení a řízení lidí 
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi o vývoji a současných 
problémech řízení, s psychologickou teorií řízení a uplatněním psychologie řízení na 
praxi českých a světových firem. Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské 
praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních 
postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. 
Absolvováním předmětu je student vybaven základními znalostmi pro úspěšné vedení 
týmu a týmovou práci, stejné jako na základní praktické situace. 
 
Motivace, pracovní spokojenost a vedení zaměstnanců 
Cílem předmětu je předání komplexních znalostí v oblasti motivace, vedení a 
odměňování zaměstnanců v podnikatelském prostředí. Studiem předmětu získá 
student znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů. V předmětu je poukázáno na 
důležitost lidských zdrojů jako faktoru konkurenční výhody v podniku, dále se studenti 
seznámí s vnějšími i vnitřními podmínkami řízení lidských zdrojů, jako je např. 
pracovní doba, pracovní prostředí. Jsou definovány důležité personální činnosti. 
Podrobněji jsou vysvětleny oblasti vzdělávání a hodnocení pracovníků s dopadem na 
odměňování. Po dokončení předmětu bude student umět identifikovat vzdělávací a 
rozvojové potřeby zaměstnanců a vysvětlit různé přístupy k hodnocení pracovního 
výkonu a pracovního chování. 
 
 
 



 

 

Odměňování a vzdělávání pracovníků 
Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními možnostmi a principy 
odměňování a vzdělávání pracovníků. Dílčím cílem předmětu je porozumění 
způsobům výstavby vzdělávacích programů ve všech jeho fázích od analýzy 
vzdělávacích potřeb po samotnou evaluaci vzdělávání. Studiem předmět získá student 
povědomí o řízení pracovního výkonu zaměstnanců pomocí jejich hodnocení a 
následném odměňování. Student bude schopen po absolvování kurzu provést analýzu 
vzdělávacích potřeb a stanovit vzdělávací cíle. 
 
Řízení lidských zdrojů 
Cílem předmětu řízení lidských zdrojů je seznámení studentů s moderními poznatky 
personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými 
firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, 
jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují, získají 
možnost seznámit se s personálním managementem jako jedním z rozhodujících 
prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku, jakož i se zákonitostmi jeho vzniku. 
Naučí se chápat rozhodující význam motivace probíhající v pracovním procesu a 
dokáží rozlišovat a také ovládat jednotlivé způsoby a možnosti získávání a výběru 
pracovníků. 
 
Manažerské a vůdcovské dovednosti 
Cílem předmětu manažerské a vůdcovské dovednosti je seznámit se s nejdůležitějšími 
manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením 
firmy. Dále jsou v předmětu uvedeny základy teorie vedení a řízení lidí včetně širšího 
spektra manažerských dovedností. V oblasti vedení se předmět zaměří na rozvoj 
emoční a sociální inteligence jakožto trend v současném rozvoji lidí a dále na v ČR ne 
příliš známou typologii jednotlivých zaměstnanců i samotných leaderů. Typologie 
bude zohledňovat cíle leadershipu. 


