
 

Osobnostní rozvoj 4. generace™ 
 
TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ 

 

Zveme Vás na setkání se zkušeným manažerem, stratégem a konzultantem 

Radomilem Bábkem. 

 

 

 

 

Představení "Osobnostního rozvoje 4. generace™", současného moderního a 

účinného přístupu 

 k rozvoji manažerů střední a vyšší řídící úrovně 

 projektových manažerů 
 k práci s talentovanými lidmi 

Manažerské workshopy - novinky v nabídce Everesty 

Leadership z pohledu vůdce 

Je společenská atmosféra nakloněna vůdčím osobnostem? Jsou vůdčí osobnosti ještě 

potřebné nebo je naší budoucností rovnostářství? Je leader vůdcem? A manažer? 

 

Machiavelli - vzor pro manažery, nebo odstrašující příklad? 

Je zdravé přiznat si skutečný stav věcí a podle toho se rozhodovat. Žít v mylných 

představách může být zničující. Machiavellismus bývá chápan jako manipulace s lidmi, 

ale také jako pragmatický přístup k životu.  

 

Úskalí a příležitost vystupování na veřejnosti 

Ne každý může vystupovat na veřejnosti, ale každý, kdo vystupuje na veřejnosti, může 

být úspěšný. Nelze však kopírovat úspěšné, je třeba být sám sebou. 

 

Change management 

Změna bolí a to nelze změnit. A když se změny nedaří, musí se něco změnit. Co nebo 
kdo? 

 

 

23. února 2017 od 10:00 do 13:30 

Výstaviště 1, Brno 

 

 

 

Pro přihlášení a více informací kontaktujte: 

Kateřina Tomancová 

Katerina.tomancova@everesta.cz 

734 315 661 

 

 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

 PROGRAM 



 

 

RADOMIL BÁBEK 

Podnikatel Radomil Bábek vybudoval několik úspěšných  

společností a řídí podnikatelskou skupinu VZK Group,  
kterou tvoří 10 společností a 3 projekty. 

Pracoval v managementu významných a velkých společností a má 

zkušenosti i s řízením malých a středních firem. Stal v popředí firem 
v dobách úspěchů i v dobách krizí a jejich zvládání. 

V popředí jeho profesních zájmů jsou aplikovaná psychologie, 

krizový management a profylaxe krize, strategické řízení a 
plánování. 

Je žádaným řečníkem na konferencích (Ven z krabice, Hospodářská komora, Česko-

americká obchodní komora, Technická univerzita Liberec, HR fórum a další), kde 

vystupuje s neotřelými a osobitě přednesenými pohledy na podnikání a lidi ve 

firmách i mimo ně. Přednáší externě na vysoké škole, věnuje se poradenství pro 
začínající podnikatele a mentorování či koučování start-upů. 

Radomil Bábek pracuje aktivně na ochraně dobrého jména podnikatelů, založil 

Asociaci podnikatelů a manažerů, které předsedá. 

Píše články na ekonomická a společenská témata (Hospodářské noviny, 

Živnostenské listy, Česká justice, podnikatel, Echo 24), vystupuje v České televizi 

jako glosátor aktuálních událostí v podnikání (Události, komentáře Ekonomika 24). 

Po dva roky vystupoval v pravidelném pořadu TIP rádia, Má dáti, dal – podnikání a my, a 

v rádiu BBC. Je členem poroty soutěže Firma roku, Živnostník roku. 

Pan Bábek je znám svými nekonformními a bez obalu vyslovovanými názory. 

 


