
CEO ACADEMY  
KURZY EXEKUTIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY  

Vážení přátelé, 

rádi bychom Vás jménem LINC.CZ pozvali k účasti v připravovaném vzdělávacím projektu CEO 

Academy, který je určen především pro vedoucí pracovníky a ředitele českých malých a středních 

podniků. Jedná se o neobvyklou příležitost pro rozšíření vašich dovedností a sdílení zkušeností mezi 

lidmi, kteří se pohybují na obdobných postech a potýkají se s podobnými problémy.  

CEO Academy si klade za cíl propojovat podnikatelskou a akademickou sféru a přispět tak k posílení 

postavení malých a středních firem na domácích i zahraničních trzích. Nabídneme Vám sérii 

zajímavých přednášek a důraz budeme klást na převod teoretických znalostí na praktické dovednosti. 

Kromě samotného teoretického vzdělávání vytvoříme také prostor pro sdílení vašich zkušeností 

s ostatními účastníky a možnost navázat kontakty do zahraničí. Cílem by měly být silné a 

konkurenceschopné české podniky, které se budou umět prosadit ve světe a nové výzvy pro ně 

nebudou znamenat ohrožení ale příležitost. Toto vše však vždy začíná u ředitelů, kteří by měli mít 

strategické a manažerské dovednosti a schopnosti. Od toho je tu CEO Academy. 

V podzimním semestru 2019 se můžete těšit na následující okruhy přednášek: 

 Udržitelný růst malých a středních podniků 

 Globální marketingová strategie pro MSP 

 Základní dovednosti strategické rozhodování pro CEO 

 IT trendy a změny a jejich aplikace pro zlepšení fungování MSP 

 Průmysl 4.0, nové technologie, zelená ekonomika 

 Komunikace, spolupráce, obchodní diplomacie, byznys matching 

 Regionální zaměření na východní Asii (Jižní Korea, Japonsko, Čína, Vietnam) 

 Součástí semestru bude také byznys trip do Jižní Koreje (předpoklad 21. -26.10.2019) 

Výuka bude probíhat od září do prosince, vždy v pátek a sobotu dvakrát do měsíce. Výuka bude 

řazena do ucelených přednáškových bloků. Celkem tedy proběhne 12 výukových dnů (4x90 

minut) + možnost účastnit se byznys tripu do Jižní Koreje. Výuka bude probíhat v Brně 

v prostorech Akademie Prometheus. 

Přesný rozvrh přednášek, témat a přednášejících bude zveřejněn v průběhu srpna. 

Cena za  semestr a osobu je 40 000 .- Kč 

Prosíme o zaslání přihlášek a případných dotazů do 18.8. na adresu uhnak@linc.cz a kralik@linc.cz 

v kopii. 

Za tým LINC.CZ, www.linc.cz 

Ing. Anton Uhnák 

Na Balkáně 34 

130 00 Praha 3 
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