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Seminář připravila Technická univerzita v Liberci v rámci projektu „Na 1 lodi“ ve spolupráci s firmou Gender 
Studies, o.p.s. v návaznosti na výsledky dotazníkové šetření v oblasti managementu mateřské a rodičovské 
dovolené na TUL. Cílem projektu je sladění pracovního a rodinného života, posílení efektivního managementu 
mateřských a rodičovských (dovolených), pilotní zavedení mentoringového programu a posílení rovných 
příležitostí a kariérního růstu na TUL. 
 
Po dobu semináře je možné využít hlídaní dětí v Dětském koutku TUL. Více informací k rezervaci na webu: 
https://koutek.tul.cz/. 
 

SEMINÁŘ/ Leadership v akademické sféře  
 
Anotace:  
S postupujícími změnami akademického prostředí se dynamicky proměňují i nároky a očekávání spojené 
s vedoucími pozicemi. Dochází k nárůstu manažerských a byrokratických povinností, které je stále složitější 
sladit s požadavky na vědecké a případné výukové zapojení. Vedení v akademii má navíc svá specifika: 
akademičtí pracovníci a pracovnice si velmi cení autonomie, preferují sebeřízení či spolupráci na partnerské 
úrovni. Jaké jsou tedy postupy efektivního leadershipu v akademickém prostředí?   
 
Seznámíme se s konceptem reflexivního leadershipu (Alvesson, Blom, Sveningsson, 2017) a možnostmi jeho 
uplatnění ve vědeckém prostředí. Leadership tito autoři chápou jako systematické úsilí o ovlivnění druhých. 
Jejich koncept leadershipu stojí na modelu 5P, který pomocí metafor poukazuje na klíčové složky 
leadershipu (zjednodušeně v češtině: vize, hodnoty, emoce, klima, učení). Koncept doplníme zjištěními 
z výzkumů akademického leadershipu v prostředí českých univerzit.  
 
Termín:   17. 5. 2022 
Čas:    10–14 hod. 
Formát:  seminář / fyzicky 
Budova, místnost: budova L, 4. patro, zasedací místnost, ul. Bendlova 1409/7, Liberec 
Registrace na emailu:  josef.vosmik@genderstudies.cz  

(při registraci uvádějte název a termín akce, jméno, pozici na TUL a kontakt) 
Určeno pro:   vedoucí pracovníky a pracovnice všech součástí a úrovní vedení, zájemci a zejména 

zájemkyně o další uplatnění ve vedení a managementu, začínající akademiky/čky 
se zájmem o vedení juniorských skupin 

Max. počet přihlášených: 20 osob  
Lektorující:  Kateřina Machovcová 

expertka a výzkumnice v oblasti pracovních podmínek a leadershipu na VŠ 
Více o lektorující zde:  Kateřina Machovcová: http://www.psu.cas.cz/cs/lide/cv/machovcova  
 
V případě dotazů k výše uvedenému školení se můžete obrátit také na kolegyně z Personálního a mzdového 
oddělení: 

Alena Šírková, e-mail: alena.sirkova@tul.cz    
Petra Bergmanová, e-mail: petra.bergmanova@tul.cz 
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