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PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
Jitka Ševčíková, MBA 

 

Vzdělání: Jitka Ševčíková (1969) vystudovala 

ekonomii, marketing a emoční inteligenci v USA a 

Norsku. Pracovala ve společnosti zabývající se 

špičkovými informačními technologiemi. Současně 

působila v občanském  sdružení Dlouhá cesta, 

pomáhající rodičům po smrti dítěte. Je autorkou 

celorepublikového  projektu Barevný 

anděl. Aktivně se zabývá charitativní činností, 

firemní filantropií a benefičními akcemi. Školí 

dovednosti v oblasti emoční inteligence, EQ 

leadershipu, stress management a konflikt 

management,  komunikační i lektorské dovednosti 

 a práci v hladině alfa. V ČR koordinuje vzdělávací 

platformu Brillant Brain se světovou mistryní 

v paměťovém sportu MUD. Michaelou Karsten, je 

součástí projektů  www.zenyzenam.cz 

 www.moudrepodnikanizen.cz   

www.lektorskykruh.cz   

Patří mezi vyhledávané lektory a kouče. Podporuje 

nadační fond Lepší vyhlídky, přednáší na několika 

vysokých školách. Mezi její prestižní klienty patří 

firmy: GE Money bank, Hewlett Packard, Ogilvy 

Action, Partners, OREA Hotels, Excalibur City, 

Arcelor Mittal, VUT Brno, Policie ČR, Smurfit 

Kappa. V roce 2010 byla v soutěži časopisu 

http://www.zenyzenam.cz/
http://www.moudrepodnikanizen.cz/
http://www.lektorskykruh.cz/


 

 

Cosmopolitan zvolena První českou prezidentkou. 

Byla nominována na titul  Žena roku 2014. 

Pracovní zkušenosti:   
v letech 1990 – 1991 pracovala v Norsku jako 
asistent pro geologickou fakultu v Bergenu 
1995 – 1998 Nejvyšší státní zastupitelství ČR 
1999 – 2002 – USA, studijní a pracovní pobyt EQ 
2002 – 2010 – ANECT, a.s., marketing a společenská 
dopovědnost, CSR, PR,  filantropické  projekty 
2010 –  marketing pro Divadlo Bolka Polívky + herce 
Jaroslava Duška 
Od roku 2010 se věnuje koučování, individuálnímu 
poradenství, lektorské činnosti a mentoringu.  
 
Nebo odkaz – link - na přednášejícího: 
www.hladinaalfa.cz  
 

 

ANOTACE WORKSHOPU 
Cíl:  Jak být přirozeným leaderem  
Má-li být člověk přirozeným leaderem pro ostatní, 
musí být především leaderem sobě 
Obsah:   

 Emoce jako zdroj energie leadera 

 Leader s vyspělou emoční inteligencí 

 Sebeuvědomění  a sebemotivace – kde je 
najdeme, jak je udržíme a rozvineme?  

 Seberegulace emocí – jak ji využít?  

 Praktická práce s emocemi, empatie 

 Sociální um – jak to vše využit v životě, 
v práci pro svůj profesní i osobní růst 

 Sebereflexe – vědomí vnějších signálů 

 Neverbální komunikace (řeč těla) 

 Práce v hladině alfa (snížené mozkové 
frekvenci) a k čemu ji využít 

 Debordelizace hlavy – jak udržet pořádek 

 Redukce stresu (eustres a distres) 
 
 
Doporučená literatura: 

Pilný, I. (2013), Máte na víc! Albatros Media - Biz 

Books,  

http://www.hladinaalfa.cz/


 

 

Toman, I. (2009), Debordelizace hlavy, Praha: 

TAXUS 

Wilding, Ch. (2010) Emoční inteligence: Vliv 

emocí na osobní a profesní úspěch, Grada 

Kirschner, J. (1994) Nebojte se egoismu, Praha: 

Knižní klub  

Tepperwein, K. (1998) Mentální trénink, Praha: 

Knížní klub 

Kalina, A. (2014) Emoční rovnice – odhalte svůj 

zdrojový kód, Praha, Mindsoft 

Kafka, B. (2011) Kultura rozumu a vůle, Olomouc 
 
Zajímavé odkazy:   
www.bretislavkafka.cz  
www.brillantbrain.com 
www.3D-leader.cz  
 

 

 

 

 

http://www.bretislavkafka.cz/
http://www.brillantbrain.com/
http://www.3d-leader.cz/

