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Vyučované předměty: 
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Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších 
televizních moderátorů
Více než 35 let se pohybuje v médiích
TV Prima 
TV Nova  
Československá televize
Opakovaně získal ocenění v kategorii 
Osobnost zpravodajství
Je autorem 3 knih

Sám podle sebe vím, jak je někdy těžké mluvit 
před lidmi. Tréma svazuje a trénink pomáhá. 
Ve svých přednáškách a seminářích se spolu 
s posluchači zamýšlíme nad sílou slova, jak 
odstranit trému a posílit vlastní sebevědomí, 
odstranit naše domněnky a pochybnosti.„

“ Rétorická laboratoř

Analýza a strategie přesvědčivého 
vystupování na veřejnosti

Facilitační techniky při řešení firemních 
problémů

http://www.manazerskyinstitut.cz


Mgr. Nicol Lenertová

Vyučované předměty: 

Tisková mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny 
Tisková mluvčí Krajského úřadu 
Středočeského kraje 
Moderátorka televizních novin na TV Nova
Moderátorka sportovních novin na TV Nova
Moderátorka soukromých akcí 
a PR manažerka 
Účastnice finále MISS ČR, několik let se 
věnovala modelingu

Tvorba firemního časopisu
 (a jeho život v prostoru)

Tvorba tiskových zpráv
 (aneb jak ji napsat a co do ní nepsat)

Dobré PR je příběh, kterému veřejnost uvěří. 
Chcete vyzkoušet sílu chemie, když sloučíte 
ty správné ingredience jako je důvěra, umění 
chápat, ovlivňovat, vést dialog, budovat 
vztahy? Pak je PR to, co hledáte!„

“
www.manazerskyinstitut.cz

http://www.manazerskyinstitut.cz


Mgr. Vladimír Řepka

Vyučované předměty: 

Absolvent Fakulty multimediálních komunikací 
Profesionální tiskový mluvčí s 15 letou praxí
Tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti 
Tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních 
věcí 
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy 
Tiskový mluvčí Ministerstva vnitra 
Programový ředitel Fajn Rádia 
Moderátor rádia Evropa 2 
Divadelní herec Městského divadla v Mostě

Media Relations
 (nejen pro tiskové mluvčí, aneb jak být 

ve střehu když je na blízku novinář)

Krizová komunikace 
(Komunikace v době války 

a PR v době míru)

Z hlediska public relations není opravdovou 
krizí to, co se skutečně stalo, ale to, co si lidé 
myslí, že se stalo. V PR pracuju 15 let. Vztahy 
s veřejností jsou kontinuální, nikdy nekončící 
proces, který dobře znám.„

“
www.manazerskyinstitut.cz

http://www.manazerskyinstitut.cz


PhDr. Jan Kubáček

Vyučované předměty: 

Politolog a vysokoškolský učitel
Zaměřuje se na politický marketing 
a komunikační strategie
Pravidelný spolupracovník veřejnoprávních 
i komerčních médií 
Bývalý vedoucí poradců místopředsedy vlády
Zakladatel a ředitel mediální agentury
Autor několika odborných knih a desítek studií
a odborných článků. 

Zvládání zátěžové komunikace,
 prevence manipulace
 a účinné vyjednávání

Spin doctoring, krizová komunikace a 
péče o reputaci

PR vnímám jako šanci dosáhnout vzájemné 
shody a souhlasu při zachování dobrých 
vztahů.„ “

www.manazerskyinstitut.cz

http://www.manazerskyinstitut.cz


Bc. Jan Brodský

Vyučované předměty: 

Marketingový, komunikační a organizační 
manažer
Tiskový mluvčí Institutu postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví 
Tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví
Tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních 
věcí
Vedoucí vzdělávání ve státním zkušebním 
ústavu
Marketingový manažer na VŠ mezinárodních
a veřejných vztahů Praha
Marketingový specialista jedné z největších 
vzdělávacích institucí v ČR 
Lektor a přednášející na několika školách
a institucích
Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury

Osobní prezentace

PR je základem úspěchu nejen celé organizace, 
ale i konkrétní osoby.„ “

www.manazerskyinstitut.cz

http://www.manazerskyinstitut.cz


Studijní předměty
vzdělávacího programu 
MBA Public Relations: Informace o programu: 

Studijní oddělení - kontakty:

Rétorická laboratoř

Analýza a strategie přesvědčivého 
vystupování na veřejnosti

Facilitační techniky při řešení firemních 
problémů

Tvorba firemního časopisu

Tvorba tiskových zpráv

Media Relations

Krizová komunikace 

Zvládání zátěžové komunikace, prevence 
manipulace a účinné vyjednávání

Spin doctoring, krizová komunikace 
a péče o reputaci

Osobní prezentace

Přihláška přes online formulář na webových 
stránkách
Studium v českém jazyce
Studium trvá 1 rok (2 semestry)
Studium probíhá v Praze
Individuální přístup ke studentům  
Nepovinná účast na přednáškách
Zvýhodněné ceny pro 2 a více studentů z jedné 
organizace

Tel.: 608 177 335
e-mail: studijni@manazerskyinstitut.cz
www.manazerskyinstitut.cz

www.manazerskyinstitut.cz
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