
KRITICKÉ
MYŠLENÍ
Workshop se Sentou Čermákovou 

17. 1. 2022   9 - 13 hod.

Jiráskovo gymnázium

Náchod



Vrcholová česká manažerka, která působí na pozici Director of Brand and
Strategic Innovations v poradenské firmě Deloitte.
Přednáší kritické myšlení v rámci prestižního mezinárodního studijního programu
CEMS VŠE.
Působila na pozici Global Customer Referencing COE Director ve společnosti
Hewlett-Packard, kde měla na starosti péči o zákazníky a zákaznické programy
pro celý svět. 
Byla jednou z nejvýše postavených českých manažerek ve světě.
V roce 2010 se stala první ženou, která zvítězila v soutěži Manažer roku a
pravidelně je nominována mezi TOP ženy Česka.
Nyní se věnuje přednášení, mentoringu a expertní lektorské činnosti.
Více na LinkedIn.

Senior Innovation Coordinator ve společnosti Deloitte.
Co-Fouder společnosti Flog.cz.
Více na LinkedIn.

SENTA ČERMÁKOVÁ 

JAKUB HRDINA 

KRITICKÉ MYŠLENÍ SE SENTOU ČERMÁKOVOU 
A JAKUBEM HRDINOU

Televize, noviny, akademické články, internet nebo sociální sítě? Kde čerpáte informace nejvíce?
Dnešní doba nás informacemi vyloženě přehlcuje a každou odpověď máme doslova nadosah
smartphonu. Ale můžeme se na něj spolehnout? Kritické myšlení se dnes řadí mezi klíčové
schopnosti budoucnosti, bez kterého se neobejdeme.
 
O tom, jak hodnotit informace a nenechat se mást vlastním myšlením (protože nás
překvapivě samo rádo mate) promluví Senta Čermáková a Jakub Hrdina, kteří již čtyři
roky předmět kritického myšlení vyučují v rámci prestižního mezinárodního studijního
programu CEMS VŠE.
 
Vedle teorie představí také praktické metody jako koncept Oxfordských debat nebo
nástroj Šesti klobouků. Na konci semináře si budete umět své názory nejen utříbit, ale
také je sebevědomě prezentovat a hájit.

https://www2.deloitte.com/cz/cs.html
https://www.linkedin.com/in/sentacermakova/
https://www2.deloitte.com/cz/cs.html
https://www.linkedin.com/in/jakub-hrdina-5a71a6148/


PODMÍNKA ÚČASTI NA WORKSHOPU

Je nutné  vypracovat úvahu či esej na téma "Proč se chci zúčastnit workshopu Kritické
myšlení" v rozsahu  A4. Práce, prosím, zašlete na adresu pilarova@elai.cz nejpozději
do 5. 1. 2022. V předmětu emailu musí být uvedeno: Workshop „Kritické myšlení se
Sentou Čermákovou“_ jméno a příjmení_ Jiráskovo Gymnázium, Náchod

Z těchto prací vybere Senta Čermáková 15 účastníků workshopu, jejichž jména Vám
oznámíme do 10. 1. 2022. Zároveň Vám v tento den pošleme dotazník nad Vaším
očekáváním od workshopu, aby byl co nejvíce zacílen na Vaše potřeby. Velmi se
těšíme na Vaše práce.


