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Ako môže poznanie mozgu a mysle pomôcť manažérom? 
 
Amrop predstavil inovovanú službu Context Driven Leadership Assessment, ktorá ponúka 
jedinečnú analýzu manažéra s využitím poznatkov neurovedy 
 

Nový špecifický nástroj na posúdenie manažérov a lídrov dnes oficiálne predstavil 
slovenský Amrop na ďalšom zo série odborných podujatí Coffee time with Amrop. 
Keďže touto aktivitou tradične spája zdieľanie nových poznatkov s dobrou kávou 
a príležitosťou na oddych, tentoraz sa uskutočnilo v priestoroch bratislavského Body & 
Energy Clubu. 

„V našej praxi sme sa stretli s množstvom manažérov, ktorí sa trápili s procesom zmeny, 
pretože sa príliš sústreďovali na riadenie správania. Vo svete však funguje odlišný a oveľa 
efektívnejší postup založený na používaní sily myšlienok,“ povedal o inovovanej službe 
Igor Šulík, Managing Partner Amropu. „Nový nástroj vychádza z analýz vnútorného 
prostredia organizácie a na rozdiel od tradičných prístupov využíva poznatky neurovedy 
o špecifikách ľudskej mysle, ktoré determinujú správanie jednotlivca.“ 

Ambíciou služby Context Driven Leadership Assessment je nájsť odpoveď na otázku, do 
akej miery je konkrétny manažér s jedinečným súborom skúseností a znalostí, úrovňou 
rozvinutosti kompetencií, predpokladmi, talentom, osobnostným nastavením a so 
špecifickým typom myslenia v súlade s celkovým vnútorným prostredím a potrebami 
spoločnosti, pre ktorú pracuje, resp. mieni pracovať. Všetky sledované charakteristiky sa 
vzťahujú na ciele a strategické zámery danej spoločnosti a očakávania kladené na dané 
pracovné miesto. V ďalšom kroku je celkom logicky nástrojom na identifikovanie možného 
priestoru na zblíženie dvoch kľúčových prostredí – t. j. firemného a individuálneho, 
a predstavenie metód na dosiahnutie želaného stavu.  

Jedinečné hodnotenie manažérov a lídrov založené na analýze štyroch kontextov (kontext 
stavu a situácie organizácie, kontext mozgu a mysle jednotlivca, kontext konkrétnej 
pracovnej pozície a kontext kompetencií) môže organizáciám a ich manažérom pomôcť 
dostať sa na inú úroveň. Objaviť vplyv pozitívneho myslenia na mozog manažéra, hybné 
sily motivácie, potrebu empatie a nazerania na veci z perspektívy druhých i silu intuície. 
Ako dodal Igor Šulík, v skutočnosti to však znamená, že manažéri budú musieť 
v dôsledku týchto poznatkov výrazne upraviť spôsoby svojej práce, ak budú chcieť byť 
úspešní. 

 

Prezentácia Context Driven Leadership Assessment »»» 
 
Ďalšie informácie poskytne: 
Igor Šulík, Managing Partner, Amrop Slovakia – Context Driven Executive Search 
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 
T/F +421 2 5443 6001-4, E slovakia@amrop.sk, W www.amrop.sk 
 
 
Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť s viac ako dvadsaťročnou históriou na 
slovenskom a stredoeurópskom trhu. Prostredníctvom zvyšovania kvality ľudského 
kapitálu a efektívnosti jednotlivých činností pomáha súkromnému i verejnému sektoru 
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zlepšovať výsledky a pripravenosť na úspešné zvládnutie trhových príležitostí a výziev. Je 
lídrom v poskytovaní riešení v oblasti Executive Search, Board Advisory Services, 
Leadership Assessment & Human Capital Consulting, pričom stavia na talentovaných 
a skúsených odborníkoch s hlbokou znalosťou jednotlivých sektorov. Ako súčasť 
geograficky najväčšej organizácie Executive Search spoločností na svete a člen The 
Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej výberovej 
profesijnej asociácie v oblasti Retained Executive Search & Leadership Consulting, 
poskytuje najvyššiu úroveň služieb v tejto oblasti. V rámci AESC je najdlhšie pôsobiacou 
spoločnosťou a jediným členom s plnohodnotnou kanceláriou na Slovensku. 
 
Amrop Slovakia je súčasťou strategickej poradenskej spoločnosti Jenewein Group. 
 
 
 
           Prostredníctvom iniciatívy HR deťom. ĎAKUJEME! podporujeme Linku detskej istoty.  


