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BEST International 
• Board of European Students of Technology 
• 95 lokálních poboček v 33 zemích 
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BEST International 
• Vize: Empowered diversity 
• Mise: Developing students 
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BEST Brno 
• 1. v ČR od roku 2005 
• Zázemí na VUT v Brně 
• 3 úrovně členství (13 členů sněmu, 26 členů, 

kolem 20 uchazečů o členství a 50+ alumni) 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Mozna malinka fotecka z vanocni party



Naše akce 
• Soutěž EBEC a akademické kurzy 
• Organizační 

– RM, GM, SIM, KOM, Board KT 

• Motivační 
– MW, CE, KeBaAB, JAM 

• Vzdělávací 
– TS, WS, tréninky, JBT, JLT 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Logo CE od Adky, fotka z nejakeho treninku nebo WS



Struktura BESTu Brno 



Volba vedení organizace 



Volba hlavních organizátorů 



Diskuze 

Jak funguje volba do vedoucích pozic u Vás? 



Typy vedení 
1. Commanding (Komandování) 

– Jasné instrukce 
– Hrozí, používá autoritu 
– Př. v armádě, krize 

 
 
 
 

 
 



Typy vedení 
2. Pace setting (nastavování tempa) 

– Má vlastní standarty 
– Očekává excelenci 
– Užívá příklady, ukazuje 
– Uspokojuje cíle 
– Pro malé zkušené skupiny 

 



Typy vedení 
3. Democratic (Demokratické) 

– Zapojuje lidi 
– Týmová práce 
– Vytváří závazky 
– Potřebuje hodně času 
– Př. volby, neziskovky 
 veřejné instituce 
  

 



Typy vedení 
4. Affiliative (přidružený) 

– Empatický 
– Dává morální vzpruhu 
– Silné vztahy mezi lidmi 
– Př. před velkými výzvami, 
 v beznadějných situacích 
 



Typy vedení 
5. Coaching (Koučování) 

– Individuální přístup 
– Pomáhá posloucháním 
– Při dobrém vztahu lidí 
 



Typy vedení 
6. Visionary (Vizionář) 

– Inspiruje 
– Motivuje 
– Zaměřuje se na cíl 
– Lidé, co sdílejí sen 

 



Typy vedení 

Typ vedení Výrok 

Commanding Dělej co ti řeknu! 

Pace-setting Dělej to tak jak já. 

Democratic Co si o tom myslíte? 

Affiliative Lidé jsou nejdůležitější. 

Coaching Zkus tohle 

Visionary Pojďte se mnou. 



Skupinová práce 
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