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2008  NeuroLeadership Institut (Rock, Al Ringleb) 

NeuroLeadership 



Summit 

NeuroLeadership Institute 

Journal Certificate, Post-Graduate 
& Masters Degrees 

Koučink, leadership development, change management, vzdělávání. 



Neurověda o tom, jak: 

Co je NeuroLeadership? 

• Přijímat rozhodnutí & řešit problémy 

• Zůstat klidný pod tlakem 

• Spolupracovat s druhými 

•  Napomáhat změně 



A při tom nikterak neustupuje 

Koučink ke zvýšení výkonnosti 

Zvyšování kreativity 

Řízení změny  

Rozvoj talentu 



Co výzkum mozku přináší 

Fakta potvrzující stará moudra 



Co výzkum mozku přináší 

Potvrzuje naše tušení 



Co výzkum mozku přináší 

Vede nás k přehodnocení našich 

domněnek 

 



Co výzkum mozku přináší 

Hlubší rozvoj „lidských“ dovedností, 

s více lidmi,  

na seniornější úrovni. 



Potřeba adaptace 

Míra  

důležitosti 

Jednotlivec          Liniový manažer       Manažer manažerů         Executive  

Sebe & sociální 

uvědomění 

Technické  

dovednosti 

Kapacita pro  

sebe & sociální  

uvědomění 



• Obrovské množství dat ke zpracování 

• Vysoká potřeba kreativního myšlení 

• Velký význam sociálních vazeb 

Leaderův svět 



Optimal brain state 

1. Mírný stres 

2. Kvalitní spánek 

3. Positivní emoce  
Payne (2011) 

Co potřebuje mozek 



Na očích 

druhých 

Příliš mnoho 

práce 

Stálá 

nejistota 

Reality of a leader’s world: power 

stress 

Boyatzis & Blaize (2006)  

A realita 



•   Zvýšené motorické funkce 

•   Zúžené obzory (zorné pole) 

•   Snížená pracovní paměť 

•   Ve výsledku méně nápadů 

•   Zvýšený pesimismus 

Power stress is likely to: Dopady reakce ohrožení 



Být zaměřen na cíle vypíná 

obvody pro myšlení na lidi a o lidech. 

 

Spunt & Lieberman (in press) 

Obvody pro cíle v. pro lidi 



Těžké přemýšlet o mysli druhých, kteří nevědí, co děláte. 

Předpokládáme, že podobní lidé myslí jako my. 

Silné kognitivní zatížení situaci ještě zhoršuje. 

Tzv. efekt “mylného konsensus“ (“false consensus” effect) 

Špatně „mentalizujeme“ 



Obvody pro přemyšlení o sobě jsou 

obdobně aktivovány, pokud přemýšlíme  

o druhých 

Lieberman & Pfeifer (2005) 

O sobě = o druhých 



Jak výzkum mozku pomáhá 

Adaptivní chování 

Integrovaný mozek 

Schopnost sebe regulace 

Jazyk pro mentální zkušenost 

Ochota se změnit 

Výzkum mozku 



Co už víme 

Oblasti s 

vysokou 

jistotou 

Oblasti výzkumu 

Neprozkoumané oblasti 



Čtyři překvapení 

1. Racionalita je přeceňována 

2.  Naše emoce jdou do „protipohybu“ 

3.  Sociální problémy jsou prvořadé 

4.  Pozornost mění mozek 



Zdroje 

Knihy: 

Leadership s klidnou myslí  -  David Rock (Pragma, 2009) 

Coaching with the Brain in Mind  -  Rock & Page (Wiley, July 2009) 

Jak pracuje váš mozek -  David Rock (Pragma 2010) 

 

Další zdroje: 

Resultscoaches.cz - programy koučování podle mozku, NeuroLeadershipu 

www.NeuroLeadership.org  -  summit, graduate certificate, journal 

NeuroLeadership.com  -   brain-based coaching programs 

DavidRock.net  -  blog, interviews, audio, articles, research 

 

Kontakt: vladimirtuka@resultscoaches.cz  

mailto:vladimirtuka@resultscoaches.cz

