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Management diverzity 
 

 
Popis  
 
Kurz představuje základní principy, které se v současné době uplatňují při vývoji HR praktik 

v oblasti diverzity a inkluze zaměstnanců v malých středních a velkých korporátech. 

 

Cíl kurzu 
   
Absolvováním kurzu účastník získá znalosti v oblastech: 

- Zavádění efektivních HR praktik v oblasti diverzity a inkluze 

- Nejlepších praktik z velkých firem v oblasti diverzity a inkluze zaměstnanců 

- Tvorby a implementace strategie v oblasti diverzity 

- Náborových praktik a práce s LGBTI skupinami a další menšinové skupiny ve 

firmách 

- Snížení stranností u zaměstnanců, co se týká menšinových skupin v zaměstnání  

- Aktuální HR trendy, které řeší řízení diverzity a inkluze ve firmách 

 

 

Pro koho je kurz určen  
  
Pro pracovníky nejen v HR oddělení, ale také pro manažery střední úrovně. Dále pro 

všechny, kteří by chtěli navýšit své povědomí a znalosti v oblasti diverzity a inkluze. 

 

 
Předpoklady pro absolvování kurzu 

 
Kurz nevyžaduje žádné specifické požadavky na účastníky. Výhodou však budou základní 

znalosti v oblasti lidských zdrojů. 

 

 

 

Garant / Lektor: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.  
Rozsah výuky: 4 hodin  

Cena: 1 500 Kč bez DPH  
Termín: 14. 12. 2020  

 
 

Místo:  
On-line (MS Teams)  
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Obsah kurzu  
 
Tematické zaměření bude následující:  

 
1)   Co to je diverzita a proč je důležitá pro úspěšnost firmy? 

2)   Aktuální regionální a globální trendy v oblasti diverzity a inkluze.  

3)   Tvorba a implementace oblast diverzity a inkluze do etického kodexu firmy 

4)   Diverzita a týmová spolupráce 

 

Metody výuky 

  
Přednáška formou prezentace 

Videa a ukázky z praxe 

Diskuze k jednotlivým tématům 

Týmová práce se zaměřením na analýzu problémů souvisejících s diverzitou a inkluzí ve 

firmách 

 

Související kurzy  
  
Soft Skills/Měkké dovednosti 

 

 

 
Medailonek garanta / lektora  
 

Mgr. Emil Velinov, Ph.D.  
V letech 2010-2014 studoval a následně získal doktorské studium na Podnikohospodářské fakultě na  
Vysoké škole ekonomické v Praze. 
V letech 2007-2015 pracoval pro několik nadnárodních korporací jako General Electric, Oracle a 
Hoerbiger v Evropě, Severní Americe a jihovýchodní Asii v odvětví výroby energie, IT a v oblasti prodeje 
a marketingu. Od doby, kdy absolvoval Vysokou školu ekonomickou, vydal řadu článků, zejména v 
oblasti mezinárodního managementu a marketingu, mezinárodního podnikání a managementu 
diverzity. V rámci svých aktivit v oblasti výzkumu a vývoje byl projektovým manažerem v nesčetných 
interinstitucionálních projektech s malými, středními a velkými podniky a obcemi z Islandu, Norska, 
Německa, Lichtenštejnska, Rakouska, Estonska, Bulharska, Ruska atd. prostřednictvím specifických 
finančních mechanismů, jako jsou norské granty a granty z EHP, Visegrádské fondy, BTHA, CEEPUS, 
ESKAS a DoRa. Momentálně je Emil Velinov hlavním řešitelem interinstitucionální projektu mezi ŠKODA 
AUTO Vysokou školou a univerzitou Regensburg v Německu, kde se řeší německé a české střední a 
velké podniky vytvářející a implementují HR strategie v oblasti diverzity a inkluze. 

 
 


