
Studujte business 
bez tíže

a získejte rozhled, který vás vystřelí
o milion světelných let vpřed

www.newtoncollege.cz
VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO BUSINESSU



NEWTON College je soukromá vysoká škola,  
která se zaměřuje na moderní výuku 
managementu, psychologie, marketingu 
a ekonomie. Jsme vždy o krok napřed a svým 
studentům tak zajišťujeme velký náskok 
před vrstevníky a nejširší rozhled ve světě 
businessu.

Milé studentky a studenti, 
stojíte na křižovatce svého dalšího vzdělávání a jsem rád, že NEWTON 
College zvažujete jako svou další cestu. Na naší škole učí experti z praxe, 
pro které není hodnotícím kritériem odrecitování definice a biflování bez 
pochopení podstaty věci. Studium bez tíže u nás znamená, že studentům 
připravujeme ideální podmínky pro osobnostní rozvoj, nabité praxe 
a start zářné kariéry. Vedeme je k tomu, aby se dokázali prosadit 
v reálných situacích, probouzíme v nich manažerské instinkty 
a učíme je rychle reagovat ve skutečných situacích. Díky tomu 
získají naši absolventi široký rozhled a jsou tolik úspěšní na 
trhu práce.

Vážení a milí, 
přeji vám šťastnou cestu ve vašem dalším vzdělávání!

MUDr. Jan Mojžíš 
rektor NEWTON College
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Naši absolventi pravidelně září 
ve Forbes 30 pod 30

Časopis Forbes vyhlašuje každý rok nejú-
spěšnější mladé Čechy do 30 let, kteří zažívají 
raketovou kariéru. V minulém ročníku se do 
prestižního výběru dostal náš student, majitel 
obuvnické firmy Vasky Václav Staněk a bývalý 
student student Lumír Kunz, dnes CEO Aukra. 
Objevili se zde i absolventi Lukáš Žďárský 
a Jakub Zajíc, kteří uspěli jako tvůrci projektů 
Radlické kulturní sportovny, holešovického Vni-
troblocku nebo Kavárny co hledá jméno. Petr 
Hobža zde získal místo za svou tvrdou práci 
v rodinné firmě Hobžovy Strážnické brambůr-
ky. Další z absolventů oceněných Forbesem 
Vítek Haratek sám sebe označuje jako „smart 

creative” a má za sebou spolupráci například 
s Kanye Westem. Se Stanislavem Gálikem 
z inovativní společnosti UNIFER se můžete 
potkávat přímo na přednáškách, protože na 
NEWTON College vyučuje. Olivera Dlouhého 
znáte jako zakladatele veleúspěšného startupu 
Skypicker (dnes KIWI.com). 

„Od roku 2015 je téměř každý 20. nejúspěš-
nější Čech do 30 let z líhně NEWTON College. 
Ze 180 jmen totiž bylo hned osm osobností 
z NEWTON College. Jsem na ně velmi hrdý 
a těším se, kdo další se dostane do příštích 
ročníků 30 pod 30,” říká rektor 
MUDr. Jan Mojžíš.

NEWTON College  
6× nejlépe hodnocená 

soukromá VŠ v ČR



Stav beztíže je pro astronauty fantastický zážitek a jedinečná 
příležitost dívat se na svět s nekonečným rozhledem. Cesta vzhůru 
však není jednoduchá, a abyste toho v businessu dosáhli i vy, čeká 
vás na NEWTON College studium bez tíže. Při něm připravujeme 
studentům ideální podmínky pro osobnostní rozvoj, nabité praxe 
a start zářné kariéry. A protože nás zajímalo, jak vnímají studium 
bez tíže naši studenti a absolventi, zeptali jsme se jich na to.  
Čtěte, co nejčastěji odpovídali.

Zažijte studium bez tíže, 
které vás vystřelí k úspěchu

  NEWTON College je velmi inspirujícím prostředím. 
Škola inspiruje a motivuje k touze dosáhnout svých 
cílů, k hledání různých pohledů a netradičních přístupů 
k vyřešení problémů, k rozvoji kreativity či kritického 
myšlení.

   Osobní přístup. 
NEWTON College není školou pro masy, proto zde 
nebudete pouhým číslem v seznamu. Ke studentovi je 
vždy přistupováno individuálně, a to od vyučujících 
přes nabídku praxí až po služby studijního oddělení.

  Vyučujícími jsou uznávaní odborníci z praxe.  
Patří k nim např. bývalý viceguvernér ČNB prof. Vladimír 
Tomšík, jeden z nejlepších českých mentálních koučů 
PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. nebo známý marketingový 
expert Karel „Mindless” Novotný. Pravidelnými hosty 
jsou navíc i významné osobnosti českého byznysu, takže 
se dostanete k těm nejlepším expertům.

  Studium je úzce propojeno s praxí. 
Na NEWTON College nečekejte žádné „bezduché biflo-
vání“ faktů a definic bez pochopení podstaty věci. 
Všechny znalosti a dovednosti jsou ihned aplikovatelné 
do běžného i profesního života.

  Nabízí špičkové vzdělání. U všech specializací 
a profesních zaměření naleznete stejný základ, 
do kterého patří ekonomie, management a psycholo-
gie. Tato kombinace pomůže každému modernímu 
manažerovi bez tíže vstoupit do světa businessu. 

  Jako jediná VŠ poskytuje víceúrovňové vzdělávání. 
Klasické studium (bakalářské, magisterské, profesní), 
manažerské výcviky a kurzy, individuální výuka 
u významných osobností z řad vyučujících.

  Kromě titulu si můžete odnést i velmi cenné certifikáty.  
Po dostudování bakalářského studia obohatí vaše CV 
i Certifikát absolvovaných praxí a certifikáty o absolvo-
vání manažerských výcviků. Ty vám poskytnou velkou 
výhodu a bez tíže se uplatníte na pracovním trhu.

  Prospěchová stipendia. 
O kvalitě školy nejlépe vypovídají její absolventi, proto 
se NEWTON College snaží studenty maximálně 
motivovat vysokými stipendii.

  Možnost ovlivňovat chod školy. 
Vedení NEWTON College úzce spolupracuje se svými 
studenty, kteří mají možnost aktivně se podílet 
a ovlivňovat směřování a chod vlastní školy, a být tak 
součástí všech změn.

  Kontakty.  
Při studiu získáte mnoho cenných kontaktů na podobně 
smýšlející spolužáky, vyučující či významné osobnosti 
českého businessu. 

  Perfektní lokalita s nádhernými vyhlídkami.  
Výuka probíhá v krásných prostorách v centrech českých 
metropolí. V Brně na náměstí Svobody, v Praze v Kongre-
sovém centru. 

Chcete vidět, jak to na NEWTON College žije? Sledujte náš Facebook a buďte v centru dění!  /NewtonCollegeCZ



Studijní možnosti, školné a stipendia
Jako jediná vysoká škola v České republice poskytujeme víceúrovňové vzdělání. Kromě studia 
akreditovaných vysokoškolských programů nabízíme našim studentům i široké veřejnosti 
možnost osobnostního a profesního rozvoje prostřednictvím manažerských výcviků, kurzů, 
rozšiřujících programů a individuální výuky u významných osobností z řad našich vyučujících.

Stipendia
O kvalitě školy nejlépe vypovídá úspěšnost 
absolventů, a proto se naše škola snaží 
studenty maximálně motivovat vysokými sti-
pendii, aby mohli studovat bez finanční tíže.

V případě výborných studijních výsledků 
na bakalářském stupni prezenčního studia 
můžete získat prospěchová stipendia až do 
výše 30 000 Kč. 

Dále můžete využít ubytovacího a sociálního 
stipendia či podpory našeho Nadačního 
fondu Erudikon. Veškeré informace nalezne-
te na našich webových stránkách.

www.newtoncollege.cz

Bakalářské studium na NEWTON College 
probíhá ve studijním programu „Ekonomika 
a management“.

Pro akademický rok 2021/22 pro vás při-
pravujeme studium ve 3 režimech. 

NEWTON Start – základní všeobecné studium 
zaměřené na podnikání a management. 

NEWTON Business – rozšířené studium 
aplikovaného businessu s možností volby 
specializace a profesního zaměření v oblasti 
managementu lidských zdrojů, marketingu, či 
podnikání a managementu. 

NEWTON Premium – exkluzivní studium 
pod vedením významné osobnosti z dané 
oblasti s velkým důrazem na osobní zakázku 
studenta. Od NEWTON Business se liší řadou 
nadstandardních benefitů, jako jsou speciální 
přednášky, workshopy a konzultace s profes-
ním garantem nad rámec studia, přednostní 
právo při výběru praxí a zahraničních studijních 
pobytů, nadstandardní podpora při psaní 
bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů 
nebo pravidelné prémiové konference,  
networkingové akce a outdoorové kurzy.

Bakalářské studium (Bc.)

Profesní garanti NEWTON Premium

* profesní zaměření

NEWTON Premium 
• SPECIALIZACE: Management lidských zdrojů

* Psychologie pro manažery 

• SPECIALIZACE: Marketing

* Marketing a Brand Management 

* Digitální marketing 

• SPECIALIZACE: Globální podnikání a management

* Management a podnikání 

 NEWTON Start
• SPECIALIZACE: Globální podnikání a management

* Základní studium bez profesního zaměření  

49 000 Kč / Cena za jeden akademický rok (2 semestry)

NEWTON Business 
• SPECIALIZACE: Management lidských zdrojů

* Psychologie pro manažery  

* Management lidských zdrojů 

• SPECIALIZACE: Marketing

* Marketing a Brand Management  

* Digitální marketing  

• SPECIALIZACE: Globální podnikání a management

* Management a podnikání  

* Management cestovního ruchu 

59 000 Kč / Cena za jeden akademický rok (2 semestry)

85 000 Kč / Cena za jeden akademický rok (2 semestry)

Psychologie 
pro manažery 
PhDr. Marian 
Jelínek, Ph.D.

Marketing a Brand 
Management 
Karel Novotný

Management 
a podnikání 

Ing. Petr Herian

Digitální 
marketing 

Mgr. Jan Řezáč



Možnosti 
financování
Sleva NEWTON Family 

10% sleva ze školného pro studenty 
a absolventy NEWTON College

Splátkový kalendář 

2 splátky v průběhu roku nebo individuální 
splátkový kalendář dohodou pro snazší 
financování studia

Danově uznatelný náklad

Pokud obsah studia souvisí s činností vaše-
ho zaměstnavatele či podnikání, je školné 
daňově uznatelným nákladem

Navazující magisterské studium na NEWTON College můžete zvolit ze dvou studijních režimů: 

Start – Navazující magisterský studijní program partnerské univerzity managementu Collegium Humanum realizovaný v úzké spolu-
práci s naší NEWTON College. Studium je zaměřené na vedení lidí a probíhá ve čtyřech specializacích v prezenční nebo kombinova-
né formě s distančními prvky, která nabízí studentům větší flexibilitu. Po úspěšném zakončení studia získáte mezinárodně uznávaný 
diplom a titul magistr v oboru/programu Management.

Business – Navazující magisterský program akreditovaný MŠMT ČR zaměřený na ekonomiku a řízení podniku. Charakterem výuky 
a individuálním přístupem navazuje na bakalářské studium na NEWTON College. Po úspěšném zakončení studia získáte diplom 
a titul inženýr v programu Ekonomika a management.

Magisterské studium (Ing., mgr.)

MBA je ideální studium pro všechny zkušené 
manažery, kteří chtějí zlepšit své doved-
nosti a zorientovat se v aktuálních trendech 
a nástrojích řízení podniku. MBA na NEWTON 
College pracuje s osobní zakázkou studenta. 
Každý zájemce do studia přijde s konkrétním 
cílem, který chce v rámci své firmy či profese 
vyřešit, a spolu s lektory na něm po celou 
dobu studia pracuje.

Manažerský program MBA

Profesní studium MSc. je vhodné pro absolventy 
bakalářského či magisterského stupně vysoko-
školského vzdělávání, případně pro ty, kteří si 
chtějí prohloubit znalosti v konkrétní specializaci 
či plánují rozjet vlastní byznys. Výuka je sestavená 
s ohledem na současné trendy a budoucnost 
oboru. Všechna MSc. studia jsou úzce zaměřená 
a studenti z nich vyjdou jako specialisté na danou 
oblast.

Profesní studium MSc.

Studijní program LL.M. je k dispozici všem, kteří 
chtějí zlepšit své znalosti práva v podnikatelském 
prostoru. Absolvent zvládne důležitá rozhodnutí 
ve vedení podniku s ohledem na právní legis-
lativu. Bude připravený na nepříjemné situace, 
které mohou v podnikání vzniknout, a bude 
vědět, jak je řešit. Naučí se jednat s legislativními 
institucemi i základy právního vyjednávání.

LL.M.
Manažerské studium (MBA) 
Kombinovaná forma studia

• Moderní řízení podniku

99 000 Kč / Uvedená cena je za celé jednoleté studium

Studijní program LL.M. 
Kombinovaná forma studia

• Právo v podnikání  

99 000 Kč / Uvedená cena je za celé jednoleté studium

Profesní studium (MSc.) 
Kombinovaná forma studia

• Moderní marketing

• Řízení podniku v době 4.0

• Rodinné podnikání

• Psychologie v managementu (+ 10.000 Kč)

69 000 Kč / Uvedená cena je za celé jednoleté studium

Magisterské studium – Start (mgr.) 
Prezenční i kombinovaná forma studia

• Psychologie v managementu

• Management lidských zdrojů

• Marketing

• Management v podnikání

59 000 Kč / Cena za jeden akademický rok (2 semestry)

Magisterské studium – Business (Ing.) 
Prezenční i kombinovaná forma studia

• Ekonomika a management

69 000 Kč / Cena za jeden akademický rok (2 semestry)



Studijní praxe
Pracovní stáže v partnerských firmách a institucích jsou nedíl-
nou součástí studia na NEWTON College. Studentům již od 
prvního ročníku nabízíme rozmanité podoby spolupráce s vy-
branými společnostmi a zapojení do řady zajímavých projektů. 

Spolu s vysokoškolským diplomem dostávají studenti  
NEWTON College na konci studia i Certifikát o absolvovaných 
praxích, který se stává součástí jejich profesního životopisu 
a poskytuje jim velkou výhodu oproti absolventům jiných VŠ 
při vstupu na pracovní trh.

Společnosti, ve kterých naši 
studenti absolvovali praxi:

Studenti NEWTON College mohou část studia 
absolvovat na zahraničních partnerských 
univerzitách a získat rozhled bez hranic díky 
programu Erasmus+. Ten organizuje Evropská 
unie, a protože je NEWTON College menší 
vysoká škola, vycestuje do zahraničí téměř 
každý, kdo chce a splní požadavky zahraniční 
univerzity. 

V současnosti spolupracujeme s 23 vysokými 
školami ve 14 zemích Evropy. 

Stanislav Gálik
Innovations Director 
at AAA AUTO

„V minulých letech jsem půso-
bil na pozici ředitele inovativní 
společnosti UNIFER, která 
spolupracovala se studenty 
z mnoha vysokých škol. Stu-
denti NEWTON College byli 
výjimečně kreativní, pracovití 
a zásadně přispívali ke kvalitě 
našich projektů. Bezpochyby 
patřili mezi špičku ve své věko-
vé kategorii.“

Karel „Mindless“ 
Novotný
Marketingový expert  
a poradce NEWTON College, a. s.

„NEWTON College se přesně 
v duchu svého unikátního pří-
stupu k výuce staví i k marke-
tingu — studenti mají možnost 
setkávat se s odborníky z praxe 
a spolupracovat se zajímavými 
firmami. Chtěli jsme jít ovšem 
ještě dál a přinést studentům 
něco víc. Naši studenti tak mo-
hou přímo ovlivnit marketin-
govou strategii školy a účastnit 
se workshopů, které za tímto 
účelem pořádáme.“

Jaroslav Kováč
CEO Home Hunters

„I když každý rok nabízíme 
možnost praxe v naší firmě 
i studentům jiných škol, vždy 
nakonec skončíme u studen-
tů NEWTON College. Proč? 
Protože tam studují lidé, kteří 
jsou ochotni přemýšlet vlastní 
hlavou, hledat nová řešení 
a celkově jednat proaktivně 
a zodpovědně. Spolupráci 
se studenty NC si nemůžeme 
vynachválit a doporučujeme ji 
i všem dalším společnostem.“

Názory zaměstnavatelů na studenty NEWTON College

Získejte rozhled 
v zahraničí



Když chceš od studia 
víc než ostatní

To nejzajímavější ze světa byznysu a z přednášek našich top hostů na vás čeká na www.NEWTON.Today 

Adam Pučalík
absolvent, CEO EasySchool

Podnikat jsem začal již před nástupem 
na vysokou školu a tajně jsem doufal, 
že mi NEWTON College pomůže do-
stat se někam dál. První, co jsem pro to 

udělal, bylo, že jsem se na našem studijním oddělení 
zmínil o svém projektu. A už to jelo. Dnes už vím, že 
když potřebuji s čímkoliv pomoci nebo poradit, tak se 
mám stále na koho obrátit.

Jakub Nytra
absolvent, COO of Purple Technology 
& Co-Foun der of Axiory 

S mými spolužáky jsme začali podnikat 
už během studia na NEWTON College. Díky všem 
hodnotám, které nám škola předala, se nám podařilo 
rozjet mezinárodně úspěšný business. Obrovský pří-
nos NC vidím v tom, že jsem již v průběhu studia mohl 
s našimi vyučujícími (špičkovými experty) konzultovat 
různé otázky mého podnikání a to i mimo klasickou 
výuku, v psychologii pracoval na svém osobnostním 
rozvoji, či v praktických manažerských technikách 
trénoval moderaci, vyjednávání, či efektivní vedení lidí. 
Téměř všechny získané dovednosti a vědomosti  
se daly ihned zúročit v podnikatelské praxi.

Nela Mačáková
absolventka, Sourcing Manager, 
CoolPeople a.s

Výběr vysoké školy hrál v mém životě 
velmi důležitou roli. Své rozhodnutí nyní pokládám 
i za své štěstí. Zkrátka jsem v tuto školu věřila. A mám 
pocit, že ona mi pomohla uvěřit ve mne samou a dala 
mi prostor, abych intenzivně pracovala na svých 
hodnotách a osobnostním rozvoji. Mojí hnací silou 
byla vždy inspirace a té se mi na NC dostalo vrchovatě. 
Vždycky jsem ráda poslouchala a četla příběhy o úspě-
chu, inspirovala se zkušenostmi zajímavých a úspěš-
ných lidí, kteří NEWTONem prošli jako hosté, vyučující 
či dokonce studenti a absolventi. Mí spolužáci jsou pro 
mne dodnes největší inspirací. Pracují na různých zají-
mavých projektech, založili a zakládají vlastní úspěšné 
firmy a nebojí se jít si za svými cíli a sny.

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., 
MBA
prorektor pro strategii a rozvoj

Ve vedení podniků je životní postoj 
manažera často důležitější než bezchybná znalost 
konkrétních nástrojů managementu, proto se snažíme 
studenty více odborně rozvíjet, než je jen nechat me-
morovat teorii. Na praktických příkladech posilujeme 
schopnosti kriticky přemýšlet o problémech a hledat 
jejich nejvhodnější řešení.

doc. PhDr. PaedDr. 
Eva Ambrozová, Ph.D.
vedoucí Ústavu humanitních věd

Pro nás pedagogy je důležité získat 
studenty pro přemýšlení a porozumění tomu, co je člo-
věku přirozené. Vycházíme z toho, že chci-li vést druhé 
lidi, tak nejdříve musím porozumět sám sobě. Proto je 
vedeme k objevování svých silných stránek, k rozvoji 
sebe sama a především ke kultivaci kritického myšlení. 
Studentům dáváme velký prostor, aby ze školy mohli 
vytěžit maximum. Vždy záleží na každém z nich, co 
chtějí od studia a zda chtějí víc než ostatní.

Libor Hoření
absolvent, CEO Toprecepty.cz,  
zakladatel DobroKáva a Nesnezeno.cz

NEWTON College vnímám jako školu, 
která nám po celou dobu studia předávala především 
praktické informace, které reálně mohu využít v busi-
nessu. Ne pouze teorii, ale praktické metody, postupy 
a rady od lidí, kteří sami mají velké zkušenosti v oblas-
tech, které učí. Jako velikou výhodu NC také vnímám 
pozitivní atmosféru jak mezi studenty, tak ve vztahu 
k vyučujícím. Na škole se sdružují studenti, kteří chtějí 
v životě něco dokázat a NC je podle mě velice dobrý 
nástroj, pomocí něhož se jim to může podařit.



U nás učí profesionálové 

Ing. Ludmila 
Navrátilová, Ph.D.
Vyučující a akademický garant mar-
ketingových předmětů, marketingový 
konzultant 

Doktorka Ludmila Navrátilová působí 
mimo NEWTON College jako marketingová konzultant-
ka. Aktuálně se nejvíce věnuje trendům spotřebního 
chování českých a evropských spotřebitelů, kreativní 
reklamě, udržitelnosti v oblasti módního průmyslu 
a start-up projektům. 

Mgr. Jan Řezáč
Profesní garant zaměření Digitální 
marketing, špičkový webový konzultant, 
autor první české knihy o webdesignu 

Jan Řezáč patří mezi nejznámější 
webové konzultanty v ČR. Společně 

s dalšími experty založil webový rod House of Řezáč, 
pod jehož erbem chce změnit chaos webů v pevný řád. 
Je autorem první české knihy o webdesignu, Web ostrý 
jako břitva. V poslední době také často předává své 
zkušenosti prostřednictvím kurzů a školení. 

Karel Novotný
Profesní garant zaměření Marketing 
a Brand Management, marketingový 
expert, zakladatel Brand Family

Karel Novotný se již více než 20 let 
aktivně věnuje marketingu a reklamě 

- v současnosti především jako přednášející a porad-
ce. Své workshopy pořádal po celém světě a kromě 
konzultanství pro velké společnosti pomáhá s marke-
tingem například i osobním značkám či neziskovým 
organizacím. V oblasti budování značek patří v ČR mezi 
přední experty.

Ing. Petr Herian
Profesní garant zaměření 
Management a podnikání, 
úspěšný podnikatel

 
Petr Herian je zakladatelem dvou 

úspěšných firem se světovým dosahem NEWTON 
Media a NEWTON Technologies, které se věnují mo-
nitoringu, analýze médií a počítačovému zpracování 
hlasu. Je dvojnásobným finalistou soutěže Manažer 
roku a hojně se věnuje charitativní činnosti.

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.
Profesní garant zaměření Psychologie 
pro manažery, mentální kouč vrcholo-
vých sportovců a manažerů

 
Doktor Marian Jelínek je úspěšný men-

tální kouč, mezi jehož svěřence patřil například Jaromír 
Jágr. V současnosti spolupracuje například s Karolínou 
Plíškovou, Petrem Mrázkem a mnoha dalšími vrcholo-
vými sportovci. Kromě sportu své dovednosti uplatňuje 
také v byznysu, kde pomáhá podnikatelům a manaže-
rům. 

prof. Ing. PhDr. Ing.Vladimír 
Tomšík, Ph.D. et Ph.D.
Vyučující a odborný vedoucí Ústavu 
ekonomie na NEWTON College, bývalý 
viceguvernér ČNB, velvyslanec ČR 
v Číně, významný český ekonom

Profesor Tomšík usiluje o propojení teoretické znalosti 
se zkušenostmi z praxe. Pravidelně vystupuje na konfe-
rencích v ČR i v zahraničí. Během své kariéry působil na 
několika vysokých školách, v Komerční bance, v České 
národní bance na pozici viceguvernéra či ve švýcar-
ském World Trade Institute. 

doc. Ing. Jiří Koleňák, 
Ph.D., MBA
Vyučující a prorektor pro strategii 
a rozvoj, profesní garant MBA, úspěšný 
podnikatel

Docent Jiří Koleňák se zabývá osob-
nostním a odborným rozvojem lidí s touhou podnikat 
a působit v managementu velkých firem. Je přesvěd-
čený, že ke skvělým výsledkům v podnikání vede cesta 
přes naplněný život ve všech oblastech. Jeho cílem je 
propojit svět vzdělávání a byznysu.

doc. PhDr. PaedDr. 
Eva Ambrozová, Ph.D.
Vyučující a vedoucí Ústavu humanitních 
věd, expertka na výběr, přípravu a roz-
voj lidí v náročném prostředí

Docentka Eva Ambrozová se zabývá 
problematikou zvládání stresu a psychické zátěže 
v náročných podmínkách a situacích. NEWTON College 
je pro ni místem vzájemné spolupráce mezi studenty 
a vyučujícím s potenciálem pomoci oběma stranám 
v osobním i profesním rozvoji.


