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International Public Affairs Academy (IPAA) je 
první středoevropskou vzdělávací institucí 
poskytující odborné vzdělávání v oblasti 

Public Affairs a lobbingu. Jedná se o novou 
platformu pro výměnu zkušeností v rámci 

školení stávajících i budoucích profesionálů
v oblasti Public Affairs. 

Myšlenka založit IPAA se zrodila z potřeby podpořit vzdělávání profe-
sionálů působících především v oblasti komunikace, corporate affairs, 
government affairs a vnějších vztahů. Vhled do této oblasti mohou 
díky nám získat také pracovníci působící v právních odděleních, 
marketingu, CSR a sales pro veřejný sektor.

Připojte se i Vy k profesionálům v oblasti Public Affairs! 

Absolvent našich kurzů bude schopen:

Analyzovat situaci a vývoj
politické scény

Získat podpůrné nástroje
pro styk s veřejnou a státní
správou

Pochopit vztah mezi médii,
politikou a byznysem

Orientovat se v praktickém
fungování legislativního
procesu

Načerpat znalosti od
odborníků z oblasti
Public Affairs

Zvládnout nejnovější
postupy, klíčové etické
normy a trendy v profesi
konzultanta vnějších vztahů

Přenesené znalosti
předávané přístupným

způsobem

Cenný networking
pro další profesní dráhu

Dvouměsíční kurz

8 setkání

16:00 - 20:00 ve vybraný den v týdnu

Maximálně 15 osob na kurz
pro efektivnější dialog s účastníky

Kurz je zakončen testem,
na jehož základě se vydává osvědčení
o absolvování programu.

Výuka probíhá v českém,
případně anglickém jazyce.

V prostředí coworkingového prostoru
Opero v centru Prahy

Faktory určující lobbistickou
činnost v České republice, průběh

legislativního procesu a vliv
ekonomického prostředí na tento 

proces. Skupiny, emoce a vliv
- motivy a vektory vlivu

v politice.

Komunikační mechanismy
politických stran a volebních

kampaní a jejich vliv na
průběh aktivit v oblasti
veřejných záležitostí.

Úloha vnějších vztahů v rámci
společnosti. PA strategie
a nástroje, tvorba PA

strategie 

Využívání sociálních síti
ve prospěch naplňování firemní

strategie, digital advocacy.
Mediální obraz - jak média

vnímají politiku
a její aktéry

Mechanismy prevence krize
a mechanismy jejího hašení.

Krizová komunikace
a emoce v médiích

Zkušení profesionálové s dlouholetými 
zkušenostmi, jejichž praktické znalosti 
budou nesmírně cenné pro účastníky 
platformy.

Akademičtí odborníci, kteří se zabývají 
lobbingem, pracují s aktuálními
příklady a často komentují aktuální 
politické události v celostátních
médiích.

Zastoupení odborníků z podnikové 
praxe, řídící vnější vztahy ve velkých 
organizacích. 

Opero je špičkový sdílený

prostor pro práci, networking

a společenské akce. Vysoce 

reprezentativní prostory

v samotném centru Prahy

nabízí služby na míru pro již 

úspěšné podnikatele a manažery 

hledající novou inspiraci,

zástupce svobodných profesí, 

firemní či projektové týmy,

stejně jako pro podnikatele

z regionů, kteří hledají v Praze 

občasné pracovní útočiště.

2 měsíce
8 kurzů po 4 hodinách

Start: 25. dubna 2022

Prezentace, výukové materiály a podklady 
od lektorů.

Pozvánky na akce
pořádané IPAA a pozvání 
na pravidelná setkání sítě 
absolventů.

39 000 Kč bez DPH
Existuje možnost rozdělit platbu

na 2 splátky.

Pečlivě sestavený program Akademie umožní 
účastníkům ucelené setkání s tématy řízení

vnějších vztahů.

Malý počet účastníků, praktické příklady, aktuální 
analýzy a významní odborníci - tato forma výuky 

zaručuje efektivní získávání a sdílení znalostí.

IPAA bude pořádat pravidelná setkání absolventů za 
účelem výměny zkušenosti a prohloubení spolupráce 

mezi odborníky v oblasti Public Affairs.

Zkušení odborníci
s dlouholetou praxí.

odborné partnerství


