
 



 

Proč chtít workshopy od nás? 
 

Talentwork a práce na dálku 
 

Rozvoj práce na dálku považujeme za jednu z klíčových podmínek transformace firem na měnící se 
podmínky trhu práce. Věříme, že základem úspěchu je přitáhnout a udržet si talentované lidi a dát jim 

prostřednictvím práce na dálku dostatečnou míru svobody.  

 

Prací na dálku a řízením vzdálených týmů žijeme od roku 2005. Zabýváme se jí odborně i 
poradensky, realizujeme prezenční i online workshopy. Se zaváděním flexibility a práce na dálku 

máme dlouhodobé zkušenosti. 

  

Pečlivě sledujeme, co se děje kolem nás, držíme krok s aktuálními trendy, díváme se do budoucnosti. 
Kráčíme rádi mimo proudy a nebojíme se věci dělat po svém. A tak pracujeme na dálku a vnášíme 

lehkost tam, kde se někteří mohou trápit. 

 

Víme, že digitalizace není jen o technologiích a nových formách obchodu. Přináší s sebou obrovskou 
změnu také v HR procesech a managementu.  

 

K tématu práce na dálku přistupujeme komplexně. Umíme jej obohatit také o znalosti z oblasti talent 
managementu, rozvoje silných stránek a práce s lidským potenciálem z pohledu jednotlivců, týmů a 

firem.  

 

Toto jsou naše hodnoty 

 
 

Otevřenost 

Komunikujeme vždy s 
respektem 
a na rovinu. 

 
 

Poctivost 

Dobré vztahy s vámi jsou pro 
nás klíčové a chceme vám 

poskytnout kvalitu. 

 
 

Empatie 

Práce s lidmi je citlivý proces, 
umíme s ním pracovat. 

 

Jaká je naše vize? 
Ať je všem lidem práce radostí, a proto ať každý dělá, co umí nejlépe, maximálně ho to naplňuje a 

současně působí tam, kde to nejvíce potřebují ostatní.  
Ať pracuje společně s lidmi, kteří jsou mu zájmově a hodnotově blízcí. 

Zbytek ať dělají roboti a řeší umělá inteligence. 
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1. Jak úspěšně zvládnout práci z domova  
ONLINE workshop pro zaměstnance 

 
Naučte se pracovat z domova tak, abyste dobře zvládli změnu, kterou přináší přechod z kanceláře do                
domácího prostředí. Efektivně, systematicky a s ohledem na své potřeby. S využitím praktických             
příkladů získáte základní informace o všem, co potřebujete vědět, aby práce z domova byla              
efektivních řešením v dnešní době.  
 
3x PROČ: 

■ Ujasníte si základní psychologické aspekty, které je potřeba nastavit v novém režimu. 
■ Naučíte se praktické kroky, jak práci z domova zorganizovat a zvládnout efektivně. 
■ Ukážeme vám konkrétní příklady z firem, kde spolupráce práce z domova (ne)funguje.  

 
Co se dozvíte:  

1. modul: Psychologické aspekty: 
■ Jak přijmout změnu a vše zvládnout. 
■ Co vás dokáže uklidnit a snižovat váš stres a napětí. 
■ Jak sladit práci a potřeby rodiny.  
■ Sociální izolace a stres při dlouhodobé práci z domova. 

2. modul: Organizace práce při práci z domova: 
■ Jak si vytvořit či přeskládat pracovní místo z domova. 
■ Jak si nastavit pracovní režim a pracovní dobu ve vztahu k rodinné situaci. 
■ Prokrastinace, pracovní morálka a agilní režim na pracovní výkonnost. 
■ Jak vyřešit náhlé komplikace a udržet si motivaci a disciplínu. 

3. modul: Spolupráce a komunikace v týmu na dálku:  
■ Jak podporovat v týmu důvěru, toleranci a vzájemnou sounáležitost. 
■ Jak předcházet konfliktům a nedorozumění při komunikaci na dálku. 
■ Jak nahradit neverbální komunikaci z osobního kontaktu přes video kontakt. 
■ Jak efektivně využívat základní technologie pro spolupráci a komunikaci na dálku. 
■ Jak vést porady v týmu s kolegy či vedoucím. 

 
Jak budeme pracovat:   

■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Dáme prostor moderované diskusi a sdílení zkušeností. 

 

Pro koho zaměstnanci  

Forma školení ONLINE workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 3,5 hodiny  

Počet účastníků prezenční 10 -15 osob  

Podmínka účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon v notebooku 
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2. Jak zvládnout vedení a motivaci lidí práci z 
domova 
ONLINE workshop pro manažery 

 
Ujasněte si základní principy úspěšného řízení lidí na dálku. Ať už tak pracujete vy nebo vedete tým,                 
vybavte své podřízené důvěrou a dovednostmi, které potřebují zvládnout. Najdeme společně           
specifika vaši konkrétní situace a podíváme se na funkční příklady z praxe, kde to již funguje. 
 
3x PROČ: 

■ Ujasníte si základní psychologické aspekty, které je potřeba nastavit v novém režimu. 
■ Naučíte se jak spolupracovat a podporovat v týmu důvěru a při tom být efektivní. 
■ Ukážeme vám na konkrétních příkladech z firem, jak vést a moderovat porady. 

 
Co se dozvíte:  

1. modul: Psychologické aspekty: 
■ Jak mám přijmout změnu a vše zvládnout jako manažer. 
■ Co vás dokáže uklidnit a snižovat váš stres a napětí.  
■ Jak sladit pracovní režim s potřebami rodiny a potřebou firmy. 
■ Jak uklidnit a motivovat podřízené. 
■ Jak zvládnout stres a izolaci. 

2. modul: Spolupráce a podpora týmu na dálku:  
■ Jak nastavit obecná pravidla pro komunikaci a spolupráci v týmu.  
■ Jak podporovat v týmu důvěru a vzájemnou sounáležitost. 
■ Jak nastavit očekávání výkonnosti a jak zadávat a vykazovat úkoly. 
■ Jak pomoci podřízeným být doma efektivní a jak je podpořit. 

3. modul:  Vedení porad na dálku:  
■ Jaké zvolit technologie pro efektivní spolupráci a komunikaci. 
■ Jak vést a moderovat porady celých týmů s kolegy či vedoucím. 
■ Jak předcházet konfliktům a řešení problémů při práci na dálku. 

 
Jak budeme pracovat:   

■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Dáme prostor moderované diskusi a sdílení zkušeností. 

 

Pro koho manažeři 

Forma školení ONLINE workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 3,5 hodiny  

Počet účastníků prezenční 10 -15 osob  

Podmínka účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon v notebooku 
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3. Jak na práci z domova  
Workshop pro zaměstnance 

 
Naučte se pracovat z domova tak, aby vám to přinášelo výhody. Efektivně, systematicky a s ohledem                
na své potřeby. S využitím praktických příkladů, testů a ukázek získáte komplexní informace o všem,               
co potřebujete vědět, aby práce z domova byla výhodným řešením pro vás i vaši firmu. 
 
3x PROČ: 

■ Ujasníte si výhody a nevýhody práce z domova pro vaši konkrétní pozici. 
■ Naučíte se praktické kroky, jak práci z domova zvládnout efektivně a spokojeně. 
■ Ukážeme vám konkrétní příklady z firem, kde práce z domova (ne)funguje.  

 

Co si odnesete:  
■ Pochopíte, jak při práci s domova fungují procesy mezi vámi a zaměstnavatelem. 
■ Poznáte konkrétní rizika a problémy, která vám při práci na dálku hrozí a naučíte se jim 

vyhnout. 
■ Naučíme vás pravidla pro práci z domova, která nesmíte ignorovat. 
■ Ukážeme vám, jak řešit nejčastější problémy při práci z domova ve vztahu k nadřízenému, 

firmě, kolegům a rodině. 
■ Vysvětlíme vám “minimum pro efektivní domácí pracoviště”. 
■ Představíme vám IT nástroje pro efektivní komunikaci a spolupráci na dálku. 

 

Jak budeme pracovat:   
■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Využijeme testy pro sebereflexi a sebepoznání ve vztahu k tématu. 
■ Budeme diskutovat a sdílet zkušenosti. 

 

 

 

 

 

 

Pro koho zaměstnanci  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 1 školící prezenční den - obvykle 9 - 17h, online dle domluvy 

Počet lektorů 1 

Počet účastníků prezenční 12 -15 osob, online dle domluvy 
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4. Jak na práci z domova 
      Workshop pro manažery 
 
Využijte možnosti manažerské práce z domova tak, aby to přinášelo růst vám i vaší firmě               
a spokojenost lidem, kteří jsou do spolupráce s vámi zapojeni. Ovládněte základní principy, pomocí              
kterých můžete sebe i své zaměstnance řídit, aniž byste byli denně přítomni v kanceláři. Efektivně               
a s ohledem na své potřeby. Díky praktickým příkladům, testům a ukázkám, získáte komplexní              
informace o všem, co potřebujete vědět, aby práce z domova byla výhodným řešením pro vás i váš                 
tým. 
 
3x PROČ: 

■ Poznáte výhody a nevýhody práce z domova pro vaši konkrétní situaci. 
■ Odhalíte rizika, která vám při práci z domova hrozí a jak se jim vyhnout. 
■ Seznámíme vás s konkrétními firemními příklady (ne)úspěšné manažerské práce z domova. 

 
Co si odnesete: 

■ Inspiraci, jak využívat systém práce z domova tak, aby byl prospěšný pro zaměstnavatele 
i pro zaměstnance. 

■ Pochopení rozdílu mezi prací z domova a řízením tváří v tvář. 
■ Představu, jak vést a motivovat vzdálené pracovníky. 
■ Způsoby, jak poznat, které pozice a typy zaměstnanců jsou pro mobilní práci vhodné. 
■ Poznání výhod a nevýhod z hlediska zaměstnavatele, managementu a zaměstnance. 
■ Příklady nejčastějších překážek a problémů na straně managementu a zaměstnanců. 
■ Tipy pro nábor nových zaměstnanců kompatibilních s prací z domova. 
■ IT nástroje pro efektivní komunikaci, řízení a spolupráci na dálku.  

 

Jak budeme pracovat:  
■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Využijeme testy pro sebereflexi a sebepoznání ve vztahu k tématu. 
■ Budeme diskutovat a sdílet zkušenosti. 

 

 

 

Pro koho nižší, střední a vyšší management  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 1 školící prezenční den - obvykle 9 - 17h, online dle domluvy 

Počet lektorů 1 

Počet účastníků prezenční 12 -15 osob, online dle domluvy 

 

 Talentwork s.r.o.         info@talentwork.cz          +420 774 412 448        www.talentwork.cz     4 

mailto:napiste@talentwork.cz


 

5. Jak vést a motivovat vzdálené pracovníky 
      Workshop pro manažery 
 
Ujasněte si základní principy úspěšného řízení lidí na dálku. Ať už tak pracujete vy, vaši kolegové                
nebo celý tým, fungující spolupráce stojí na návycích a pravidlech, která jsou pro mnoho lidí nová.                
Najdeme společně specifika vaší konkrétní situace a podíváme se na funkční a nefunkční příklady              
z praxe. 
 
3x PROČ: 

■ Utřídíte si své zkušenosti s prací na dálku a rozšíříte je o nové poznatky. 
■ Seznámíme vás s konkrétními firemními příklady (ne)úspěšné manažerské praxe. 
■ Získáte nadhled a ujasníte si souvislosti, nad kterými nemáte v každodenní agendě prostor 

přemýšlet. 

 
Co si odnesete: 

1. den 
■ Pochopení výhod a rizik práce na dálku - kdy práce na dálku (ne)funguje a proč. 
■ Poznání nástrojů a postupů při řízení a motivaci pracovníků na dálku. 
■ Analýzu nejčastějších problémů a jejich řešení na straně manažerů i na straně pracovníků. 
■ Schopnost rozpoznat typy vzdálených pracovníků a jejich ideální způsob řízení. 
■ Informace o trendech v oblasti HR, personalistiky a managementu ve vztahu k práci na dálku 

a práci z domova - studie, analýzy a data. 
■ Postupy, jak vhodně kombinovat práci v kanceláři, práci na dálku a práci z domova. 
■ Otázky a odpovědi z praxe. 

 
2. den (doporučené rozšíření workshopu 4h)  
■ Praktický nácvik reálných situací a řešení problémů. 
■ Upevnění informací z prvního dne prostřednictvím modelu praktických situací. 
■ Řešení konkrétních problémů účastníků. 

 
Jak budeme pracovat:  

■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Využijeme testy pro sebereflexi a sebepoznání ve vztahu k tématu. 
■ Budeme diskutovat a sdílet zkušenosti. 

 

Pro koho nižší, střední a vyšší management  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 1. školící den - obvykle 9 - 17h, 2. školící den - 9 - 13h, online dle domluvy 

Počet lektorů 1 

Počet účastníků prezenční 12 -15 osob, online dle domluvy 
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6. Spolupráce v týmech při práci na dálku 
 

Práce na dálku je skvělým nástrojem se spoustou výhod. Aby dobře fungoval, musí však všichni               
členové týmu znát jeho specifika. Na tomto workshopu si ukážeme pravidla, která se při práci na                
dálku vyplatí dodržovat, a vysvětlíme si principy, na kterých stojí její úspěch. 
 
3x PROČ: 

■ Seznámíte se s odlišnostmi při spolupráci na dálku oproti spolupráci tváří v tvář. 
■ S využitím IT nástrojů si praktický procvičíte soft skills nutné pro efektivní spolupráci na dálku. 
■ Procvičíte si moderování a vedení virtuálních týmů na dálku. 

 

Co si odnesete: 
1. den - První den je postaven na cvičení ve dvojicích. Hlavním cílem je poukázat na rozdílnosti                 
v různých přístupech k řešení úkolů. Podíváme se na spolupráci na dálku v širším pohledu.  

■ Test hodnot ve vztahu ke spolupráci na dálku. 
■ Skype for business a podobné nástroje - krátké seznámení s funkcemi. 
■ Kooperace ve dvojicích - vzdálená úprava prezentace a využití webové kamery. 
■ Seznámení s dalšími souvislostmi týmové spolupráce na dálku. 

2. den - Druhý den stojí na spolupráci ve větším týmu s důrazem na komunikaci, organizaci a řízení                  
při splnění zadaného úkolu. Vyzkoušíte si i roli pozorovatelů a prostřednictvím zpětné vazby             
pomůžete ostatním účastníkům odhalit modely neefektivního fungování, které sami nepostřehnou. 

■ Asynchronní řešení projektu prostřednictvím nástrojů určených ke sdílení a spolupráci. 
■ Společná kompletace podkladů k prezentaci v týmech. 
■ Nejčastěji se vyskytující problémy při spolupráci na dálku. 

Jak budeme pracovat:  
■ Propojíme přednášku, diskusi a praktické příklady a dáme prostor sdílení zkušeností. 
■ Využijeme testy pro sebereflexi a sebepoznání ve vztahu k tématu. 
■ Budeme zpracovávat úkoly s pomocí vlastních notebooků a s nainstalovaným Skypem. 

Pro koho pro všechny zaměstnance a manažery  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 2 školící dny, obvykle 9 - 17 hod, online dle domluvy 

Počet lektorů 2 

Počet školících 
místností 

2 (nebo 1 školicí místnost + otevřený prostor firmy či chodba)  

Počet účastníků 12 -15 osob 

Podmínka Účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon integrovaný 
v notebooku a mobilní telefon s internetem. 
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7. Time management a efektivní práce na dálku 
 

Zlepšit svůj time management při práci na dálku a odstranit neefektivní činnosti vám pomohou dobře               
zvolené technologie. Na tomto workshopu získáte komplexní přehled o technologiích, které vám            
ulehčí týmovou spolupráci a naučíte se s nimi pracovat. Pochopíte také, že maximální produktivita při               
využití komunikačních technologií závisí především na vašich soft skills. 
 
3x PROČ: 

■ Procvičíte si práci s IT technologiemi na dálku - chat, telekonference, videokonference, 
sdílení obrazovky, sdílené dokumenty, sdílené kalendáře a další. 

■ Naučíte se kombinovat efektivně práci odkudkoliv, práci v kanceláři a práci z domova pro 
zlepšení svého time managementu a kvality svého osobního života. 

■ Dozvíte se o technologické hygieně. Naučíte se, jak zlepšit komunikaci a efektivitu spolupráce 
uvnitř týmu. 

 
Co si odnesete: 

■ Pochopení hlavních neefektivních a škodlivých procesů a chování z hlediska time 
managementu při práci v kanceláři a při práci na dálku. 

■ Znalost struktury efektivního pracovního dne s ohledem na individualitu každého člověka 
a jeho pracovní potřeby. 

■ Tipy pro technologickou hygienu v návaznosti na osobní produktivitu a work-life balance. 
■ Metody efektivního zadávání, kontroly a předávání hotové práce na dálku mezi kolegy 

a nadřízenými/podřízenými. 
■ Praktické tipy a doporučení, jak efektivně pracovat z různých míst. Kanceláře, domova, 

služební cesty či jiného místa. 
■ Praktický nácvik řešení konkrétních úkolů na dálku pomocí IT technologií (simulace vzdálené 

práce). 
 
Jak budeme pracovat:  

■ Propojíme přednášku, diskusi a praktické příklady. 
■ Využijeme testy pro sebereflexi a sebepoznání ve vztahu k tématu. 
■ Dáme prostor moderované diskusi a sdílení zkušeností. 

 
 

Pro koho pro všechny zaměstnance a manažery  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 1 školící den - obvykle 9 - 17h, online dle domluvy 

Počet lektorů 1 

Počet účastníků prezenční 12 -15 osob, online dle domluvy 

Podmínka Účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon integrovaný 
v notebooku a mobilní telefon s internetem. 
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8. Efektivní komunikace při práci na dálku 
 

Naučíme vás, jak komunikovat s ostatními členy týmu, aby práce na dálku ve vaší firmě byla opravdu                 
efektivní. Když své kolegy, podřízené či nadřízené nepotkáváte fyzicky v kanceláři, potřebujete se             
začít spoléhat na jiné způsoby spolupráce. Projdeme společně konkrétní příklady z praxe a ukážeme              
si řadu technologických nástrojů, které komunikaci na dálku usnadňují. 
 
3x PROČ: 

■ Stihnete více práce s klienty, dodavateli i kolegy. 
■ Budete více důvěřovat vzdáleným spolupracovníkům. 
■ Pochopíte, k čemu využít konkrétní digitální nástroje a kdy mohou naopak uškodit.  

 
Co si odnesete: 

■ Znalost technologií při komunikaci na dálku, jejich přednosti, úskalí a dobré praktiky pro práci 
s nimi: 

■ Videokonference, telekonference, sociální sítě, chaty, e-maily, sdílené online 
dokumenty, mobil, kolaborativní platformy na projekty a úkoly, online kalendáře, 
sdílení obrazovky aj. 

■ Jak se nestát otrokem technologií, ale umět je využívat pro maximální podporu 
funkčních vztahů a dosahování výkonu týmu.  

■ Pochopení, na čem stojí důvěra lidí při spolupráci a komunikaci na dálku. 
■ Tipy, jak prohlubovat angažovanost pracovníků na všech úrovních. 
■ Schopnost rozhodnout, kdy, s kým a jak často je nezbytné osobní setkání. 
■ Ukázky z praxe, jak začít se svými spolupracovníky komunikací na dálku. 
■ Znalost nejčastějších překážek v komunikaci na dálku a doporučení, jak je řešit. 

 
Jak budeme pracovat:  

■ Propojíme školení, diskusi a praktické příklady.  
■ Využijeme testy pro sebereflexi a sebepoznání ve vztahu k tématu. 
■ Dáme prostor moderované diskusi a sdílení zkušeností. 

 
 
 
Pro koho 

 
 
 
pro všechny zaměstnance a manažery  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 1 školící den - obvykle 9 - 17h, online dle domluvy 

Počet lektorů 1 

Počet účastníků prezenční 12 -15 osob, online dle domluvy 

Podmínka Účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon integrovaný 
v notebooku a mobilní telefon s internetem. 
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9. Využití programu Skype for Business nebo jiného 
komunikátoru 
 

Naučíme vás využívat Skype tak, aby se z něj pro vás i členy vašeho týmu stal účinný nástroj práce                   
na dálku. Seznámíme vás s pravidly efektivního využívání programu v návaznosti na další             
komunikační technologie a projdeme si obvyklé chyby a úskalí pracovního “skypování”.  
 
3x PROČ: 

■ Seznámení se s funkcemi Skype. 
■ Pochopíte, pro jaké účely je Skype vhodný a pro jaké nikoliv. 
■ Získáte komplexní přehled o tom, jaké místo by měl Skype v ideální týmové komunikaci 

na dálku zaujmout. 

 
Co si odnesete: 

■ Seznámení s funkcemi Skype včetně základního nastavení hardwaru. 
■ Schopnost řešit nejčastější problémy se Skype. 
■ Dobré praktiky při použití Skype. 
■ Využití Skype přes mobilní telefon. 
■ Znalost archivace Skype komunikace. 

 
Jak budeme pracovat:  

■ Propojíme přednášku, diskusi a praktické příklady.  
■ Využijeme testy pro sebereflexi a sebepoznání ve vztahu k tématu. 
■ Budeme zpracovávat úkoly s pomocí vašich vlastních notebooků s připojením k internetu 

a nainstalovaným programem Skype for Business. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro koho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pro všechny zaměstnance a manažery  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 1 den,  3 skupiny po 2,5 hodinách,  online dle domluvy 

Počet lektorů 1 

Počet účastníků 12 osob na 1 skupinu, online dle domluvy 

Podmínka Účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon integrovaný 
v notebooku a mobilní telefon s internetem. 
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10. Zpětná vazba: Jsme při vedení porad na dálku 
skutečně efektivní? 

 
Na schopnosti týmu co nejlépe využívat technologie závisí úspěch či neúspěch práce na dálku.              
Získáte vlastní audit využívání technologií při vedení porad na dálku ve svém týmu. Dostanete              
konkrétní tipy, jak ve vašem případě ještě lépe ušetřit čas a peníze a komunikovat efektivněji.               
Projdeme společně dobré příklady z praxe a také úskalí, kterým se vyhnout. 
 
3x PROČ: 

■ Dostanete od nás praktické tipy na účinnější využití technologií. 
■ Zaměříme se na to, jak dobře umíte využívat technologie při vedení porad na dálku 

nebo na to, jak dokážete kombinovat fyzicky přítomné a vzdálené pracovníky. 
■ Budete umět lépe vést porady na dálku, zapojovat vzdálené pracovníky. 

 
Na co se zaměřujeme při zpětné vazbě: 

■ Ochota účastníků/vedoucích připojovat osoby na dálku. 
■ Schopnost zajistit si funkčnost technických zařízení u organizátora porady a účastníků. 
■ Schopnost řešit nečekané technické problémy, a to jak na úrovni technické, tak moderační. 
■ Schopnost maximálně využívat software – hovor, video, sdílení obrazovky, chatování, atd. 
■ Schopnost využít komunikačních kanálů – sdílené dokumenty, chatování, mobilní telefony. 
■ Schopnost moderovat poradu na dálku všech účastníků z pozice organizátora. 
■ Schopnost udržet pozornost a zájem účastníků, a to jak fyzicky přítomných, tak vzdálených. 
■ Schopnost přidat do porady vzdálené osoby jen na krátký čas (např. 5 - 10 minut). 

 
Průběh zpětné vazby: 

■ 1 hodina náslech na poradě jako pasivní účastník, který do ničeho nezasahuje. 
■ 1 hodina následné diskuse s týmem nebo jeho vedoucím po ukončení porady.  
■ V rámci jednoho dne účast na 3 auditech u různých týmů v rozumné dojezdové vzdálenosti.  

 

 

Pro koho pro všechny zaměstnance a manažery  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 1 den,  3 skupiny po 2,5 hodinách, online dle domluvy 

Místo školení fyzicky po 3 skupinách (celý den) nebo na dálku po 1 skupině v délce 2,5 h  

Počet lektorů 1 

Počet účastníků 12 osob na 1 skupinu, online dle domluvy 

Podmínka Účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon integrovaný 
v notebooku a mobilní telefon s internetem. 
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11. Jak vzdělávat online na dálku místo prezenčního 
školení 

 
Jednou z podmínek úspěšné spolupráce s kolegy, klienty a dodavateli je naučit všechny zúčastněné              
dobře využívat technologické možnosti, které jsou ve vaší firmě standardem. Pomůžeme vám nastavit             
vzdělávací proces, díky kterému u nich dokážete účinně zavést  online nástroje nutné ke spolupráci.  
 
3x PROČ: 

■ Naučíte se vzdělávat  své spolupracovníky na dálku prostřednictvím kombinace 
videokonferencí, webinářů, videoškolení, MP3 a dalších nástrojů pro online vzdělávání. 

■ Naučite vhodně kombinovat technologie a metodické postupy, které povedou k udržení 
pozornosti účastníků i při délce online vzdělávání 3 - 6 hodin. 

■ Pomůžete pochopit a nastavit standard v oblasti online vzdělávání. 

 
4 denní trénink: 

■ 1. den: Workshop na technologie a formy pro online vzdělávání  
■ 2. den: Workshop na produkci online vzdělávacího obsahu 
■ 3. a 4. den: Trénink “Lektor/moderátor webinářů a videokonferencí”  

 
Lektoři/konzultanti: 

■ Mají dlouholetou zkušenost s online vzděláváním. 
■ Zrealizovali desítky online konzultací, webninářů nebo online workshopů na dálku, které 

nahradily fyzické konzultace nebo školení. 
■ Mají za sebou stovky telekonferencí nebo videokonferencí. 
■ Mají mnohaletou zkušenost s prací na dálku a prací z domova na denní bázi. 

 
Jak budeme pracovat:  

■ Propojíme přednášku, diskusi a praktické příklady.  
■ Využijete vlastní notebooky se softwarem pro komunikaci/vzdělávání na dálku. 
■ Využijeme testy pro sebereflexi a sebepoznání ve vztahu k tématu. 
■ Dáme prostor moderované diskusi a sdílení zkušeností. 

 
 

Pro koho interní lektoři a koučové, manažeři i personalisté, obchodníci  
a subdodavatelé  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 4 denní trénink  (lze objednat pouze konkrétní dny, obvykle 9 - 17h) 

Počet účastníků prezenční 12 -15 osob, online dle domluvy 

Podmínka Účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon integrovaný 
v notebooku a mobilní telefon s internetem. 
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12. Digitální nástroje pro efektivnější práci na dálku 
 

Žijeme v digitálním světě, který se rychle mění a vyvíjí. Sledovat tempo změn je těžké a časově                 
náročné. Cílem školení je seznámit vás se vším, co jste neměli čas a energii několik let sledovat.                 
Projdeme si běžné i méně známé digitální nástroje, které vám mohou usnadnit pracovní život. 
 
3x PROČ: 

■ Naučíte se efektivně a rychle najít potřebné informace (pokročilé techniky vyhledávání na 
internetu, netradiční zdroje informací). 

■ Osvojíte si důležité metody uchování informací (když už informace najdete, jak si je “uložit”, 
abyste se k nim opět dostali). 

■ Seznámíte se s efektivními nástroji komunikace – různé formy aplikací a nástrojů pro 
jednotlivé typy komunikací (e-mail, mobilní a webové aplikace). 

 
Co si odnesete: 

■ Jak si nastavit e-mail, abyste neplýtvali časem a energií - tzv. zero inbox režim? 
■ Jak efektivně používat elektronický kalendář – pro sebeorganizaci a spolupráci? 
■ Které aplikace vám pomohou spolupracovat s ostatními? 
■ Jak se bezpečně chovat na internetu – na co si dát pozor? 
■ Tipy na užitečné aplikace pro tvorbu obsahu – web, formuláře, prezentace, obrázky, videa. 
■ Tipy na mobilní aplikace, které vám ulehčí život. 
■ Tipy na zajímavé webové stránky pro další seberozvoj a základní přehled o sociálních sítích. 

 
Workshop je členěn do 7 sekcí: 

1. Úvod – jak vybrat hardware, co je cloud, co jsou webové a mobilní aplikace. 
2. Hledání a zpracování informace. 
3. Komunikace – pokročilá práce s e-mailem a další aplikace pro komunikaci. 
4. Řešení problémů a spolupráce – úkoly a sebeorganizace. 
5. Bezpečnost. 
6. Vytváření obsahu – web, obrázky, fotky, videa atd. 
7. Užitečné tipy. 

 
Workshop může být koncipován jako 4hodinové školení nebo jako celodenní (8h). Je možné 
realizovat školení jen na některou oblast nebo kombinaci více oblastí dle vašeho přání. 
 
 

Pro koho pro všechny zaměstnance a manažery  

Forma školení prezenční (s lektorem fyzicky)  i online workshop (s lektorem na dálku) 

Počet lektorů 1 

Počet účastníků prezenční 12 -15 osob, online dle domluvy 

Podmínka Účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon integrovaný 
v notebooku a mobilní telefon s internetem. 
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13. Videokonference - pokročilé vedení online 
schůzek 
 
Schopnost vést videokonference s lehkostí a při tom velmi efektivně dnes potřebuje každý manažer.              
Naučte se technikám facilitace a moderování, které jsou důležitou dovedností všech, kteří            
spolupracují na dálku. Celý workshop probíhá interaktivně s velkým množstvím cvičením, aby nabyté             
dovednosti a principy si účastník dokázal hned potrénovat a integrovat do své praxe.  
 
3x PROČ: 

■ Ukážeme Vám pokročilé techniky, jak organizovat a vést videokonference. 
■ Naučíte se praktické kroky, jak pracovat s časem, agendou a účastníky. 
■ Zdokonalíme vaši schopnost moderátora.  

 
Co se dozvíte: 

1. modul: Důležité principy pro online setkání: 
■ Čím se liší fyzické a online setkání. 
■ Jak si zajistit pozornost účastníků, čím ji podporovat. 
■ Na co si dát pozor a jak vytěžit výhody videokonferenčních nástrojů. 
■ Cvičení: Seřazení základních pravidel podle důležitosti. 

2. modul: Výcvik moderátora: 
■ Jak pracovat s agendou a časem. 
■ Cvičení: Kuchařka online porad - co dělat v jednotlivých fázích (pozvánka, začátek,            

průběh, závěr, po skončení). 
■ Styl moderátora - Moderování jednotlivých typů setkání (velká porada, řešitelská          

porada, porada 1:1, neformální setkání...). 
■ Cvičení: Jak na zápis z porady. 

3. modul: Jak na složité situace a pokročilé techniky pro vedení:  
■ Práce s vizuální složkou, sdílení obrazovky. 
■ Tipy a techniky pro online prezentace, aby měli šťávu. 
■ Cvičení: Role na poradách - jak s nimi pracovat a vypořádat se dobře. 
■ Principy facilitace - na co by dobrý moderátor neměl zapomínat. 

 
Jak budeme pracovat:   

■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Dáme prostor moderované diskusi, interaktivním cvičením a sdílení zkušeností. 

Pro koho manažeři, ale i zaměstnanci 

Forma školení ONLINE workshop (s lektorem na dálku) 

Časový rozsah 3,5 hodiny 

Počet účastníků 10 - 12 osob 

Podmínka účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon v notebooku 

 

 Talentwork s.r.o.         info@talentwork.cz          +420 774 412 448        www.talentwork.cz     13 

mailto:napiste@talentwork.cz


 

14. Videokonference - expertní vedení online 
schůzek a prezentace 
 
Naučte se vést videokonference opravdu profesionálně. Vybavíme Vás dovednostmi, aby vás už nic             
nezaskočilo a byli jste připraveni i na složité situace. Procvičíte řemeslo moderování, organizace a              
facilitace v praxi několika náročnými cvičeními, aby z vás byli experti. 
 
3x PROČ: 

■ Ukážeme Vám expertní vychytávky, jak organizovat a vést videokonference. 
■ Naučíte se jak zvládat i těžké situace, jak předcházet destruktivním jevům porad. 
■ Budete trénovat praxí - získáte zpětnou vazbu od lektora i ostatních, aby se vaše dovednost               

moderace a vedení schůzek byla na profi úrovni.  
 
Co se dozvíte: 

1. modul: Etiketa online porad: 
■ Co je slušné a neslušné při online setkání. 
■ Cvičení: Etiketa (zároveň nácvik moderování a zpětná vazba). 
■ Na co si dát pozor a jaké chování podporovat.  

2. modul: Jak na složité situace a expertní techniky pro vedení:  
■ Jak na složité situace - nároční a problémoví účastníci. 
■ Cvičení: Eliminace destruktivních elementů.  
■ Zabijáci porad - jak reagovat a jaké dělat opatření, aby se rušivé momenty úplně              

potlačili. 
3. modul: Trénink praxí a získání zpětné vazby: 

■ Příprava tréninkového setkání (agenda, časování, cíle, účastníci). 
■ Cvičení: Návrh prezentace a prokládání interaktivními prvky. 
■ Cvičení: Moderování - vyzkoušení si několika moderování v různých situací, učení se            

pomocí zážitku a zpětné vazby od lektora a ostatních. 

 
Jak budeme pracovat:   

■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Dáme prostor moderované diskusi, interaktivními cvičeními ve skupinkách a sdílení 

zkušeností. 

 

Pro koho manažeři 

Forma školení ONLINE workshop  (Webinář) 

Časový rozsah 3,5 hodiny  

Počet účastníků 10 - 12 osob 

Podmínka účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon v notebooku 
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15. Vedení týmu na dálku 
 
Naučte důležité dovednosti dnešní doby - vedení a fungování týmu na dálku. Jak se dobře               
koordinovat, jak vést tým distribuovaný v různých lokalitách, jak motivovat, reportovat. Vybavíme vás             
technikami z praxe, které hned si vyzkoušíte mnoha cvičeními a můžete hned začít dovednosti              
používat v praxi. Bude i dost prostoru popracovat s tématy a otázkami, které si účastníci přináší s                 
sebou. 
 
3x PROČ: 

■ Vyladíte fungování týmu, jak se tým koordinuje, funguje a komunikuje mezi sebou. 
■ Pochopíte jak motivovat a pracovat s vaším týmem. 
■ Naučíme Vás principy, které použijete pro vyladění vaší manažerské praxe.  

 
Co se dozvíte: 

1. modul: Organizace práce na dálku: 
■ Koordinace týmů na dálku - úroveň týmu, porad. 
■ Cvičení: Koordinace - jak se koordinovat a organizovat mezi sebou. 
■ Nástroje, SW pro řízení práce. 
■ Výkazy práce a reporting. 

2. modul: Manažerské dovednosti pro řízení na dálku:  
■ Typy pracovníků a role manažera. 
■ Důvěra/kontrola. 
■ Cvičení: Reporting na dálku - co je důležité. 
■ Motivace v týmu na dálku. 
■ Bezpečí v týmu. 
■ Sociálno na dálku - přidávání lidského rozměru do spolupráce. 

3. modul: Pravidla úspěšné spolupráce: 
■ Princip transparentnosti. 
■ Role manažera. 
■ Vliv interkultury na spolupráci. 
■ Cvičení: Mastermind - co je opravdu důležité. 

Jak budeme pracovat:   
■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Dáme prostor moderované diskusi, interaktivním cvičením ve skupinkách a sdílení 

zkušeností. 

Pro koho manažeři 

Forma školení ONLINE workshop  (Webinář) 

Časový rozsah 3,5 hodiny  

Počet účastníků 10 - 12 osob 

Podmínka účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon v notebooku 
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16. Vyladění komunikace a spolupráce týmu 
 
Dobře fungující a úspěšné týmy stojí vždy na sladěných principech spolupráce a komunikace.             
Nabízíme sladění týmu v často nevyřčených očekávání a postupech, jak fungovat mezi sebou. Na              
základě několika důležitých pilířů, které si účastníci vyzkoušejí, tým si vytvoří komunikační dohody a              
pravidla, které budou podporovat efektivní spolupráci mezi sebou.  
 
3x PROČ: 

■ Předcházejte nedorozuměním pramenících z nejasných či velmi rozdílně použitých         
komunikačních návyků. 

■ Vyladíte fungování týmu, jak se tým koordinuje, funguje a komunikuje mezi sebou. 
■ Sladíte používání komunikačních nástrojů mezi členy týmu.  

 
Co se dozvíte: 

1. modul: Nástroje pro komunikaci: 
■ Cvičení ve dvojicích: Dobrý a špatný email. 
■ Co se dá s maily dělat. 
■ Cvičení mail/chat/videokonference - silné a slabé stránky, kdy určitě ano, kdy           

nepoužít. 
2. modul: Organizace a spolupráce týmu:  

■ Typy porady a jejich rozdílné použití. 
■ Cvičení: Koordinace - identifikace kdy a jak se potřebuji koordinovat s ostatními. 
■ Principy úspěšné koordinace týmu. 
■ Tranpsarentnost - sdílení a dostupnost. 

3. modul: Tvorba komunikačních dohod: 
■ Zásady pro tvorbu úspěšných komunikačních dohod. 
■ Cvičení: Tvorba týmových dohod a pravidel. 
■ Sociálno na dálku - jak podpořit lidský rozměr ve spolupráci na dálku. 
■ Týmová etiketa. 

Jak budeme pracovat:   
■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Dáme prostor moderované diskusi, interaktivním cvičením ve skupinkách a sdílení 

zkušeností. 

 

Pro koho zaměstnanci i manažeři 

Forma školení ONLINE workshop  (Webinář) 

Časový rozsah 3,5 hodiny  

Počet účastníků 10 - 12 osob 

Podmínka účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon v notebooku 
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17. Interkultura - řízení mezinárodních týmu  
 
Pochopení národních kultur a specifik je velmi důležitou dovedností pro úspěšnou spolupráci a řízení              
mezinárodních týmů. Kultura hraje velmi zásadní vliv, jak lidé přemýšlí a co považují za normu,               
standard. Právě značná odlišnost v různých kulturách, jak je “normální” fungovat v týmu, jak              
komunikovat se svým nadřízeným, co se dělá a co je neslušné, nás vede do kulturní pasti a zdroji                  
mnoha nedorozumění. Tyto následky špatné kulturní interpretace někdy mohou mít fatální následky.            
Vybavíme Vás základním kompasem pro tyto situace, aby Vy jste byli dobře pochopeni a dobře               
komunikovali s vašimi zahraničními týmy, klienty a zákazníky. 
 
3x PROČ: 

■ Ukážeme Vám v čem se liší lidé z různých kultur a v če být více obezřetní. 
■ Umožníme Vám hlubší pohled do cizích kultur, nepůjde o známé kulturní klišé, ale o hlubší               

náhled, jak přemýšlí cizí kultury. 
■ Naučíte se jak komunikovat, spolupracovat a vést tým z různých národních kultur. 

Co se dozvíte: 
1. modul: Úvod do Interkultury: 

■ Role kultury. 
■ Kultury - nízký a vysoký kontext. 
■ Cvičení: Kontext v kultuře. 

2. modul: V čem jsou národní kultury rozdílné:  
■ 6 parametrů jak popsat kulturu. 
■ Rozdílnost kultur ve vnímání Hierarchie. 
■ Cvičení: Vliv hierarchie na fungování týmů.  
■ Individuální/Kolektivní kultury. 

3. modul: Spolupráce mezi kulturami: 
■ Jak vést lidi z různých kultur - Na co si dát pozor, jak upravit svůj  styl. 
■ Cvičení: Analýza rozdílů pro účastníky vybranými kulturami. 
■ Spolupráce mezi vybranými kulturami - kompas pro rozhodování. 
■ Cvičení: Příprava na jednání. 

 
Jak budeme pracovat:   

■ Propojíme teorii s reálnými příklady z praxe. 
■ Dáme prostor moderované diskusi, interaktivním cvičením a sdílení zkušeností. 

Pro koho zaměstnanci, manažeři pracující v globálním týmu  

Forma školení ONLINE workshop  (Webinář) 

Časový rozsah 3,5 hodiny  

Počet účastníků 10 - 12 osob 

Podmínka účastníci musí mít vlastní notebooky, sluchátka, mikrofon v notebooku 
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Poskládejte si workshopy na míru 
 

Pro ZAMĚSTNANCE doporučujeme 
 

Názvy workshopů PRO ZAMĚSTNANCE Forma školení Časový rozsah 

1. Jak úspěšně zvládnout práci z domova ze dne na den pouze ONLINE 1 den - 3,5h 

3. Jak na práci z domova / zaměstnanci prezenční i online 1 den - 8h 

6. Spolupráce v týmech při práci na dálku prezenční i online 2 dny - 16h 

7. Time management a efektivní práce na dálku prezenční i online 1 den - 8h 

8. Efektivní komunikace při práci na dálku prezenční i online 1 den - 8h 

9. Využití programu Skype for Business prezenční i online 3 sk. po 2,5h 

10. Zpětná vazba: Jsme při vedení porad na dálku 
skutečně efektivní?  

prezenční i online 1 den - 3 sk. po 2,5h 

12. Digitální nástroje pro efektivnější práci na dálku prezenční i online 1 den - 8h 

13. Videokonference - pokročilé vedení online schůzek pouze ONLINE 1 den - 3,5h 

16. Vyladění komunikace a spolupráce týmu pouze ONLINE 1 den - 3,5h 

17. Interkultura - řízení mezinárodních týmu  pouze ONLINE 1 den - 3,5h 
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Pro MANAŽERY doporučujeme 
 

Názvy workshopů pro MANAŽERY Forma školení Časový rozsah 

2. Jak zvládnout vedení a motivaci lidí práci z domova pouze ONLINE 1 den - 3,5h 

4. Jak na práci z domova / manažeři prezenční i online 1 den - 8h 

5. Jak vést a motivovat vzdálené pracovníky prezenční i online 1 den - 8h 

6. Spolupráce v týmech při práci na dálku prezenční i online 2 dny - 16h 

7. Time management a efektivní práce na dálku prezenční i online 1 den - 8h 

8. Efektivní komunikace při práci na dálku prezenční i online 1 den - 8h 

9. Využití programu Skype for Business prezenční i online 1 den - 3 sk. po 2,5h 

10. Zpětná vazba: Jsme při vedení porad na dálku 
skutečně efektivní?  

prezenční i online 1 den - 3 sk. po 2,5h 

11. Jak vzdělávat online na dálku místo fyzického 
školení:  4 denní trénink 

prezenční i online 1 den až 4 dny 

12. Digitální nástroje pro efektivnější práci na dálku prezenční i online 1 den - 8h 

13. Videokonference - pokročilé vedení online schůzek pouze ONLINE 1 den - 3,5h 

14. Videokonference - expertní vedení online schůzek a 
prezentace 

pouze ONLINE 1 den - 3,5h 

15. Vedení týmu na dálku pouze ONLINE 1 den - 3,5h 

16. Vyladění komunikace a spolupráce týmu pouze ONLINE 1 den - 3,5h 

17. Interkultura - řízení mezinárodních týmu  pouze ONLINE 1 den - 3,5h 
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Odborný garant  
Expert práce na dálku 
 

Michal Martoch 
Lektor práce na dálku  

Rozvoj práce na dálku považuje za jednu z klíčových podmínek          
transformace firem na měnící se podmínky na trhu práce. Věří, že           
základem úspěchu je přitáhnout a udržet si talentované lidi a dát jim            
prostřednictvím práce na dálku dostatečnou míru svobody a zároveň         
systémového propojení s firmou. Poskytuje poradenství a konzultace, pomáhá firmám tvořit           
dlouhodobou strategii flexibility zaměstnanců, se svým týmem provádí audity a návrhy změn v oblasti              
řídících, personálních a IT procesů. Od roku 2005 pracuje na dálku a řídí vzdálené týmy.               
Spolupracuje s lidmi z celého světa a spoluzaložil vzdělávací portál Videolektor.cz.  

Manažerské zkušenosti získal ve významných firmách, např. Procter & Gamble nebo Hyundai. Je             
dlouhodobým konzultantem a lektorem v oblastech implementace flexibility a mobilní práce např. pro             
Škoda Auto, pojišťovnu AXA nebo UniCredit Bank. 

Založil firmu Talentwork, která propojuje talentované lidi ke každodenní spolupráci na dálku. Věnuje             
se také tématu talent managementu, rozvoje silných stránek a práce s lidským potenciálem z pohledu               
jednotlivců, týmů i firem.  

Publikuje články v médiích a je autorem dvou odborných publikací na téma práce na dálku. 

„Věřím, že každá organizace může díky práci na dálku získat loajální a špičkové lidi a silnou                
konkurenční výhodu. Jsem přesvědčený, že manažer, který umí úspěšně řídit virtuální tým, je o řád               
lepším manažerem ve srovnání se svým kancelářským kolegou. Umí totiž využít silné stránky             
talentovaných lidí, kteří nejsou vázáni místem a časem k jeho kanceláři. Vyhne se typickým              
prohřeškům snižujícím produktivitu a schopnost spolupráce.“ 
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Profily lektorů 
Jakub Heikenwälder 
Lektor práce na dálku  
 
Více než 8 let řídí projekty nejen v oblasti IT. Pracuje jako analytik             
a konzultant, podílí se na rozvoji lidí i organizací a jejich potenciálu            
prostřednictvím optimalizace procesů, tvorby a aktualizace business       
modelů a nejnověji i s využitím robotiky. Dlouhodobě se věnuje i práci na             
dálku a zavádění home office. Spolupracoval přes 2 roky s mezinárodními           
organizacemi ve Velké Británii na přenosu best practice pro práci na dálku,            
je autorem metodiky pro zavádění práce na dálku v českém prostředí. 

 

Markéta Ubíková  
Lektorka práce na dálku 
 
Více než 6 let se věnuje vzdělávání v oblasti digitálních dovedností. Pracuje            
jako digitální koučka a lektorka. Školí především Google aplikace a G Suite.            
Prostřednictvím služby digitální úklid pomáhám lidem najít zdravý vztah         
k digitálním technologiím. Zaměřuje se také na oblast sociálních sítí - jak je             
využívat efektivně, vědomě a dosahovat na nich svých cílů. Pracuje už přes            
9 let na dálku. Spolupracovala jako specialistka projektu zavádění flexibility          
a práce na dálku ve velkých městských společnostech.  

 

Tereza Valášková 
Lektorka práce na dálku  
 
Tereza je HR konzultant a kariérní kouč. Působí přes 8 let v HR, má              
zkušenosti s nadnárodními společnostmi i menšími firmami, kde působila         
jako náborář, HR manager nebo konzultant. V kariérním poradenství se          
zaměřuje na využití silných stránek lidí v práci tak, aby sami byli spokojení             
a zaměstnavatel získal angažované a produktivní lidi v týmu. Důsledkem je           
snížená fluktuace a vyšší stabilita a výkon firmy. Spolupracuje ale také           
s malými i velkými společnostmi. V nich spolu s personalisty a manažery            
tvoří HR procesy, firemní kulturu a osobní a profesní rozvoj zaměstnanců.           
Tereza pochází z Prahy, vystudovala žurnalistiku na Karlově univerzitě         
a řízení lidských zdrojů na univerzitě v Edinburghu.  
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Michal Knotek 
Lektor práce na dálku  
 
Michal řídil vývoj špičkových leteckých technologií, vedl na dálku týmy v           
USA, Indii, Evropě v rámci nadnárodní technologické korporace. Měl na          
starost vývoj inovativních produktů od nápadu až po uvedení na trh,           
spolupracoval s klíčovými zákazníky z celého světa.  

Své zkušenosti získané zejména v oblastech řízení týmů na dálku a vedení            
inovativních projektů nabízí a předává dál poslední tři roky jako konzultant,           
lektor a kouč. Zde pomáhá firmám s nastavením spolupráce na dálku,           
zavedením práce z domova, vedením distribuovaných týmů a realizaci         
změnových inovativních projektů. 

 

 

Martin Rosůlek 
Lektor práce na dálku  
 

Martin Rosulek řídí projekty na dálku od roku 2011 a pomáhá dalším            
organizacím efektivně nastavit a vést distanční týmy i jednotlivce. Přednáší,          
lektoruje a vystupuje jako řečník pro individuální i firemní akce zejména v            
tématech práce na dálku, delegace, automatizace, využití externích lidských         
zdrojů a moderních technologií.  

V rámci spolupráce s IBM na projektu datových schránek a          
digitalnizace korespondence školil zaměstnance i vedoucí      
pracovníky společnosti ČEZ, a.s. Přednášel na konferenci       
Digitální revoluce pořádané CzechInno, na akci pořádané       
CzechTourism anebo největším cestovatelském festivalu v ČR       
Kolem světa se věnoval tématu práce na dálku odkudkoli.         
Pravidelně přednáší o digitálním nomádství a individuálně       
konzultuje možnosti a způsoby práce na dálku i práce v/ze          
zahraničí. 
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Vybrané reference 
 

Objednatel Předmět zakázky - workshopy na míru 

ŠKODA AUTO a.s.  Mobilní práce - prezenční workshopy 

Vedení a motivace vedoucích zaměstnanců na dálku - kombinované prezenční 

a online workshopy  

Spolupráce v týmech při práci na dálku - prezenční workshopy 

UniCredit Bank 
Czech Republic 
and Slovakia, a.s. 

Efektivní řízení zaměstnanců na dálku - prezenční workshopy 

Základy práce na dálku (home office) pro zaměstnance - prezenční workshopy 

Jak zvládnout vedení a motivaci lidí při práci z domova - online workshopy 

Jak úspěšně zvládnout práci z domova ze dne na den pohledem zaměstnance 

- online workshopy  

AXA, a.s. Jak efektivně pracovat na dálku - prezenční workshopy 

Jak zvládnout vedení a motivaci lidí při práci z domova aneb jedeme dále jen 

na dálku - online workshopy 

Etnetera a.s. Jak na práci na dálku v Etnetera - prezenční workshopy 

Vodafone a.s. Jak zvládnout vedení a motivaci lidí při práci z domova - online workshopy 

Chart Ferox a.s. Jak úspěšně zvládnout práci z domova ze dne na den pohledem zaměstnance 

- online workshopy 

Jak zvládnout vedení a motivaci lidí při práci z domova - online workshopy 

Quadient a.s. Jak úspěšně zvládnout práci z domova ze dne na den pohledem zaměstnance 

- online workshopy 
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10 + 1 tip pro práci na dálku pro manažery 
 
1. Začněte u sebe a buďte příkladem – Chcete-li pracovat či řídit efektivně na dálku, je potřeba             

nejprve znát veškeré potřebné postupy, nástroje a systémy a sám je uplatňovat při své práci. 

2. Nenechte se zahltit – Technologie se učte postupně. Když se každý měsíc naučíte pracovat              
s jedním nástrojem, za rok je ovládáte všechny a ani to nebude moc bolet. 

3. Ověřte si dopředu minimální znalosti a nevzdávejte se při prvním nezdaru – Při přechodu              
pracovníka do režimu práce na dálku si ještě ověřte, zda pracovník ovládá potřebné nástroje pro             
vzdálenou práci. Pro urychlení se neváhejte zúčastnit školení, kde získáte praktické informace. 

4. Transformujte svou pracovní náplň do konkrétních výsledků – Pravidelně se zamýšlejte nad           
tím, jaké pracovní výsledky jsou skutečně důležité a čím pouze zabíjíte čas. V pozici vedoucího             
se učte jasně definovat měřitelné výsledky. Nejasné zadání vytváří žádné či špatné výsledky. 

5. Aplikujte všechny dostupné techniky pro řízení na dálku – Vysoce motivované pracovníky           
odměňujte výkonově. Začátečníky, průměrné a hůře motivovatelné kontrolujte hodinově        
za pomoci úkolovníků. Začněte uplatňovat metody talent managementu.  

6. Důvěřujte a prověřujte – Každý pracovník by měl dostat přesně takovou důvěru, do jaké             
v průběhu své pracovní kariéry dorostl. V počátcích spolupráce na dálku prověřujte po dobu 3 –             
6 měsíců výkonnost každého pracovníka a jeho případné nedostatky či problémy ihned řešte.  

7. Plánujte důsledněji – Pokud pracovníci vykonávají svou práci ve větší míře i mimo obvyklou            
pracovní dobu firmy, je potřeba plánovat důležité schůzky v termínech dostupnosti všech.  

8. Nabírejte pracovníky vhodné pro práci na dálku – Při náboru nových pracovníků zohledňujte           
specifika práce na dálku a primárně upřednostňujte ty, kteří pro ni mají nejlepší předpoklady. 

9. Nikoho nediskriminujte, nevytvářejte si domněnky a jasně komunikujte – U smíšeného         
týmu, kdy část pracovníků fyzicky dochází na pracoviště a část pracuje na dálku, zahrnujte           
vzdálené pracovníky do všech důležitých porad a setkání formou videokonference.        
Nezapomínejte také na občasné osobní schůzky celého týmu, především v případech jako je           
začátek nového projektu, oslava společného úspěchu apod.  

10. Vytvořte hlavní komunikační kanál – Zvolte si 1 hlavní komunikační kanál a všem ostatním              
oznamte, který je pro vás ten hlavní. Komunikační kanál by měl být zvolen na základě potřeb                
týmu. 

Extra tip navíc: Využijte dobré praktiky i u pracovníků v kanceláři – Nebojte se využít veškerých             
možností, jež nabízejí nástroje pro vzdálenou práci i u pracovníků, kteří pracují převážně v kanceláři –             
smartphony a tablety dnes umožňují řešit urgentní záležitosti odkudkoliv.  
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S čím vám dále můžeme pomoci 
 

1. Analýza připravenosti na práci na dálku 
■ Vyhodnotíme vaši připravenost v personální, technologické i procesní oblasti. 
■ Doporučíme odkud začít. 
■ Dodáme přehledně zpracovaná data zohledňující specifika vaší firmy. 

 
2. Smlouvy, směrnice a předpisy pro práci na dálku a práci z domova 

■ Poskytneme právní minimum. 
■ Na základě individuálních konzultací vytvoříme potřebné dokumenty. 
■ Pomůžeme nastavit proces a pravidla s vykazováním práce. 

 
3. Poradenství a konzultace pro majitele a manažery firem i pro personalisty 

■ Pomůžeme s nastavením procesů. 
■ Pomůžeme vašim manažerům zmapovat situaci v týmu. Naučíme je řídit vzdálené 

pracovníky. 
■ Poradíme vašim lidem jak přejít na práci z domova a jak ji zvládat. 
■ Podpoříme vás u prvních online schůzek (s dodavateli, partnery, kolegy) jako 

moderátoři, organizátoři a technická podpora. 
■ Naučíme vás dělat online pohovory i školení a webináře. 

 
4.  Interim Specialista pro práci na dálku 

Poskytneme do firmy člověka, který vám pomůže se zavedením práce na dálku: 

■ pomůže vám s IT technologiemi pro práci na dálku 
■ naučí zaměstnance pracovat na dálku 
■ ukáže manažerům jak řídit vzdálený tým 
■ poradí s problémy  
■ nastaví procesy 

 

Více na www.talentwork.cz/prace-na-dalku/ 
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Kontaktní údaje 
 
Talentwork s.r.o. 

Vlčnov 180 

742 31 Starý Jičín 

IČO: 049267706 

DIČ: CZ04926706 

 

info@talentwork.cz 

+420 774 412 448 

 

Kontaktní osoba pro workshopy práce na dálku  
 

Radka Nepustilová 

radka.nepustilova@talentwork.cz  

+420 602 666 336 

 

 

 

 

 Talentwork s.r.o.         info@talentwork.cz          +420 774 412 448        www.talentwork.cz     26 

mailto:info@talentwork.cz
mailto:radka.nepustilova@talentwork.cz
mailto:napiste@talentwork.cz

