Autentický leader

Objevte vlastní leadership strategii,
využijte ji pro dosahování výsledků
a prohlubování vztahů ve svém týmu.

www.talentwork.cz

Program je určen všem, kdo vedou vlastní tým na blízko i na dálku.
Podstatou programu je naučit vás využít vlastní potenciál, který v roli leadera máte.
Naleznete vlastní autentickou strategii a prakticky ji aplikujete ve svém týmu. Výsledky
můžete očekávat už v průběhu programu.
Nestavíme na domněnkách, ale na datech. Získáte měřitelné výsledky na začátku a na
konci programu pro sebe a své spolupracovníky.

Co vám program přinese?
Prožitou změnu

Získáte prostor ke skutečné a trvalé proměně svého leadership stylu. Zažijete reálnou
změnu směrem k vyšší efektivitě a produktivitě práce, angažovanosti a motivaci lidí. Méně
konfliktů, snazší řešení problémů, lepší vztahy, zvýšení vaší důvěryhodnosti.

Měřitelné výsledky

Změříme reálnou proměnu vašeho leadership stylu. Prostřednictvím hloubkového testování
vás a 5 klíčových členů vašeho týmu před začátkem programu a po něm dokážeme data
srozumitelně interpretovat a využít pro váš rozvoj.

Vlastní autentickou strategii

Nepracujeme s univerzálními návody a univerzální vizí leadera, neučíme univerzální
dovednosti, protože každý jsme jedinečný. Každý leader má vlastní trvalou strategii vedoucí
k úspěchu. Podpoříme vás v nalezení, pochopení a uplatnění té vaší.

50 h praxe s vaším týmem

Během programu budete nové pohledy prakticky aplikovat na svůj vlastní tým. Přínosy
zažijete již v průběhu programu. Pracujeme s realitou a ne s představou o ní.

radka.nepustilova@talentwork.cz
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Organizační informace
Místo konání: online nebo dle situace

Obsah programu
1. Modul - Vaše vítězná leadership strategie
Na základě hloubkové analýzy pochopíte principy, na kterých stojí váš současný leadership
styl. Zjistíte, jak vypadá vaše vlastní vítězná leadership strategie a jak ji jako autentický
leader můžete v praxi využít.

Témata z modulu:
●
●
●
●
●
●
●

Poznáte silné a slabé stránky, které definují váš leadership styl.
V praxi rozlišíte své zvládnuté a nezvládnuté silné stránky a jejich projevy při práci na
dálku i v kanceláři.
Zanalyzujete, které slabé stránky vás nejvíce brzdí a jak je můžete díky týmové
spolupráci kompenzovat.
Pochopíte lépe své potřeby, hodnoty, emoce, pocity a strachy a jejich vliv na vaše
výsledky a kvalitu vašich vztahů.
Poznatky založíte na měřitelných datech a zpětné vazbě od vašeho týmu.
Najdete svou vlastní vítěznou leadership strategii a zároveň cestu, jak se k ní jako
autentický leader můžete dostat.
Naučíte se svoji autentickou leadership strategii využívat k vedení a motivaci lidí na
dálku i v kanceláři.
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2. Modul - Váš tým a jeho vítězná strategie
Pochopíte svůj tým a poznáte detailně jeho přednosti a omezení. Objevíte pro něj jeho
vlastní vítěznou strategii.

Témata z modulu:
●
●

●
●
●
●
●
●

Porozumíte procesu maximalizace úspěchu týmu, ke kterému vedou co nejlepší
výsledky spojené s co nejlepšími vztahy.
Využijete analytické nástroje pro práci se svým týmem. S jejich pomocí změříte:
○ stupeň vaší týmové kultury,
○ týmové talenty - silné a slabé stránky,
○ aktuální a očekávané týmové hodnoty,
○ týmové limity.
V praxi budete pracovat s týmovou kulturou a svou rolí v ní. Zjistíte, proč se vyplatí ji
posouvat na vyšší stupně a najdete kroky, které vedou dál.
Najdete vlastní model, jak se svým týmem pracovat, aby byli jeho členové ochotni
navzájem vyvažovat své silné a slabé stránky.
Pochopíte více potřeby, hodnoty a motivace svého týmu.
Nahlédnete detailně do emocí a strachů, které každodenně ve vašem týmu rozhodují
o úspěchu. V praxi se naučíte s nimi pracovat.
Objevíte vítěznou strategii svého týmu. Budete mít detailní představu, v jakém
složení jste schopni ji uvést do praxe a eventuálně jací členové vám aktuálně chybí.
Naučíte se reagovat na změnu v týmu - jak pracovat s tím, když vám člen týmu
odejde nebo naopak přijde nový.

3. Modul - Vy a váš tým - vaše společná cesta k úspěchu
Naleznete propojení mezi vlastní vítěznou strategií a vítěznou strategií vašeho týmu.
Objevíte, jaké kroky potřebujete v praxi jako autentický leader udělat, abyste dosáhli
potřebných změn a naplno využili společný potenciál, který vy a váš tým máte.

Témata z modulu:
●
●
●
●
●
●
●

Naučíte se v praxi motivovat svůj tým ke změně a zvýšíte jeho angažovanost.
Začnete uplatňovat svůj vliv v týmu prostřednictvím vlastního autentického stylu
řízení.
Pochopíte, jak se fungování vašeho týmu proměňuje při práci v kanceláři nebo na
dálku.
Pomocí nových dovedností se naučíte lépe zvládat různé typy emočně náročných
situací v týmu.
Pochopíte dynamiku svého týmu, jak se projevuje a jak ji můžete využít.
Naučíte se aplikovat svou vítěznou strategii při řešení krizových a konfliktních situací
v týmu.
Zjistíte, na čem stojí ve vašem týmu respekt a důvěra a jak je můžete prohlubovat.
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Harmonogram programu
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Investice do programu
Cena za účastníka: 98 000 Kč bez DPH/osoba
Autentický leader na míru
Program je možné také postavit na míru pro vaši firmu. Pro větší skupinu uspořádáme
program přímo u vás ve firmě – čas i místo konání se bude odvíjet od vašich požadavků. Na
přání vám rádi vytvoříme kalkulaci.

Návratnost investice
Ze zkušenosti předchozích absolventů programu víme, že se investice do programu vrátí v
horizontu 3 - 12 měsíců. Zdá se vám cena přesto příliš vysoká? Ozvěte se nám a velmi rádi
s vámi probereme podrobnosti.
Investice do programu se vám vrátí:
●
●
●
●
●

v navýšení vašeho příjmu
v úsporách vašeho času, který nebudete zbytečně propalovat
ve vyšším zisku vaší firmy
ve snížení nákladů
ve zrychlení a zvýšení úspěšnosti změn, které potřebujete nutně provést

Jakými metodami pracujeme
Program je interaktivní a využívá praktická cvičení i konkrétní úkoly pro vaši praxi. Nutná
teorie zabírá max. 30% času.
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Reference

„Do transformačního programu jsem se přihlásil proto, že jsem potřeboval pomoci s
budováním skvělého týmu. V programu jsem od začátku ocenil kvalitu
materiálů, dostatek informací před programem a hlavně velmi dobrou
práci s lektory, kteří jsou skutečnými experty na svém místě. Díky
transformačnímu programu teď dokážu lépe vést jednotlivce i tým v
projektech, které mám na starost. Umím lidem přenechat víc
zodpovědnosti. Sám nejsem v konkrétních úkolech tak aktivní jako dřív,
spíše dohlížím a vedu, což mi šetří čas a přináší to výborné výsledky. O
posunu svědčí i data z provedených měření. Celý proces změn, kterým
nyní procházíme, hodnotíme já i můj tým velice pozitivně. Program rozhodně předčil má
očekávání a doporučuji ho i ostatním leaderům.“
Mike Carroll, Manager (AMBG, LTD. s.r.o.)
Poslechněte si také naše videoreference.

Programem vás budou provázet
Michal Martoch
Lektor, konzultant a
odborný garant programu

Více o Michalovi

Jana Švarná
Lektorka a konzultantka

Více o Janě

Miloslav Hubatka
Lektor a konzultant

Více o Miloslavovi

Vaše otázky a registrace
Radka Nepustilová
radka.nepustilova@talentwork.cz
+420 602 666 336
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