
Úspěšné vedení týmu si žádá specifické dovednosti, jiné, než jaké očekáváme od jednotlivců. Být dobrým 
šéfem není snadné. Mnozí lídři a manažeři byli do svých funkcí povýšeni na základě individuálních 
kompetencí, ale s vedením a řízením lidí bojují. Když manažeři neobstojí, většinou je to proto, že 
nedokázali dosáhnout důležitých výsledků. Důvody bývají obvykle dvojí:  

1. Řídí ostatní, aniž by řídili sami sebe.

2. Řídí ostatní místo toho, aby to 
nechali na nich – lidé jsou schopni se 
v mantinelech společných očekávání 
řídit sami. 

Program 7 návyků pro manažery® vybaví 
lídry týmů znalostmi a dovednostmi, 
které jim pomohou vypořádat se 
s těmito základními problémy a společně 
s ostatními dosahovat udržitelných 
výsledků. Jeho základem je pochopení 
a osvojení si návyků efektivity 
a následně jejich aplikování při vedení 
druhých lidí. 

Program 7 návyků odhaluje účastníkům 
nové přístupy, umožňuje jim uplatňovat 
jiné způsoby myšlení, dovednosti 
a nástroje, které jim pomohou stát se 
skvělými a schopnými lídry.

Tento program je vhodný pro všechny lídry týmů – ať se jedná o „ostřílené matadory“, nováčky nebo 
„vycházející hvězdy“.

UVOLNĚNÍ POTENCIÁLU  |  Návyk 7 OSTŘETE PILU
 

VZÁJEMNOST

VEDENÍ
DRUHÝCH

NEZÁVISLOST

ZÁVISLOST

ŘÍZENÍ SEBE 
SAMA

Návyk 5
NEJDŘÍVE SE SNAŽTE 

POCHOPIT, POTOM BÝT 
POCHOPENI 

Návyk 6
VYTVÁŘEJTE SYNERGII

Návyk 4
MYSLETE ZPŮSOBEM 

VÝHRA – VÝHRA

Návyk 3
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÁVEJTE 

NA PRVNÍ MÍSTO

Návyk 1
BUĎTE PROAKTIVNÍ

Návyk 2
ZAČÍNEJTE 

S MYŠLENKOU NA 
KONEC

manažery
ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI A NÁSTROJE 

PRO VEDENÍ TÝMŮ

®NÁVYKŮ 
PRO manažery

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI A NÁSTROJE 
PRO VEDENÍ TÝMŮ

®NÁVYKŮ 
PRO

Jsou vaši manažeři skutečnými lídry?

THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE



Návyk 1: Buďte proaktivní®
• dosahovat výjimečných výsledků díky vlastní vynalézavosti 

a iniciativě při překonávání překážek

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na 
konec®

• soustředit se na výsledek – při všem, co dělají, ať jsou to 
projekty, porady, prezentace, příspěvky atd

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte 
na první místo®

•  eliminovat tendence k plýtvání energií a časem tím, že se 
budou věnovat nejdůležitějším cílům týmu (pomocí týdenního 
plánování)

Návyk 4: Myslete způsobem 
výhra – výhra®

• vést týmy motivované ke špičkovým výkonům díky 
společným očekáváním a sdílené odpovědnosti

Návyk 5: Nejdříve se snažte 
pochopit, potom být pochopeni®

•  vytvářet atmosféru otevřené a upřímně myšlené pomoci tím, 
že sami věnují dostatek času na to, aby problémy dokonale 
pochopili a byli schopni na ně reagovat

Návyk 6: Vytvářejte synergii®
• prokazovat kreativní řešení problémů, respekt k odlišnostem 

a vyhledávat další a lepší alternativy

Návyk 7: Ostřete pilu® • ze všech členů týmu dostat to nejlepší, uvolňovat potenciál, 
nadšení, schopnosti a jedinečného ducha každého z nich

NÁVYK ÚČASTNÍCI BUDOU SCHOPNI:

PŘÍNOSY PROGRAMU
7 návyků pro manažery vychází rámcově z programu 7 návyků skutečně efektivních lidí. První tři návyky se zaměřují 
na efektivní řízení sebe sama jako manažera a ostatní pak na vedení druhých lidí. 

MATERIÁLYPRO ÚČASTNÍKY:

Řešení společnosti FranklinCovey 7 návyků pro manažery: základní dovednosti a nástroje pro vedení týmů je prakticky 
zaměřený program, který se věnuje základům úspěšného vedení lidí. Seminář přináší novým i zkušenějším manažerům 
nové způsoby myšlení, dovednosti a nástroje, které jim pomohou zvládat výzvy dnešních manažerů:

• Účastnický manuál

• Kniha Základy managementu

• On-line nástroje

• určování priorit

• zodpovědnost a důvěra

• individuální rozvoj a rozvoj týmu

• realizace

• dosahování vynikajících výkonů

• řešení konfl iktů

• spolupráce
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ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI A NÁSTROJE 
PRO VEDENÍ TÝMŮ

ZÁKLADY

MANAGEMENTU

V případě zájmu o více informací nebo o nezávaznou prezentaci programu 7 návyků pro manažery nás kontaktujte na 
telefonních číslech +420 261 099 310 a 261 099 342.

FC CZECH, s. r. o., zastoupení společnosti FranklinCovey v ČR a SR
Ohradní 1440/2a | 140 00 Praha 4 | tel.: +420 261 099 310 (375)

info@franklincovey.cz | www.franklincovey.cz | www.franklincovey.skTHE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE
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Dvoudenní praktický seminář


