
 

Společnost FranklinCovey představuje celosvětové turné 

 

„FRANKLINCOVEY ON LEADERSHIP: WHAT SETS GREAT LEADERS APART“ 

„FRANKLINCOVEY K LEADERSHIPU: CO ODLIŠUJE SKVĚLÉ LÍDRY“ 

 

Cílem turné je představit nové programy rozvoje lídrů 

SALT LAKE CITY, 9. 1. 2018/ PRAHA 31. 1. 2018 – společnost Franklin Covey Co. (NYSE: FC), která se zaměřuje  
na zvyšování výkonnosti organizací, oznámila zahájení svého turné FRANKLINCOVEY ON LEADERSHIP / 
FRANKLINCOVEY K LEADERSHIPU. Počínaje lednem zavítá do více než 50 měst v Severní Americe, Spojeném 
království, Irsku a Austrálii. Celosvětové turné pak bude pokračovat v dalších zemích po celém světě. Představení 
nových programů proběhne také v České republice a na Slovensku a to v průběhu března a dubna 2018.  
 
Turné neboli představení programů jsou určeny především ředitelům firem, personálním ředitelům a manažerům  
a výkonným vedoucím pracovníkům, kteří odpovídají za rozvoj leadershipu v organizaci.  
 
Na půldenní akci se účastníci dozví, které faktory podle poznatků společnosti FranklinCovey odlišují výjimečné lídry  
od těch ostatních, a seznámí se se dvěma novými programy zaměřenými na rozvoj leadershipu: The 6 Critical Practices 
for Leading a Team (6 klíčových kompetencí pro vedení týmu) a The 4 Essential Roles of Leadership™(4 základní role 
lídrů). 
 
„Společnost FranklinCovey investovala do výzkumu a rozvoje leadershipu v organizacích více než 150 milionů dolarů, 
přes 30 let se zabývá vedením lidí, zpracovává nejlepší myšlenky a zkušenosti z oblasti leadershipu a ze stovek tisíců 
jednání s klienty po celém světě,“ řekl Scott Miller, marketingový ředitel společnosti FranklinCovey.  
„Tento bezkonkurenční souhrn poznatků, který letos představíme, přinese účastníkům příležitost seznámit se s novými  
a jedinečnými paradigmaty a uvědomit si jasné souvislosti mezi výjimečnými lídry a efektivní firemní kulturou.“ 

 
Nové programy jsou postaveny tak, aby lídrům umožnily zdokonalit vlastní kompetence, pomohly jim rozvíjet je 
u ostatních a dosáhnout cílů, které si organizace stanovila. Jsou zaměřeny na rozvoj lídrů týmů a lídrů střední a vyšší 
úrovně vedení společností.  

 
Manažeři na nejnižší úrovni vedení – lídři týmů – často bojují s tím, jak přejít z režimu „udělám si sám“ k dosahování 
výsledků skrze ostatní v týmu. Program 6 klíčových kompetencí pro vedení týmu se soustředí právě na tento posun. 
Provádí lídry týmů procesem, díky kterému budou schopni co nejlépe motivovat své podřízené k většímu zapojení, 
objasňovat cíle, delegovat, budovat kulturu zpětné vazby, řídit změny i svůj vlastní čas a energii.  
 
Program 4 základní role lídrů je určen lídrům ve středních a vyšších manažerských pozicích. Toto nové řešení ukazuje 
postupy, jak mohou lídři zvládat každodenní výzvy a změny, k nimž v jejich organizaci dochází. Ve své roli lídra budou 
schopni podněcovat důvěru a budovat prostředí postavené na důvěře, vytvářet vizi, realizovat klíčové strategie a 
uvolňovat talent a potenciál svých týmů. 
 
 
 

 
 
 

http://www.franklincovey.com/
http://www.onleadershiptour.com/
http://www.franklincovey.cz/onleadershiptour


 
 
 
 
 
„Když se budou lídři těchto postupů konzistentně držet, vytvoří prostředí, ve kterém mohou jejich týmy vzkvétat a lidé 
v nich budou ochotni pracovat s maximálním zapojením,“ tvrdí Scott Miller. „Efektivní lídři vytvářejí takové podmínky,  
v nichž si každý může říct, že je hodnotnou součástí úspěšného týmu a dělá smysluplnou práci v prostředí postaveném 
na důvěře. Naše nové programy předkládají principy a rámec pro to, aby takovou realitu zažívaly týmy v každé 
organizaci.“ 

 
Nové programy společnosti FranklinCovey z oblasti leadershipu budou k dispozici také v rámci licence All Access 
Pass™. Jedná se o jednoroční obnovitelnou licenci, která nabízí neomezený přístup k programům a nástrojům 
společnosti FranklinCovey. Pro klienty představuje vysokou hodnotu a umožňuje jim zvýšit flexibilitu vzdělávání  
a dostupnost kurzů vlastním týmům a organizacím. 

 
Bližší informace o představení nových programů v České republice a na Slovensku naleznete na webové stránce 
www.franklincovey.cz/onleadershiptour, nebo je možné si je vyžádat na adrese leadership@franklincovey.cz.  
 
Seznam všech míst konání akce FranklinCovey On Leadership World Tour najdete na stránce 
https://www.franklincovey.com/onleadership.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O SPOLEČNOSTI FRANKLIN COVEY CO. 

 

Franklin Covey Co. (NYSE: FC) je globální, veřejně obchodovatelná společnost, která se specializuje na zvyšování 

výkonnosti organizací. Pomáháme organizacím a jednotlivcům dosahovat výsledků, které vyžadují změnu v chování. 

Specializujeme se na sedm oblastí: leadership, realizace strategií, produktivita, důvěra, prodejní výkonnost, věrnost 

zákazníků a školní vzdělávání. Mezi klienty společnosti FranklinCovey patří 90 % největších společností z žebříčku 

Fortune 100, více než 75 % společností z kategorie Fortune 500 a tisícovky malých a středně velkých podniků i několik 

vládních agentur a vzdělávacích institucí. Společnost FranklinCovey má přes stovku vlastních nebo partnerských 

kanceláří, které nabízejí profesionální služby ve více než 160 zemích světa. 

 

KONTAKT PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO: 

 
Tomáš Kopecký, tomas.kopecky@franklincovey.cz  

 
Gabriela Sochorcová, gabriela.sochorcova@franklincovey.cz  
 
WWW.FRANKLINCOVEY.CZ  
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