Metodiku 4 disciplín realizace si nyní
můžete ve svém týmu zavést i sami.
Systém 4DX OS pomůže vašemu týmu naplňovat hlavní
priority i ve víru každodenních povinností.

Chris McChesney a Jim Huling, lídři programů
společnosti FranklinCovey zaměřených na realizaci
a spoluautoři titulu 4 disciplíny realizace, vás a váš
tým provedou procesem, který se opírá o zkušenosti
z více než dvou tisíc strategických implementací po
celém světě. Naučíte se stanovovat si cílová měřítka
a prediktivní opatření, vytvořit si on-line scoreboard
a jasně a transparentně skládat pravidelné týdenní účty
ze svých výsledků.

S novým operačním systémem 4DX OS si můžete 4 disciplíny realizace
procházet vlastním tempem. Každou disciplínu lze uchopit na čtyřech
různých úrovních, které na sebe vzájemně navazují.
POROZUMĚNÍ

APLIKACE

Rychle se dostanete do tempa...
a nejen v základních otázkách!
Vy i váš tým si osvojíte detaily
a klíčové poznatky univerzálně
platných principů realizace.

Máme patnáctiletou zkušenost
s implementací 4 disciplín ve více
než dvou tisících organizací –
a právě v tom je to kouzlo. Každou
disciplínou vás provedeme krok za
krokem a proces realizace tak pro
vás přestane být složitým rébusem.

FACILITACE

VYTVÁŘENÍ
Jedna věc je dobrý plán realizace,
ale podstatné je mít i fungující
proces. V této části navazujete na
svou práci v částech „Aplikace“
a „Facilitace“, kterou jednoduše
přenesete do systému pro
využívání 4 disciplín na každodenní
a týdenní bázi.

Jedním z nejúčinnějších aspektů
4 disciplín je způsob, jakým
zapojuje celý tým. V této části se
naučíte, jak vést a zapojit váš tým
a uplatňovat 4 disciplíny.
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Operační systém 4 disciplíny realizace
Zavedení operačního systému 4DX OS umožní všem členům týmu spravovat své cíle a jejich plnění.
Manažeři pak mohou jednoduše průběžně sledovat výkonnost svých týmů a vidět, s jakou pravděpodobností se klíčové cíle naplní. 4DX OS je vhodný pro implementaci v týmu, divizi nebo na úrovni celé
organizace.

Operační systém 4DX OS vychází
ze světového bestselleru
4 disciplíny realizace

V případě zájmu o více informací nebo o nezávaznou prezentaci tohoto programu nás kontaktujte
na telefonních číslech +420 261 099 342 (375).

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)
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„Operační systém 4 disciplín jsme vytvořili, protože jsme vám chtěli předat víc než jen učení pojmů. Nejdůležitější
pro skutečné osvojení procesu 4 disciplín je, jak je používáte v praxi. Díky 4DX OS budete snadno přecházet od
teorie k praktické aplikaci procesu s vlastním systémem realizace. Ušetříte tak 15 let pokusů a omylů, které jsme
museli absolvovat my.“
—CHRIS MCCHESNEY

