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FIREMNÍ KULTURA

CULTURE

Jak ji budovat a měnit?



INNOVATION

FLEXIBILITY

SCALE

RECRUITMENT

ACQUISITIONS

CREATIVITY

LEADERSHIP

BRANDING

ALLIANCES

CULTURE

RETENTION

SUPPLY CHAIN

CAPITAL

TALENT

PROCESS

PRICING

BOARD STATURE

SYSTEMS

ADVERTISING

CUSTOMERS

EXECUTION

LOGISTICS

DATA

LOCATION

TECHNOLOGY

DISTRIBUTION

STRUCTURES

CULTURE

Tomáš Kopecký
Managing Partner

Vítejte!



Pomáháme organizacím dosahovat 

výjimečných výsledků, které vyžadují trvalé 

změny chování lidí.

FranklinCovey se věnuje zvyšování 

výkonnosti jednotlivců, týmů a celých firem. 
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SYSTEMATICKÉ BUDOVÁNÍ 
VÝKONNÉ ORGANIZACE
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Osobní efektivita a 

mezilidské vztahy

Technické 

dovednosti

Rozvoj lídrů

Strategické

iniciativy

NAŠE ZAMĚŘENÍ

• Realizace klíčových strategií
• Zvýšení zákaznické spokojenosti
• Zlepšení výkonnosti prodejních týmů

• Vytváření prostředí důvěry
• Rozvoj manažerů na všech úrovních

• Rozvoj efektivity jednotlivců
na všech úrovních organizace



PROGRAM inspirativního setkání

1. Firemní kultura, klíčové faktory

2. Příběh „Baťa“ a firemní kultura

3. Zkušenosti z praxe 

4. Možnosti jak začít



Nearly everything about your 
organization—including your strategy, 
products, and systems—can be 
replicated, except one thing: the 
effectiveness of your people. Culture is 
the ultimate competitive advantage.

Bob Whitman
Chairman & CEO, FranklinCovey

Všem úspěšným 
firmám je vlastní 
ta nejsilnější, jen 
obtížně 
kopírovatelná a 
dlouhodobá
konkurenční 
výhoda.

VÝJIMEČNÁ 
FIREMNÍ 
KULTURA



PETER DRUCKER

„Culture eats strategy for 
breakfast“

Firemní kultura si dává  

strategii k snídani (teprve až 

plně pochopíte, co to 

znamená, můžete vést 

úspěšnou společnost).



Kulturu firmy můžeme popsat jako…

• Chování vašich lidí jako kolektivu

• Vyřčené i nevyřčené hodnoty, 
pravidla, systémy a symboly

• Kvalita  vztahů

• Prostředí firmy, atmosféra



Kdykoli uvidíte 

člověka na vrcholu 

hory, můžete si být 

jistí, že tam nespadl.

Adolph Rupp
basketbalový trenér
University of Kentucky



Výjimečná kultura 
vzniká ZÁMĚRNĚ!

Příliš mnoho organizací ponechává růst své 
firemní kultury na náhodě.



RAM CHARAN

Kultura jakékoli organizace 

není nic jiného než kolektivní 

chování jejich lídrů. 

Chcete-li změnit kulturu, 

změňte kolektivní chování 

svých lídrů.



Vlastnosti výjimečné firemní kultury:

• Záměrně vytvářená

• Stěžejní role lídra/lídrů

• Fungující společný rámec - systém

• Sdílený jazyk



vedení
sebe

vedení
druhých

Přijetí zodpovědnosti
za své chování a 

výsledky.
Budování vztahů

a tvořivé spolupráce.
Obnova sil.

Důvěra, smysl, 
společná vize, jasné cíle.

Zapojení, nadšení.
Vnitřní motivace.

Rozvoj lidí – koučink.

Základní 
kompetence 
lídra první 

úrovně.

6 KLÍČOVÝCH
KOMPETENCÍ
PRO VEDENÍ TÝMU

vedení
druhých



Naše řešení 



Možnost využití

know-how FranklinCovey

pro definovanou skupinu 

zaměstnanců

po dobu jednoho nebo více let.



26 programů FranklinCovey

4 způsoby dodání

- interní lektor - na živo v učebně

- on-line

- samostudium - digitální lekce

- články

18 jazyků



PODPORA INTERNÍCH LEKTORŮ

ZKUŠENÝ LEKTOR

o videozáznam seminářů vedených Master Lektorem

o digitální lektorské materiály

ZAČÍNAJÍCÍ LEKTOR

• Train the Trainer

• účast na semináři vedeném lektorem FranklinCovey

• koučing a certifikace Master Lektorem FranklinCovey

• paralelní vedení semináře s lektorem FranklinCovey

Setkání s ostatními Interními Lektory



Určeno pro firmy,

které chtějí systematicky rozvíjet 

zaměstnance

a dosáhnout tak trvalé 

konkurenční výhody.



Další kroky:

Osobní návštěva s představením

TRIAL přístup na 5 dní


