
 
 

 

Podeváté v řadě byla společnost FranklinCovey portálem Training Industry 

zařazena na seznam dvaceti nejlepších poskytovatelů školení v oblasti vedení lidí 
Ocenění za nové programy pro společnost FranklinCovey – Nevědomé předsudky: pochopením předsudků 
k uvolnění a Get Better: 15 Proven Practices to Build Effective Relationships at Work (pozn.: dostupné jen 
v angličtině). 

SALT LAKE CITY (BUSINESS WIRE) 25. srpna 2020 − FranklinCovey Co. (NYSE:FC), globální společnost, která se 

specializuje na zvyšování výkonnosti organizací, byla portálem Training Industry podeváté zařazena na seznam 

Training Industry Top Training Companies 2020™ (nejlepších poskytovatelů školení v roce 2020) pro oblast školení 

leadershipu v rámci vzdělávacího a rozvojového sektoru. 

Portál Training Industry, přední zdroj informací pro vedoucí pracovníky v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, 

připravuje v hlavních oborech vzdělávacího trhu monitorovací zprávy o nejlepších společnostech Training Industry 

Top 20 s cílem přinášet kvalitní přehled o nejinovativnějších poskytovatelích školení a technologií. 

Zařazení společnosti FC na seznam 20 nejlepších poskytovatelů školení v oblasti vedení lidí se opírá o tato kritéria: 

• promyšlená koncepce leadershipu a vliv společnosti v oboru 

• široký záběr, vysoká kvalita nabízených programů a rozmanité portfolio klientů 

• velikost společnosti a potenciál k růstu 

• porozumění oboru a inovativní přístup  

• významní klienti a geografický dosah 
 
„Je nám velkou ctí, že jsme byli portálem Training Industry opět zařazeni na seznam Top 20 Leadership Training 

Company,“ uvedl Bob Whitman, CEO společnosti FranklinCovey. „Je potěšující, že náš nejnovější program 

Nevědomé předsudky: pochopením předsudků k uvolnění potenciálu™ měl u klientů nad očekávání dobrou odezvu. 

Je to další doklad dlouhodobé snahy nabízet řešení, která se dotýkají nejpalčivějších obchodních potřeb klientů.  

S povděkem kvitujeme, že tisícovky organizací nacházejí trvalou hodnotu v licenci pro firemní vzdělávání All Access 

Pass® (AAP), jež jim nabízí neomezený přístup ke kompletní nabídce našich špičkových řešení, nyní včetně 

programu Nevědomé předsudky.“ 

„Jako součást jednoho z nejvíce konkurenčních a nejsledovanějších vzdělávacích odvětví udává letošní top dvacítka 

směr tím, že firmám nabízí rozvoj strategického a invenčního leadershipu, který má transformační dopad na 

všechny zaměstnance,“ uvedl Ken Taylor, prezident společnosti Training Industry. „Tyto společnosti neustále 

rozšiřují své portfolio programů, aby zákazníkům nabízeli vzdělávání relevantní k jejich současným potřebám, 

včetně témat jako mezigenerační leadership, ženy ve vedení nebo agilní leadership.“  

Programy FranklinCovey zaměřené na rozvoj leadershipu se věnují konkrétním a zásadním výzvám, se kterými se 

organizace potýkají při budování kompetencí manažerů a dosahování měřitelných výsledků. Tato řešení vybaví lídry 

myšlenkovým nastavením, dovednostmi a nástroji nezbytnými k uvolnění potenciálu zaměstnanců tak, aby mohli 

naplňovat nejvyšší firemní cíle. K nastartování tohoto typu změny v chování se společnost FranklinCovey poskytuje 

celou škálu různých nástrojů a forem dodání – naživo s lektory FranklinCovey, předáním know-how interním 

lektorům klienta, on-line od dvouminutovek až po delší digitální studijní formy. Digitální lekce a kurzy zákazníkům 

umožňují vzdělávat se soustavně s maximálním dopadem a využívat kapacit zaměstnanců, ať jsou kdekoli – což je 

nanejvýš důležité v aktuální pandemické situaci, kdy mnozí pracují z domova. 
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Nový seminář společnosti FranklinCovey Nevědomé předsudky: pochopením předsudků k uvolnění potenciálu™ 

dává do souvislosti nevědomé předsudky (někdy nazývané také implicitní nebo kognitivní) a výkonnost 

jednotlivců, týmů i celé organizace. Nic nemá zásadnější vliv na výkonnost než to, jak lidé vnímají jeden druhého 

a jak se k sobě chovají. Programy FranklinCovey jdou dále než k pouhému uvědomění si a připuštění existence 

předsudků. Pomáhají lidem rozvíjet vztahy a odvážně apelovat na vytváření prostoru, kde se rozmanitost  

a inkluze cení. 

Předsudky patří k lidské přirozenosti a jsou pevně spjaty s tím, jak náš mozek funguje. Kvůli nevědomým 

předsudkům si však neuvědomujeme výsledky, které mohou být ovlivněny předpojatým uvažováním. Může to 

mít významný vliv na to, jak vnímáme lidi, místa a věci kolem sebe, a ovlivňovat naše rozhodování, jednání  

s druhými a reakce na různé situace a okolnosti. Ignorováním předsudků jejich dopad nemizí. Naše předsudky 

mohou nemalou měrou omezovat vlastní možnosti a limity lidí kolem nás, což má dopad na výsledky. Můžeme 

tím negativně ovlivňovat své spolupracovníky, což se nakonec projeví na výkonnosti organizace jako celku.  

Ve společnostech, které chtějí vybudovat inkluzní a angažovanou kulturu se špičkovými výsledky, se účastníci 

programu společnosti FranklinCovey Nevědomé předsudky naučí: 

• uvědomit si a rozpoznat předsudky v uvažování a jednání lidí na pracovišti 

• poznat běžné okolnosti, které vedou k předpojatému myšlení, a kdy je třeba se zastavit a lépe promyslet 
rozhodnutí či reakci 

• rozvíjet hluboké a smysluplné vztahy s lidmi z různého prostředí pomocí empatie a zvídavosti, rozšíří si 
obzory a budou se umět lépe rozhodovat 

• být odvážní a směle, ale ohleduplně se vypořádat s celou škálou nejrůznějších předsudků, které omezují 
lidi a ochromují výkon: od rasy a pohlaví přes hendikep a orientace na socioekonomický status až po 
rozhodování a toleranci k riziku a zapojení 

• vytvářet kulturu, kde si jeden druhého váží a všichni mohou přispět tím nejlepším, co v nich je 
 

Společnost FranklinCovey dále rozšířila své portfolio řešení v oblasti leadershipu o vylepšený studijní nástroj 

čerpající z nedávného bestselleru nakladatelství Wall Street Journal Get Better: 15 Proven Practices to Build 

Effective Relationships at Work (Zapracujte na sobě: 15 osvědčených postupů pro budování efektivních vztahů 

v práci), jehož autorem je personální ředitel Todd Davis. Knihu doplňuje série stručných studijních modulů pro 

diskuzi v týmu a materiálů pro učení ve vlastním tempu, které jsou dostupné na platformě digitálních lekcí a kurzů 

FranklinCovey a v rámci licence All Access Pass. 

 
 
 
O společnosti FranklinCovey Co. 

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

organizací. Pomáháme organizacím dosáhnout výsledků, které vyžadují trvalou změnu chování. Naše řešení jsou přístupná 

prostřednictvím licence FranklinCovey All Access Pass®. Nabízíme různé formy dodání ve 21 jazycích. Našimi klienty jsou 

společnosti ze žebříčků Fortune 100 a Fortune 500, tisícovky malých a středně velkých podniků i několik vládních agentur a 

vzdělávacích institucí. Společnost FranklinCovey má přes stovku vlastních a partnerských kanceláří, které nabízejí 

profesionální služby ve více než 160 zemích. 

O společnosti Training Industry, Inc. 

 
Portál Training Industry je nejdůvěryhodnějším zdrojem informací ve vzdělávacím sektoru. Naše autorita vychází z pevných 

vazeb s více než 450 odborníky, kteří každoročně přispívají svými názory a užitečnými informacemi. Akce naživo, články, 

časopis, webináře, podcasty, výzkumy a zprávy společnosti Training Industry dají každoročně v rámci oboru vzniknout více 

než pěti milionům interakcí. Seznam 20 nejlepších poskytovatelů školení zase pomáhá obchodním partnerům s výběrem 

správného dodavatele vzdělávacích programů 

Zdroj: www.businesswire.com/news/home/20200825005375/en/  
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