
7 návyků já a mé okolí 



Exkurz od „pravěku“ do součastnosti

Leoš Dvořák 

Technické vzdělání

- 2 kariéry
- Sportovní

- Profesní
AVX – začínám Lanškroun, El Salvador, Čína, USA    hledání cesty k efektivitě řízení

Honeywell – Automatizace                                           první kontakt se 7H

Siemens – Digitalizace a 4. průmyslová revoluce,    7H se musí žít 

VALEO – Budou ještě naše děti potřebovat ŘP?       7H jako filosofie  

Nejen Prací je člověk živ a můj oblíbený: Sharpen the Saw ® 



Proč mne 7h oslovilo 
• Kdo by nechtěl žít krásný a plnohodnotný život?

• Děti jsou malé jen jednou – rodina, zaměstnání a něco pro sebe sama 

• Leader s vizí a plánem
• Tým který ví kam jde

• Motivovaní jednotlivci, kteří vědí co chtějí a už zjistili, že „Ve dvou se to lépe táhne“  

• Teorie velkých kamenů a jak přestat řešit písek

• Proč se „vítězství na celé čáře“ může obrátit proti vítězi?

• Naslouchat je někdy boj, ale téměř vždy se vyplatí

• Dělej to co můžeš ovlivnit a nezaštiťuj se zdůvodňováním proč to či ono nejde 

• Sinergický efekt jako multiplikátor

• O lyžích již jsem mluvil  – tak co třeba rodinné grilování



Kde to zafungovalo, od teorie k praxi

• Ach ty tolerance – aneb když inženýr chce mít jistotu (když se odběratel 

zamyslí nad tím co opravdu chce a dodavatel zjistí k čemu je výrobek skutečně potřeba)

• Co je na informaci nejdůležitější? Musí vejít na jednu obrazovku nebo 
do jedné minuty. (Strategie pro TOP managament dlouhodobý pronájem strategického 

prostoru)

• Jak se z neoblíbeného off site stal oblíbený – stačilo, že se na jeho 
přípravě podíjejí všichni účastníci a nekonečné prezentace jsme 
nahradili interaktivní prací směrem do budoucna. (Produktivita) 

• Denní „stand up“ (každý má cca 2 minuty aby řekl to podstatné )

• Klíčové kompetence (nelze mít vše ideálně pod jednou střechou, je to drahé)      



Quo vadis 7H?

•Vše je o lidech 
•Živý blog dobrých nápadů – web FC
•Komunita podporovatelů - linkedin?
•…..

„Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být příkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.“

Albert Einstein


