
Co brání vašemu týmu v dosahování lepších výsledků?
Od lídrů se očekává, že budou odvádět skvělou práci a mít výsledky v dobrých i špatných časech, a to před ně staví 
nejrůznější výzvy:

• Nemůžeme přijímat nové lidi, růst je však nutný.

• Potřebujeme dostat ze zaměstnanců to nejlepší, ale lidé jsou vyhořelí.

• Dnešek ještě ustojíme, ale na zítřek připraveni nejsme.

• Zaměstnáváme velké talenty, ale lidé nejsou vtaženi do hry.

Za těchto okolností si lídři nemohou dovolit mrhat nadáním. Potřebují, aby lidé inovovali, řešili problémy, dosahovali 
výsledků a aby se do práce vložili naplno a se zápalem. 

Nechte naplno rozhořet dosud nevyužité intelektuální kapacity týmu

Odbornice na leadership Liz Wisemanová dospěla ve svém výzkumu k zásadnímu zjištění: v organizacích se ukrývá 
mnohem více intelektuálního potenciálu a energie, než si uvědomujeme. Lídři, kteří dokážou tyto kapacity uvolnit, dosahují 
lepších výsledků. Společnost FranklinCovey připravila nové řešení, které lídrům pomůže:  

• uvolnit dosud nevyužívané kapacity ve svých týmech

• znovu rozdmýchat energii a entusiasmus, jakmile začne tým odvádět lepší výsledky

• inovovat podporou neotřelého a odvážného myšlení

• využitím a znásobením intelektuálního potenciálu druhých dosahovat vyšší výkonnosti

VÝZVA ŘEŠENÍ

Lídři spoléhají na vlastni inteligenci a schopnosti. 
Lídři uvolní dosud nevyužívané kapacity ve svých 
týmech a využívají je. 

Lídři vytváří vypjaté pracovní prostředí, které neúmyslně 
ubíjí angažovanost lidí v týmu. 

Lídři vytváří prostor a podněcují ostatní k odvážnému 
myšlení a uvážlivému riskování. 

Lídři přetěžují zaměstnance, když po nich opakovaně 
vyžadují, aby s menšími prostředky dokázali více. 

Lídři svým lidem předkládají adekvátní výzvy, které 
rozvíjejí jejich schopnosti, aniž by způsobovaly vyhoření. 

LIZ WISEMANOVÁ: 

MULTIPLIERS
POSTUPY NEJLEPŠÍCH LÍDRŮ PŘI ROZVOJI INTELIGENCE OSTATNÍCH



Rozvíjením inteligence ostatních dosáhnete společně lepších výsledků
Seminář Multipliers realizujeme v různých formách výuky: naživo, on-line a prostřednictvím digitálních lekcí a kurzů. 
Bez ohledu na to, jakou formu zvolíte, odnesete si strategie k okamžitému rozvoji intelektuálních schopností lidí 
a zvýšení jejich zapojení při řešení nejpalčivějších problémů organizace. 

TÉMA CÍL

URYCHLUJÍCÍ EFEKT Lídři si uvědomí, jak přes nejlepší úmysly nevědomky ubíjejí intelektuální potenciál 
a kompetence druhých. Definují si konkrétní kroky ke snížení dopadu svých 
neúmyslných tlumicích tendencí na druhé. 

LÉPE SE PTÁT Lídři kladou takové otázky, které druhé nasměrují na ty správné výzvy a příležitosti. 
Pokrok akceleruje a týmy rychleji nalézají ta nejlepší řešení. 

HLEDAT GÉNIA Lídři uvolní prostor pro přirozené vlohy lidí a díky tomu rozdmýchají energii 
a entusiasmus, jakmile začne tým odvádět lepší výsledky. 

UDĚLAT PROSTOR 
OSTATNÍM 

Lídři upozadí sami sebe, aby se ke slovu dostali ostatní a mohli diskutovat, učit se 
z chyb a nacházet odvážnější způsoby inovace. 

NABÍZET VĚTŠÍ 
VÝZVY 

Lídři kladou na lidi v týmech adekvátní nároky, při jejichž plnění se rozvíjí a postoupí 
na mnohem vyšší výkonnostní úroveň. 

MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY 

• účastnický manuál

• nástroj pro implementaci

• dvoje praktické pracovní karty

• odběr šestitýdenní série e-mailů  na 
podporu implementace*

• lektorskou sadu a nástroje pro virtuální 
certifikaci interních lektorů*
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*pro držitele licence All Access Pass

FC CZECH, s. r. o., zastoupení společnosti FranklinCovey v ČR a SR
Ohradní 1440/2a | 140 00 Praha 4 | tel. +420 730 872 242

info@franklincovey.cz | www.franklincovey.cz | www.franklincovey.sk

Tento program je součástí licence FranklinCovey All Access Pass™. 
All Access Pass™ je roční obnovitelná licence, se kterou vaše organizace získá neomezený přístup k programům, on-line seminářům, 
digitálním lekcím, hodnocením, videím a dalším materiálům společnosti FranklinCovey. Řešení All Access Pass vám rádi představíme 
a poskytneme časově omezený přístup do portálu, který toto vše nabízí: aap@franklincovey.cz.

Jednodenní workshop

V případě zájmu o více informací nebo o nezávaznou prezentaci tohoto programu nás kontaktujte: obchod@franklincovey.cz.


