
     
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ON-LINE SEMINÁŘ  
 

18. 2. 2021 

9:00–16:00 hod. 
3 x 90 minut 

plus dvě přestávky 
 

 
 

 

 

Forma on-line semináře: 

▪ Seminář probíhá v prostředí Zoom. 

▪ Účastníci vypracují před 
seminářem individuální přípravu. 

▪ Seminář je veden živě, je 
interaktivní a vyžaduje zapojení a 
práci účastníků ve skupinách. 

▪ Po semináři následuje domácí 
práce prostřednictvím webové 
stránky pro absolventy. 

III. Efektivní komunikace lídra 
(v digitální době) 

Co můžete v době spolupráce na dálku udělat pro zkrácení vzdálenosti 
mezi svými lidmi, aby se necítili izolovaní? Znáte principy empatické 
komunikace, která vám umožní lépe pochopit druhé – zejména 
v komunikaci na dálku? 

Série jednodenních otevřených seminářů Remote Leadership Academy 
vychází z ověřených řešení FranklinCovey a zaměřuje se na výzvy, 
kterým lídři čelí v současné době plné změn.  

Na semináři se naučíte: 
▪ rozvíjet důvěru v klíčových vztazích 
▪ rozumět principům empatické komunikace a tomu, jak ji začít 

uplatňovat v praxi 
▪ empaticky naslouchat a vnímat pocity druhých 
▪ s odvahou a respektem vyjadřovat svůj názor 
▪ vést pravidelná setkání ve dvou, pokládat koučovací otázky 
▪ poskytovat i přijímat zpětnou vazbu 
▪ uplatňovat dovednosti efektivní komunikace v digitální podobě 

Cena jednotlivého semináře: 5 700 Kč/ 212 EUR bez DPH 
Cena čtyř na sebe navazujících seminářů: 19 900 Kč/ 737 EUR bez DPH 
Včetně elektronických materiálů 

Remote Leadership Academy je možné objednat jako samostatné 
semináře nebo jako celý program (čtyři semináře). Semináře na sebe 
tematicky navazují a postupně rozvíjí konkrétní kompetence.  

Pro posílení poznatků ze semináře a jejich snadný přenos do praxe 
doporučujeme navázat digitálními lekcemi a kurzy FranklinCovey. 

Další semináře Remote Leadership Academy a termíny 
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PŘIHLÁŠKA 

REMOTE LEADERSHIP ACADEMY 
Dovednosti pro vedení vzdálených a hybridních týmů v nejisté době 
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