


Co přinese akademie MANAŽERŮM?

Nové kompetence pro váš remote leadership
Naučíte se pracovat s rozdíly mezi offline a online vedením. Přinesete svému týmu nový směr a
podíváte se s odstupem na své fungování v něm.

Praktické tipy aplikovatelné ihned v praxi
Leadership akademii zaměřujeme na aktuální témata, která vám přinesou největší posun. Odnesete
si plán konkrétních kroků, které můžete ve svém týmu okamžitě realizovat.

Předávání a sdílení zkušeností v uzavřené skupině
V bezpečném prostoru můžete otevřeně mluvit o úskalích, se kterými se ve vedení na dálku
setkáváte.

Co přinese akademie FIRMĚ?

Vyšší efektivitu a produktivitu práce
Vaši manažeři přestanou ztrácet čas offline postupy, které v online prostředí neplatí. Zvýší produktivitu
svou i lidí ve svých týmech.

Měřitelné výsledky
Změříme reálné remote kompetence vašich manažerů a lidí v jejich týmech. Prostřednictvím měření
dokážeme data srozumitelně interpretovat a využít pro zvýšení efektivity jejich spolupráce na dálku.

Spokojenější lidi
Ověřili jsme v praxi, že zvýšení remote kompetencí vede k většímu uspokojení z týmové spolupráce,
nižší míře stresu a tím pádem k větší spokojenosti spojené s vyšším pracovním výkone

Talentwork s.r.o. info@talentwork.cz +420 602 666 336 www.talentwork.cz 2

mailto:napiste@talentwork.cz


Proč právě teď?
Změny přicházejí rychle. Dobrý leader dnes potřebuje jiné kompetence než před rokem či
dvěma. Vést vzdálené týmy a přinášet měřitelné výsledky. Rozvinout i na dálku potenciál svých lidí.
Získat ty nejlepší pracovníky bez ohledu na to, odkud pracují.

V Remote leadership akademii získáte komplexní kompetence, které pro skutečné vedení lidí na
dálku potřebujete. Naučíte se praktické dovednosti, které můžete ve svém týmu ihned aplikovat.
Provedeme vás procesem změny a díky detailnímu měření si odnesete hmatatelné posuny.

Organizace: 3 moduly podle pokročilosti
Remote leadership akademie je uzavřený vzdělávací a tréninkový program určený pro manažery
všech stupňů firemní struktury. Náročnost a rozsah přizpůsobíme vašim potřebám. Akademie se

skládá ze 3 modulů. Ty se liší stupněm pokročilosti a tématy, která aktuálně potřebujete řešit.

Můžete absolvovat všechny moduly postupně nebo jen vybraný modul. Program začíná talentovým
testem s konzultací a individuálním měřením vašich remote kompetencí. Využíváme k tomu
zpětnou vazbu 360o (kombinace vašeho sebehodnocení a hodnocení od vašeho týmu).

Pro koho pro FIRMY a jejich současné a budoucí manažery

Jak Akademie celá probíhá 100% ONLINE

Časový rozsah 3,5 hod., 1x týdně (9:00 - 12:30 nebo 13:00 - 16:30)

Počet účastníků 12 -15

Podmínka účastníci musí mít vlastní notebooky, webkameru, sluchátka a mikrofon

Jak budeme pracovat?
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Popis 3 modulů
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Ceny
Modul Cena Cena obsahuje

1. modul 20 900 Kč/ účastník
(2x vstupní měření, 2x individuální konzultace a 6x
workshop)

2. modul 13 500 Kč/ účastník
(1x individuální konzultace a 6x workshop, 1x výstupní
měření)

3. modul 14 500 Kč/ účastník (1x individuální konzultace a 6x workshop)

Maximální počet účastníků v jedné vzdělávací skupině je 15 osob. Všechny online

workshopy je možné vést v českém nebo anglickém jazyce. Ceny pro celé týmy vám

vypočítáme individuálně dle počtu účastníků.
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Kdo vás bude AKADEMIÍ provázet?

Michal Martoch
Lektor, konzultant, stratég pro remote work first

Michal považuje rozvoj práce na dálku za jednu z klíčových
podmínek transformace firem na měnící se podmínky na trhu
práce. Poskytuje poradenství a konzultace, lektoruje a pomáhá
firmám tvořit dlouhodobou remote strategii. Se svým týmem
provádí audity a návrhy změn v oblasti řídících, personálních a IT
procesů. Od roku 2005 pracuje na dálku a řídí vzdálené týmy.
Spolupracuje s lidmi z celého světa a spoluzaložil a úspěšně
prodal podíl ve firmě Videolektor.cz

Manažerské zkušenosti získal ve významných firmách, např.
Procter & Gamble nebo Hyundai. Je dlouhodobým konzultantem a lektorem v oblastech
implementace flexibility a mobilní práce např. pro Škoda Auto, pojišťovnu AXA nebo UniCredit
Bank.

Založil firmu Talentwork, kde celý tým pracuje na dálku. Věnuje se také tématu talent
managementu, rozvoje silných stránek a práce s lidským potenciálem z pohledu jednotlivců, týmů
i firem.

Publikuje články v médiích a je autorem dvou odborných publikací na téma práce na dálku.

„Věřím, že každá organizace může díky práci na dálku získat loajální a špičkové lidi a silnou
konkurenční výhodu. Jsem přesvědčený, že manažer, který umí úspěšně řídit virtuální tým, je o řád
lepším manažerem ve srovnání se svým kancelářským kolegou. Umí totiž využít silné stránky
talentovaných lidí, kteří nejsou vázáni místem a časem k jeho kanceláři. Vyhne se typickým
prohřeškům snižujícím produktivitu a schopnost spolupráce.“

Jméno lektora Michal Martoch

Vzdělání a profesní
rozvoj

2004 - VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Systémové
inženýrství
2017 - Certified Gallup Strengths Coach
2018 - Certifikace Barrett Values Centre

Zkušenosti 15 let praxe ve vzdělávání a konzultační činnosti
13 let praxe v řídících pozicích (manažer, jednatel)
13 let praxe v intenzivní práci na dálku a řízení vzdálených týmů
10 let praxe s talent managementem
Autor 2 knih o práci na dálku (ebook volně ke stažení)

1. kniha - Práce na dálku
2. kniha - Řízení vzdálených pracovníků

Michal Knotek
Lektor práce na dálku
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Michal řídil vývoj špičkových leteckých technologií, vedl na dálku týmy v
USA, Indii, Evropě v rámci nadnárodní technologické korporace. Měl na
starost vývoj inovativních produktů od nápadu až po uvedení na trh,
spolupracoval s klíčovými zákazníky z celého světa.

Své zkušenosti získané zejména v oblastech řízení týmů na dálku a vedení
inovativních projektů nabízí a předává dál poslední tři roky jako konzultant,
lektor a kouč. Zde pomáhá firmám s nastavením spolupráce na dálku,
zavedením práce z domova, vedením distribuovaných týmů a realizaci
změnových inovativních projektů.

Jméno lektora Michal Knotek

Vzdělání a profesní
rozvoj

2003 - VUT Brno, elektro-technologická fakulta v Brně,  Titul Ing.
2006 - UJF Grenoble Francie a VUT Brno, Titul Ph.D.
2008 - Managing virtual teams - vedení týmů na dálku a interkulturní
trénink v angličtině
2009-2015 - Rozvoj v oblasti: Vedení projektů, strategický marketing,
inovace, manažerský výcvik
2014 - Agilní techniky vedení projektů
2019 - Fascinating academy - prezentační dovednosti pro profesionály

Zkušenosti Poslední 4 roky působí v oblasti práce na dálku jako lektor a konzultant
10 let vedení týmů rozmístěných v USA, Evropě a Asii
10 let R&D vývoj v oblasti nových technologií
5 let vedení inovativních projektů v nadnárodní technologické korporaci,
zavádění nových produktů
15 let vývoj a vedení vývoje SW - od nápadu k finálním produktům
3 roky vedení týmů a projektů pomocí agilních technik

Široký tým dalších lektorů a konzultantů

Všichni naši lektoři a konzultanti mají za sebou více než 7 let praxe ve vedení vzdálených týmů

(praktický remote leadership), vedení vzdálených projektů a vlastní dlouholeté zkušenosti s home

office.

Pro úspěšnou práci na dálku vám také dodáme:
1. Data & analýzy
● Vyhodnotíme vaši připravenost v personální, technologické i procesní oblasti.
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● Doporučíme vám, odkud začít a (spolu)vytvoříme vaši vlastní Remote First strategii.
● Dodáme přehledně zpracovaná data zohledňující specifika vaší firmy.
● Poskytneme vám právní podklady o smlouvách, směrnicích a předpisech.

2. Konzultace & školení
● Společně sestavíme ideální proces pro práci na dálku ve vaší firmě.
● Nastavíme pravidla s vykazováním práce, která vám pomohou zvýšit produktivitu.
● Poradíme vám, jak se vyrovnat s problémy, které při řízení vzdálených týmů nastávají.
● Naučíme vás dělat online pohovory i školení a webináře.
● Připravíme pro vás individuální i týmová školení nebo praktické workshopy, které vašim

lidem zefektivní a zpříjemní každodenní práci na dálku.

3. INTERIM specialista pro práci na dálku
Poskytneme vaší firmě specialistu, který vám pomůže se zavedením práce na dálku:

● Bude se s vámi intenzivně věnovat všem procesům, které v remote potřebujete (pře)nastavit.
● Stane se na určenou dobu vaším vlastním “interním externistou”.
● Vymyslí spolu s vámi strategii zavedení práci na dálku.
● Pomůže vám s IT technologiemi pro práci na dálku.
● Ukáže vašim manažerům, jak řídit vzdálený tým.
● Poradí vašim lidem s problémy, které je při remote spolupráci mohou potkat.

Reference
“V roce 2019 probíhal v 9 největších brněnských městských firmách projekt Analýza flexibility
včetně návrhu řešení, jak ji efektivně zavést. Firma Talentwork tento projekt splnila v plném
rozsahu a s maximálním nasazením. Díky tomuto projektu byly firmy mnohem lépe připravené na
potenciální krizi, která se bohužel ukázala s nástupem COVIDu jako reálná.”

Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brna

Kontakt:
Radka Nepustilová
radka.nepustilova@talentwork.cz
+420 602 666 336
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