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VÝCHOZÍ SITUACE PROBLÉMU
- Generační obměna v celé společnosti
- Hrozí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s odpovídajícím vzděláním a

znalostí veškerých procesů uvnitř firmy, kteří by v budoucnu mohli zastávat
manažerské nebo klíčové pozice

POPIS PROJEKTU
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CÍL PROJEKTU
- Cílem programu je identifikovat a rozvíjet zaměstnanec s velkým potencionálem k

dalšímu růstu ve skupině Unipetrol
- Cílem programu je rozvíjet přirozený talent vybraných zaměstnanců a vybavit je

dovednostmi, kterou budou moci využít v konkrétních projektech, pozicích a
situacích

POPIS PROJEKTU
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CÍLOVÁ SKUPINA
- Cílovou skupinou jsou zaměstnanci skupiny Unipetrol, kteří projevují vysokou

míru motivace a „talentu“ stát se klíčovou nebo vůdčí rolí ve skupině
- Pracují ve společnosti déle jak 6 měsíců
- Nejsou na manažerské roli
- Angličtina na komunikativní úrovni

POPIS PROJEKTU
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DODAVATEL

ATAIRU AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAM

OD NÁPADU K REALIZACI
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VÝBĚR
- Nominace zaměstnanců do programu (sami/přímým nadřízeným)
- Průvodní dopis v angličtině
- Talent Dynamics test pro všechny kandidáty
- Přihlášeno přes 70 zaměstnanců napříč celou skupinou

FINÁLNÍ SKUPINA 35 ZAMĚSTNANCŮ

- Základní workshop pro všechny kandidáty

- poznání vlastního talentu, konkrétní formy projevu v konkrétních situacích
i v kontextu spolupráce s ostatními talentovými typy.

- Poznání vlastního talentu umožňuje využití v pracovním prostředí, ale i v
osobním životě.

OD NÁPADU K REALIZACI
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2 letý program transformační program postaven na základě autenického leadershipu

 TALENT DYNAMICS TEST
 KICK OFF WORKSHOP
 LEADERSHIPOVÉ WORKSHOPY
 TÝMOVÉ PROJEKTY

TALENT PROGRAM
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KICK OFF WORKSHOP

- Za účastni CEO a personálního ředitele

- Ověření si výsledků z Talent Dynamics testu a porozumění svému talentu
jako jedinečnému přístupu

- Hlavním tématem workshopu bylo poznání vlastního talentu, konkrétní formy
projevu ve vybraných situacích i v kontextu spolupráce s ostatními
talentovými typy.

- Druhá část setkání byla věnována základnímu konceptu autentického
leadershipu.

- Definování pojmu „vnitřní kotva“, který umožní se zaměřit na záležitosti, které
dokážeme a chceme ovlivnit.

TALENT PROGRAM
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LEADERSHIPOVÉ WORKSHOPY

Celý program je tedy rozdělen na tři propojené fáze, které proběhly v 6ti 1-2 denních 
workshopech:

Vedení sama sebe - V této fázi účastnící budou:
• Porozumět, jak lidé fungují: jak dělají rozhodnutí, co je motivuje a kdy, jak jsou si 

podobní a v čem je naopak každý člověk unikátní
• Schopni definovat svůj time management, prezentační a komunikační dovednosti
• Objevovat své unikátní poslání – své talenty a smysluplné typy projektů
• Identifikovat a odstraňovat své limitující vzorce chování

TALENT PROGRAM
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LEADERSHIPOVÉ WORKSHOPY

Vedení ke spolupráci – na konci této fáze budou účastnící schopni:
• Identifikovat hodnotu každého člena týmu
• Poskytovat zpětnou vazbu, motivovat, koučovat a mentorovat ostatní
• Rozpoznat, chápat a řídit konflikty
• Ovládat mechanismy autentického ovlivňování ostatních pro spolupráci a změnu

TALENT PROGRAM
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LEADERSHIPOVÉ WORKSHOPY

Projekt
- 7 projektových týmů
- Projekty zabývající se problematikou IT, personálními záležitostmi či 

společenskou odpovědností
- Prezentace projektů před Top managementem skupiny Unipetrol s cílem 

schválení pokračování na projektu a jeho implementace

TALENT PROGRAM
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SILNÉ STRÁNKY
- unikátní projekt zaměřená na autentický leadership
- podpora přirozeného talentu zaměstnance
- zlepšení komunikace a spolupráce
- podpora ze strany Top managementu společnosti
- silné finanční zázemí společnosti

SLABÉ STRÁNKY
- jen malá část zaměstnanců projde celým projektem 

PŘÍLEŽITOSTI
- vytvoření dlouhodobého zdroje obměny zaměstnanců
- vytvoření pozitivního PR a interního HR marketingu
- vytvoření nových komunikačních kanálů napříč 
společností a zlepšení komunikace obecně
- příležitost k realizaci nových nápadů přicházejících přímo 
od zaměstnanců

HROZBY
- fluktuace zaměstnanců 
- úpadek motivaci účastníků
- nemožnost poskytnout účastníkovi kariérní růst v jeho 
oblasti a hrozba jeho odchodu

SWOT ANALÝZA
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CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ

- Poslední 2 denní workshop
- Slavnostní ukončení projektu
- Shromáždění přímé vazby od účastníků, jejich nadřízených a vedení společnosti
- Zhodnocení úspěšnosti projektu

- Nastavení navazujících rozvojových programu pro účastníky talentu
- „kontrola“ práce na projektech

- Na základě zpětných vazeb rozhodnutí, zda a v jaké podobě program opakovat



Upozornění: Informace obsažené v této prezentaci jsou určeny výhradně oprávněným příjemcům a mohou obsahovat důvěrné informace, popř. mohou být předmětem obchodního tajemství. Neoprávněné 
prohlížení, šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu nebo jiný neoprávněný způsob užití jsou zakázány. Pokud jste obdržel(a) tuto prezentaci omylem, informujte o tom prosím okamžitě odesílatele a tuto 
prezentaci zničte/vymažte ze systému. Děkujeme.

Děkuji


