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Cílem talentového programu je 

posouvat firmu dopředu odhalením 

perspektivních zaměstnanců!



Východiskem byly negativní zkušenosti

plošný program stejný pro všechny účastníky

leadership program zaměřený na nástupnictví

množství kurzů, zvláště softových

práce na uměle vytvořeném projektu

časová náročnost bez umenšení současné agendy

nejasný přínos pro účastníka nebo firmu

rotace s nejasným cílem



Obsahovým východiskem byly poznané potřeby

adaptabilita

inovativnost a odvaha experimentovat

uživatelská cesta jako filozofie 

umění se vzdělávat a pracovat na sobě

networking a sdílení

svět O2



Společným tématem jsou inovace. 

#innovationheroes

Adaptabilita

Inovace

Uživatelská cesta

Out of the box

O2 projektové řízení

O2 mise a strategie



Talentový program potrvá 12 měsíců a bude stát na 3 pilířích

Leden Únor Květen Červen ČervenecBřezen Duben Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

NETWORKING & SPOLEČNÉ WORKSHOPY

Výběr kandidátů

Výběr mentorů

Kick-off Závěrečné setkání

Check-point Check-point

Kalibrace

MENTORING & INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP NETWORKING MĚŘITELNOST

Mentoring 

& individuální rozvojový plán

Společné workshopy Nastavený individuální cíl rozvoje



Individuální přístup

zaměření na to, co talenta skutečně zajímá

leadership x odbornost

mentor dle vlastního výběru (Board, Mng, expert)

kurzy a rozvoj à la carte

pravidelné diskuze s Learning Partnerem

možnost změnit směr v průběhu programu



Networking

propojení skrz společný program

rozvoj univerzálních dovedností

workshopy & triády & týmové aktivity

vytvoření komunity „talentů“ a mentorů

propojení na existujících projektech



Měřitelnost

definice rozvojového cíle

pravidelné odečty

možnost redefinice cíle a rozvojové cesty

do 6 měsíců po skončení programu 

- prohloubení odbornosti 

- rozšíření agendy

- kariérní postup



Nominace a kalibrace kandidátů 

pozice CEO – 3 a nižší

v posledním roce přinesl/a alespoň 1 inovaci, pozitivní změnu 

manažer definuje konkrétní potenciál a identifikuje možnost reálného posunu

adaptabilita (na nové podmínky, novou pozici)

pozitivní myšlení & chuť přijímat výzvy

chová se dle firemních principů

nominace od manažera 

kalibrace na úrovni divize, HR a boardu



Jdu do toho! aneb marketing je důležitý



Součástí je i řada dobrovolných aktivit

manažerské konference

„Kdo jsem?“ podpora stínování

„Kulaté stoly“ setkání se členy nejvyššího vedení

školení na míru

talentové hospody



Zpětná vazba koresponduje s předpoklady
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Hodnocení aktivit talentového programu 



Děkuji za pozornost


