
LEADERSHIPOVÉ 
KARTY

Praktický analytický nástroj 
pro rozvoj leaderů a posílení 
firemní kultury.

®



Leadershipové karty jsou vizuálním nástrojem, 
postaveným na efektivní metodice práce s rolemi leadera.



Mapují silné a slabé stránky 
leaderů a slouží jako podklad 

pro uvědomělou práci s rozvojem 
vůdcovských kvalit.

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
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Každodenní situace jej nutí přecházet z jedné role do druhé, aby dokázal doručit 
výsledky i udržet vztahy. Pokud tento proces vědomě řídí, lépe ustojí každou výzvu 

na rozbouřeném moři.

Pravý leader pro svět 21. století si je vědom všech rolí, 
které od něj firma, business a jeho lidé očekávají. 



Na podkladě teorie versatilního 
leadershipu jsme popsali všechny 
podstatné role, které může leader 
v rámci své pozice zastávat. Pro 
jasnější pochopení, zvýšení atraktivity 
i nasazení do každodenní praxe jsme 
nadesignovali vizuálně atraktivní karty 
zachycujících všech 25 rolí leadera.

Ke kartám jsme vytvořili také 
komplexní metodiku práce s rolemi.

Pro správné pochopení metodiky, 
praktický nácvik práce i diskuzi 
nad vašimi otázkami vám 
nabízíme tento nástroj jako součást 
celodenního workshopu.



CO VÁS ČEKÁ

6 hodin
WORKSHOPU  

S NAŠÍM LEKTOREM

SADA NÁSTROJŮ  
PRO IMPLEMENTACI 

V PRAXI

90 min. 
KONZULTACE  
S MENTOREM

• Leadershipové karty tvoří 
kromě karet jednotlivých 
rolí leadera taky 
mnoho dalších nástrojů, 
které práci s kartami 
rozvíjejí. Podrobněji 
celý set popisujeme na 
následujících stránkách.

• Zasvětíme vás do teorie 
versatilního leadershipu.

• Představíme vám všechny 
role a způsoby, jak se tyto 
role projevují v praxi.

• Naučíme vás používat 
všechny nástroje v praxi.

• S odstupem se s vámi 
spojí náš mentor.

• Společně vyřešíte 
dotazy na otázky, které 
vyvstanou při vaší práci 
s kartami.

• Nabídneme vám 
inspiraci, jak si poradit 
v konkrétních situacích. 



BENEFITY
LEADERSHIPOVÝCH KARET
pro leadery



• Podíváte se na svou pozici optikou mnoha rolí, které dobrý leader v různých situacích 
zastává.

• Pomůžeme vám odhalit slepé skvrny leadershipu, které vás brzdí.

• Prostřednictvím karet najdete společnou řeč s vaším týmem, šéfem i kolegy. Zjistíte, 
jakého vůdce ve vás potřebují mít.

• Vypořádáte se s konfliktem očekávání, jež jsou na vás coby leadera kladena.

• Nastavíte střelku kompasu pro váš individuální rozvoj.
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JAK TO FUNGUJE?



KARTY ROLÍ

Dostanete 25 klíčových rolí leadera zpracovaných 
do podoby přehledných karet s praktickými příklady, 
jak se daná role projevuje.

Můžete je rozkládat po stole, třídit, seskupovat. 
Jít do detailu konkrétní role a současně si uchovat 
komplexní obraz vás jako leadera. 

Takto hravě pojaté know-how podněcuje nad 
kartami společnou diskusi. Balíček tak slouží jako 
prostředník pro mapování, jak je leader ostatními 
vnímaný a jaká očekávání jsou na něj kladena.



TŘÍDÍCÍ KARTY

Tento evaluační nástroj umožní snadno zaměřit 
pozornost žádoucím směrem a využít karty hned 
v několika perspektivách:

jaké role ne/preferuji,
jak dobře kterou roli zvládám,
jaké role jsou pro mou pozici klíčové,
jaké role zastávám často atd.



CHECKLISTY

S rozdílnými perspektivami lze pracovat také 
v případě šesti připravených průsvitných checklistů, 
které při přeložení přes sebe ihned rozkryjí nesoulad.  

Nesoulad je pak je klíčovým podnětem pro diskusi 
a ta pak prvním krokem pro plánování rozvoje.



LEADERSHIPOVÝ SET



Leadershipový set dáváme automaticky k dispozici také ve variantě  
pro práci online ve formátu png.

V případě zájmu si můžete objednat leadershipový set v angličtině.

CO LEADERSHIPOVÝ SET OBSAHUJE?

• 25 karet leadera.
• 5 sad třídících karet.
• 6 × 10 hodnotících checklistů.
• Průhledné hodnotové karty.
• Metodiku s kompletním návodem.
• Barevné silikonové náramky pro rozvojovou práci s kartami.
• Pouzdro, ve kterém je celá leadershipová sada uložena s prostorem pro vkládání složek 

s vyplněnými checklisty pro více týmů.



CENA

• 6 hodinový workshop
• leadershipový set
• 90 minutová konzultace

Celkem

18 000 Kč

*Jsme plátci daně. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*



KDO ZA TÍM STOJÍ?

Rozvíjíme organizace posilováním leadershipu, prováděním 
kulturních změn a řízením změn. Empaticky, ale důsledně.  
 
S holistickým přístupem herních designérů a odvahou,  
drzostí a otevřeností korzárů.

Vyrobeno s       v #Brnoregion.

Beáta je psycholožka a lead designérka změnových 
projektů. Ve spolupráci s dalšími experty sbírala 
z leadershipových akademií podklady o tom, jaké role 
organizace od svých leaderů očekávají a poznatky 
přetavila do leadershipového setu. Tvorbě finální 
podoby karet se věnovala bezmála pět let a stále 
na jejich zlepšování pracuje. 

Beáta Holá



www.leadershipovekarty.cz

Přihlaste se rovnou  na tomto odkazu!

Nebo se ozvěte naší Gabči.
gabriela.kozlova@courtofmoravia.com
+420 774 962 267

https://docs.google.com/forms/d/1Md8fOBVbhOvf5TYKjLInqvcA5iRija4zT3ogJBJ4Fxk/edit

