
Mezifiremní Peer Coaching

Umožňujeme manažerům učit se spolu/od sebe navzájem (ve skupinkách 3-5), 
budovat silné vztahy napříč společnostmi a kritické kompetence u sebe i svých týmů.

■ Nechte všechny manažery vybrat z živých online workshopů
na leadership, každý měsíc

■ Propojte je se sítí mentorů z různých oborů i s našimi experty

■ Podpořte lídry, aby překlopili ověřené strategie do praxe
skrz koučování jejich celých týmů

Hackerly klienti



Program: Leadership a “Nový Normál”

Vyberte, co potřebujete z 6 živých online 2h workshopů
– Peer Coaching setkání každý měsíc

Networkujte a učte se s/od různých lídrů napříč obory
■ Využijte mentoring ohledně vašich manažerských výzev a sdílejte zkušenosti
■ Vytvářejte silné vztahy s profesionály z vynikajících firem

Akcelerujte svou kariéru koučováním vašeho týmu s našimi Peer 
Coaching Průvodci – BEZ příprav a expertních znalostí

■ Získejte včasné rady z různých úhlů pohledu, porovnání a vhled do 
kolektivních ”best practices” dalších manažerů

■ Rozvíjejte svůj tým a znatelně posilte výkon, motivaci členů týmu či 
předejdete jejich odchodu

1) Inovativní myšlení a “Learning Agility”

2) Lean řízení změny a design kultury

3) Psychická odolnost při změnách

4) Wellbeing: Vyhoření a sociální vazby

5) Autentický Lídr: Odvaha a zranitelnost

6) Prioritizace a jak říkat “NE”



Budete se učit “trochu” jinak 

KROK 1
Vyberte z 6 živých online workshopů

Zvolte si setkání každý měsíc dle vašeho zájmu a časové 
dostupnosti.

Zúčastněte se interaktivních 2h video workshopů vedených 
zkušenými kouči v networking skupinách o 3-5, odkudkoliv.

KROK 3
Překlopte top strategie do praxe a měřte dopad

Naše tech-platforma zaznamená vaše akční kroky, připomene a 
sleduje výsledky. Vyzkoušíte si nové postupy přímo v práci a 

budete reflektovat váš progres. 

KROK 2
Učte se s/od kolegů z firem i expertů

Budete se učit skrz hluboké diskuse (zažehnuté koučovacími
otázkami a videi), sdílení osobních příběhů i zkušeností, praktické 

cvičení a společné řešení výzev.  
Utřídíte si myšlenky, získáte zpětnou vazbu a pomůžete si 

vzájemně ke změně.

KROK 4
Implementujte “best practices” skrz koučování týmů 

Jednoduše přeneste nové způsoby práce z workshopů tím, že 
povedete stejná koučovací setkání pro další týmy - jen následujte 

Peer Coaching Průvodce krok za krokem.
Tímto koučovacím stylem váš tým sám navrhne, co podniknout, 

vylepšit a tak společně vyřešíte své výzvy. 

https://vimeo.com/541357082/3af97cb493
Zhlédněte 2 min. vysvětlovací video

https://vimeo.com/541357082/3af97cb493


Obsah programu v ČJ nebo AJ - podložený výzkumy

Inovativní myšlení a “Learning Agility”
Když budete studovat ty nejúspěšnější lidi, týmy či organizace, 

odhalíte, že jsou to ti, kteří nejvíce selhávají. Jednoduše proto, 
že nejvíce testují a experimentují.

Naše Inovativní Myšlení přenese tento ověřený koncept do 
Vašeho každodenního života a zvýší pravděpodobnost 

Vašeho úspěchu v čemkoliv, co děláte.

1.

Psychická odolnost při změnách
Mentální odolnost je superschopnost odrazit se od těžkostí 

chytřejší a silnější. Změnou způsobu, jak o věcech přemýšlíme, 
změníme i své pocity, činy, a především své výsledky.

Kdokoli se může naučit, jak i kyselé citrony přeměnit ve sladkou 
piña coladu rozvíjením klíčových dovedností a taktik pro 

zvládání stresu a zocelení sebe sama.

Podporuj a Deleguj
Čemu se při delegování vyhnout a co dělat, abyste předali 

nezbytné informace či se vyhnuli zbytečným nedorozuměním? 

Naučíte se, jak identifikovat ty správné lidi a přimět je k tomu, 
aby se zapojili a převzali odpovědnost za úkoly, které jim 

potřebujete předat. Udělejte z delegace výhru pro obě strany a 
získejte více času na práci s vyšší prioritou.

Lean řízení změny a design kultury
Silná firemní kultura vám může zvýšit výkonnost týmů a 

organizací až 7,5x.

Jak vylepšit firemní kulturu, začít s drobnými změnami a v případě 
úspěchu je rozšířit do celé firmy? Zjistíte, jak definovat a testovat 

transformace tak, aby měly okamžitý efekt a zažehly hnutí za 
týmovou či kulturní změnu.

Wellbeing: Vyhoření a sociální vazby
Už jste někdy měli pocit přehlcení, demotivace, pesimismu nebo 
naprosté lhostejnosti k vaší práci? 50% lidí napříč různými obory 

jsou vyhořelí, což má negativní následky na zdraví i profit. 

Pojďme se společně podívat na to, co můžeme jako manažeři 
udělat, abychom ochránili sebe i zaměstnance před vyhořením

a zároveň zvýšili výkon.

Klíče k hybridním týmům a mítinkům
Jednoduše kopírovat své zvyky z off-line mítinků a týmů 

nefunguje. Musíte je přeložit do virtuálního světa, abyste nastavili 
produktivní práci na dálku.

Navíc každý ze 3 typů vzdálených týmů významně ovlivňuje
všechny interakce od facilitace setkání až po vztahy. Pojďme se 
podívat na to, jaké jsou jejich jedinečné výzvy a objevit taktiky, 

jak je překonat.

Autentický Lídr: Odvaha a zranitelnost
Nejtěžší na tom být lídrem je mít odvahu být autentičtí. Ta spojuje 

lidi, podporuje upřímnost, a tým vyhrává.

Pojďme si osvojit některé techniky, jak se stát odvážným lídrem. 
Inspirujte k autentičnosti a tvořte mezilidská pouta, která vedou 

ke zvýšení výkonu a nižší odchodovosti zaměstnanců.

Prioritizace a jak říkat “NE”
Většina z nás je neustále zaneprázdněná. 

Skutečná efektivita spočívá v kladení skvělých otázek, které nás 
nasměrují na smysluplné věci, spíš než dělání věcí efektivně.

V tomto modulu najdete tyto velké otázky a nástroje, díky nimž 
se stanete mistrem prioritizace a osvojíte si umění říkat „NE“ 

s přesnými frázemi a technikami.

Prokrastinace, produktivita a zvyky
Všichni máme 24h denně, ale jak z nich dostat maximum? 
Prokrastinace je největší zloděj času, který nás frustruje. 

Tento modul obsahuje ověřené techniky, jak plánovat a 
organizovat sebe, čas i svou energii. Objevíte, jak skoncovat s 
prokrastinací a top metody , jak tvořit lepší zvyky, které Vám 

mohou změnit život.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Společnosti s nejvíce licencemi mohou vyměnit některé moduly za: 



Měřitelný dopad, měřitelné výsledky

■ 97% lidí reportuje, že vytvořili smysluplné vztahy s kolegy

■ 90% Zaměstnanců reportuje snížení stresu a úzkosti

90% +68%NPS

účastníků vykazuje 
změny chování po 
našich programech

v porovnání s Wharton (+51), 
Harvard Business School

(+41) a tréninkovým oborem 
průměr (-8)

Zdroj: Customer Guru

Hackerly Reference

“Fostering trust and open culture, we left with great tips and 
easy-to-use methods on how to align our team to achieve 
more.”

∼ Petr Šmíd, Head of Consumer Marketing CEE at Google

“Over the year, our team was coached on 
leadership. We learned concrete solutions to run 
agile business. One of the best developmental 
experiences in my career!“

∼ Vlastimil Chramosta, Country Manager CZ, SK & 
Baltics at Veritas

“Groups of peers meet together, guided by their coach, to build 
skills and relationships, and to learn from one another. So simple!
Meaningful conversations is how we learn, adapt, connect and 
become fulfilled at work. I believe this is the future of learning, 
change-management and well-being.“

∼ Global Head of L&D, Financial Services Company

“Most innovative and cost 
effective approaches to leadership 
development. Especially for middle managers
and executives who learn best from each 
other. They fully engage in each session, 
and create strong bonds.“

∼ Director of MBA, Ivy-league University

“No listening to gurus telling you how to do things 
during a webinar. You talk and interact 95% of the time 
to figure out what‘s best for you alongside with other 
pros you get to trust surprisingly fast. That holds me 
accountable!”

∼ Chief People Officer, Tech Company

“This is your chance to process and reflect on your 
work experiences, giving yourself a chance to rise 
above day-to-day tasks and organize your thinking.
Unlike a mentor or your manager, peers provide a 
sense of safety to openly share work experiences with 
because there’s no power dynamic in the relationship.“

∼ Chief People Officer, Tech Company



Personalizovaný kariérní rozvoj pro všechny manažery

Balíček

■ Vstupy na 6 živých Peer Coaching Workshopů 

■ Přenosné místenky na jakéhokoliv manažera 
(5+ let zkušeností) z vaší organizace

■ Podpora kouče pro účastníky přes chat

■ Sledování progresu a připomínky 
akčních kroků

■ Certifikáty (po vyplnění osobních reflexí)

■ Analytiky a Report (produktivita, 
engagement, spokojenost, apod.)

■ Dodání ”na klíč”(návrhy komunikace, 
kalendáře, apod.)

■ Success manager pro HR

5 Přenosných Místenek

10 Přenosných Místenek

Doplněk: 
Veďte stejné workshopy 
ve vašich týmech interně

Licence k našim Peer Coaching Průvodcům:

■ 4 289 CZK na skupinu/tým (až 5 účastníků)

■ 9 490 CZK na 2 skupiny (až 10 účastníků)

■ 12 390 CZK na 3 skupiny (až 15 účastníků)

148 800 CZK

74 400 CZK

Investice:

Začátek a konec programu:
16. září 2021 – březen 2022



www.hackerly.org

hi@hackerly.org
+420 604 93 80 93


