
 
Program STRATEGIE MOJE A MÉHO TÝMU, ANEB JAK SE STÁT LÍDREM 
vychází z požadavků klientů na navýšení efektivity nejen pomocí zavedení 
Štíhlé výroby (což je mimochodem skvělý nástroj, který ráda nastavuji), ale 
také zefektivněním vedení a motivace zaměstnanců. Potřeby firem jsou jasné. 

Lidé potřebují někoho, komu budou věřit, koho respektují, kdo je povede k 
dosahování výsledků s respektem k nim. 

Koncept Strategie moje a mého týmu je již odzkoušeným, na trhu 
jedinečným, efektivním propojením projektových nástrojů a psychologie. 
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Strategie moje a mého týmu, aneb 
jak se stát lídrem.

LENKA BAKOVÁ                                        +420 724350423                                       BAKOVA.LENKA@SEZNAM.CZ                               2020/3

OTEVŘENÁ 
SPOLUPRÁCE 
Nabízíme otevřenou 
mysl, zkušenosti z 
výroby, 
personalistiky, 
obchodu i 
managementu. 

DATA 
Umíme změřit, 
identifikovat 
potřeby a definovat 
přínosy. 

TROCHA 
PSYCHOLOGIE 
“Vylaďme” svůj 
přístup k sobě i 
zaměstnancům!

STABILNÍ TÝM 
JE ZÁKLAD ZISKU

1
INFORMACE Z TÝMŮ 

PROČ LIDÉ 
ZŮSTÁVAJÍ / 
ODCHÁZEJÍ

2
JAK NAPLNIT 

POTŘEBY 
JAK POSILOVAT 

STABILITU

3

#chytryprojekt
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Proč toto propojení? 
Projektové nástroje = nástroje pro strategii a dlouhodobý plán =JAK 

Psychologie = hlubší pochopení = PROČ  

A jak na to? 
Odpovědí jsou 4 pilíře z koučinku propojené s nástroji projektového řízení 

• Realita - poznání 

• Příležitost - hledání 

• Hrozby - eliminace 

• Akce - plánování 

Tyto čtyři pilíře společně stavíme ze dvou pohledů: budoucího lídra a potřeb týmu. Souběžně je 
propojujeme s projektovými nástroji. Výstupem je podložená osobní i týmová strategie připravená k 
prezentaci týmu i šéfovi:) Více informací ve videu (klikněte na obrázek níže) 
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LENKA BAKOVÁ 2020/3

“LÍDRY SE NERODÍME, STÁVÁME SE JIMI. LÍDŘI JSOU VYTVÁŘENÍ TVRDÝM 
ÚSILÍM, COŽ JE CENA. KTEROU MUSÍME VŠICHNI ZAPLATIT, ABYCHOM DOSÁHLI 
JAKÉHOKOLIV VÝZNAMNÉHO CÍLE”

6 DNŮ 
TVRDÉ PRÁCE 

PŘINESE ÚSPĚCH!

https://www.youtube.com/watch?v=5G_kkM4gYa4
https://lenkabakova.cz/
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