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Věděli jste, že v průměrné organizaci: 

• pouze 16 pracovníků ze 100 se snaží o rozvoj vaší organizace? 

• 69 zaměstnancům ze 100 je to úplně jedno a pouze bez větší motivace 

dělají svou práci pro peníze? 

• a dokonce 15 zaměstnanců ze 100 navíc ničí práci ostatních lidí? 

(zdroj: Gallup) 

 
Zaměřte pozornost na pracovníky, kteří mohou zabezpečit rozvoj vaší společnosti! 

Věnujte se rozvoji talentů ve vašich organizacích! 
Začněte rozvíjet to, v čem jsou vaši lidé dobří! Vybudujte si základnu pro budoucí mise! 
Věnujte dostatek pozornosti lidem, kteří přispívají nejvyšší měrou k naplňování firemní 

strategie! 
 

„Talent – příležitost pro firmu“ 

Program 

• Co je talent management? - Dozvíte se, jak správně zvolit strategii Talent managementu 
a zavést ji do praxe 

• Kompetenční model jako východisko Talent managementu! – ukázky a výměna 
zkušeností s tvorbou a sestavováním kompetenčního modelu 

• Kdo je talent a kdo ne? - Poradíme Vám, podle jakých kritérií a jakým způsobem 
identifikovat talenty ve Vaší firmě 

• Klíčové body pro zavedení a realizaci Talent managementu – co vše je potřeba zajistit 
• Seznámíte se s praktickými příklady rozvojových a kariérových programů 

Seminář je určen 

• Vám, kteří chcete ocenit pracovníky, kteří se zasluhují o naplňování firemní vize, strategie 
• Vám, kdo myslíte na budoucnost a neusínáte na vavřínech současnosti 
• Vám, kdo se chcete stát významným a vyhledávaným zaměstnavatelem na trhu práce 

• Vám, komu jde o podchycení talentů ve firmě a jeho plánovité, cílené a soustavné 
rozvíjení 

Přínosy 

• Získáte vyzkoušený model péče a rozvoje o perspektivní pracovníky 
• Uplatnění řešení pracovních oblastí v rámci TM (projekt) 
• Poskytnete rozvoj pracovníkům s přehledem a schopností nadhledu 
• Umožníte vytvoření nových vazeb mezi pracovníky napříč strukturou 
• Vybudujete jistotu v budoucích loajálních pracovnících 
• Zabezpečíte systematický rozvoj a přípravu perspektivního pracovníka 
• Využijete možnost přidělení bonusu pracovníkovi – stabilizační prvek, signál 
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 „Lidé často říkají, že motivace nevydrží. No, koupel také ne. 
  Proto je třeba oboje dělat denně.“ 

                                         Zig Ziglar, motivační řečník a spisovatel 

  

 

Lektorka programu: 

Ivona Homolková 

„Naše myšlenky jsou jako naše děti, máme je nejraději, 

zkrátka jsou úžasné!“ 

Mým hlavním posláním v roli lektora a kouče je provokovat a 
podporovat klienty při tvorbě vlastních myšlenek. Proč? Mají k nim 
osobní vztah a následně podporují jejich realizaci. 

 
Jsem certifikovanou lektorkou s pedagogicko–psychologickým vzděláním a manažerskými 
zkušenostmi. Od roku 1991 pracuji v oboru vzdělávání dospělých. 

Jako trenérka a lektorka spolupracuji s jednotlivci i skupinami a vedení mých seminářů je založeno 
především na partnerské spolupráci. Každé z těchto setkání je originálem, neboť vychází 
z individuálního zaměření a pracovního zařazení jednotlivých účastníků. Výsledným výstupem pak 
bývají konkrétní nápady a řešení uplatnitelná v praxi. 

Věnuji se především: 

 lektorskému vedení vzdělávacích programů zaměřených na komplexní rozvoj pracovníků 
v oblasti managementu, obchodu, osobního rozvoje; 

 vedení a vytváření AC (assesment) a DC (development) center; 
 osobnímu koučování manažerů;  
 poradenství. 

Nabízím spolupráci s uplatněním komplexního a koncepčního přístupu, který oceníte při 
vícenásobné a úzké spolupráci. 

Většinou, podle mých zkušeností, v praxi dochází ke kombinování více oblastí, kdy jedna podporuje 
druhou a vzájemně se prolínají. Program vždy sestavuji na základě definovaných potřeb a cílů 
zákazníků, vycházejících ze současného stavu a budoucích požadavků. 
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Přijďte i Vy se naučit praktické metody zkušených lektorů a využít je ve své praxi. Přihlásit se 

můžete prostřednictvím elektronického formuláře na našich webových stránkách, 

www.pma.cz, nebo vyplněním přihlášky níže a jejím zaslání na adresu info@pma.cz. 

 

Těšíme se na viděnou.   

     

Název semináře: Talent – příležitost pro firmu 

 

Cena semináře: 4.900,- Kč/na účastníka 

Místo konání:   Praha (bude upřesněno).  

Semináře jsou vždy od 9,30 do 16,00 hodin. 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: info@pma.cz 

Registraci vám zpětně potvrdíme do naplnění kapacity sálu.  
 

1. Titul, jméno, příjmení    

Pracovní pozice   

2. Titul, jméno, příjmení    

Pracovní pozice   

Společnost a fakturační 
adresa 

  

IČ    

DIČ    

e-mail   

telefon   

 

Přihláška  

http://www.pma.cz/
mailto:info@pma.cz
mailto:info@pma.cz

