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STRATEGY, INNOVATION & LEADERSHIP
ACADEMY ON-LINE
1. trimestr : březen – červen 2022
AUTENTICKÉ TRANSFORMAČNÍ VŮDCOVSTVÍ, ROZVOJ VŮDČÍCH
ZPŮSOBILOSTÍ PRO ÉRU DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
Interaktivní workshopy na platformě Cisco Webex
Program #DigiLeaderSM vzniká jako odezva na požadavek klientů a účastníků
programu #InterLeader® 2020-21 na kratší on-line verzi rozvojového programu
v oblasti strategického myšlení, digitální transformace, řízení inovací a změn,
obchodních modelů digitální ekonomiky, rozvoje digitálně podporovaných
vůdčích
způsobilostí
a
transformace
firemní
kultury.
Více
na
https://www.interleader.cz/digileader/
CÍL:
Umožnit zapojení většího počtu lídrů a manažerů do časově a finančně méně
náročného projektu #DigiLeaderSM, který selektivně zprostředkuje know-how
inovativního programu #InterLeader® on-line formou.
Připravujeme ve spolupráci se společností Cisco Systems při využití jejího
špičkového videokonferenčního systému a kolaborační platformy Webex.
ROZSAH:
18 půldenních modulů rozčleněných do 3 trimestrů.
1. trimestr: Šest čtyřhodinových on-line modulů v měsících březen – červen 2021,
zahájení 30.3. 2021
TÉMATA PRVNÍHO TRIMESTRU:
TÉMA

LÍDŘI
PROGRAMU

TERMÍN

#1

Dovednostní ekonomika a exponenciální vůdcovství

Jan Zadák

30.3. 2021, 9:00-13:00

#2

Leadership Everywhere

#3

Inspirativní vůdčí styl @ Silicon Valley

#4

Autentické vůdcovství : důvěra, partnerství

#5

Digitální transformace, sdílená a platformová ekonomika

#6

Inventika® pro agilní týmy a digitální transformaci

Ondřej Landa
Taťána le Moigne
Jan Zadák
Ondřej Landa
Martin Gebauer
Jan Zadák
Ondřej Landa
Martin Fritz

13.4. 2021, 9:00-13:00
27.4. 2021, 9:00-13:00
18.5. 2021, 9:00-13:00
1.6. 2021, 9:00-13:00
15.6. 2021, 9:00-13:00
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PROFIL PROGRAMU #DigiLeaderSM – 1. trimestr


Modul #1

Dovednostní ekonomika
a exponenciální
vůdcovství
(Jan Zadák)
úterý, 30 března 2021
9:00-13:00

Modul #2

Leadership everywhere
(Ondřej Landa)
úterý, 13. dubna 2021
9:00-13:00

Globální digitální svět, jeho transformace a nové příležitosti
pro rozvoj businessu
 Vytváření udržitelné vize, strategie a leadership agendy
 Strategický leadership - konceptuální model
 Dlouhodobý rozvoj a formování firemní kultury
 Vytváření a rozvoj klíčových schopností a dovedností pro
dlouhodobě udržitelný úspěch
 Exponenciální firma, exponenciální vůdcovství
Key transformational impact :
Ucelená koncepce strategického, praktického, udržitelného vedení a
rozvoje vysoce výkonných týmů, byznysů, firem
 Global Peter Drucker Forum, říjen 2020
 "Plebejské" vůdcovství
 Vůdčí potenciál v síťové ekonomice
 Profil vůdčí orientace - strukturovaná sebereflexe, osobní rozvoj
 Dimenze vůdcovství - strukturovaná sebereflexe, osobní rozvoj
 Sebepojetí lídra, hodnotové krédo vůdčí osobnosti
 Akční plán rozvoje vůdčího potenciálu (M.Kami-O.Landa)
Key transformational impact :
Posílení uvědomělé vůdčí orientace účastníků, cílený (sebe)rozvoj
hodnotově ukotveného vůdčího potenciálu

Modul #3





Inspirativní vůdčí styl @
Silicon Valley



(Jan Zadák)
úterý, 27. dubna 2021
9:00-13:00



Key transformational impact :
Poznání špičkové praxe inspirativního leadershipu při využití potenciálu
nových technologií, inovací a byznys modelů


Modul #4

Autetické vůdcovství :
důvěra, partnerství
(Ondřej Landa)

úterý, 18. května 2021
9:00-13:00

Lídři digitální revoluce - best practices, zkušenosti, inspirace
Apple : Inspirační leadership v akci - S. Jobs, J. Sculley, T. Cook
Microsoft : od PC ke globálnímu leadershipu - B. Gates, S.
Balmer, S. Nadella
Google : Digitální ekonomika & surveillance economy - L. Page &
S. Brin, S. Pinchai
Amazon : Prostřednictvím on-line inovací k exponenciálnímu
růstu : J. Bezos




Transformační vůdcovství a kultura trojí disciplíny

Řízení změn - profil klíčových kvalit špičkového vůdcovství
Dynamika důvěry : Tři nezbytné a postačující podmínky podle
Carla Rogerse
 Vůdcovství pro krizové situace
 Realistický optimismus a jeho kultivace
Key transformational impact :
Cílevědomé budování důvěry a autentických partnerských vztahů jako
klíčové kvality špičkového vůdcovství
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Modul #5
Digitální transformace,
sdílená a platformová
ekonomika
(Jan Zadák)
úterý, 1. června 2021
9:00-13:00







Key transformational impact :
Systémové pojetí udržitelné digitální transformace firmy, její propojení s
inovacemi a rozvojem obchodního modelu firmy



Modul #6

Inventika® pro agilní
týmy a digitální
transformaci
(Ondřej Landa)
úterý, 15. června 2021
9:00-13:00

Udržitelná strategie a realizace digitální transformace
Transformace a inovace obchodních modelů
The digital transformation playbook - David L. Rogers
Platform Revolution: G. G. Parker, M. Van Alstyne, S. P.
Choudary
Vedení a realizace digitální transformace - digital transformation
playbook

Inventika - operační mechanismus tvořivosti, algoritmus
tvůrčího řešení problémů
Inventická analýza a redefinice problému pro jeho týmové
kreativní řešení




Inventické role, techniky a nástroje umocněné tvořivosti
Tvůrčí úlety, bisociace - asociativní kreativita, out-of-the-box
thinking
 Konstruktivní odezva : Pozitivní myšlení a kreativní konsensus v
akci
 Inventika pro agilní týmy a digitální transformaci - vzorové tvůrčí
řešitelské zasedání
Key transformational impact :
Osvojení Inventiky jako vysoce účinné formy a metodiky tvůrčí týmové
práce umocňující agilní transformaci firemní kultury

VARIANTY zapojení firmy do programu DigiLeaderSM
Pro standardní a menší firmy
Varianta DOUBLE : 2 místa v každém ze 6 modulů trimestru 12 user sessions
Varianta MINI : 4 místa v každém ze 6 modulů trimestru
24 user sessions
Pro větší „síťové“ firmy
Varianta MIDI : 8 míst v každém ze 6 modulů trimestru
Varianta MAXI : 12 míst v každém ze 6 modulů trimestru

48 user sessions
72 user sessions

NOMINACE :
(a) BUĎ každý nominovaný účastník absolvuje všech 6 modulů (doporučená varianta)
(b) NEBO pro každý modul jsou nominováni různí účastníci podle jejich konkrétní potřeby,
disponibility, motivačního účinu
(c) NEBO hybridní varianta - částečně (a), částečně (b)

VLOŽNÉ (ceny za každý jednotlivý trimestr bez DPH) :
POČET ÚČASTNÍKŮ

VLOŽNÉ

Varianta DOUBLE (2 místa)
Varianta MINI (4 místa)
Varianta MIDI (8 míst)
Varianta MAXI (12 míst)

67 500 Kč
132 000 Kč
240 000 Kč
324 000 Kč

za 12 user sessions
za 24 user sessions
za 48 user sessions
za 72 user sessions

Cena/modul/osobu
5 625 Kč
5 500 Kč
5 000 Kč
4 500 Kč
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REGISTRACE :
E-mail : Zaslat krátké sdělení na adresu dorotea@inventa.cz nebo landa@inventa.cz
Kontaktní formulář : Vyplňte laskavě na záložce PŘIHLÁŠKA programu InterLeader-DigiLeader
https://www.interleader.cz/prihlaska/

DigiLeaderSM - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQs) :
Jaké jsou klíčové přínosy programu DigiLeaderSM ?




Uvědomělé přijetí / osvojení si specifické vůdčí orientace : angažující se,
sebemotivovaná spoluodpovědnost, samozřejmé, aktivní, uvědomělé “situační”
(situation-specific) přijímání rozmanitých (10) vůdčích rolí a jejich inspirované /
dovedné naplnění
Posílení autentického partnerství účastníků v úsilí vedení firmy při odstraňování
překážek “změny systému” s minimálním rizikem a maximální efektivností urychlit
realizaci sdílené vize digitální transformace

Pro jaký specifický firemní kontext je program DigiLeaderSM vhodný ?
Především pro ty firmy a organizace, které sdílejí tato základní východiska a akcenty :








Leadership everywhere („shared and servant leadership“) = prostor pro proaktivní
zapojení každého jednotlivce a všech týmů, iniciativní přejímání vůdčí role, jak třeba a
jak možno
Důraz na vůdcovství a klíčové dovednosti pro digitální transformaci (proto InventaSilicon Valley Program in Strategy, Innovation & Leadership)
Rozvoj organické proinovační firemní kultury jako dominantní („all-permeating“)
kvality a aspirace transformace a rozvoje

Jaká je minimální kritický počet účastníků pro účinný přenos know-how a
zkušeností z programu DigiLeaderSM ?
Doporučujeme tento přístup :
 Zapojit alespoň 8, lépe 12 klíčových osobnosti, neformálních autorit, opinion makers
(„influencers“)
 Soustředit se na vybranou oblast businessu, resp. klíčovou část organizace, vybrat
Core Team pro tuto oblast a zvolit DigiLeaderSM jako základní leadership průpravu
tohoto core týmu
 Realizovat podpůrný přenosový program :
o DigiLeader-sharing stand-ups, využít materiálů, které účastníci programu
obdrží
o Založit osobní (nebo lépe týmový) akční plán SUSTAIN-ENHANCE-INTRODUCETRERMINATE
o Vést absolventy k odpovědnosti za angažovaný přenos poznatků a organický
rozvoj agilní kultury (veřejné „závazky“, osobní OKRs, ….)

