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VEDENÍ VZDÁLENÝCH TÝMŮ



… pracují  
odkudkoliv 
na světě… 

Představte si, 
že vaši lidé…



… a přesto se cítí dobře  
vedeni a neztrácejí chuť  

do práce ani pocit  
sounáležitosti  
s vaší firmou.   

… jsou rozprostřeni 
po celé republice, 

na všech pobočkách 
nebo doma… 



Ano, 
Pokud… 

… máte ve firmě  
dostatek manažerů,  

kteří umějí řídit  
vzdálené týmy. 

díky kvalitnímu vedení vzdálených 
týmů vaše firma získá: 

➤	 Více vědomých, angažovaných a loajálních  
 zaměstnanců 
➤ Lepší výkon díky nastavení jasných cílů 
 i pracovních procesů
➤ Vyšší produktivitu 
➤ Časové a finanční úspory, více prostoru  
 na smysluplné aktivity   
➤ Lepší interní komunikaci a firemní kulturu  
 založenou na individuální odpovědnosti  
 a konstruktivní zpětné vazbě 
➤ Pracovní vztahy založené na důvěře,  
 ne na kontrole a mikromanagementu 
➤ Větší flexibilitu, přizpůsobivost a nadšení  
 pro změnu 
➤ Zdravější a spokojenější zaměstnance,  
 kteří prožívají větší rovnováhu mezi prací  
 a soukromým životem  
➤ Nálepku inovativní, svobodné firmy  
➤ Spolehlivé pracovníky na všech úrovních  
 ve firmě, kteří se mohou stát postupem  
 času inspirací pro své kolegy i cenným  
 zdrojem inovací 

Je to možné? 



Pak máte…
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Chcete podpořit potenciál vašich  
lidí a dopřát jim individuální  
svobodu a flexibilní práci?  

Chcete šetřit čas a peníze tím,  
že vaši lidé nebudou zbytečně  
cestovat za prací? 

Chcete efektivnější týmy, které  
skvěle fungují, přestože nesídlí  
ve stejné kanceláři?

 
 



PŘÍStuP

každý stůl je osobně facilitován  
Cristinou muntean, akreditovanou lektorkou  
komunikace, emoční a systemické inteligence  
pro leadership. 

PRoGRAm ZAHRnuJe: 

➤ Jedno celodenní školení na téma vedení  
 vzdálených týmů pro 12 lidí
➤ Personalizovaný test klíčových kompetencí  
 ve vedení vzdálených týmů, jeho interpretaci  
 a nabídku plánu individuálního rozvoje 
 pro každého účastníka 
➤ osm tříhodinových facilitovaných setkání –  
 Stoly pro 12 lidí v průběhu jednoho roku
➤ 9 h. koučinku a mentoringu online pro každého  
 účastníka v průběhu celého programu jako  
 formu podpory individuálního rozvoje
➤ neomezený přístup do diskuzní skupiny  
 stimulující inspiraci a vzájemnou podporu     
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REMOTE LEADERSHIP  
je inovativní koncept rozvoje lidí, který odpovídá jak aktuálním 
tématům, tak časovým potřebám lidí.

nový koncept umožní účastníkům strávit půl dne každý měsíc  
s dalšími jedenácti odborníky na podobné úrovni pod dohledem 
lektorky a facilitátorky Cristiny muntean nad tématy spojenými  
s vedením vzdálených týmů.  

➤ Zabývejte se pravidelně tím, co je pro  
 vás důležité.  
➤ Získejte nové poznatky v oblasti 
 komunikace na dálku a vedení vzdálených 
 týmů nejen od lektorky, ale také od stejně 
 smýšlejících kolegů. 
➤ Mějte dostatek času na sebereflexi 
 se zaměřením na témata, která jsou 
 pro vás aktuální.  
➤ Získejte zpětnou vazbu a udělejte lepší   
 rozhodnutí tím, že si necháte své nápady   
 a scénáře zrcadlit dalšími odborníky.  
➤ Komunikujte lépe s lidmi sídlícími  
 kdekoliv po celé republice. 
➤ Zvyšte úroveň pochopení celé firmy  
 porozuměním prioritám, přístupu  
 i zkušenostem vašich kolegů. 
➤ Rozšiřte svoji síť kontaktů a posilujte    
 vztahy napříč firmou. 
➤ Zvyšujte svůj vliv a připravte se  
 na budoucnost formou pochopení celé firmy 
 jako agilního mechanismu umožňujícího   
 individuální svobodu a smysl práce.     



tento program byl vymyšlen proto, aby podporoval vaše mana-
žery vzdálených týmů, aby se naučili novým věcem a inovativním 
postupům vedení nejen od externího odborníka, ale také ze zkuše-
ností vlastních kolegů v konkrétním pracovním prostředí vaší firmy.   

kLÍČoVé BeneFItY PRo VAŠI FIRmu: 

 Vědomější manažeři, kteří umějí  
 komunikovat inteligentně a vést týmy 
 navzdory jejich lokalizaci 
 Spokojenější zaměstnanci, kteří se cítí  
 kompetentně vedeni, a to navzdory místu  
 konání práce 
 Vyšší výkonnost, produktivita a loajalita  
 zaměstnanců, přístup k talentu, ať  
 se nachází kdekoliv na světě  
 Lidé a týmy, kteří se necítí izolovaní, 
 opuštění a opomenutí, ale naopak mají 
 vysokou motivaci dělat svoji práci kvalitně  
 díky efektivnímu stylu vedení 
 Silnější vztahy ve firmě, lepší interní 
 komunikace 
 Výměna nejlepších praktik a konkrétních  
 příkladů efektivního vedení vzdálených  
 týmů mezi vašimi manažery  
 Zvýšení úrovně pochopení firmy jako celku  
 napříč odděleními, zvýšení míry spolupráce  
 mezi vašimi manažery   
 Posílení kultury otevřenosti, zpětné vazby 
 a zdravé výměny názorů za účelem 
 společného růstu 
 Odolnější, konkurenceschopnější firma, 
 pro kterou je agilita práce na dálku 
 dennodenním chlebem
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dALŠÍ možnÁ témAtA: 

➤ Interní komunikace a zapojení vzdáleného  
 týmu do dění v celé firmě 
➤ Osobní branding a kariérní růst  
 pro manažery vzdálených týmů atd.  

PŘÍkLAdY témAt FACILItoVAnÝCH StoLŮ: 

➤ Jak snížit míru kontroly a budovat důvěru 
 s lidmi pracujícími na dálku 
➤ Jak sestavit kvalitní vzdálený tým 
➤ Jak nastavit individuální a skupinové cíle  
 v týmu pracujícím na dálku  
➤ Jak pěstovat kvalitní pracovní vztahy 
 navzdory vzdálenosti 
➤ Důležitost osobní komunikace  
 a pravidelných interakcí pro vzdálené 
 zaměstnance 
➤ Facilitace porad a efektivní komunikace  
 na dálku 
➤ Doporučené nástroje, procesy a postupy  
 ve vedení vzdálených týmů 
➤ Umění naslouchat a podávat kvalitní  
 zpětnou vazbu
➤ Hodnocení a měření individuálních  
 indikátorů úspěšnosti pro členy týmu atd. 



VAŠe InVeStICe: 
Celková částka: 75 000 kč/účastník

Program se může 
uskutečnit v češtině 
nebo v angličtině.

ZA tYto PenÍZe ZÍSkÁ  
kAždÝ úČAStnÍk: 

➤ 1 celodenní školení (8 h.)
➤ Personalizovaný test klíčových kompetencí  
 ve vedení vzdálených týmů, jeho  
 interpretaci a nabídku plánu individuálního  
 rozvoje 
➤ 8 facilitovaných setkání (tříhodinová setkání,  
 celkově 24 h.) v průběhu jednoho roku
➤ 9 h. individuálního koučinku a mentoringu  
 online v průběhu programu jako formu  
 podpory individuálního rozvoje 
➤ neomezený přístup do diskuzní skupiny  
 stimulující inspiraci a vzájemnou podporu 

PodmÍnkY PRoGRAmu: 

➤ Program se otevírá, pokud je naplněn  
 minimálním počtem 6 účastníků. 
➤ Maximální počet účastníků je 12. 
➤ Platit je možné nadvakrát: první část  
 na začátku, druhou v polovině programu.

Vaše platba zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a vedením školení, 
školicí materiály, facilitaci osmi stolů a 108 hodin osobního koučinku 
a mentoringu (9 h. pro každého účastníka) přímo s Cristinou Muntean. 
Platba nezahrnuje pronájem prostoru na školení či facilitované setkání  
ani občerstvení v průběhu setkání.

PRo koHo Je PRoGRAm uRČen: 

➤ Pro současné i budoucí manažery 
 vzdálených týmů 
➤ Pro vedoucí manažery poboček  
 rozprostřených po celé republice, kteří  
 jsou konfrontováni s podobnými výzvami  
 ve vedení lidí na dálku



mezi klienty Cristiny patří společnosti jako například:  

Více osobních referencí:  
http://www.cristinamuntean.com/cs/reference

+ 420 776 574 925
cm@cristinamuntean.com

ReGIStRACe: 

Moneta Money Bank 
Naspers 
Nespresso 
O2 
Plzeňský prazdroj 
Raiffeisenbank Česká republika 
RWE/Innogy 
Salesforce 
Schoenherr Legal Services 
Sprinx Systems 
Takeplace 
Taylor Wessing 
UniCredit Bank 
University of Pittsburgh v Praze  
Wrigley/Mars 
Unilever  
a další...

Alior Bank Polsko 
Avon Cosmetics 
B. Braun 
Bookhaus 
Banca Comerciala Romana Rumunsko  
Česká spořitelna 
Československá obchodní banka 
Celebrio Software 
Cream Finance 
DC Vision 
Foxconn Global Services Division 
Hay Group 
Hypoteční banka 
IBM 
IKEA Purchasing Services 
Jihomoravské inovační centrum 
Komerční banka 
Mautilus 

kdo VÁS doPRoVÁZÍ  
PRoGRAmem  
Remote LeAdeRSHIP? 

Cristina muntean: 

➤ Certifikovaná lektorka  
 komunikace, emoční a systemické  
 inteligence pro leadership 
➤ Zakladatelka společnosti  
 Media Education CEE
➤ Exekutivní koučka – absolventka školení  
 profesionálního koučinku institutu Koučink  
 Centrum Praha
➤ Certifikovaná koučka s enneagramem   
 (Enneagram in Business Network,  
 Spojené státy) a systemického koučinku  
 (Hellinger Instituut, Nizozemsko)
➤ Bývalá vedoucí českého PR Klubu 
 a marketingu výboru Americké obchodní  
 komory v České republice 
➤ Bývalá novinářka s 12 lety zkušeností 
 v českých, rumunských i mezinárodních 
 médiích
➤ Autorka e-knih Co novináři (ne)chtějí 
 slyšet, Strategická komunikace v digitální  
 době a Osobní branding pro leadership, 
 kariérní a obchodní růst 



… bojovat s tím, co je staré,  
ale soustředit celou svoji 

energii na budování  
toho nového.“ 

(Sokrates)  

„tajemství  
změny není… 



Sledujte Cristinu:


