












V naší společnosti jsou ženy zastoupe-
ny z více než dvou třetin a také tvoří 
více než polovinu vedení našeho 

centra, takže jejich podporu vnímám jako důležitou. Mám 
ve svém týmu talentované manažerky, které ovšem v roli 
manažerek nejsou příliš dlouho. Rád bych je tímto 
rozvojovým programem posunul a pomohl jim rozvinout 
jejich schopnosti a zvýšit sebevědomí.

„Do rozvojového programu pro ženy 
jsem  se přihlásila v době, kdy u mě 
nastala změna v pracovním zařaze-

ní. Měla jsem tak díky nové pozici zodpovědnost nejen za 
sebe a svou práci, ale i za tým, který mi byl svěřen. 
Program mi přinesl vhled do nových oblastí, se kterými jsem 
se zatím neměla možnost setkat a také jsem načerpala 
inspiraci od zajímavých žen - účastnic, které už 
v manažerské roli mají své zkušenosti. 

making waves

NLC (Noctilucent cloud) je zvláštní druh 
oblačnosti, které se podle její nevšední 
doby viditelnosti říká noční svítící oblaka. 

Jde tedy o vzácný úkaz, podle kterého jsme 
pojmenovaly i tento vzácný program. Přijměte 
tedy mé srdečné pozvání do dalšího běhu 
programu, kterému účastnice mimo jiné říkají 
„psychické wellness“. 

Markéta Gabzdyl Tichá  
Zakladatelka Cloud 9 Institute

Program intuitivního 
leadershipu pro ženy

NLC PROGRAM 2023

HODNOCENÍ PROGRAMU

CÍLOVÁ SKUPINA 

• Ženy na postech středního managementu 

• Ženy na různorodých manažerských postech 

• Ženy na klíčových postech nemanažerského 

charakteru

Roman Pavloušek 
General Manager 
Atlas Copco

Petra Nesvadbová 
HR manažerka 
Atlas Copco
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DETAILY K PROGRAMU

Markéta  
Gabzdyl Tichá 
Koučka, Gallup 

Certified Strengths 
Coach

JAKÉ HODNOTY VYZNÁVÁTE A JAK URČUJÍ VAŠE ROZHODOVÁNÍ

13.4.2023 8 hod. osobně

Workshop: Pochopíte své vlastní 
hodnoty, jak jsou propojeny s 
hodnotami organizace, ve které 
pracujete a jak vaše hodnoty 
působí jako kompas ve vašem 
životě.

25.4.2023 3 hod. online

Webinář: Zjistíte, jak s hodnotami 
pracovat a jak vám mohou být v 
životě kompasem při hledání té 
správné cesty.

do 10.5.2023 1 hod. online Individuální koučink

OSOBNÍ LEADERSHIP STYL A JAK HO MŮŽETE BUDOVAT

11.5.2023 8 hod. osobně
Workshop: Poznání osobního 
leadership stylu, jak jej 
komunikovat a využívat naplno.

23.5.2023 3 hod. online Webinář: Osobní image a oděvní 
styl v praxi

do 12.6.2023 1,5 hod. online Profil CliftonStrengths for Managers 
a konzultace výsledků s koučkou

Jana 
Demjanová 

Odbornice na 
psychologii 
osobnosti

OBSAH PROGRAMU

HLAVNÍ LEKTORSKÝ 
TÝM

VAŠE SILNÉ STRÁNKY A JAK JE MŮŽETE ROZVÍJET

do 22.2.2023 1,5 hod. online Test CliftonStrengths 34 a 
konzultace výsledků s koučkou

7.3.2023 8 hod. osobně
Workshop: Poznáte své silné 
stránky a jak můžete 
maximalizovat svůj potenciál.

23.3.2023 3 hod. online
Webinář: Intenzivně zapracujete 
na svých silných stránkách a 
vytvoříte si rozvojový plán.

do 12.4.2023 1 hod. online Individuální koučink

Cena kurzu zahrnuje: 
• 3 celodenní workshopy,  
• 4 půldenní webináře,  
• 4 individuální koučinky, 
• networkingové aktivity, 
• 2 testování CliftonStrenghts, 
• rozvojové karty Cloud 9 Institute. 

Cena celkem:  
66 000 Kč bez DPH (79 860 Kč s DPH)

Přihlášení a platba za účastnici 
musí proběhnout nejpozději 14 
dnů před zahájením programu. 
Přihlášky posílejte na e-mail: 
info@cloud9institute.cz, předmět: 
NLC program registrace.

i

Program probíhá online (4 skupi-
nová setkání a koučinky) a osobně   
v Brně (4 setkání) nebo dle epide-
mické situace pouze online. Více 
informací ke kurzu vám poskytneme 
na telefonu +420 703 140 655. 

DETAILY  
K REGISTRACI

NETWORKING A ÚVOD DO PROGRAMU

23.2.2023 3 hod. online Zahájení NLC programu: Budování 
vztahů, seznámení skupiny, kick off

ZÁVĚR PROGRAMU

13.6.2023 3 + 3 
hod. osobně

Závěrečné setkání: Shrnutí všech 
modulů, vypracování osobního 
leadership profilu, networking.

Přihlášky

Cena

Formát a informace
JSME CERTIFIKOVANOU AUTORITOU             

NA METODIKU CLIFTONSTRENGTHS          
OD GALLUP, KTEROU V PROGRAMU 
VYUŽÍVÁME.

mailto:nlc@cloud9institute.cz

