
Disruptive Leadership Inside Out

3x individuální setkání 
s mentory a lídry 

programu

pro každého účastníka
(90 min.)

8x celodenní workshop,

skupina 15 účastníků

Seniorní lídři dnes stojí před výzvou transformovat firmy na 
digitální ekonomiku a nové způsoby práce. Než ale začnou 
se změnami uvnitř firmy, musí začít se změnami u sebe 
samých. Program kombinuje vlastní seberozvoj s rozvojem 
firmy, a to prostřednictvím nových poznatků a trendů ze 
světa businessu, technologií a psychologie.

Nejbližší termín: 

jaro 2023

Pro koho:

TOP management

Délka programu: 

8 měsíců

Počet účastníků:

15

Program opravdu dokázal disruptovat moje myšlení. Uvědomil 
jsem si, jak velmi důležité je věci zkoušet, pilotovat nové 
projekty, design thinking a také jak je důležité, aby byl lídr vidět. 
V rámci programu jsem si dokonce odpilotoval projekt, který 
jsme ve firmě skutečně implementovali. A to už vůbec nemluvím 
o naprosto skvělé příležitosti networkingu se skupinou 
inspirativních lídrů a lektorů projektu.

“

1x Test Talentové
Dynamiky

pro každého 
účastníka

#inovace #disruptivnitechnologie #exponencionalnirust

Martin Záklasník, ex-CEO E-ON
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Patříme mezi 10 nejlepších
firem zaměřených na leadership 
v Evropě 2020

Nejinovativnější Leadership 
společnost v České 
republice 2021



Registrace a informace
Pokud se chcete registrovat nebo se o programu 
dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Jitka Houzarová: jitka.houzarova@atairu.com,    

+420 732 932 613

Investice
Cena za účastníka: 135 000 Kč (bez DPH)

Setkání první (2 dny po sobě) 

MTP & Exponenciální business modely

Den #1: Pohled dovnitř
Den #2: Základy digitální ekonomiky

Setkání druhé (2 dny po sobě) 

Design thinking & Inovace

Den #1: Kreativní prostředí pro inovace 
a nové generace
Den #2: Design thinking & Prototyping

Setkání třetí (2 dny po sobě) 

Vedení firmy i lidí v komplexním prostředí

Den #1: Jak pracovat sám se sebou ve světě 
nových výzev  

Den #2: Jak využít neurovědu při složitém 
rozhodování

Setkání čtvrté (2 dny po sobě) 

Nové technologie & Virtuální realita

Den #1: Jak zakomponovat technologie 
do fungování firmy
Den #2: Práce se strachem

Přehled workshopů a témat

Pavel Kysilka

Founder 6D, ex-CEO Česká 
Spořitelna, Former Governor 

Czech National Bank

Radka Dohnalová

Founder & CEO ATAIRU, 
ex-McKinsey, ex-UN WFP

Petr Beneš

Founder 6D, ex-CIO Česká 
Spořitelna and GE Money, 

Startup Mentor UP21, 
Startupyard

Programem vás provedou
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