
CERTIFIKAČNÍ
TALENTOVÝ
VÝCVIK 2023
Staňte se expertem na práci s talenty.
#InpramCertifiedTalentCoach



CELKOVÁ CENA:

Inpram Certified Talent Coach

Lektoři, konzultanti,
kteří by se rádi rozvíjeli

v tématice

Lídři a manažeři
týmů a pracovních

skupin

HR a zástupci
organizací, kteří aktivně

budují týmovou
a firemní kulturu

osobní CliftonStrengths 34
test s konzultací

6 konzultací s klienty včetně
zpětné vazby od jednotlivých klientů

6 dnů Talentový a hodnotový výcvik
+ digitální aplikace s metodikou
(doporučen modul „Kouč“ na 2 roky)

závěrečná certifikační konzultace
s Gallup certifikovaným koučem

Krok 1

Krok 3

Krok 2

Krok 4

Pro koho je výcvik určenPodmínky udělení
certifikace platné 2 roky

za certifikační výcvik:

73 400 Kč bez DPH / os.



• aplikovat metodiku CliftonStrengths v osobnostním rozvoji jednotlivců a týmů

• vést talentovou konzultaci a interpretovat talentový profil

• aplikovat využití talentů při dosahování osobních a pracovních cílů

• používat praktické nástroje pro osobní růst, týmovou spolupráci a zvyšování angažovanosti

INPRAM CERTIFIED TALENT COACH

• Každý měsíc 60 min online sdílení nejlepší praxe s manažery,
konzultanty a kouči z ČR a SK.

• Prohlubování znalostí v talentové metodice, nástrojích
a nejnovějších výzkumech.

Podpora certifikovaných talentových koučů a konzultantů

• ambasadory a konzultanty metodiky CliftonStrengths a Barrett Values Centre uvnitř organizace

• leadery, kteří umí využít znalost silných stránek k lepší produktivitě a efektivitě v týmu

• metodiku a nástroje pro efektivní transformaci směrem k využívání silných stránek

Co se naučí absolvent

Co získá firma



Změříme vaše talenty
Začínáme

S pomocí nástroje CliftonStrengths 34 otestujeme vaše talenty, najdeme
vrozený potenciál a naučíme vás využívat vaše silné stránky.

Během osobní konzultace s expertem na CliftonStrengths metodiku
rozvinete své talenty do silných stránek, naučíte se kompenzovat své
slabé stránky a nastavíte si osobní rozvojový plán.

za test a 90 min. konzultaci:

7 900 Kč bez DPH / os.

POLOŽKOVÁ CENA:

Kdykoliv a kdekoliv budete mít online přístup ke svým talentům
a rozvojovému plánu skrze webovou aplikaci.

Test

Konzultace

Rozvojový plán



Talentový
a hodnotový
výcvik

Pokračujete výcvikem



Obsah
TALENTOVÝ A HODNOTOVÝ VÝCVIK

Hodnoty a firemní kultura 2 DNY

Silné stránky v leadershipu 1 DEN

Talentový koučink a konzultace 2 DNY

Práce s talenty v týmu 1 DEN

Není podmínkou jednotlivé výcviky navštívit ve zde zobrazené posloupnosti.

(celkem 6 dnů)



1 . DEN

Silné stránky v leadershipu
TALENTOVÝ A HODNOTOVÝ VÝCVIK

• Kompetenční přístup Inpram

• Základy talentové psychologie - co je to úspěch

• Význam talentových skupin

• Projevy jednotlivých talentů v pozici zvládnutých a nezvládnutých
silných stránek

• Detailní charakteristika jednotlivých talentů

CliftonStrenghts talenty a kompetenční model

8 250 Kč bez DPH / os.POLOŽKOVÁ CENA ZA 1 DEN:

(celkem 1 den)



1 . DEN 2. DEN

Talentový koučink a konzultace
TALENTOVÝ A HODNOTOVÝ VÝCVIK

(celkem 2 dny)

• Využití GROW modelu při vedení konzultace

• Aplikační talentová konzultace

• Konzultace a práce se slabými talenty

• Konzultace a práce se středovými talenty

• Metodika úvodní konzultace

• Detailní charakteristika jednotlivých talentů

• Kompetenční přístup Inpram

• Základy talentové psychologie - co je to úspěch

• Význam talentových skupin

• Projevy jednotlivých talentů v pozici zvládnutých a
nezvládnutých silných stránek

• Detailní charakteristika jednotlivých talentů

Konzultační praxe Určení vítězné strategie

16 500 Kč bez DPH / os.POLOŽKOVÁ CENA ZA 2 DNY:



1 . DEN

8 250 Kč bez DPH / os.POLOŽKOVÁ CENA ZA 1 DEN:

Práce s talenty v týmu
TALENTOVÝ A HODNOTOVÝ VÝCVIK

(celkem 1 den)

• Praktické ukázky práce s týmovým gridem v online talentové aplikaci

• Kompenzace slabých stránek v týmu a řešení konfliktů

• Talentová vítězná strategie týmu

• Týmové nástroje, Johariho okno, The best of us

• Řešení blind-spotů týmů a sestavování talentových týmů

Práce s talenty v týmu



1 . DEN 2. DEN

Hodnoty a firemní kultura
TALENTOVÝ A HODNOTOVÝ VÝCVIK

(celkem 2 dny)

• Mentální a emoční projevy osobních
hodnot - ledovec motivů

• Práce s osobními hodnotami v klíčových životních rolích

• Hodnotový rámec pro emoční a psychickou stabilitu

• Základní pilíře budování angažovanosti a motivace

• Využití rozdílností členů týmu k budování unikátní
konkurenční výhody

• Co při spolupráci zažíváme a co bychom zažívat chtěli

16 500 Kč bez DPH / os.POLOŽKOVÁ CENA ZA 2 DNY:

Barrett model - význam osobních
hodnot pro vzorce rozhodování

Barrett model - vliv osobních
a týmových hodnot na pracovní prostředí



Rozvojová
digitální
aplikace

Softwarová podpora

na vaší cestě



ROZVOJOVÁ DIGITÁLNÍ APLIKACE

• Modul Akční plán a Modul Týmy

• Možnost neomezeného počtu týmů s neomezeným počtem členů

• Databáze metodiky CliftonStrengths

• Online komunitní komentáře

Každodenní využívání svých talentů
a budování silných stránek

Funkce rozvojové aplikace

Přehled Vašeho týmu nebo klientů na jednom místě

Výsledky Vašeho
talentového testu

Charakteristiky
jednotlivých talentů

Interaktivní část k nastavování
Vašeho osobního růstu

Členství v Inpram
talentové komunitě



Moduly rozvojové aplikace
ROZVOJOVÁ DIGITÁLNÍ APLIKACE

Akční plán
Modul Týmy je nástavbou modulu

Akční plán v talentové aplikaci.
Modul týmy nabízí možnost pracovat

se členy vašich týmů, nahlížet do
jejich talentových profilů, vytvářet
týmové gridy a sdílet je s celým

týmem. Mimo to vám umožňuje práci
s akčním plánem členů týmu

a obsahuje manažerský modul
"jak vést člověka se silným talentem".

Modul Akční plán je doživotní
předplatné Inpram talentové aplikace

a získá jej každý,
kdo si zpracuje test silných stránek

Gallup CliftonStrengths® 34.
Modul Akční plán obsahuje sadu
doporučených akčních kroků,
jak talenty rozvíjet. Dále nabízí
možnost akční kroky sledovat

a vytvářet.

Modul Kouč je nástavbou modulu
Týmy v talentové aplikaci a je

nejobsáhlejším modulem.
Modul Kouč nabízí kompletní know

how Gallupu k jednotlivým talentům.
Je velkou oporou pokud chcete

talenty lidí rozvíjet z pozice kouče
a konzultanta. Jeho roční předplatné

je součástí Inpram Certified
Talent Coach.

Týmy Kouč



CERTIFIKACE

Cena: 8 000 Kč bez DPH / os.

Talentové konzultace s klienty

Odvedení 6 talentových konzultací nad talentovým profilem CS34 a získání
zpětných vazeb od klientů vyplněním „Inpram feedback dotazníku“.

Prohloubení osobní praxe a zkušeností

Absolvování hloubkové konzultace a testování znalostí
CliftonStrengths metodiky. Udělení certifikace
certifikovaným Gallup Strengths koučem.

Závěrečná certifikační konzultace

Strengths Based Coaching s Gallup
certifikovaným koučem (120 min.)

Na závěr



CERTIFIKACE

Podmínky pro obnovení certifikace

• investicí 16 000 Kč bez DPH uchazeč získává modul Kouč v aplikaci na další 2 roky, přístup
do komunity certifikovaných koučů ke sdílení nejlepší praxe zkušeností z vedení konzultací
a prohlubování práce s talenty

• uchazeč dále získává možnost výběru 1 vzdělávacího dne z nabízených tréninků zdarma

Obnovení certifikace je velmi důležité pro udržování a zvyšování kvality
práce konzultantů a koučů. Vždy budete u zdroje nejnovějších informací
a budete těžit ze sdílení zkušeností profesionálů. Chceme vám pomoci ve
vašem profesním růstu a současně doručovat tu nejvyšší hodnotu klientovi.

Co to obnáší a přináší:

během dvou let absolvovat
prohlubující tréninky v rozsahu 2 dnů

6 konzultací s klienty včetně zpětné
vazby od jednotlivých klientů

zapojení se do Inpram komunity certifikovaných
koučů, alespoň 10 hod aktivního zapojení za 2 roky

aktivní digitální aplikace modul “Kouč“
po dobu platného certifikátu



Obsah pravidelných setkání
• 1 x měsíčně 60 min online setkání Inpram talentové komunity – novinky z výzkumů Gallup,
sdílení zkušeností, metodická okénka práce s talenty

• 1 x měsíčně 60 min setkání certifikovaných konzultantů a koučů - sdílení zkušeností
a prohlubování praxe používání talentové metodiky a nástrojů do denní praxe klientů.

Inpram Certified Talent Coach

BONUS podpora pro aktivní
certifikované kouče

Inpram talentová komunita:

doživotně ZDARMA

Doživotní členství v Inpram
talentové komunitě
Jste nebo budete nositeli myšlenky práce s talenty nebo sami chcete pracovat
na svých talentech a sdílet své výsledky a rozvoj s podobně smýšlející komunitou.

Konzultanti CliftonStrengths, talent management
specialisté, personalisté, manažeři, koučové

využívající talentové testy a jiní talentoví nadšenci.

Pro koho je komunita určená?

Přidej se!



Staňte se expertem na práci s talenty.

+420 731 031 483

dominika.sucha@inpram.cz

Dominika Suchá

Kontakt

Jdeš do toho s námi?


