
 

Základem efektivního vedení není moc, ale důvěra 
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tel.+420 731 782 385 

 
      tento dokument je nezávaznou obecnou nabídkou  

Poradenský paket  

 Komunikace akvizice, fúze, nebo radikální změny zaměstnancům 

 
Kdy jej využijete?  

• Firma připravuje nebo již zažívá zásadní organizační změnu; akvizici, fúzi, změnu vlastníka, radikální 

změnu organizační struktury, rebranding…  

• Je potřeba tuto skutečnosti komunikovat a vysvětlit zaměstnancům. Je potřeba, aby neměla vliv na 

jejich výkonnost, nedošlo k nechtěným odchodům, nešířil se negativismus a lidé pracovali co nejlépe 

• Je potřeba se připravit na jejich odpor a efektivně jej zvládnout  

Zásadní organizační změny v životě firmy mají dopad na její zaměstnance. Podcenění tohoto dopadu může vést 

k značným ekonomickým ztrátám v podobě odchodů klíčových lidí, snížení výkonnosti, zvýšení nemocnosti a 

úrazů, snížení kvality práce. Pomůžeme vám změnu komunikovat tak, že pro vaše zaměstnance nebude 

představovat zátěž.  

 

Co obsahuje?  

• Analýzu situace a vyhodnocení jejího obrazu v očích zaměstnanců. Analýzu rizik  

• Výběr a volbu optimální komunikační strategie a volbu nástrojů pro komunikaci situace zaměstnancům. 

Vytvoření konkrétního postupu „kuchařky“ a akčního plánu komunikace  

• Zvolení nástroje pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity komunikace  

• Podporu a asistenci interním složkám firmy a případné zapojení specialistů na interní marketing  

 

Hlavní přednosti pro vás 

• Profesionálně a bezpečně vás provedeme procesem komunikace zásadní změny zaměstnancům, za 

pomocí vyzkoušeného a ověřeného postupu připraveného na míru vaší firmy.  

• Vyhnete se většině nežádoucích jevů spojených se strachem a obavami zaměstnanců z velkých změn  

• Získáte dobrý komunikační základ pro další práci se zaměstnanci po úspěšném absolvování změny  

 

Nároky a náklady 

Typický projekt trvá 5 měsíců od schválení jeho obsahu po vyhodnocení závěru. Finanční náročnost je okolo 15 

dnů práce s klientem (cena za Poradenský den je individuální a pohybuje se okolo 25 000 Kč). Pokud potřebujete 

pouze dílčí pomoc, můžete si objednat poradenský den na kterékoli konkrétní téma a další části paketu dle 

potřeby a vaší situace.  

 

Další informace  

Vám poskytne PhDr. Vojtěch Bednář, tel. 731 782 385, e-mail: vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz   

mailto:vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

