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tento dokument je nezávaznou obecnou nabídkou 

Poradenský paket 

Výměna managementu nebo nástupnictví ve firmě 

Kdy jej využijete? 

 Připravujete se k zásadním personálním změnám ve vedení firmy 

 Chystáte se firmu předat mladší generaci a nevíte, jak to „zvládnou“ zaměstnanci 

 Potřebujete vysvětlit a prosadit personální změnu tak, aby ji vaši lidé přijali a potřebujete, aby ji ten, 
koho se týká dokázal správně „prodat“ 

Personální změny v managementu jsou součástí života každé firmy, ale je nezbytné umět je vysvětlit a předat
zaměstnancům.  Management  se  musí  umět  představit,  získat  zájem  a  důvěru  zaměstnanců,  „prodat“  své
záměry tak, aby získal lidi ve firmě na svou stranu. Systematicky vám s tímto procesem pomůžeme. 

Co obsahuje? 

 Analýzu a vyhodnocení situace; zjistíme, jak moc připravovaná změna zasáhne do stavu zaměstnanců
ve firmě. Najdeme potenciální rizika, silné i slabé stránky změny. 

 Navrhneme nejvhodnější  strategii  a  taktiku  jak  připravovanou  změnu  načasovat,  provést,  a  jak  ji
komunikovat zaměstnancům, aby se minimalizovala rizika, a aby ji zaměstnanci přijali za vlastní, aby
proběhla hladce a bez konfliktů 

 Připravíme  taktické  kroky  pro  komunikaci  a  prosazení  výměny.  Proškolíme  dotčené  manažery  v
komunikaci s podřízenými, ukážeme a vysvětlíme, jak s nimi mluvit, jak jim předat svou vizi a jak je
zbavit obav 

 Pomůžeme najít spojence a další užitečné osoby mezi zaměstnanci a zapojit je do procesu výměny.
Pomůžeme k tomu efektivně využít přirozených procesů uvnitř firmy

Hlavní přednosti pro vás

 Předání zodpovědnosti proběhle hladce a bez konfliktů za odborné asistence Firemního sociologa® 

 Je profesionálně řízeno a naplánováno, je proaktivně komunikováno s lidmi 

 Celý proces máte plně pod kontrolou a probíhá dle „vašich not“ 

Nároky a náklady

Délka projektu se liší  podle jeho konkrétního rozsahu, orientačně je třeba počítat se 3 – 4 měsíci  Finanční
náročnost je okolo 15ti dnů 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 

Základem efektivního vedení není moc, ale důvěra
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