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      tento dokument je nezávaznou obecnou nabídkou  

Poradenský paket  

  Příprava nového manažera – zvládání práce s lidmi   

 
Kdy jej využijete?  

• Máte nově povýšeného manažera anebo se chystáte povýšit pracovníka do manažerské funkce 

• Připravujete se na manažerskou zodpovědnost  

• Přicházíte do kontaktu s podřízenými po delší době a potřebujete si osvěžit praxi leadershipu   

Práce managementu je nevyhnutelně práce s lidmi. Řada manažerů se do funkce dostává na základě odborné 

kvalifikace a předpokládá se, že vedení podřízených zvládnou automaticky, což se jim nepodaří. Nového manažera 

krok za krokem provedeme jeho možnostmi a povinnosti, naučíme ho zvládat standardní úkoly leadershipu a 

vybrané mimořádné situace. Čistě, věcně, prakticky a bez příkras. 

 

Co obsahuje?  

• Analýzu situace: posoudíme situaci a možnosti konkrétní osoby a navrhneme pro ni individuální program 

podpory  

• Proškolení základních dovedností manažera: úkolování, kontrola a vyhodnocování práce, vyjednávání, 

přesvědčování, komunikace negativních informací, chválení a kritika  

• Podporu a kontrolu manažera v průběhu jeho zapracování formou osobních setkání a online prostředků, 

asistenci při řešení situací, ve kterých musí zvládat podřízené a kolegy, případně další osoby  

• Benchmarking a vyhodnocení zapracování manažera, proškolování pokročilých technik vedení a 

dovedností potřebných pro ty specifické situace, se kterými se setkává ve své praxi   

Hlavní přednosti pro vás 

• Efektivně fungující manažer představuje pro firmu přínos a současně úsporu nákladů. Lidé s ním 

spolupracují a neutíkají od něj 

• Manažer je připraven na běžné a mimořádné situace, se kterými se setká ve své praxi; předejte se 

omylům které mohou představovat zbytečné náklady  

• Program představuje investici do manažera, která zvýší jeho loajalitu firma  

Nároky a náklady 

Typický projekt trvá 4–6 měsíců od schválení jeho obsahu po vyhodnocení závěru, po kterém obvykle následuje 

fáze dlouhodobé nepravidelné podpory manažera.  Finanční náročnost je mezi 8–20 dny 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   
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