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Poradenský paket  

  Zapracování experta – problémového pracovníka   

 
Kdy jej využijete?  

• Máte ve firmě manažera nebo specialistu, se kterým je ale obtížné vycházet jako s člověkem  

• Potřebujete tohoto specialistu sehrát s firmou a s týmem, se kterým má spolupracovat 

• Potřebujete snížit riziko, že se problémový specialista dostane do konfliktu s kolegy, nebo s klienty 

„Problémoví“ specialisté se ve firmách vyskytují velice často a manažeři si s nimi neví rady. Problémového 

specialistu ale je možné zvládnout a vytvořit podmínky, ve kterých bude pro firmu přínosem. Základem je 

zkušenost a systematický přístup.    

 

Co obsahuje?  

• Analýzu situace: posoudíme vaši konkrétní situaci a specifika experta nebo manažera se kterým 

pracujeme a firmy, ve které má fungovat  

• Navržení optimální kombinace opatření, která povedou ke stabilizaci experta na úrovni systému, 

pracovních podmínek, způsobu, kterým s expertem komunikují jeho spolupracovníci a nadřízení  

• Pomoc s prosazením systémových a signálních opatření, proškolení spolupracovníků a kolegů 

problémové osoby  

• Pomoc problémové osobě (pokud je ochotna spolupracovat s konzultantem), nastavení vhodných 

podmínek spolupráce.  

• Změření a vyhodnocení výsledku adaptace a navržení kroků pro správný režim spolupráce  

Hlavní přednosti pro vás 

• Máte v nesnadné situaci podporu zkušených a kvalifikovaných odborníků, přitom je plně pod vaší 

kontrolou  

• Na základě pevně dané a předvídatelné koncepce, současně na míru vaší firmě   

• Za předvídatelných a přiměřených nákladů   

Nároky a náklady 

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

fáze dlouhodobé nepravidelné podpory firmy i problémové osoby.  Finanční náročnost je mezi 5–15ti 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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