
Proč nechtít poradce aneb Limity a omezení poradenství podnikům

Kdo způsobil, že poradenství má dnes špatný zvuk?

● „Západní“ poradci nabízející po r. 1989 své služby ve velkém prováděli ve firmě extenzivní
analýzy a dotazování, výsledkem byla zpráva shrnující to, co už všichni dávno věděli a
doporučení v souladu s intuitivním očekáváním managementu, následovalo zaplacení
poradcům a jejich odchod, doporučení většinou zůstala nerealizována a tedy bez efektů.

● Systémoví integrátoři, vzdělávací a personální poradci realizovali dílčí bloky dodávek
produktů a know-how, které řešily jen parciální problémy – na dosahování prioritních
firemních cílů měly tyto nástroje obecně jen velmi malý dopad.

● Exekutivní poradci byli více zaměřeni na reálné snižování nákladů, restrukturalizaci,
reengineering – skutečně docházelo k realizaci dílčích změn s určitými konkrétními efekty,
přesto tito poradci dnes ztrácejí trh (dosažené hodnoty často časem překmitnou zpátky,
případně dojde k vyčerpání potenciálu změn či dokonce k úsporám nákladů až do úrovně
faktické likvidace rozvojového potenciálu firmy).

● Auditoři s poradenskou ambicí trpí tím, že jejich poradenské zprávy jsou firmami často
používány jako drahé alibi. V ČR jsou často více zaměření na technicistní záležitosti typu
auditů, systémové integrace a dodávek dílčích poradenských služeb, na „západě“ však již
začínají být poměrně úspěšní i při poradenském vedení radikálnějších a větších změn u
klientů. Stále se však jedná o velmi drahé služby s diskutabilní návratností.

Proč se poradenství špatně prodává?

● Klienti nevědí, že si mohou poradci říci o řešení a neznají, co vše může dobrý poradce
nabídnout. Rovněž dosud nejsou dostatečně seznámeni s možnostmi interim
managementu.

● Existuje obecná nedůvěra k poradenství jako službě (převládají přesvědčení typu: poradci
nenesou odpovědnost, jen se přiživují na druhých; úspěšný poradce si vybírá firmy, které
by uspěly i bez něho, atd.)

● Vládne povědomí o častých špatných zkušenostech s poradci. Chybějí úspěšné poradenské
reference. Jen minimum poradenských a vzdělávacích projektů má měřitelný efekt, natož
aby vedlo k definovaným business cílům klienta – dosti často vinou neschopnosti dobře
určit diagnózu a stanovit zadání, popř. v důsledku nesprávně zvolené či nezvládnuté
aplikace řešení nebo nedotažení řešení do konce. 

● Chybějí dlouhodobé vztahy s klientem, které by poradci pomohly vybudovat
důvěryhodnost.

● Firmy chtějí být ve strategických oblastech (řízení, organizace, lidé) soběstačné. Avšak na
řešení dílčích potřeb v případě nouze stále potřebují mít k dispozici poradce - toho
nejlepšího odborníka, který navíc zná jejich specifika a ke kterému mají důvěru. Kde je
však brát?

● Firmy nejsou zvyklé utvářet aliance s externisty. Raději si koupí znalost pro sebe (akvizice
firmy, zaměstnání člověka), než by riskovali alianci s nezávislým partnerem – převládá
větší důvěra v hierarchické řízení podřízeného, než v rozvíjení vztahů svobodných
partnerů.

● Existuje obava ze střetu zájmů a z úniku informací ke konkurenci.

● Na trhu není subjekt, který by nabízel skutečně komplexní poradenské služby – jen
specializovaná dílčí řešení. Nabídka poradce tak vzbuzuje podezření, že nebude umět
vyřešit specifické potřeby klienta. Nikdo však nemůže vědět všechno!



● Nabízet komplexní poradenství není ani zvykem, jednalo by se o nový produkt, který by
provázela nedůvěra k novému. Reakce na nabídku komplexního poradenského produktu by
byla: „Jistě nebudou umět jít do hloubky mých potřeb.“

● Je jistě obtížné radit firmám, které se léta pohybují ve vzájemně propojeném řetězci
problémů, příčin a následků a v dlouho neřešených omezeních podinvestovanosti a
přeúvěrování. Chybí na to prověřené know-how. V takových organizacích jsou navíc velmi
složité vzájemné vztahy.

● Každá firma přirozeně chce v rámci úspor náklady na poradce maximálně snížit.

● Poradenství v podání nadnárodních firem je drahé. 

● Jen málo poradenských a vzdělávacích projektů má měřitelný efekt. 

● Zvýšené náklady na poradce často nejsou spojeny s jasnými garancemi návratnosti
investice pro firmu.

● Poradci neumějí zaručit přímou vazbu mezi potřebou, zadáním, řešením a okamžitými a
dlouhodobými efekty. Výsledek je často zcela jiný, než jaký byl očekáván, a tím spíše i než
jaký byl potřeba!!!

● Převládá přirozená podezřívavost vůči někomu, kdo prodává svůj produkt: „Jeho potřebou
je prodat produkt, avšak pravděpodobně nebude umět uspokojovat potřeby mého
businessu“.

● Nabízí se přesvědčení, že poradce nám stejně bude pouze podsouvat své dávno vytvořené
šablony: „Modulová dodávka poradce vznikla při řešení potřeb jeho předchozích klientů, na
mě se naopak poradce bude učit to, co pak zase prodá dál. Více know-how získá on, než
já.“

● Poradci často trpí posedlostí analýzami a nedostatkem schopností pak realizovat navržená
řešení – aplikační fáze je nejčastější slabinou již běžících poradenských projektů (nejvíce
bývá podceněna lidská stránka – viz Kotter: „Vedení procesu změny.“)

● Poradci často nejsou bývalými nejlepšími manažery z businessu, ale stávají se jimi spíše ti
méně úspěšní z nich. Mnozí poradci využívají služeb nezkušených a jen teoreticky
vybavených absolventů vysokých škol.

● Převládá pocit ohrožení z přiznání potřeby nechat si poradit nebo nechat za sebe něco
udělat někoho jiného (podprůměrní manažeři navíc mají obecně rozšířenou nechuť
delegovat): „Management je přece placen za to, aby problémy uměl vyřešit sám,“ – proto
hůře přiznává svou neznalost. 

● Stále existuje velké množství nekompetentních manažerů ve vedení firem, kteří si ani
nedokáží přiznat své slabiny, nehledají skutečná řešení (která často obnáší rizika), ale
chtějí se na svém postu udržet co nejdéle. 

● Ve firmách převládá přeceňování neovlivnitelnosti vnějších limitujících faktorů: Typický je
reaktivní názor: „Naše problémy se nevyřeší, ať budeme dělat cokoliv - jsou dány
objektivními podmínkami na trhu a v okolí. Počkáme, až se tyto podmínky změní a pak se
to zlepší samo. Naše situace je specifická - co funguje jinde, u nás fungovat nebude.“

● Inovativní tuzemské poradce limituje postoj nedůvěry vůči nějaké „třetí cestě“: „V čem by
nám mohl poradce pomoci? Ani na západě to neumí.“

● Pochopitelná je i nedůvěra v geniální řešení zvenku: „Jak by mohl poradce zvenčí najít
lepší řešení, než my sami? Stejně využije našich znalostí, které jsme už měli.“

● V managementech chybějí lidé, kteří by uměli kompetentně naformulovat zadání pro
poradce.

● Můžeme se setkat s poučeným přístupem: „Jestliže nejefektivnější je facilitace (pomoc,
abychom si pomohli sami), vyškolte nám facilitátory a nebudeme si od vás muset kupovat
další drahé poradenské služby. Navíc chceme budovat vlastní know-how a učením se naši
lektoři učí – proč si tedy vše neudělat uvnitř firmy sami?“ Dobré poradenství však vždy
využívá kombinace poradcova a klientova know-how!



● Pobočky západních firem často automaticky přebírají firemní know-how (včetně
zahraničních poradců) z centrály – pro ostatní poradce je pak malá šance se do firmy
dostat.

● Menší problémové firmy nemají dostatek zdrojů, aby si najali poradce (avšak špatný
management dostává plat dále – není lepší jej vyměnit za prověřeného interim
manažera?)

Jak to, že poradenství nedosahuje výsledků?

● Špatně diagnostikovaný problém a nesprávně definované zadání

● Jen poradenská a nikoliv řídící výkonná kompetence poradce

● Časové omezení mise/projektu

● Poradce často dodává know-how zvenku, nevtahuje místní realizátory do tvorby
strategických řešení 

● Nemožnost kontroly zvenku – interní zaměstnanci se po odchodu nebo vzdálení se poradce
vracejí ke starým postupům

● Skoro vždy vzniknou komunikační nejasnosti a bariéry mezi poradci, dodavateli a
zaměstnanci klienta. 

● Chybí společné zájmy, komunikaci narušují mnohé parciální zájmy všech zúčastněných
(boj o moc, pozici, informační blokáda atd.), pocit ohrožení či podkopání pozice
managementu.

● Poradce nemůže mít dostatečně detailní odborné know-how, například mapující budoucí
očekávaný vývoj daného oboru

● Přílišná specializace, nebo naopak příliš široký záběr poradce – nabízí všechno, ale nic
pořádně

● Poradci často disponují zastaralou filozofií a metodikou, nemají dostatek know-how
k řešení skutečných problémů

● Všichni se potýkají s nedostatkem kvalitních realizátorů

K čemu by firmy vůbec mohly potřebovat poradce?

● Krize likvidity, krize výkonnosti, krize strategie

● Chybí vnitřní investiční kapitál

● Management často neumí dostatečně kvalitně řídit investiční návratnost prostředků
vlastníka

● Potřeba neustálého zvyšování produktivity, výkonnosti a efektivity

● Roste tlak na snižování nákladů, outsourcing (tak, aby klíčové znalosti zůstaly součástí
systému klienta)

● Udržení stávajících a získávání nových trhů, zvyšování výnosů

● Identifikace a naplňování budoucích potřeb konečných spotřebitelů

● Nové invenční produkty

● Správná strategická rozhodnutí s ohledem na budoucí trendy

● Ne vždy dostatečná kvalita managementu a používaných metod

● Potřeba neustálého znalostního růstu manažerů a specialistů 

● Podpora kvality zaměstnanců a efektivní práce s nimi včetně jejich motivace a profesního
rozvoje



● Vytváření strategických aliancí s dodavateli a zákazníky

● Zavádění flexibilních řídících a podnikatelských struktur

● Podpora zavádění změn všeho druhu

● Problém prohospodaření změnového kapitálu, špatné firemní kultury, nedůvěry lidí

● Potřeba posílení změnové aliance, podpora zvenčí od nezávislého partnera

● Soustředění se na business, ostatní je najímáno z venku (zlevňuje a zkvalitňuje –
umožňuje spolupráci s nejlepšími mozky)

● Nedostatek vlastních kapacit a času, potřeba nezávislého subjektu a alternativ

● Nedostatek kvalitního firemního know-how v oboru řízení změn, v nejnovějších
manažerských trendech a ve vzdělávání (nestačí jen sledovat aktuální trendy), avšak
nikoliv po teoretické stránce, ale především v aplikační fázi

● Firmy nemají čas neustále zkoušet, co funguje a co nikoliv. Chybí jim integrovaná
zkušenost s aplikací různých metod v různých kontextech

Funguje dnes někde něco?

● Velké nadnárodní poradenské firmy na západ od nás se více než zde snaží dělat skutečné
podnikatelské poradenství se zaměřením na přínosy pro klienta

● Menší poradci se spojují do aliancí a nabízejí komplexnější služby

● Budují se dlouhodobé partnerské vztahy s klientem postavené na vzájemné důvěře. Mezi
poradcem a zákazníkem dochází k dohodě o specializaci know-how

● Pilotní poradenství je poskytováno zdarma – klient si musí vyzkoušet, jaký efekt pro něho
poradenství může mít, bez toho nemá důvěru

● Stále více jsou outsourcovány i strategické personální činnosti – jsou vykonávány poradci
pro několik firem dohromady. Výsledkem je snížení nákladů a zvýšení kvality

● Velmi využívaný začíná být projektový „interim“ management

● Dnes už spíše prodávají osobní reference poradců, než celých poradenských firem

● Úspěchem poradce je nebýt potřeba – to jej nutí přicházet stále s novými nabídkami a
řešeními. Pro úspěch je nutný ohromný kreativní, znalostní, lidský, manažerský, alianční a
výzkumný potenciál poradce

● Trh je zralý na nástup systemického managementu a vzdělávání

Jaké poradenství si určitě koupíme sami aneb Vytvořme optimální poradenskou nabídku

Naladění se na uvažování o potřebách, cílech a prioritách

● Vžijme se do role vlastníků a manažerů firem.

● Vžijme se do role svého vlastního manažera.

Jaké jsou naše prioritní potřeby a cíle?

● Podnikatelské

● Manažerské

● Osobní



Jak je naplňujeme?

Jakou pomoc a od koho k tomu potřebujeme?

● Co nám musí nabídnout?

● Kdo by to měl být?

Jak s námi přitom musí jednat?

● Chování a přístup

● Jak to celé musí být zabaleno, abychom si to koupili? 

● Jak musí tento produkt, služba, poradenství vypadat?

Tvorba společného poradenského produktu

Tato část je pojata jako příprava na interaktivní dílnu, která teprve na konferenci proběhne, a
proto v odpovědích - jako s určitým příkladem možného průběhu workshopu- pracuje s vybranými
částmi poradenské nabídky skupiny NEWTON.

Co firma zvládne a co už nezvládne sama?

Firma Poradce Potřebuje firma
poradce?

Proč?

to neumí to umí ANO Poradce ji to naučí nebo to udělá za ni
to umí to umí ANO Fy nemá čas nebo nechce sama
to neumí to neumí ANO Pokud je poradce systemik
to umí to neumí ANO Pokud je poradce dobrý systemik
to neumí to umí NE Poradce není systemik, fy nechce, aby ji to učil

nebo udělal
to umí to umí NE Poradce nesystemik, fy si to chce udělat sama
to neumí to neumí NE Pokud poradce není systemik
to umí to neumí NE Pokud poradce není dobrý systemik

Co mohou nabídnout a v čem mohou uspět (jen) externisté? 

● Disponujeme investiční, manažerskou a podnikatelskou zkušeností – nejsme teoretičtí,
psychologičtí či vzdělávací poradci, ale manažeři, kteří jsou zvyklí řídit firmy pro investory.
Víme, co má pro vlastníka efekt – klademe důraz na efektivní změny a návratnost
investice do poradenství a vzdělávání.

● Naše poradenství je založeno na pragmatické systemické filosofii vtahující klienta do jádra
procesu sebeorganizace a sebepomoci a na optimální kombinaci našeho a klientova know-
how (spojení znalostního poradenství a facilitace).

● Naším cílem je klienta naučit vše tak, abychom v dané oblasti co nejrychleji nebyli potřeba
– klient se naší intervencí naučí řešit své potřeby sám. 

● NEWTON přitom vyvíjí další know-how a může tak stejnému klientovi nabídnout řešení
nových, kvalitativně náročnějších zadání. To zajišťuje neustálý náskok poradenství
NEWTONu před konkurencí – integrujeme neustále nové metody a nezůstáváme jen u
opakované aplikace toho, co jsme si již vyzkoušeli jinde.

● Poradenská divize NEWTONu působí jako systémový integrátor nejlepších produktů
poradenství a vzdělávání na trhu s vlastní manažerskou realizací změn, exekutivního řízení
firem či jejich částí, lobbyingu i kontaktu s investory.



● Nejsme svázáni s žádným konkrétním produktem, který potřebujeme prodat. Můžeme řešit
skutečné potřeby klienta a použít k tomu jakoukoliv dostupnou metodu. Řešíme tedy
potřeby klienta, ale ne za každou cenu – naše příjmy nezávisejí na formě řešení, ale jen na
výsledku.

● Vytváříme sítě know-how a strategické aliance s dodavateli nejlepších produktů na trhu.
Neprodáváme jen, co umíme sami, ale i to, co je nejlepší na trhu. Naší silnou stránkou je
integrace a aplikace právě toho, co přinese klientovi největší efekty. Zároveň jsme většinu
z intervencí schopni realizovat vlastními kapacitami. S externisty spolupracujeme
především tehdy, má-li klient obzvlášť vysoké nároky na kapacity a rychlost.

● Disponujeme realizační schopností danou dosavadním působením v reálném businessu,
nikoliv v poradenství. V poradenství nabízíme integrovanou zkušenost mnoha poradců
z rozmanitých projektů, důsledně vycházíme z benchmarkingu a využíváme řešení na bázi
„best practice.“

Jak to dát společně s interními silami firmy dohromady?

● Jsme schopni porozumět skutečným potřebám klienta, diagnostikovat, stanovovat zadání,
aplikovat řešení a měřit efekty.

● Neinstruktivně kooperujeme s klientem, integrujeme zájmy vlastníků, zákazníků,
managementu, zaměstnanců a všech dalších zájmových skupin.

● Vytváříme strategickou alianci se zákazníkem (pro klienta realizujeme jeho outsourcing
know-how a aplikační schopnosti v oblasti poradenství a ŘLZ, avšak zároveň zůstáváme
integrální součástí systému klienta. O tyto schopnosti tak klient nepřichází, naopak tato
aliance mu umožňuje jejich větší zkvalitnění, než by bylo možné uvnitř), vytváříme
dlouhodobé vzájemně výhodné partnerské vztahy postavené na bázi důvěry.

Jak garantovat efekty a odměnit se tak, aby o to více získal i klient?

● Používáme nástroje podpory prodeje, které klientům poskytují pilotní konzultace zdarma.

● Nabízíme nižší paušální sazby oproti konkurenci a možnosti garance efektů (vytváříme
most od potřeb k řešení), neboť klademe důraz na odměnu za naše služby formou success
fee  - tedy podílu z dosažených dohodnutých efektů pro klienta.

Marketingové kanály poradenského produktu NEWTONu

Oblasti působení produktu NEWTONu

● Vzdělávání a poradenství ve vzdělávání, organizační poradenství

● Dodávka personálních systémů a know-how v oblasti ŘLZ – outsourcing ŘLZ

● Business poradenství (investiční návratnost, produktivita, vedení změny)

● Personální audity, návrhy opatření a jejich realizace

● Snižování nákladů, optimalizace nákupních postupů

● Marketingová a prodejní strategie – zvyšování výnosů

● Zavádění týmové společnosti, procesního a projektového řízení

● Vedení změny



Nejčastější cesty, které  používáme k získávání zakázek

● Stávající obchodní kontakty, reference jednotlivců a firmy z minula, dlouhodobá
partnerství

● Firmy ve skupině a firmy spravované skupinou

● Mediální prezentace, lobování

● Veřejná nabídka

● Cílená nabídka konkrétní firmě dle jejích veřejně avizovaných potřeb

● Reakce na inzerci, vzdělávací a poradenské tendery

● Náš produkt je představován spíše jako „interim“ projektový management, než jako
poradenství

● Dlouhodobé poradenství na bázi „rodinného“ lékaře/terapeuta/přítele


