
Změnové, rozvojové projekty:

Jaké změny je možné očekávat 

při rozumných investicích do 

rozvoje manažerů.

Petr Pacovský, Extima



Oprávnění :o)

Poslední roky: domlouvání, architektura, řízení a 

odborná účast na velikých změnových projektech 

podnikatelských organizací s cca:

 400 pracovníky, 60 manažery/seniory

 délkou projektu přes 3 roky

 rozvojovou dotací 120-210 dnů (koučování, kurzy...) 



Jaké změny je možné očekávat 

při rozumných investicích do 

rozvoje manažerů. 

Jak navrhovat a řídit projekty 

tak, aby při při rozumných 

investicích byl dopad do praxe 

maximální (pozitivní).



Vznik potřeby rozvoje:

Strategický kontext: Obchodně Finanční Plán

 plán = skutečnost + delta
 ke skutečnosti minulého roku něco přidáme (tzv. delta 

manažeři)

 plán = plán
 ekonomicko/podnikatelsko/matematické modely

 lidi jsou zdroje, tzn. 100% kompetentní

 plán = sen, nic, něco...



Vznik potřeby rozvoje:

Důsledky v praxi:

 plán = skutečnost + delta 

 bezpečné, rezervy, tajení... 

 potřeba rozvoje jen náhodou (není narušen systém)

 plán = plán 

 brzy tvrdé prozření: 100% plán – 70% kompetentnost 

 30% se dohání tlakem, manipulací... (tradiční nástroje)

 vzniká potřeba rozvoje

 plán =  sen, nic, něco

 potřeba rozvoje jako folklor



Vznik potřeby rozvoje:

 neplnění OFP (...projekt)

 audit manažerských standardů (...dílčí rozvoj)

 nespokojenost... (...dílčí rozvoj)

 má se to... (...dílčí rozvoj)



Pozvání na dva ws:

1. nadefinuje Cíl změny:

Co je společné a co individuální pro moderní manažery
 jaké dovednosti/kompetence vyžadovat jako standardní / společné / 

předvídatelné (tzv. manažerská kultura)
 kde ponechat prostor pro individuální přístup
 model moderního manažera: 3 úrovně kompetencí
 praktická ukázka práce s vybranou kompetencí

2. navrhne Cestu změny:

Praktické návrhy rozvojových projektů
 zkušenostní zásady Change managementu 

 druhy a vhodná kombinace rozvojových aktivit

 možnosti a vhodná kombinace propojení rozvoje s praxí 

 praktická ukázka práce s pomůckou RP 



Děkuji   :o)



Zkušenostní zásady CHM

 poměr cena/výkon zlepšujte vpravo

 nechte poradce dodat AHA (co zadavatel neví, že neví)

 projektový tým pracuje s dynamickým modelem řízení

 propojte rozvoj s denní praxí

 z hlediska organizace deklarujte závaznost, 

prokazatelnost...

 minimálně 30% dotčených je „nakoupeno“ před spuštěním 

projektu

 do projektu jsou zapojeni všichni manažeři (včetně TOP)


