
Každá rozvíjející se  malá / rodinná 
firma v určité fázi rozvoje narazí na 
své limity. 
Chce si zachovat status “přátelská, se zapálenými spolupracovníky, kteří by za 
ni dýchali...".  

Ovšem s přicházejícími novými lidm se vytrácí loajalita, zodpovědnost, vztahy 
se ochlazují a najednou levá ruka přestane vědět co dělá pravá.  
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OTEVŘENÁ 
SPOLUPRÁCE 
Nabízíme otevřenou 
mysl, zkušenosti z 
výroby, 
personalistiky, 
obchodu i 
managementu. 

DATA 
Umíme změřit, 
identifikovat 
potřeby a definovat 
přínosy. 

TROCHA 
PSYCHOLOGIE 
“Vylaďme” svůj 
přístup k sobě i 
zaměstnancům!

ZJISTÍME CO SE DĚJE 
SPOLEČNĚ S VÁMI 
IDENTIFIKUJEME 
HLAVNÍ DOPADY

1
NAVRHNEME  

PŘIPRAVÍME NÁVRH 
STRATEGIE 

JEDNOTLIVÝCH 
KROKŮ

2
PODPOŘÍME 

MÁME ZKUŠENOSTI A 
ODBORNOST 

3

A LEVÁ RUKA NEVÍ CO DĚLÁ PRAVÁ
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Proč se to děje? 
Odpovědí je souhrn mnoha faktorů 

•Můžeme začít u 
definice systému 
rodiny a firmy. 

Pro systém rodiny je 
typická stabilita bez 
změn, snaha 

ovlivňovat a zaměřovat se na jednotlivé členy - 
tedy směrem dovnitř a co je nejdůležitější v 
rodinném systému často převládá emoční 
pohled na věc. Častý příklad: “nechápu, jak si 
zaměstnanec může dovolit to a to, vždyť pro ně 
děláme první a poslední..”. Pro systém firmy je 
typický pohled faktický a otevřený přístup ke 
změnám. Stálý posun a zlepšování jsou žádoucí. 
Kromě organizace se zaměřuje pozornost na 
okolí a vnější prostředí. 

• Způsob komunikace 

Již z výše uvedeného je patrné, že pevná 
komunikace směřující k ziskovosti firmy nebývá 
příliš typická v prostředí rodinné firmy či firmy 
se 2-3 zakladateli. 

• Přebírání / předávání zodpovědností je dalším 
faktorem z praxe 

Častý příklad: Majitel byl zvyklý pečovat o 
dlouhodobé klienty, protože to s nimi umí nejlépe. 
Uniká mu, že rozvoj firmy přinesl funkce jako 
obchodní či výrobní manažer… 

• Kontrola mezi členy rodiny / zakladateli 
navzájem 

Kontrolní 
mechanizmy zcela 
přirozené v 
korporátním 
prostředí se v 
malých firmách 
mohou zaměnit za 
důvěry. 

• Rozpor mezi cíli 

Do zvažování vstupují u rodinných a malých 
společností kromě strategických cílů také cíle 
osobní.  

Co s tím? 
Právě v těchto situacích je zásadní 
rozhodnutí o dalších krocích. 

Buď se tato situace stane pro organizaci limitní, 
nikdy ji nepřekročí a 
další rozvoj 
společnosti stagnuje. 
A nebo se majitelé 
rozhodnou k rázným 
krokům. 

Tou správnou odpovědí mohou být inovace a 
revize procesů v plném slova smyslu. Principem 
inovace podnikání je neustálé hledání lepší cesty 
k uspokojení potřeb zákazníka zvyšováním 
kvality servisu, produktů a snižováním ceny.  

Může se tedy jednat o inovace marketingové, 
produktové, procesní a organizační.  

S posledními dvěmi - tedy procesními a 
organizačními Vám rádi pomůžeme. 
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LENKA BAKOVÁ 2020

RODINA VS FIRMA

POCIT ŽE ZAMĚSTNANCI JSOU NEVDĚČNÍ

REVIZE A INOVACE   

PEVNOST A 
DŮSLEDNOST
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Procesní a organizační 
(interim) management 
Řízení procesů a činností v organizaci je 
především o organizaci, koordinaci, řízení a 
jejich neustálého zlepšování. Je to jedna ze 
základních a každodenních činností manažerů, 
ale také všech ostatních zaměstnanců. 

Jako externí / interim manager spolupracuji v 
časově omezeném rámci s obchodními, 
výrobními či konzultačními společnostmi. 

Nejčastěji jako projektový manažer, kdy 
připravuji procesní analýzu, vždy s 
následným návrhem změn, opatření a 

jejich implementaci do společnosti, a považuji to 
za výhradní typ spolupráce. Implementace s 
mou účastí je vždy součástí nabídky.  

Dalším typem spolupráce je překlenutí 
mezi předchozím a novým 
pracovníkem. Zde pomáhám i při 

samotném výběru a zapracování do procesů, 
které současně navrhuji jako změnové, v 
souladu s plánem změn, které navrhnu a 
realizuji. 

Možná je také spolupráce formou 
konzultací a dlouhodobou podporou 
vedoucích pracovníků.  

"Pod tlakem běžných provozních 
záležitostí jsme nebyli dlouhodobě 
schopni najít prostor pro revizi 
naší organizační struktury, 
procesů a vymezení kompetencí 
jednotlivých pozic. Díky 
spolupráci s Lenkou Bakovou se 
nám podařilo nejen toto, ale díky 
přesnějšímu pojmenování našich 
cílů, jsme vytvořili a zahájili 
proces dalšího vývoje naší firmy, 
na kterém jsme jako jednotlivci ve 
shodě a který nás ... prostě baví!" 

Michal Kment, Jednatel Kment 
s.r.o. 

Zavolejte, napište, informujte se 

Ing. Lenka Baková 
bakova.lenka@seznam.cz 
+420 724 350 423 
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•podpora přípravy firemní strategie  

•podpora při zavedení řízení procesů 

•revize a analýza hlavních, podpůrných a 
řídících procesů 

•vytvoření procesní mapy 

•nástroje pro definici procesu a dokumentaci 

•identifikace vlastníků procesu 

•definice klíčových ukazatelů výkonu (KPI) 

•Podpora při propojení hodnocení zaměstnanců 
s KPI, propojení s HR 

•podpora zlepšování procesů, optimalizace 
procesů a reengineeringu 

•normalizace/ standardizace 

•podpora ve vzdělávání (mentoring, stínování) 

PRAVIDLA / DŮSLEDNOST / LIMITY
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