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ZMĚNY 

Hlavním problémem, před kterým stojí dnešní podnikání je, jak zvýšit produktivitu, rychleji 
reagovat na požadavky zákazníků, poskytnout služby na vyšší úrovni a současně snížit náklady. 

Společnosti si stále více uvědomují, že tradiční organizační struktury, filosofie služeb 
zákazníkům a metody podnikání již pro zajištění konkurenceschopnosti na dnešním globálním 
trhu nestačí. To, co je potřeba, je organizace, která je z hlediska organizace externích vztahů 
orientovaná na zákazníka a řízená požadavky trhu a z hlediska vnitřního fungování zaměřená 
na procesy a orientovaná na týmovou práci. Jedině taková organizace je schopná vidět, jak se 
provádí práce napříč funkcemi, a snažit se udělat tyto operace logičtější a efektivnější. 

Současné celosvětové zvyšování produktivity je ve značné míře umožněno zaváděním 
automatizace, robotizace, digitalizace, které vyžadují inovaci manažerských technik do řízení 
firem.  

Analýzy tradičních procesů ukázaly, že z celkové doby výrobního cyklu se asi jen v 10 % času 
přidává hodnota pro zákazníka a zbytek je dobou, v níž pouze vznikají často zbytečné režijní 
náklady. Úsilí inovátorů organizace výroby se zaměřilo na mezioperační časy, tzn. na eliminaci 
časů a operací nepřidávající hodnotu vytvořením plynulého toku operací přidávajících 
hodnotu. 

Abychom mohli reagovat na turbulentní požadavky trhu, je nezbytné zvládnout proces úspěšné 
změny. A to nejen tak, že budete na změny reagovat, a že budete změny řídit, ale zejména tím, 
že budete změny vytvářet. 

Změny mohou být hnacím motorem vašeho podnikání. V tomto e-booku vám ukážeme 
12 klíčových kompetencí, která byl měl využívat úspěšný lídr změn. I vy můžete být inspirativní 
lídři změn.  

Změny se dějí pořád, a přesto se jim bráníme nebo možná právě proto. Změna je tady totiž 
všudypřítomná. Co je pro vás symbolem změny?  

Pro mě je symbolem změny Jin a Jang – monáda. 
Je to o tom, že bílá se mění v černou, černá v bílou, 
den se mění v noc, noc se mění v den. Tedy vidíte, 
že i přirozené rytmy jsou o změnách.  

Hodiny, minuty se neustále mění, ale my se 
změnám velmi často bráníme.  

Kolem nás jsou pořád změny, ale my se jim 
bráníme.  

Proč se těm změnám bráníme? Je to jednoduché. 
Změna v nás vyvolává strach. My zavedeme 
nějakou zásadní dramatickou změnu, a zároveň se 
bojíme, co nám to přinese. Co bude změna pro nás 
znamenat, co změna bude znamenat pro mě 
osobně, co změna bude znamenat pro můj 
business, co změna bude znamenat pro moje pohodlí, co změna bude znamenat pro můj zajetý 
klid? 
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Abychom změnu zavedli, musíme vynaložit úsilí. V momentě, kdy naše zaujetí změnou pomine, 
když změně přestaneme věnovat pozornost, když pomine naše úsilí udržet změnu, když změnu 
nezměníme v nový standard, tak se změna stane neudržitelnou.  Neudržíme ten nový standard, 
který jsme si nastavili. Začneme se vracet zpátky tam, kde jsme začali změnu tvořit. 

Představte si to na praktickém příkladu.  

Jste majitel restaurace. Chcete zvýšit zisk. Vymyslíte změnu. Změna spočívá v tom, že chcete 
více prodat stávajícím zákazníkům. 
K obědovému menu jim nabídnete 
kávu a zákusek za ”akční” cenu. Jste 
svým nápadem nadšeni. Sdělíte to 
servírkám. Ty už tak nadšené nejsou. 
Ale ze strachu o místo a výplatu vám 
slíbí, že kávu budou nabízet. Vy se 
jdete jako hrdý autor skvělého 
nápadu – změny na první oběd 
podívat, jak to ty servírky skvělé 
dělají. A servírky nabízejí kávičku a 
zákusek s úsměvem. Druhý den se to 
opakuje. A tak jste uspokojeni svým 
skvělým nápadem. „Změna se 
povedla“. A srdce vám plesá 

nad zvýšenou tržbou a ziskem. Třetí den už na kontrolu servírek při obědě nemáte čas. A co se 
stane? Servírky už kávu ani zákusek nenabízejí. Proč? To je na delší debatu. Ale principiálně 
jde o to, že jste nezvládli principy – metodiku změny. Jak asi tento příběh pokračoval?  … 

 

Přestože se první změna nepovedla, provedeme po nějaké době novou změnu a zase 
dramatickou. Opět nejsme schopni dodržet ten standard a zase padáme dolů.  

Znáte to? Pak od lidí často slyšíte: “To nemá cenu! To už tady bylo! My si počkáme, až se to 
stane samo!” 

Kladete si otázku: “Jak tedy na to?” 

Prozradím vám tajemství – ověřené řešení.  Jsou to TŘI klíčové principy úspěšné změny. 

Je to princip 3I: 

• idea 

• inspirace 

• implementace 

Co to znamená? 

• Musím mít jasnou ideu – myšlenku. 

• Musím inspirovat k akci. 

• Musím umět změnu implementovat do praxe. 
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Princip 3I vám bude úspěšně fungovat, když splníte dvě podmínky:  

Za prvé jste LÍDR ZMĚNY – máte předpoklady (12 kompetencí lídra změny) pro to, abyste byli 
schopni změnu vytvořit a implementovat. 

Za druhé znáte postup – metodu implementace změny. Efektivní metodou implementace 
změny je 8 KROKŮ KE ZMĚNĚ (od John Kotter). 

Buďte lídrem a iniciátorem klíčových změn. Pomocí 8 jednoduchých kroků, implementujte 
změny efektivně. Zaveďte změny do vašeho života, do vašeho byznysu.  

 

Abyste změnu úspěšně implementovali pomocí metody 8 KROKŮ KE ZMĚNĚ: 

• musíte být lídrem změny 

• musíte mít kompetentní tým 

• musíte mít společný cíl 

• musíte v dosažení cíle věřit 

• musíte sdílet společné zdroje 

 

TEST LÍDRA ZMĚNY NAJDETE NA WEBU ZDE 

Stačí kliknout na obrázek ê 

 

Nebo fotoaparátem z mobilu naskenovat QR KÓD ê 

 

https://www.produktivnipodnikani.cz/testy-pro-podnikatele/ 

  

https://www.produktivnipodnikani.cz/testy-pro-podnikatele/
https://www.produktivnipodnikani.cz/testy-pro-podnikatele/
https://www.produktivnipodnikani.cz/testy-pro-podnikatele/
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KOMPETENCE LÍDRA ZMĚNY 

I. NEZDOLNOST A SILNÁ VŮLE 

Každý, kdo je vůdčí osobností nějaké změny, naráží na překážky 
a potíže. Překonávat neochotu těch, kteří investovali do zachování 
„status quo“, je často těžké. Plány se jen zřídka naplňují podle 
očekávání, protože dochází k nepředvídaným událostem. Vůdce 
v době změn musí reagovat na každý nový faktor, aniž by se nechal 
odvrátit od svého cíle. Důležitými osobními vlastnostmi jsou 
vytrvalost, neústupnost a houževnatost. Ty občas potřebují zjemnit 
citlivostí a flexibilitou, ale základní síla vůle musí být přítomna. 

To často respektují ostatní, kteří to mohou komentovat takto: „Ten člověk je ze železa.“ 

II. JASNÁ VIZE 

Změna vyžaduje jasný záměr a představu toho, jaká by měla být budoucnost. Bez této 
„strukturované vize budoucnosti“ nebude nikomu jasné, co se má 
změnit, a lidé pak nemohou realizovat plány.  

Vize musí být vnitřně konzistentní – každý prvek podporuje všechny 
ostatní a nesmí být s nimi v rozporu. Vize musí být vyjádřeny 
dostatečně srozumitelně, aby všichni měli požadovaný stav „před 
očima“.  

Nejúčinnější vize jsou realistické, dosažitelné, náročné, obohacující 
a vzrušující. 

Lidé s jasnou VIZÍ jsou často popisováni jako „ti, kteří mají jasnou představu o tom, co je třeba 
udělat“. A proto mají své následovníky a podporovatele. 

III. OTEVŘENOST VŮČI KRITICE 

Vedoucí osobnosti změn, kteří ve svém úsilí neuspějí, mají často jeden 
společný rys – nevyhledávají ani neposlouchají konstruktivní kritiku.  

Debata a zpětná vazba jsou důležité kvůli shromažďování údajů, 
tříbení názorů a testování teorií. Ostatní mají vždycky nějaké názory, 
které je potřeba vyslechnout. Jedině výjimeční jedinci umějí připravit 
dobře vyvážený plán bez množství debat a diskusí.  

Efektivně pracující vůdce v době změn vyhledává kritiku od těch, o 
nichž ví, že budou zkoušet, analyzovat a budou upřímní.  

Jakmile se nějaký názor ukáže být nevhodný, efektivní vůdčí osobnost přijme kritiku, aniž by se 
bránila nebo ztratila tvář. Ve skutečnosti se takoví lidé vyznačují tím, že druhé vyzývají k tomu, 
aby se jejich argumenty pokusili vyvrátit.  

Takové lidi ostatní popisují jako „otevřené a vstřícné“. 
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IV. STRUKTUROVANÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Již dlouho se uznává, že pro ty, kteří musí řešit důležité nebo složité problémy, má disciplína 
a struktura zásadní význam. Obojí je totiž zdrojem cenné metodiky 
potřebné pro identifikování problémů, definování cílů, rozvíjení 
možných řešení a rozhodování.  

Vůdci v období změn musí často řešit problémy, a to buď osobně, 
nebo jako vedoucí týmu. A neschopnost vyřešit praktické potíže pak 
zabrání dosažení vize.  

K dovednostem potřebným pro řešení problémů patří i schopnost 
využívat zdroje druhých, což přidává víceoborové komplexní hledisko. 

Takoví jednotlivci jsou popisováni jako „organizovaní a disciplinovaní“. 

V. PŘESVĚDČIVÁ KOMUNIKACE 

Vůdci v období změn potřebují umět přesvědčivě komunikovat. Někteří toho dosahují elegancí 
a řečnickým uměním.  

Všichni velcí vůdcové projevují schopnost sdělovat myšlenky takovým 
způsobem, který ostatní zaujme tak, že pozmění svůj vlastní 
myšlenkový proces tím, že plně nebo částečně přijmou jeho hodnoty, 
taktické postupy i strategii.  

Přesvědčivá komunikace vyžaduje schopnost mluvit „ze srdce“. 
Pro přesvědčení lidí o správnosti nějakého názoru je potřeba víc 
než jen logika a racionální argumenty. Lidé chtějí mít pocit, že jejich 
vůdcové jsou silní, schopní a že mají dobré záměry.  

Pro přesvědčivou komunikaci se dá využít jakéhokoliv média. Někdy je obrázek, graf, 
fotografie, prezentace, film, a vhodně psané slovo více účinné jako slovo mluvené. 

VI. BUDOVÁNÍ PODPORY 

Vůdčí osobnosti změn potřebují často vygenerovat a udržet „kritické množství“ podpory. Jen 
velmi málo programů změn uskutečňuje jednotlivec. Častěji generuje energii, která zdolává 

odpor, získává lidi a prosazuje změnu vhodně složená koalice podobně 
smýšlejících lidí. 

Podpora nemůže být pouze pasivní. Za závazkem podílet se na akci 
musí následovat vlastní akce. 

Získávání podpory vyžaduje mnoho dovedností. Nejdříve se musí 
identifikovat ti, kteří by mohli úsilí o změnu pomoct (nebo ho brzdit). 
Získání pochybovačů a skeptiků často vyžaduje individuální strategii. 
Kolektivní zážitky obvykle přispívají k nadšení celé skupiny. 

Lídři musí mít vliv, aby mohli realizovat změny efektivně. 

Vůdčí osobnosti změn, které umějí efektivně získávat podporu, jsou často popisovány jako lidé 
„schopní získat zdroje pro realizaci“. 
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VII. POUČENÍ Z CHYB 

Každé úsilí o změnu v sobě nese určité riziko. Čas od času zklamou i ti nejlepší vůdčí osobnosti. 
Podstatné však je, jak se s takovým nezdarem naloží.  

Ti, kteří nezdar odmítají jako nešťastnou shodu okolností, kterou 
nemohli ovlivnit, se z takové zkušenosti nepoučí. Takže čas od času 
znovu dopouštějí stejných chyb.  

Vůdčí osobnosti změn, kteří k nezdaru zaujmou pozitivní postoj, 
taková poučná zkušenost posílí. Když se chyby prozkoumají, posílí to 
odhodlání a zlepší dovednosti.  

Úspěšní vůdcové věnují svůj čas zkoumání nezdarů s ostatními, 
aby ponaučení byla naprosto jasná. Tato poučení se pak začleňují do plánování další iniciativy. 

Chyba je chybou až, když ji opakujeme. Na chyby se lídři dívají jako na zkušenosti. 

Takoví lidé jsou popisováni jako „ti, kteří se dvakrát nedopustí stejné chyby“. 

VIII. ANALYTICKÁ PEČLIVOST 

Někteří lidé uvažují ve sloganech a spokojují se s povrchním vysvětlením. Efektivně pracující 
vůdčí osobnost změn je ochotná zkoumat hlubší – kořenové příčiny 
situací a promýšlet všechny faktory ovlivňující rozhodnutí. Na situaci se 
dívá v kontextu a ostatním zprostředkovává pohled z vyšší perspektivy 
– „big picture“. 

Je odhodlána informace pečlivě analyzovat, ale zároveň dokáže 
posoudit, kdy už úroveň detailů není přínosem a brání efektivitě.  

Lidé projevující analytickou pečlivost jsou často popisováni jako 
„schopní proniknout k jádru věci“. 

IX. ODOLNOST VŮČI PŘETĚŽOVÁNÍ  

Únava podrývá schopnost být efektivním vůdcem v období změn. Pro udržení entusiasmu 
a zdatnosti při vedení je nutná energie, vitalita a pozitivní přístup.  

Lidé mají sklon následovat ty, kteří se vyjadřují se zápalem a vášní. 
Vůdčí osobnosti změn jsou často ve středu mnoha činností a snadno 
mohou být zaplaveny znepokojující složitostí dat a rozhodovat se 
na základě nepřiměřených informací.  

Jestliže dovolí, aby byly přetěžovány, budou trpět stresem, který 
ovlivní jejich schopnost přijímat vhodná rozhodnutí, což je základem 
efektivního vedení.  

Efektivně působící vůdcové změn si uchovají svou vitalitu tím, že odolávají tlaku, který je nutí 
vzít toho na sebe příliš. Umí říci NE! Dokážou vědomě relaxovat a dobíjet „baterky“. 

Ti, kteří si navzdory tlaku uchovávají svou vitalitu, jsou často popisováni jako lidé „mající velkou 
energii“.  
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X. DOVEDNOSTI SPOJENÉ S DEFINOVÁNÍM PROBLÉMU 

V každém programu změn se vyskytnou problémy a potíže – některé technické, některé 
strategické, některé provozní a jiné lidské.  

Bez schopnosti jasně definovat problémy a určit jejich příčiny, vůdčí 
osobnost v období změn zjistí, že nahromaděné problémy brání 
dosažení pokroku. A bez pokroku mizí energie a slábne angažovanost. 

Dovednost definovat problémy je jak analytická, tak existenciální. 
Dovednosti potřebné pro definování problému vyžadují schopnost 
logického myšlení. A ještě něco navíc – někteří lidé tomu říkají 
„intuice“.  

Je potřeba identifikovat řadu příčin složitých problémů a zvážit jejich 
význam. Často detekujeme spíše symptomy než skutečné příčiny a k objasnění problému je pak 
zapotřebí dovedností vynikajícího detektiva. Schopní řešitelé problémů tuto schopnost 
logického myšlení samozřejmě mají, ale často se dokážou vyhnout komplikované analýze, 
protože prostě „cítí“, že je něco špatně.  

Jak logické myšlení, tak intuice mají pro definování problémů zásadní význam. 

Takoví jedinci jsou často popisováni jako lidé „schopní definovat a vyhodnotit situace“. 

XI. KOMPETENCE PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ 

Jen velmi málo programů změn, pokud vůbec nějaké, realizuje jediný člověk pracující 
samostatně. Většinou je do nich zapojeno mnoho lidí. To znamená, 
že lidské zdroje musí být vybrány, vycvičeny, motivovány, 
organizovány, kontrolovány a koordinovány tak, aby mohly, jak 
dostávat, tak generovat informace.  

Schopnost řídit lidi, systémy a informace se nazývá „řízení procesů“. 
Bez dobře rozvinutých dovedností potřebných po řízení procesů 
nemůže vůdčí osobnost změn proměnit záměry v úspěch. 

Lidé, kteří dokážou řídit „proces“, bývají často označováni jako „skvělí organizátoři“. 

XII. VYPOŘÁDÁNÍ SE S NEJISTOTOU 

Proces změn nelze předvídat beze zbytku. Výsledky jen zřídka odpovídají plánu!  

Vynořují se nové síly, musí se počítat s neočekávanými faktory.  

Někdy se objeví závažné potíže a záměry těch, kteří proces změn 
iniciovali, jsou uvrženy ve zmatek. Nepředvídatelná povaha změn 
znamená, že jejich vůdčí osobnost se musí v nejistých situacích cítit 
klidná. Lidé, kteří potřebují jistotu, obvykle nejsou dobrými vůdci 
v období změn. Ti musí být schopni „řízení v bouři“ a mít přitom pocit, 
že mají situaci pod kontrolou. 

Takoví lidé jsou často označováni jako „klidní v krizi“.  
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JAK ZMĚNY IMPLEMENTOVAT? 

Změnám se můžete bránit, změny můžete ignorovat, změnám se můžete přizpůsobovat, změny 
můžete podporovat anebo změny můžete vytvářet. Kterou cestu si vyberete? 

Implementace změn může být chaotická nebo systémová. Existuje osvědčený postup 
implementace změn podle experta na řízení změn – Johna Kottera. 

8 KROKŮ K ÚSPĚŠNÉ ZMĚNĚ 

Znáte 8 kroků k úspěšné změně podle Kottera? 

V tomto e-boku vám je neprozradím. 

Navrhuji vám tento postup: 

1. Udělejte si test 8 kroků k úspěšné změně. 

2. Zamyslete se nad tím, jestli tento postup je s vámi 
v souladu. 

3. Pokud chcete změny využít pro svůj růst, tak se 
podívejte na ukázky z video kurzu 8 kroků k úspěšné 
změně – zdarma ZDE. 

4. Vytvořte projekt změny ve vaší firmě – využijte podpůrné materiály a šablony z kurzu 
8 kroků k úspěšné změně. 

5. POZOR! Vše začíná prvním malým krokem. Jaký bude ten váš první malý krok 
k úspěšné změně? 

TEST JE ZDE VIDEA JSOU ZDE 

Stačí kliknout na obrázek ê  Stačí kliknout na obrázek ê 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.produktivnipodnikani.cz/leader-zmeny-v3/
https://www.produktivnipodnikani.cz/testy-pro-podnikatele/test-8-kroku-ke-zmene/
https://www.produktivnipodnikani.cz/leader-zmeny-v3/
https://www.produktivnipodnikani.cz/testy-pro-podnikatele/test-8-kroku-ke-zmene/
https://www.produktivnipodnikani.cz/leader-zmeny-v3/
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ZMĚNY A CÍLE 

Úspěšná změna se vyznačuje správně nastavenými cíli. 

Osvědčenou technikou bylo do nedávna metoda SMART.  

Doba se však mění a změna prostředí si žádá i změnu metodiky. Jsem tvůrce a vizionář. Sleduji 
úspěšné lidi a firmy, sleduji moje klienty, vyhodnocuji projekty, vytvářím změny -  

Proto jsem vyvinul metodu SMARTEEST+ CÍLE.  

Metoda prokazatelně zvyšuje efektivitu na cestě 
naplnění cíle a zvyšuje motivaci týmu při realizací cílů.  

O metodě SMARTEEST+ CÍLE jsem napsal tištěnou knihu 
a vytvořil online kurz. 

Informace o knize najdete ZDE. 

 

Správně definovaný cíl musí mít tyto parametry: 

 SPECIFICKÝ 

 MĚŘITELNÝ 

 AKCEPTOVATELNÝ  

 REÁLNÝ 

 TERMÍNOVANÝ 

 EKONOMICKÝ 

 EMOCIONÁLNÍ 

 SOCIÁLNÍ 

 TECHNOLOGICKÝ 

 POZITIVNÍ  

 

  

https://www.produktivnipodnikani.cz/smarteest-cile/
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 SMARTEEST+ CÍLE – DEFINICE 
 

 SPECIFICKÝ – popište cíl velmi podrobně – tvary, kvalita, barva, druh ...  

   

 MĚŘITELNÝ – popište, jak cíl budete měřit. Jaká hodnota vás uspokojí?  
   

 AKCEPTOVATELNÝ – jste s tím ztotožněni, je to váš cíl nebo někoho jiného? Ztotožní se 
i ostatní? 

 

   

 REÁLNÝ – je reálné v daném čase vašeho cíle dosáhnout?  

   

 TERMÍNOVANÝ – máte určený termín, kdy chcete cíle a jeho milníků dosáhnout?  

   

 EKONOMICKÝ – přínosy, náklady, cashflow?  

   

 EMOCIONÁLNÍ – budete nadšeni, když tohoto cíle dosáhnete?    

   

 SOCIÁLNÍ – směřuje váš cíl i k podpoře vašeho okolí?  

   

 TECHNOLOGICKÝ – využijete efektivně technologické (internet, ICT, ...) možnosti?  

   

 +++ - cíl musí být pozitivní  
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KDO JSEM? 

TOMÁŠ GŘEŠEK 

Jsem lektor, konzultant a kouč.  

Zaměřuji se na rozvoj firem, a protože jsem přesvědčený, že to 
nejdůležitější ve firmách jsou lidé,  
tak se primárně zaměřuji na rozvoj osobnosti a týmů v těchto 
firmách. 

Vystudoval jsem vysokou školu – obor mikrotechnologie. Ihned  
po sametové revoluci jsem začal podnikat. Začal jsem jako OSVČ.  

Pak jsem založil firmu ELEKTRO MAR. V této firmě jsem pracoval postupně jako projektant, 
projekt manažer, ředitel marketingu, předseda představenstva. Firmu jsem dovedl k úspěšné 
fúzi s firmou SIEMENS. 

Jelikož mám rád nové výzvy a svobodu, opustil jsem lukrativní manažerský post v nadnárodním 
koncernu a opět jsem vstoupil na volnou nohu. Od roku 2000 se věnuji poradenství pro firmy 
a řízení podnikatelských projektů.  

Svým osobním přístupem, využíváním svých podnikatelských zkušeností a začleněním principů 
osobního rozvoje (zejména zkušenosti z poradenské činnosti moji ženy) pomáhám firmám řídit 
jejich rozvoj. 

V současné době implementuji do svých poradenských a vzdělávacích aktivit současné trendy – 
průmyslové revoluce č.4. - Průmysl 4.0., štíhlé myšlení, digitalizaci a regionální spolupráci.  

Jako zakladatel coworkingového (www.LoveCoWork.cz) centra v Opavě jsem pomáhal místním 
podnikatelům vytvářet nové partnerství a hledat nové příležitosti například pomocí 
„mastermind skupin“.  
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REFERENCE 

Strategické řízení, řízení obchodu, řízení změn pro firmy: 

IPO, SCHWAN COSMETICS, KOBLA, LOSTR, EMOS, ABEX SUBSTRÁTY, DŘEVOTRUST, OPTYS, 
BLOCK, MORA GORENJE, VAGONKA DŘEVO, SALVATOR STŘECHY, JOHN CRANE SIGMA. 

Realizace rozvoje lidských zdrojů a manažerských a obchodní dovedností ve firmách: 

Sazka, Walmark, SMOZA, Vítkovice válcovny trub, Demos trade, Autojas cz, Witzenmann, 
Dvořák lesy, sady, zahrady, Romotop, Technoprojekt, Hutní projekt, Lokel, IndustryEU, 
Cloverleaf, Feropol, Abex Substráty, Opavia LU, HPF Clean, TRUMF International, RWE, ČEZ, 
Bekaert Bohumín, BONATRANS, BorsodChem MCHZ, Česká správa sociálního zabezpečení, 
DIGIS, ED systém, Ferona, FINIDR, RK STING, Krnovské opravny a strojírny, L.A.B. Industries, 
LASSELSBERGER CZ, Monlycke Health Care Klinipro, MORAplast, OKD, OPTYS, OSRAM Bruntál, 
VOP 025 Nový Jičín, UNEX, Borcad, Jäkl Karviná, HP LAK, LANEX, AUTOPAL, VISTEON, 

Škola mistrů a řízení efektivní výroby (LEAN MANAGEMENT) pro firmy: 

Vítkovice válcovny trub, Jäkl Karviná, Bekaert Bohumín, Keravit, Hayes Lemmerz Autokola, VOP 
025 Nový Jičín, Witzenmann, Kazeto, OPTYS, MORAplast, ROBE show lighting, UNEX. 
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY, ČSAD KARVINÁ, MORA – GORENJE, UNIGEO, Brose, JOHN CRANE 
SIGMA, FOXCONNCZ, HOBES, KOS, HDO, PLASTICO, RETIS GROUP, ŠKOFIN, ČMŽO, TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, PODRAVKA, STOECKLIN, STIVAL AUTOMOTIVE, NIVEKO, CZ LOKO, LAPP KABEL, 
MITAS, SMITHS MEDICAL 

Věřím, že v mých aktivitách najdete široké spektrum podnětů pro zefektivnění své práce 
a rovněž podněty pro svůj osobní rozvoj. 

  

http://www.leanvkostce.cz/
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PROHLÁŠENÍ  

 

Tento materiál je informačním produktem a není návod na zaručená řešení. 

E-book je postaven na mých osobních zkušenostech a může být pro čtenáře inspirací. 

Čtenáři a uživatelé tohoto materiálu jsou si vědomi, že jakékoli použití informací z tohoto 
materiálu nezaručuje samo o sobě dosažení uživatelem očekávaných výsledků. Výsledky 
(úspěchy i neúspěchy) jsou závislé na svobodném jednání uživatelů a čtenářů.  

Autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít i informace 
o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením 
a vyjádřením mého svobodného názoru. 

 

Tímto chci poděkovat všem klientům, kteří mi umožnili dělat to, co mě baví. 

 

Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.  

Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 
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ONLINE KURZY PRO VÁŠ RŮST 
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Informace o online kurzech najdete na stránce ZDE 

 
Ukázka kurzu LÍDR PRODUKTIVITY je ZDE 

 
Ukázka kurzu LÍDR ZMĚN je ZDE 

 

https://www.produktivnipodnikani.cz/online-kurzy/
https://www.produktivnipodnikani.cz/leader-produktivity-v3/
https://www.produktivnipodnikani.cz/leader-zmeny-v3/
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