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Příloha A 

 

Interim management z pohledu českých interim manažerů – seznam otázek 

1) Jak jste se dostal k práci interim manažera?  

2) Co obnáší práce interim manažera? Co přesně děláte Vy? Jaký typ interim 

manažera jste?  

3) Jaké vlastnosti by podle vás měl interim manažer mít? Jaké jsou kladeny 

nároky na kvalifikaci a kompetence interim manažera? Jak se dál vzděláváte?  

4) Jaká jsou největší pozitiva na práci interim manažera? Co máte na své práci 

rád? 

5) Jaká jsou úskalí práce interim manažera?  

6) Jak se dostáváte k pracovním zakázkám?  

7) Jak poznat kvalitního interim manažera? Jste nějakým způsobem 

prověřováni? 

8) Jaký je Váš názor na situaci v České republice co se týče interim 

managementu? Povědomí? Jak dalece je využívaný? Pojištění proti rizikům?  
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Příloha B 

 

Martin Bednár, 11. 7. 2012 

1) Jak jste se dostal k práci interim manažera?  

Dvacet let jsem působil na top manažerské pozici. Po určité době má 

člověk pocit, že „enough is enough“ a hledá něco jiného, více svobody a méně 

závislosti, něco, kde by bylo více odborné dimenze a méně politiky a 

kariérismu.  

 

Z počátku jsem nevěděl, že jsem interim manažerem, nechal jsem se 

najmout na projekt, připadalo mi zvláštní, že nejsem zaměstnancem podniku, 

který mě najal, přesto, když jsem odvedl dobrou práci, chválili mě, když se mi 

něco nedařilo, špatně se na mě tvářili. Podepisoval jsem dovolené, odměny, 

měl jsem atributy zaměstnance, dokonce vedoucího pracovníka. S pojmem 

Interim management jsem se setkal až později, poprvé jsem o něm slyšel před 

2- 3 lety. Jako aktivita bez tohoto pojmenování existuje interim management 

již dlouho. Vždy byly najímány externí firmy, nikdo se ale nezajímal o právní 

kontext, interim management představoval dříve množinu činností, které nikdo 

nedával do souvislostí.  

 

2) Co obnáší práce interim manažera? Co p řesně děláte Vy? Jaký typ 

interim manažera jste?  

Interim manažeři většinou působí v prostředí velkých nadnárodních 

firem. To, co vytváří poptávku po interim managementu je vznik určité situace 

ve firmách. Může se jednat o nějaký manévr v podniku, během kterého je 

zapotřebí zatočit kormidlem a to z různých důvodů.  

 

V České republice většinou panuje názor, že nasazení interim 

manažera je projevem vlastní slabosti podnikového managementu. Tak to ale 

vždy být nemusí. Stávající manažeři zkrátka nemusí být pro úkol, na který je 

interim manažer najat, vhodní. Nemají čas, dostatek know-how nebo jsou 

příliš svázáni s firmou. V západních zemích je situace opačná, najmutí interim 

manažera je veřejností vnímáno pozitivně. 
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3) Jaké vlastnosti by podle vás m ěl interim manažer mít? Jaké jsou kladeny 

nároky na kvalifikaci a kompetence interim manažera?  Jak se dál 

vzděláváte?  

Záleží na tom, co někdo studoval před dvaceti lety? Interim manažeři se 

musí vzdělávat v oblastech, kde je překotný vývoj: technologie, internet. 

Nicméně základní dovednosti, jak umění motivovat lidi, hledat konsenzus a 

schopnost vytvářet neformální sítě mimo formální strukturu organizace už 

interim manažeři musí mít v sobě. Interim manažeři jsou lidé vyššího věku, roli 

hrají zkušenosti, nadhled a ponaučení. 

 

4) Jaká jsou nejv ětší pozitiva na práci interim manažera? Co máte na sv é 

práci rád? 

Nezávislost na kariérním postupu, vůli či zlovůli manažera, interim 

manažer není zaměstnán, je OSVČ. Když někdo dělá takového manažera, 

jako jsem dělal já, vzniká spousta problémů, s lidmi, šéfy, taktikou a politikou. 

Interim manažer má z devadesáti procent svou práci a jen malý zbytek jsou 

šéfové a politika.  

 

5) Jaká jsou úskalí práce interim manažera?  

Právě aspekty, které by se mohly jevit jako úskalí práce interim 

manažera, mě baví. Baví mě zvědavost, člověk je zvědavý na novou firmu, 

kterou zná jenom zvenčí, z marketingového pohledu. Mnoho lidí, které znám 

má za sebou stejnou kariéru, dělali v průběhu svého profesního života 

manažera, potom manažera na stále vyšší úrovni a nyní pracují sami na sebe. 

U stálého manažera je váha jeho argumentů dána váhou jeho pozice. Svému 

nadřízenému nemůžete naznačit, že nemá pravdu, i když je to tak. Naopak, 

když někdo pracuje jako interim manažer, prosazování jeho návrhů závisí na 

síle jeho argumentů. Poloargumenty by interim manažerovi vůbec nestačily. 

Do konfliktu jde s interim manažerem kdokoliv z podniku, protože nic 

neriskuje.  
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Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že interim manažer je 

většinou najímán proto, aby v podniku udělal nějakou změnu. Každé prostředí 

má určitou míru rezistence vůči změnám. Její výše je ovlivňována mimo jiné 

tím, jak moc změny ovlivňují komfort nebo návyky pracovníků. Pokud interim 

manažer provede změnu a všichni jásají, není to změna. Interim manažer je 

najímán majitelem nebo top managementem. Dělá věci, které slouží firmě a je 

mnoho lidí, kterým to nevyhovuje.  

 

Pláč, slzy a nářek patří k povolání interim manažera, interim manažer si 

ale takové situace nebere osobně, vnímá je objektivně, protože není k podniku 

připoután neformálními vazbami.  Prosazování změn stálým managementem 

podniku ohrožuje příliš velká provázanost manažerů s firmou. Změny by měly 

být objektivní, měly by vycházet z potřeb trhu, ale ve skutečnosti realizátoři 

změn zohledňují to, jak koho znají. To je principálně špatně, interim manažeři 

si mohou dovolit jít proti komukoliv…“ 

 

6) Jak se dostáváte k pracovním zakázkám?  

Oslovují mě firmy samy od sebe, pár lidí mě zná. Dále také chodím na 

různé konference. Poslední dva roky jsem pracoval na sto procent, poslední 

půlrok jen asi tak z dvaceti procent. Jdu jen do projektů, u kterých mám pocit, 

že je umím. Vždy je nějaké riziko, něco neznámého, co kolemjdoucí nemůže 

zvenčí posoudit, ten, kdo projekt zadává, má alespoň nějakou představu o 

tom, co chce.  

 

Odmítl jsem projekt, kdy byl majitel v situaci „dělám to dvacet let a nyní 

si přeji ustoupit do pozadí a podnik chci nějak změnit“. Interim manažer musí 

mít jasně měřitelný cíl. Jeden z podniků, který si mě najal jako interim 

manažera potřeboval zavést nový produkt. Po úspěšném zavedení tohoto 

projektu si vedení podniku přálo, abych u nich pokračoval, ale to je to, co 

interim manažer nesmí udělat, interim manažer dělá změny a navrhuje jak má 

část firmy fungovat. Kdyby u firmy zůstal, postupně by to přešlo v rutinu, což 

chce lidi operativní a důsledné, s menší fantazií, než mám já.  
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7) Jak poznat kvalitního interim manažera? Jste n ějakým zp ůsobem 

prov ěřováni? 

Z padesáti procent podle jeho CV, podle manévrů, které ve své kariéře 

doposud dělal. Je rozdíl v tom zda někdo prodával žvýkačky v zaběhnuté 

firmě nebo byl u toho, když firma měnila strukturu, a byl v postavení nového 

šéfa, kterého nesnášelo 2000 lidí. A zvládnul to. To je vroubek k dělání interim 

manažera. Při výběru interim manažera se navodí modelová situace a cílem 

interim manažera je ve dvaceti větách popsat, jak by takovou situaci řešil. Na 

základě toho se ukáže, zda je interim manažer ranař, tvrdý a brutální, nebo je 

to softie, který je s každým za dobře, který ničeho nedosáhne.  

 

Interim manažer se pohybuje někde na škále mezi těmito extrémy. Ten, 

kdo najímá interim manažera firmu zná a ví jací zaměstnanci v ní pracují. S IT 

pracovníky se nejedná tvrdě, u dělnických profesí naopak člověk může 

přitvrdit. Ne tak, aby byli všichni happy, ale tak, aby bylo dosaženo 

maximálního efektu. Na druhou stranu interim manažer není jen sekerníkem. 

Může se stát, že redukce zaměstnanců je vedlejším produktem 

restrukturalizace. Interim manažer, ale nebývá někdo, koho si podnik najme 

pouze za účelem propouštění zaměstnanců.  

 

8) Jaký je Váš názor na situaci v České republice co se tý če interim 

managementu?  

ČR je v této oblasti na začátku, interim management je záležitost, která 

přichází ze západní Evropy z Německa, Česká asociace interim management 

si klade za cíl standardizovat tuto aktivitu, pojištění, pracovně právní 

záležitosti, odpovědnosti za škodu. Business funguje dobře tehdy, když je 

očekávání na obou stranách stejné, pak nedochází k nedorozuměním. Právě 

proto si Asociace klade za cíl, aby byl interim management standardní, dobře 

popsaná služba.  
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Příloha C 

 

Petr Jiránek, 22. 7. 2011 

1) Jak jste se dostal k práci interim manažera?  

Jednoho dne jsem si uvědomil, že působení na pozici zaměstnance 
neumožní člověku dosáhnout změn, kterých je v té době v podniku potřeba. 
Firma má plán a předem stanovené požadavky na změny. Jako zaměstnanec 
začnete trpět profesní slepotou, nemůžete být tolik aktivní, dochází 
k prodlevám. Naopak v momentě, kdy si firma najme interim manažera, ví, 
proč ho platí, motivace ke změně je na obou stranách mnohem větší. Když 
interim manažer navrhne změnu, řeknou: ano, skvělé, když s podobnou 
změnou přijde zaměstnanec, třeba i na vysoké pozici, je z toho diskuze. 
Prosazovat změny z postu zaměstnance je těžké, když vám šéf po desáté 
smete návrh na změnu ze stolu, ztrácíte motivaci. 
 

2) Co obnáší práce interim manažera? Co p řesně děláte Vy? Jaký typ 

interim manažera jste?  

Interim manažeři jsou většinou najímáni ve chvíli, kdy ve firmě vědí, že 
je problém a najmou si proto interim manažera na 6 měsíců nebo na 3 
měsíce, interim manažer přijde a dostane firmu z bodu A do bodu B. 

 
Z podniku, ve kterém momentálně pracuji, odešli dva pracovníci, firma 

neměla jak převzít jejich know-how. Musela kontaktovat někoho, kdo je na 
pracovním trhu volný a je schopný začít okamžitě pracovat bez toho, aniž by 
se dlouze adaptoval. Já osobně supluji práci standardního pracovníka, 
nejčastěji se zastupuje finanční ředitel nebo i jakýkoliv jiný manažer.  
 

3) Jaké vlastnosti by podle vás m ěl interim manažer mít? Jaké jsou kladeny 

nároky na kvalifikaci a kompetence interim manažera?  Jak se dál 

vzděláváte?  

Měl by být schopný rychle se zorientovat a být flexibilní. Je důležité 
uvědomit si, že flexibilita neznamená, že bude interim manažer pracovat 6 
hodin denně, ale třeba i 7 dní v týdnu.  

 Důležité je vzdělání, které přísluší danému oboru a zkušenosti 
z předchozích pracovišť. U interim managementu nemůžeme spoléhat na to, 
že všechno bude všude stejné. Je nutné vnímat potřeby a situace a umět je 
správně vyhodnocovat. Dále je nezbytné uvědomit si, že se neustále vyvíjí 
trendy a vznikají nové metody, právě proto je třeba se zas a znovu učit nové 
věci.   
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Já osobně stavím svou práci na leadershipu, bylo by na škodu, kdybych 
šel tvrdou cestou, kdyby mi bylo jedno, co si lidé myslí. Lidé se v takových 
situacích zachovají jako krabi, uzavřou se do ulit a nespolupracují. Interim 
manažer by měl být komunikativní člověk, měl by mít cit pro vnímání potřeb 
firmy i lidí. 

4) Jaká jsou nejv ětší pozitiva na práci interim manažera? Co máte na sv é 

práci rád? 

Ze své pozice jsem schopný aplikovat změny jednodušeji, jsem volný. 
Spoustu lidí svazuje, že musí chodit do práce každý den na osmou a nejsou 
flexibilní. Já osobně chodím do práce rád na pátou ráno. V osm mám hotovo. 
Co se týče stability výkonu interim manažera u jednoho podniku, interim 
management je krátkodobá věc, na šest až dvanáct měsíců, během kterých 
interim manažer pozná aktuální stav, přijde na to, co je špatně, popíše a 
navrhne řešení, implementuje ho a dokáže, zda je řešení správné nebo 
špatné. Já osobně chápu interim management nejspíš z trochu jiné strany, jdu 
více po vztazích, po pomoci firmě. To, že někde způsobím tsunami a 
management bude spokojen, ještě neznamená, že zaměstnanci přijmou 
změny za svoje. I to je důležité a i toho chci při své práci dosáhnout.   
 

5) Jaká jsou úskalí práce interim manažera?  

Špatnou zkušenost nemám. Poznal jsem práci jako řadový kontrolor a 
také jako ekonomický ředitel. Díky tomu jsem se naučil komunikovat s lidmi na 
různých hierarchických úrovních podniku… Znám požadavky, které má 
vedení, vím, v jaké formě by měli být prezentovány. Stejně tak jsem se naučil 
eliminovat komunikační šum. Když mi šéf něco obšírně vysvětluje, řeknu mu, 
ať mi to vysvětlí jednoduše. I já, když dávám zadání nějakého úkolu jiným 
pracovníkům, popíšu jej jednoduše, v bodech. Umím rychle rozbít bublinu 
nedůvěry tím, že vím, jak s lidmi komunikovat.  
 

6) Jak se dostáváte k pracovním zakázkám?  

K pracovním nabídkám se dostávám poměrně těžko, není jednoduché 
vybudovat si reputaci. Firmy kontaktuji sám, nebo mě podniky kontaktují přes 
zprostředkovatelskou firmu PP Partners Prague. Většina firem osloví firmy 
jako Price Watterhouse Coopers, dostanou člověka, který udělá špičkovou 
práci, dostane 600 000 Kč za měsíc, ale nebude to ono, bude to ten člověk, 
který tam půjde udělat tu práci, on ví, že tam jde na 4, 5 měsíců, nastoupí do 
podniku jako chladnokrevná mašina a vztahy pro něj nejsou důležité, není to 
ten cíl. Já potřebuji, aby se mnou lidé komunikovali. Proto nemám tolik 
zakázek, co se týče četnosti, ale snažím se pracovat v delším časovém 
horizontu, přinést do podniku vlastní know-how.  
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Když to děláte takhle, tak vás to nesemele, navíc se tak vyhnete 
profesní slepotě. Mou vizí je sestavit do budoucna tým schopných juniorů, 
kteří vědí, co od života chtějí a kterým budu předávat své myšlenky a 
zkušenosti. Přerodím sám sebe ve společnost, agenturu. Chtěl bych se interim 
managementu a poradenství věnovat dál.  Ideálně bych chtěl mít v budoucnu 
třeba 15 zakázek najednou, na kterých budou nasazení mí konzultanti.  
 

7) Jak poznat kvalitního interim manažera? Jste n ějakým zp ůsobem 

prov ěřováni? 

Na základě referencí z předchozího pracovního angažmá.  
 

8) Jaký je Váš názor na situaci v České republice co se tý če interim 

managementu? Pov ědomí? Jak dalece je využívaný?  

Moc to nesleduji. Interim management může hodně pomoci českým 
firmám. V důsledku krize podniky mnohdy začaly šetřit tam, kde neměly, místo 
toho, aby optimalizovali své procesy a začali hledat úspory tam kde jich je 
nejvíc, tedy v nákupní oblasti, ve výrobě a administrativě, jako celku, začali 
ořezávat peníze na interim manažery a konzultanty, omezovat nákup 
kancelářských potřeb. V situaci krize by přitom podniky měli v první řadě 
zvážit, zda mají kvalitní personál, investovat do školení, vyhodnotit, zda 
nepotřebují pomoct. Firma získá díky interim managementu jiný pohled, 
oživení, rozbije se profesní slepota lidí, kteří ve firmě pracují. Interim 
management může řešit situace, kdy lidé odchází z firem a nedaří se najít 
kvalitního člověka, který by na pracovní místo nastoupil na stálo.  
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Příloha D 

 

Vladimír Větrovský, 3. 8. 2011 

1) Jak jste se dostal k práci interim manažera?  

 
Působil jsem v makroekonomickém výzkumu a 21 let v IT, dosáhl jsem 

určité úrovně znalostí, schopností a vzdělání. Jsem překvalifikovaný a z toho, 
co umím, bych jako zaměstnanec využil maximálně 50 %. Jako interim 
manažer jsem schopný využít 70 až 80 % svých znalostí a zkušeností v jedné 
pozici. Když si člověk myslí, že něco umí a jde mu to, tak to chce dělat.  
 

2) Co obnáší práce interim manažera? Co p řesně děláte Vy? Jaký typ 

interim manažera jste?  

Momentálně působím jako ředitel firmy, kterou jsem dostal z červených 
čísel do černých. Nastartoval jsem růst té firmy. Jsem tu od roku 2009. 
Angažmá interim manažera kratší než 6 měsíců je nesmyslné. Více než 3 roky 
by naopak byla hodně velká výjimka. V Německu podniky inzerují, že hledají 
manažera na 6 až 12 měsíců a ve výsledku si ho najímají na dobu 6 měsíců 
až 3 let. Mě, jako interim manažera, najal regionální manažer.  
 
 

3) Jaké vlastnosti by podle vás m ěl interim manažer mít? Jaké jsou kladeny 

nároky na kvalifikaci a kompetence interim manažera?  Jak se dál 

vzděláváte?  

Překvalifikovaný, otevřený, vstřícný, měl by umět naslouchat, umět 
motivovat ostatní, měl by být razantní. Co se týče vzdělávání, já se vzděláván 
denně, dnes jsem se vzdělával v geografii Afriky, zeměpis není můj oblíbený 
předmět, 20 minut jsem studoval Afriku a pravděpodobně jsem ji nastudoval. 
Dokážu rychle číst, rychle se učit.  
 

4) Jaká jsou nejv ětší pozitiva na práci interim manažera? Co máte na sv é 

práci rád? 

Jsem gambler a mám rád výzvu.  

 

5) Jaká jsou úskalí práce interim manažera?  

Úskalí musíte dokázat překonat, vše je o interakci mezi interim 
manažerem a majitelem, není to něco, čím byste měla být deprimovaná.  
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6) Jak se dostáváte k pracovním zakázkám?  

Firmy mě oslovují samy, ale většinou jsou to nezajímavé nabídky. 
Jednou z možností je Interim Pool, jen v Německu je interim poolů asi třicet a 
já jsem se zaregistroval do patnácti z nich. 
 

7) Jak poznat kvalitního interim manažera? Jste n ějakým zp ůsobem 

prov ěřováni? 

Stejně jako každého jiného manažera, má podobný názor na problém 
jako vy, pokud má na věc totálně jiný názor než vy, spolupráce nebude 
fungovat. Mě vybrali mimo jiné na základě tohoto kritéria. Důležité je i to, aby 
interim manažer znal kulturu a jazyk země, ve které pracuje. 
 

Zajímavý je příklad manažera, který v Africe dával dohromady firmu, ve 
které byly dva druhy náboženství, její pracovníci slavili jiné svátky, 
nekomunikovali mezi sebou v denním životě. Manažer si uvědomil, že lidé 
nemají v práci místo s občerstvením. Proto zařídil ve firmě kafeterii, ovšem jen 
jednu a ne pro každou skupinu zvlášť, tímto dal lidi dohromady. Byl empatický, 
uměl si všimnout, že se lidem něco děje. Známý je i případ z Indie, kde sídlila 
přes ulici dvě centra, developerské centrum HP a Infoteku a přetahovaly si 
navzájem své zaměstnance tím, kdo má lepší mašinu na kafe. 
 

8) Jaký je Váš názor na situaci v České republice co se tý če interim 

managementu? Pov ědomí? Jak dalece je využívaný? Pojišt ění proti 

rizik ům?  

Když jsem v roce 1999 přistoupil k IBM, začínal se ve firmách 
praktikovat Assessment Centre. Interim management zaznamenává podobný 
vývoj, každý o něm mluví, je to cizí slovo, nikdo jej skutečně nedefinoval. Lidé 
začali říkat: to, co dělám já je interim management. Tak by to být nemělo. 
Označení interim manažer znamená široké spektrum činností. Můžete 
zaskakovat, což je například v USA nejčastější druh interim managementu. 
Dále můžete pracovat na projektu, řešit krizi podniku.  

Interim znamená dočasný. Povědomí v České republice je takové, že 
interim management existuje.   
Za účelem identifikovat aplikaci interim managementu v praxi a dostat do naší 
legislativy něco, co by fungování interim managementu pomáhalo, vznikla 
Česká asociace interim managementu.  
 

 


