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Adéla Bobková Humlová

Telefon
E-mail
Adresa

603 420 095
adela.humlova@sofidea.cz
Řevnice, Praha – Západ (vlakové spojení do Prahy)

Můj cíl
Ráda provázím jednotlivce i firmy obdobím změny. Pomáhám firmám pěstovat otevřenou firemní kulturu, ve které je radost
(spolu)pracovat. Společně pracujeme jak na tématech praktických (optimalizace procesů, obchodní a marketingové aktivity,
inovace, implementace IS, reporting, …), tak na osobním rozvoji (práce s pocity a emocemi, komunikace, spolupráce,
motivace, sebepoznání). Chci se i nadále věnovat individuálnímu a týmovému koučinku, nebo pracovat v roli, kde bych
uplatnila a rozvíjela své zkušenosti.

Praxe
2010 - dosud
Obor společnosti:

Majitelka, konzultantka, koučka
Sofidea s.r.o.
Konzultační společnost – zavádění změny a HR management (bez zaměstnanců)
• Spolupráce na projektu transformace v CBRE se společností M.C.Triton (2019-dosud)
• Projekt optimalizace procesů ve spol. BlueTouch (2019-dosud)
• Projekt hodnocení a motivace zaměstnanců ve spol. Prospero Events Group (2018)
• Dlouhodobá spolupráce (3,5 roku) na zavádění změny ve firmě HALLA – společná práce
s managementem a zaměstnanci na:
o Hodnocení a motivaci lidí
o Optimalizaci procesů
o Motivaci obchodního týmu a měření jejich výkonu
o Rozvoj firemní kultury
o Projekty - HALLA plná talentů (2014), HALLA v akci! (2015)
• Výroba a prodej inspirativního diáře Life Designer, který jsme vytvořily společně s mou
dcerou Hankou. Jeho součástí je osobní deník s názvem „Průvodce na cestě za svou vizí“,
jehož jsem autorkou. (viz www.mylifedesigner.cz) (2017-dosud)
• Zavádění metodiky výběru zaměstnanců u klientů Capexus, Pražská plynárenská, J.K.R., Auto
Kelly, Omnicom Media Group, Europ Assistance.
• Individuální koučink manažerů (Dekonta, Takeda, HALLA, Solutions for Media, UNICORN,
TVO Group, Danone, 2C, PMN, STMicroelectronics)
• Vedení workshopů ve firmách: HALLA, Dostupnyadvokat.cz, Factorio, Adastra, 2C, PMN,
Univerzita Pardubice
• Analýza informačního systému SOFI SOLUTION ve spolupráci se skupinou UNICORN, který byl
softwarovou službou na platformě UNICORN UNIVERSE (personální, znalostní a informační
management).
• Vedení projektu INVESTICE DO NÁPADU ve spolupráci s Asociací malých a středních
podnikatelů a živnostníků ČR a deníkem E15. Cílem projektu bylo zprostředkování
perspektivních podnikatelských záměrů investorům. (2010-2011)

2008 – 2009
Obor společnosti:

Ředitelka společnosti
První Sovinecká, a. s.
Prodej uměleckých řemesel; provoz koňské farmy a organizace kulturních a sportovních akcí.
Hlavní myšlenkou společnosti bylo vybudovat středověké město u hradu Sovinec a výrobky odtud
plynoucí prodávat prostřednictvím vlastní sítě prodejen. Společnost provozovala prodejny
na Pražském hradě, letišti, Staroměstském nám., Passově a v Křížově (u hradu Sovinec).
• vedení společnosti a její strategie
• řešení personálních otázek
• kontrola finančních toků

2004 - 2007
Obor společnosti:

Ředitelka společnosti, spolumajitelka, jednatelka
Axios, s.r.o. (Staff Service Group)
Personální poradenství se zaměřením na výběrová řízení v oboru ITC, odborných a manažerských
pozic
• sloučení firmy se spol. Staff Service Group (největší japonská personální společnost)
• spolupráce na analýze, vývoji a implementaci CRM systému PEXESO
• strategické řízení v době expanze i krize
• řešení nestandardních obchodních případů
• motivace týmu v období změny

2000 - 2004

Obchodní ředitelka, spolumajitelka
Axios, s.r.o.
• vedení obchodního a realizačního týmu
• prezentace společnosti u nových zákazníků, jednání s významnými klienty
• vytváření marketingové a obchodní politiky
• pravidelné hodnocení a motivace pracovníků
• zaškolování nových personálních manažerů a konzultantů

1997 - 1999

Personální konzultantka, Personální manažerka
Axios, s.r.o.
• organizace výběrových řízení
• vedení interview s uchazeči o zaměstnání, snímání testů s psychodiagnostickými prvky a dále
projektivních a odborných testů
• zpracování profilů pozic a inzerce
• získávání a péče o klienty – většinou firmy z oboru ITC, banky, či pojišťovny
• tvorba obchodních smluv a jednání s novými klienty o individuálních podmínkách

1996 - 1997

Samostatná účetní
OSVČ
• zpracování účetních rekonstrukcí pro firmy H&J computers a.s., Sirael s.r.o. a Axios, s.r.o.

1992 – 1995
Obor společnosti:

Konzultantka ESW; Vedoucí divize ESW
H&J computers, s.r.o. > a.s.
Systémový integrátor
• testování a prodej ekonomického software (ESW)
• nezávislé poradenství budoucím uživatelům, kterými bývaly malé a střední firmy
• uzavírání obchodních smluv s autory ekonomických systémů
• výběr nových kolegů do týmu a vedení divize ESW
• nejčastěji prodávanými systémy byly produkty Účto, Money, Abra, Byznys, Ekoss
• přednášky na kurzech pro účetní o způsobech výběru vhodného informačního systému

Přednášení na konferencích:
•
•
•
•

Konference ICTM 2013, pořadatel O2 a ČVUT
Konference ICTM 2014, pořadatel O2 a ČVUT
Konference TOP IQ 2014, pořadatel Alvao
Konference ICTM 2015, pořadatel O2 a ČVUT

Téma:
Cukr a bič, nebo respekt, cíl a dohoda?
Změna věc společná, aneb jak na uživatele
Jak získat tým na svou stranu
Náš zákazník náš pán?

Vzdělání
•
•
•
•
•
•
•
•

Střední ekonomická škola (Obchodní akademie) – všeobecná ekonomie
Anglo-American University (2001-2016)
Průběžné rozšiřování všeobecného rozhledu v angličtině (historie, politologie, ekonomie, sociologie, kultura)
Semináře v oblasti: personalistika, psychologie, management
Principy života – semináře zaměřené na sebepoznání, osobní rozvoj a koučink (cca 200 dnů)
Impro divadlo – prezentace, práce s publikem, hravé formy sebepoznání (20 dnů)
Bioenergetika – psychologický výcvik zaměřený na práci s energií člověka (16 dnů)
Šamanismus – cesta transformace (16 dnů)
Points of You Academy – Points of You Explorer - koučinková metoda využívající hru a abstrakci (1 den)

Jazyky
Angličtina - aktivní – pokročilá úroveň

Zájmy
osobní rozvoj, knihy, sport, cestování, turistika, zahrada, děti :)

