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Editorial

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel HCA Brno

Lidé jsou klíčovým 
faktorem úspěchu či 
neúspěchu firmy. 

Schopní a cílevědomí lidé posouvají 
firmu k definovaným cílům, a naopak 
lenivci ji brzdí.

V dnešní době je problém 
s nedostatkem schopných lidí, protože 
ekonomika se rozbíhá a šikovní lidé 
zpravidla pracují. Aby šikovný člověk 
přišel k vám do firmy, tak mu tu 
myšlenku musíte prodat. Jak nastavit 
ve firmě takové prostředí, systém 
a komunikaci, abyste pro tyto konkrétní 
lidi byli skutečným lákadlem? Když 
budete spoléhat jen na peníze, můžete 
sice některé lidi do své firmy přilákat, 
ale jejich stabilita bude samozřejmě 
závislá na jejich příjmech.

V tomto čísle jsme se rozhodli dát 
vám pár tipů, jak přitáhnout dobré 
lidi do firmy za jakékoli situace. Ať 
už vaše společnost prosperuje, anebo 
je v krizi, vždy budete schopni získat 
kvalitní zaměstnance.
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Zaostřeno

Personální management – maska, 
role, nebo skutečnost?

Odhalení pravdy
Dle původu slova zde tedy máte co 
do činění s maskami nebo škraboškami, 
které ve starých divadlech zobrazovaly 
úsměv nebo smutek. Přestože se člověk 
mohl cítit úplně jinak. I v personálním 
managementu můžete narazit na situaci, 
kdy má člověk na tváři obrazně řečeno 
nasazenou masku, ale skutečná pravda je 
úplně jiná.
Už se vám někdy stalo, že se na vás 
člověk sice usmíval, ale ve skutečnosti 
vytvářel problémy, které vaši společnost 
poškozovaly? Když se s tímto člověkem 
bavíte, na první pohled vypadá všechno 
velmi příjemně, ale když se podíváte 
na jeho výsledky a činnosti, tak byste ho 
nejraději zabili. A naopak. Poznáte lidi, 
kteří nejsou úplně příjemní, mají někdy 
poněkud tuhou komunikaci, ale jsou to 
opravdoví pracanti a dosahují rychlých 
výsledků? A toto je důležité odhalit.

Dokonalá znalost role
Druhý význam slova persona je divadelní 
postava neboli role. Dá se v podstatě říct, 
že když chcete mít dobrého skladníka, 
zaměstnejte skladníka, který chce hrát 
roli skladníka. Tento člověk může být 

fotbalista, otec, manžel, ale během 
pracovní doby by měl být hlavně dobrým 
skladníkem. Skvělí herci v divadle znají 
dokonale svoji roli a dokážou ji zahrát tak, 
jako by se v reálném životě tou postavou 
sami stali. Když se vám toto podaří a lidé 
svoji roli hrají v práci profesionálně, jsou 
s tím spojené i profesionální výsledky. 
Z pohledu personálního managementu 
zde však musí být nějaký scenárista, který 
pro danou divadelní, resp. firemní roli 
napíše konkrétní text. Pokud ho nikdo 
nenapíše, člověk hraje podle vlastního 
scénáře. Ten však nemusí být vždy sladěn 
s účelem organizace.

Oči napoví
Podle čeho tedy poznáte pravou tvář 
člověka, a ne jeho masku? Vždy, když 
budete dělat pohovor, ať už úvodní, nebo 
nějaký motivační – když člověk mluví, 
dívejte se mu do očí. Oči vám hodně 
napoví. Když se dívá při rozhovoru s vámi 
do země, tak vám to něco indikuje.
Také si všímejte, čemu věnuje svoji 
pozornost a kam směřuje jeho aktivita. 
Pokud je v souladu to, o čem mluví 
a co dělá, pak je to v pořádku. Pokud to 
v souladu není, je nutné se na to zaměřit. 

Tato situace může být velmi citlivá, ale je 
velmi důležité se jí věnovat.

Noty jsou harmonický základ
Dále se podívejte na to, kdo má 
ve vaší firmě na starosti psaní rolí. Je 
to stejná situace, jako kdyby dirigent 
v symfonii nedal svým hudebníkům 
žádné noty. Někdy může být celkem 
zábavné poslouchat muzikanty, kteří si 
jen tak brnkají. Ale pokud chcete mít 
velký orchestr, který hraje v harmonii, 
potřebujete noty.
Noty by měly pocházet z nejvyššího 
vedení. Ať už jste majitel, nebo ředitel, 
měli byste sepsat know-how pro všechny 
pracovní pozice, aby byly v harmonii. 
Každý zaměstnanec by měl vědět, jaký 
by měl být, měl by vědět, co má všechno 
dělat, jaké procesy musí sledovat, jaké 
směrnice musí respektovat, a velmi 
důležité je, aby věděl, jakých výsledků 
má dosáhnout. Je jasné, že pokud jste 
živnostník, tak vás to až tak netrápí. Ale 
v momentě, kdy chcete růst, potřebujete 
lidi, a oni musí vědět, co a jak mají 
dělat. Musí vědět, jakých výsledků mají 
dosáhnout. A k tomu je potřeba sepsat 
role.

Pokud chcete pochopit podstatu personálního managementu, musíte nejdříve pochopit podstatu slova 
persona. Stačí si otevřít etymologický slovník o vzniku a vývoji slov a u pojmu persona najdete vysvětlení, 
že se jedná o osobu, osobnost, postavu, z latiny přeloženo jako „škraboška“ nebo „divadelní postava“.
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Téma

Dobrý šéf rovná se 
úspěšný tým

Dejte mi lidi a já udělám všechno. Tento výrok jste možná slyšeli 
už vícekrát. A je pravdivý jen do té míry, dokud lidé, o kterých 
uvažujeme či mluvíme, jsou šikovní a vědí, co a jak mají dělat. 
Samostatných, tvořivých, čestných a vnímavých lidí je pouze 
určité procento. Ale zkušenost říká, že většina lidí na to, aby 
byla úspěšná, potřebuje mít dobrý management. Dobrého šéfa. 
A co je tedy hlavní náplní práce dobrého šéfa? Je jedno, zda je 
mistrem, šéfem obchodu, výrobním manažerem nebo country 
manažerem. Dobrý šéf je schopný z jakéhokoliv podřízeného 
vytěžit maximum a využít celý jeho potenciál.
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Téma

Vůbec nic
Na druhé straně můžete vidět šéfy, kteří 
s lidmi nedělají vůbec nic. Nechávají 
všemu volný průběh a doufají, že lidé vědí, 
co mají dělat – snaží se jim dávat svobodu. 
Svoboda je pěkné slovo, ale pokud člověk 
nad sebou nemá žádný dozor a kontrolu, 
v mnohých případech pracuje na ¼ plynu. 
Pokud tento člověk dostává fixní plat, 
budete ho platit bez ohledu na to, zda má 
nebo nemá produkci.
Takže dobrý šéf musí správně odhadnout, 
s jakým úsilím se má svým podřízeným 
věnovat. Příliš moc síly je zláme, bez síly 
jsou zamrzlí nebo ospalí.

Dobrý přístup
Dalším důležitým bodem, na který 
se podíváme, je dobrý přístup. Znáte 
obchodníka, který rád komunikuje s klienty 
a je vždy ochotný jim pomoct a poradit 
v souvislosti s produktem, který prodává? 
Hledá pro klienta řešení, které vede 
ke vzájemné spokojenosti? To stejné 
se týká také šéfů. Existují šéfové, kteří 
mají dobrý přístup, dívají se na lidi jako 
na skutečné zdroje produkce, o něž je 
potřeba se starat. Připravenost pomoct 

svým podřízeným vyžaduje v prvé 
řadě ochotu.

Příliš moc
U celé řady šéfů můžete pozorovat, že 
buď tlačí na své zaměstnance příliš, 
a nebo naopak málo. Když na podřízené 
šéf tlačí hodně, mnozí z nich budou 
zlomení. Se zlomenými lidmi se těžko 
pracuje – všechno vzdali a zastávají názor, 
že se s tím už stejně nedá nic dělat a musí 
poslouchat, co jim řekne šéf. Chybí jim 
vlastní názor, vlastní odhodlání a vlastní 
motivace. Fungují jen proto, že je nad nimi 
dráb, který je silou, výhružkami a někdy 
i strachem manipuluje do toho, aby 
pracovali.

Zájem o podřízené
Pokud nad sebou (a je jedno, na jaké 
úrovni) máte člověka, kterého lidi otravují, 
nerad komunikuje, zavírá se do své 
kanceláře a přes víkend si musí od lidí 
odpočinout, protože je z nich unavený, 
takový člověk určitě nebude dobrým 
šéfem. Častokrát se dívá na své podřízené 
i jako na blbce, kterým stále musí něco 
vysvětlovat, a to, že to nechápou, ho 
vyčerpává. Má tendenci s nimi bojovat 
a ani si neuvědomuje, že právě tímto 
přístupem si vytváří ve svém týmu vlastní 
nepřátele. Protože když o někom mluvíte 
negativně nebo na něj útočíte, dříve nebo 
později se vám to vrátí.  
S tímto přístupem nemají šéfové šanci 
vytáhnout z lidí jejich skutečný potenciál. 
Šéf musí mít dobrý přístup k lidem, musí 
být ochotný jim pomoct, ale nesmí za ně 
dělat jejich práci. Dobrý šéf musí mít lidi 
rád, musí být ochotný se o ně zajímat, 
pomoct jim dostát produkce a naučit je, jak 
mají řešit nebo odstraňovat bariéry, které 
se pojí s jejich pracovní pozicí.

Vlastní cíle
Každý dobrý šéf si umí vytyčit vlastní 
cíle. Ví, co v životě chce, má v tom 
jasno, a dokonce si vše dokáže písemně 
nadefinovat. Čím více si člověk tvoří 
svoji budoucnost, tím je větší šance, že jí 
dosáhne. Několik výzkumů dokázalo, že 
pokud si své cíle sepíšete, dosáhnete jich 
dříve. Zaznamenávat si na papír své sny 
a touhy je jeden z dobrých způsobů, jak je 
naplnit. Člověk, který to dělá, má daleko 
větší šanci na úspěch.

Kvalitní výsledky
Kvalitu stromu jste schopni zhodnotit jen 
podle jeho plodů. Kvalitu člověka podle 
jeho výsledků. Dobrý šéf se hlavně zajímá 
o výsledky. Když chcete do firmy dobrého 
člověka, je druhořadé, jak je oblečený, 
učesaný nebo jak pěkně komunikuje. 
Především vás musí zajímat to, zda je 
schopný dosahovat kvalitních výsledků. 
Když chcete do fotbalového manšaftu 
dobrého útočníka, bude vás hlavně 
zajímat, kolik bude dávat gólů. Toto je 
v mnohých firmách nepodstatný faktor. 
Někdy se v nich zaměřují jen na to, jak 
daný člověk komunikuje, a zapomínají 
sledovat jeho výsledky. 

Šéf musí být 
ochotný lidem 

pomoct, ale nesmí 
za ně dělat jejich 

práci.
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větší neúspěchy, a když se z nich poučí, 
stává se tak řečeno disciplinovanějším. 
Více dodržuje a respektuje zákonitosti, 
díky nimž se stává úspěšným. A toto 
je něco, co musí vyžadovat i od svých 
podřízených.

Šéf jako vzor
Ale na to, abyste mohli toto vše 
vyžadovat, musíte mít vlastní režim 
a vlastní disciplínu. Nemůžete 
očekávat čistý pracovní stůl od svého 
podřízeného, pokud máte na svém 
pracovním stole nepořádek. Nemůžete 
od svého podřízeného vyžadovat včasný 
příchod na jakékoli setkání, pokud vy 
sami chodíte pozdě. Nemůžete chtít, 
aby se na pracovišti nepilo, když vy 
toto pravidlo sami porušujete. Základ 
je být sám disciplinovaný. Vy jako šéf 
jste vždycky vzorem pro své podřízené. 
Vzorem jste i ve své roli rodiče, 
kamaráda či kolegy. A můžete skutečně 
pozorovat, že děti a podřízení mají často 
tendenci kopírovat své nadřízené. Zlaté 
pravidlo říká – chovejte se k lidem 
tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali 
k vám. A disciplína s tím úzce souvisí.

Téma

Prokazatelný úspěch
Ptejte se lidí na jejich úspěchy.  
Úspěch je stav, kterého dosáhli, nikoliv 
to, co pro něj udělali. Mnohokrát je 
měřený penězi nebo tím, co vybudovali. 
Důležité ale je, aby to, čeho dosáhli, 
bylo prokazatelné. Obchodník se 
prokáže počtem objednávek nebo 
jejich finanční hodnotou. Jakýkoliv šéf 
se prokáže ziskem, kterého se svým 
týmem dosáhl. Někdy to může být 
náročné zjistit, ale když chcete, tak to 
nakonec vždycky dokážete.
Když do firmy nabíráte nového 
člověka, vždy si u jeho bývalých 
zaměstnavatelů ověřte, jakých výsledků 
dosahoval a jakou měly tyto výsledky 
úroveň. Zda byl oblíbený nebo ne, je 
v podstatě druhořadé, protože kaziči 
norem – jinak řečeno lidé s vysokými 
výsledky – nejsou v mnohých firmách ti 
nejoblíbenější. Co tedy máte zjišťovat, 
ať už na pohovorech, nebo se svými 
stálými pracovníky?

Příklad s otázkami
Častokrát k této problematice lidem 
ukazuji příklad pomocí otázek. Zeptám 
se: Dokážete si představit nějakého 
pekaře? Když přijde odpověď ano, která 
přijde téměř vždy, položím druhou 
otázku: Řekněte mi, co takový běžný 
pekař dělá? A zde jsou různé druhy 
odpovědí. Peče, míchá, ochutnává 
atd. Dále se zeptám: Co jsou pekařovy 
výsledky? Když mi člověk vyjmenuje 
činnosti pekaře, pak se zeptám, co má 
mít ten pekař na konci těchto činností, 
co je jejich výsledkem. V mnohých 
případech člověk odpoví chleba nebo 
rohlíky. Následuje poslední otázka: 
Co tedy představovalo vaše rohlíky 
ve vašem bývalém zaměstnání? Čímž se 
ptám na skutečné výsledky.
Pokud člověk nedokáže odpovědět 
nebo to nepochopil, zpravidla nemá 
koncept výsledků. Jen chodí do práce 
nebo jen vykonává nějakou činnost. 
Pokud jeho činnost nemá žádný 
výsledek, platíte mu čas strávený 
v práci. A proč to není dobré? Protože 
pokud nejste strážní služba, tak vám 
váš zákazník nikdy neplatí za to, 
kolik času vaši zaměstnanci 
tráví v práci. Aby byla vaše 
firma životaschopná, musí mít 
peníze. A klienti vám posílají 
peníze jenom za to, kolik 
„chleba“ dáte klientovi udělat.

Disciplína
S úspěchem je vždy spojená disciplína 
neboli výchova, vyučování, nauka. 
Pochází z latinského slovíčka discere, což 
znamená učit se. Disciplína znamená 
naučit se dělat věci, které jsou důležité, 
aby daná oblast vašeho života byla 
úspěšná a prosperovala. Šéf musí 
vyžadovat od svého týmu disciplínu, 
protože díky ní své zaměstnance 
vychovává. Jak se člověk stává 
úspěšným, naráží na různé menší nebo 

Kvalitu člověka 
jste schopni 

zhodnotit jen podle 
jeho výsledků.
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Know-how pro práci 
s lidmi
Existují předpoklady, které jsou jen 
pro vrcholného manažera, nebo i pro 
střední management? Šéfem se člověk 
rodí, nebo se jím může stát při firemní 
expanzi? Na všechno – i na práci 
s lidmi – existuje know-how. Zkušenosti 
říkají, že ve školách vás práci s lidmi 
moc nenaučí. Dozvíte se hodně 
dobrých informací, ale zkušenosti 
ze školy v této oblasti nejdou využít 
v praxi. Takže člověk, který se dostane 
nějakou náhodou na pozici středního 
manažera, se musí naučit pracovat s cíli, 
musí se naučit tvořit procesy a psát 
je do směrnic, musí se naučit dělat 
pohovory tak, aby lidi motivoval, ať už 
k lepším výkonům, nebo k napravování 
chyb. Je jedno, zda se manažer jmenuje 
mistr ve výrobě, country manažer nebo 
generální ředitel. Pokud pracujete 
s lidmi, musíte poznat know-how, jak 
s nimi pracovat.

Lidské zdroje
HR znamená human resources a jedná 
se o lidské zdroje. Co lidem pomocí 
komunikace předáváte, to oni šíří dál. 
Krásně je to vidět u dětí. Když dítě 
vyrůstá v prostředí, kde se často nadává, 
má tendenci to opakovat. Když bylo 
dítě jako malé bité, mnohokrát se stává, 
že tento model chování později samo 
používá. Proto si můžete všimnout, že 
lidé jsou vždycky zdrojem, a to buď 
zdrojem produkce, nebo problémů.
Abyste tyto zdroje byli schopni 
zkorigovat, motivovat je nebo probudit, 
potřebujete být pro své podřízené 
autoritou, dobrým vzorem, jinak řečeno 
inspirací.      

	 					Autor:	Mgr.	Martin	Kolenička

Téma

otázky pro personalistku

Roky se pohybuješ v oblasti personalistiky. Co jsou podle Tebe ty 
nejdůležitější aspekty, které souvisí s úspěchem při najímání lidí?
Doba se velmi změnila. Už bych nerada proces přijímání pojmenovávala 

jako nábor, spíše je to dialog a kalibrování požadavků firmy s vlastnostmi 
uchazeče. U nás ve firmě nepojímáme pohovor jako sezení před komisí. 
Vybrat do týmu toho nejlepšího a dlouhodobě udržet jeho ochotu pracovat 
není jen otázkou dobré práce personalisty, ale také kultivace prostředí 
ve firmě, podpory vzdělávání a vzájemné přímé komunikace.

Jak v dnešní době vybrat ty schopné a jak podle Tvých zkušeností  
souvisí peníze se stabilitou zaměstnance ve firmě?
Schopných lidí je mnoho, každý je schopný v různých oblastech 

a může se stát, že se v nich prostě nepotkáme. Díváme se na uchazeče jako 
na komplexní bytost. 
Nadřazujeme lidské kvality nad odbornost. Optimální samozřejmě je, když 
jsou obě polohy v souladu. Máme mezi sebou špičkové odborníky, opravdu 
hvězdy ve svém oboru, takže pokud vybereme juniora, má se kde učit.
Lidé zpravidla neodcházejí za lepšími podmínkami, ať už za penězi, nebo 
jinými benefity, ale odcházejí od svých šéfů a manažerů.

Co podle Tebe zaměstnanci oceňují nebo naopak neoceňují 
na svých šéfech?
Podle rozhovorů, které s našimi zaměstnanci vedeme ať už oficiálně, 

nebo neformálně, oceňují, když je šéf spravedlivý. Když dokáže ocenit kvalitní 
práci, ale také kultivovaným způsobem poukázat na věci, které by se měly 
zlepšit, popřípadě nedělat. Není potřeba čekat na něco velkého – denní péče 
a pozornost je vždy základem. 
Pokud si šéf lidí neváží, v horším případě ukazuje nadřazenost, v jeho rétorice je 
to poznat. Myšlenky, které formuluje do svých slov, za nimi neskryje a produkce 
jeho týmu podle toho vypadá. Leadership není o dominanci, je to o spolupráci, 
mentoringu a podpoře týmu i jednotlivce.
Bohužel, dnes je svět orientovaný pouze na cíle. Všichni chtějí mango, ale 
nepečují o strom. Pokud se dobře staráme o strom, vyživujeme ho, manga 
budou padat. Nemusíme stále dokola říkat: „Prosím dozraj, dozraj, buď sladké…“ 
Pokud vyživíme strom, ovoce přijde. Podobně je to s lidmi. Mně jako šéfovi 
fungují vždy ty nejjednodušší věci, a to je fair play, respekt a vzájemná úcta.

Jak personální management vnímá a využívá ho v praxi při každodenním 
kontaktu s lidmi a při procesu přijímání, nám prozradila ředitelka divize 
Organizace a řízení Ing. Ingrid Hrdinová z firmy ANECT a.s.

Chovejte se k lidem 
tak, jak byste 
chtěli, aby se oni 
chovali k vám.
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Chceme, aby 
lidé bydleli lépe
Patrik Marton, majitel firmy RAJ 
BÝVANIA s.r.o., která se zabývá 
úsporným finančním řešením 
a stavbou nízkoenergetických 
domů, svoji budoucí profesi 
začal realizovat už jako malý kluk 
na písku, kdy s radostí stavěl „velké 
hrady“. Toto nadšení mu vydrželo 
až do dospělosti a dnes vlastní 
úspěšnou firmu, je dobrým šéfem 
svého kolektivu a příkladem, že 
expandovat se dá i čestně.

To mi dávalo velký smysl – kdybych 
lidem stavěl takovéto domy, v podstatě 
bychom hned věděli, co je to bude stát, 
a nastavili bychom finance tak, aby nebyli 
otroky svého domu a nedávali víc než 
50 % svých příjmů na výdaje spojené 
s bydlením.

A tak jsem skončil s finančním 
poradenstvím a šel pracovat na tomto 
novém projektu. Ze začátku se nám 
velice dařilo, prodali jsme mnoho domů, 

Zjistil jsem, že mnozí 
lidé neodhadli svoje 
možnosti a nakonec 
se stali otroky svého 

bydlení.

ale když došlo na jejich dodávání, byla 
to velká katastrofa. Peníze se ve firmě 
používaly na jiný účel, než na jaký přišly, 
a tak jsem tam po dvou a půl letech 
skončil a založil si vlastní společnost.  

Jaký účel má Tvoje firma?
Chceme, aby lidé bydleli lépe. 

Když se díváš na podnikání jako takové, co 
je podle Tebe pro úspěch nejdůležitější?
V první řadě mít jasné cíle, kterých chceme 
dosáhnout. Zadruhé být čestný a mít 
v pořádku etiku. A zatřetí najít do firmy ty 
správné lidi. 

Čím se zabývá Tvoje firma? A co Tě 
přivedlo k podnikání zrovna v této 
oblasti?
Moje firma se zabývá výstavbou 
nízkoenergetických a pasivních rodinných 
domů. Co mě k nim přivedlo? Dobrá 
otázka. :-) V podstatě už jako malý kluk 
jsem stále něco budoval. Jednou u tety 
jsem například na velké hromadě písku 
postavil obrovský „Oravský hrad“. Lidé, 
kteří chodili kolem, ho obdivovali. Také 
jsem si postavil několik bunkrů, jeden 
dokonce v pětimetrové výšce na stromech. 
Vždy jsem rád budoval obydlí. 
V sedmnácti letech jsem začal dělat 
finanční poradenství a setkával se s mnoha 
lidmi. Po čtyřech letech, kdy jsem se 
věnoval finančním analýzám, jsem zjistil, 
že lidé většinu svých příjmů utrácejí 
za výdaje spojené s bydlením. Zkrátka 
neodhadli svoje možnosti a začali si stavět 
velké domy, na které neměli dostatek 
peněz, a proto si museli brát další úvěry 
a nakonec se stali otroky svého bydlení. 
Moje práce přestala dávat smysl. Strašit 
lidi, aby si sjednali nové pojistky, říkat jim, 
teď několik měsíců nejezte maso, nanejvýš 
dietní salám, nikam necestujte a za pár 
let si něco našetříte a snížíte úvěr, to mě 
nenaplňovalo. 

A co rozhodlo, že ses vydal jiným 
směrem?
V té době mě jeden známý vzal za pánem, 
který rozbíhal nový projekt efektivně 
řešených nízkoenergetických domů. 
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HCA jsem spolupracoval s jednou 
konzultační společností, které jsem 
zaplatil hromadu peněz, ale za dva roky 
jsme spolu nic nezavedli a moje statistiky 
klesly o polovinu. Proto jsem oslovil Maťa 
Koleničku. Když mi ukázal, jak to funguje 
v HCA, a seznámil mě s VIP programem 
a jeho cenou, zeptal jsem se ho, zda 
žertuje. Připadalo mi, že mi dává něco 
velmi hodnotného za velmi nízkou cenu. 
Ten okamžik si pamatuji, jako by to bylo 
dnes. Asi třikrát jsem se Maťa různými 
způsoby zeptal, zda se nespletl, proč 
je to tak levné. Dokonce jsem až začal 
mít pochybnosti, zda to nebude ztráta 
času :-) Na to mi Maťo odpověděl, že jeho 
hlavní účel je, aby se mi dařilo, a že chce 

zorganizovala. Přestože jsou naše děti 
ještě malé, už myjí koupelnu, vysávají, 
vytírají. Dokonce už dovedou zapnout 
pračku, vyndat z ní prádlo a pověsit ho 
na sušák. Nejstarší dcera chodí do první 
třídy a už si sama připravuje snídani 
i svačinu. Naše děti učíme zapojovat se 
a být samostatné, a to je velká výhoda. 
Ulehčuje nám to život. 

Proč ses rozhodl spolupracovat s HCA 
Brno?
Technologii LRH jsem znal už víc než 
10 let a věděl jsem, že administrativní 
technologie od LRH je funkční. Před 

pomáhat podnikatelům. V duchu jsem 
si pomyslel svoje, protože tohle už jsem 
v minulosti párkrát slyšel. Každopádně 
v porovnání s tím, co jsem platil dříve, pro 
mě byla cena za VIP program tak nízká, že 
jsem to potvrdil. 

Co jsi zavedl do firmy a co Ti to přineslo?
Kdybych měl poctivě vypsat všechno, co 
jsem ve firmě zavedl a co mi spolupráce 
s HCA přinesla, tak by bylo asi lepší 
udělat k vašemu časopisu zvláštní přílohu. 
:-) Zmíním tedy aspoň ty hlavní věci. 
Mám hotový vlastní Orgboard, kde mám 
u každé pozice definované konečné 

hodnotné produkty. Dále mám zavedený 
finanční systém, na který jsem nejvíc 
pyšný – do dvou týdnů potom, co jsem 
ho zavedl, jsem díky němu odhalil chybu 
a ušetřili jsme 2 000 €. Měsíc po zavedení 
finančního systému jsem měl na účtu víc 
než 20 000 € oproti fakturám, které bylo 
třeba zaplatit. No a za půl roku jsem měl 
víc než 100 000 €, a tak jsem mohl prvních 

40 000 € investovat do projektu, který mi 
přinese další peníze. 
Mám zavedené dva klobouky, napsané první 
směrnice. Zavedl jsem statistiky u členů 
personálu a také mám vlastní Organizační 
informační centrum. 

Kdybys měl vybrat nějakou naši službu, 
která Ti nejvíce pomohla k expanzi firmy, 
která by to byla?
Na tuto otázku je těžké odpovědět, jelikož 
jsem absolvoval VIP program, kde každý 
jednotlivý seminář byl super a perfektně 
načasovaný. Během toho jsme připravovali 
Orgboard, který doporučuji udělat hned 
na začátku, protože od toho se všechno 
odvíjí. Snáze se potom chystají klobouky, 
statistiky, zkrátka všechno. Po Orgboardu 
jsme společně s Petrem Jánským z HCA 
připravili první klobouky. Následně jsem 
studoval 2 kurzy, které pro mě byly opět 
klíčové. 
Takže bych řekl, že je potřeba nastartovat 
VIP program a hned udělat Orgboard 
a první klobouky. A pokud je kurz, tak 
zároveň s tím studovat. Tímto způsobem 
jsem postupoval  já – a expanduji. Nemyslím 
si, že člověku, který se nikdy neučil 
o nástrojích v managementu, jedna služba 
zaručí dlouhodobou expanzi. Jsem si však 
100% jistý, že spolupráce s HCA a zavedení 
nástrojů, které se v HCA naučíte, vám 
expanzi zaručí. 

Co plánuješ do budoucna?
Expandovat a být pro podnikatele 
příkladem, že expandovat se dá i čestným 
způsobem. 

Máš manželku a tři děti. Jak zvládáš 
věnovat se firmě i rodině?
Postavil jsem si firmu naproti svému 
domu. V podstatě jen přejdu ulici 
a jsem v kanceláři. Takže neztrácím čas 
cestováním do práce. Někdy vstanu v šest 
hodin a v 6.10 už pracuji. Když mám 
hlad, nemusím na oběd nikam jezdit, jen 
si odběhnu domů. Často si odskočím 
do práce i večer v pyžamu, když děti 
usnou. Nebo o víkendu, když ještě spí 
a já se probudím dřív, zajdu aspoň vyřídit 
e-maily. Z mého pohledu mít firmu blízko 
je velká výhoda. Práce mě baví, takže když 
se naskytne volná chvilka, jsem v kanceláři. 
Mám velké štěstí, že moje manželka je 
velmi dobrá šéfka. Doma to perfektně 

Na zavedený finanční 
systém jsem nejvíc 
pyšný – do 2 týdnů 
po zavedení jsem 

odhalil chybu a ušetřili 
jsme 2 000 eur.
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Dlouhodobě vedoucí dodavatel 
surovin do gumárenského průmyslu, 
společnost Safic-Alcan sídlící 
ve Francii, se v průběhu řady 
let transformovala do podoby 
mezinárodní sítě poboček po celém 
světě. Rovněž portfolio dodávaných 
produktů se z gumárenství 
rozšířilo do dalších odvětví a dnes 
společnost dodává suroviny také 
do průmyslu plastů, barev, lepidel, 
konstrukčních materiálů, kosmetiky 
i farmacie. Jednou z jejích poboček 
je i Safic-Alcan Česko, s.r.o. pod 
vedením Mgr. Kamila Antoše, 
Ph.D., jehož cíle se postupně zvyšují 
v souladu se zvyšující se dynamikou 
firemních změn a rostoucích 
profesních zkušeností.

Přijal jsem odpovědnost a nabídl vizi
Co rozhodlo o tom, že jsi začal 
manažerskou kariéru?
V podstatě shoda okolností a náhod. Celé 
studium na univerzitě i start mé profesní 
kariéry se odehrával v chemické laboratoři. 
Domníval jsem se, že mým osudem je 
věda. Mýlil jsem se. Během několika 
měsíců jsem byl postaven před řadu výzev 
v osobním i profesním životě. A o tom, že 
se stanu šéfem, jsem se rozhodl já sám. 
Přijal jsem odpovědnost a nabídl vizi.

Jak je podle Tebe důležitá odbornost 
versus přístup k práci?
Domnívám se, že pokud je vůle a snaha, 
tak odbornost je možné doplnit. Neplatí 
to ale asi vždy a všude. Operovat bych se 
raději nechal konzervativním odborníkem 
než nadšeným amatérem.

Jak vnímáš motivaci lidí a jaké nástroje 
ohledně motivace ve firmě používáš?
Motivace je moderní slovo, které se možná 
trochu nadužívá a stává se z něj klišé. 
Podstatou dospělého člověka je pracovat, 
a být tak prospěšný. Mým základním 
nástrojem je vnímat práci všech okolo 
a snažit se najít to dobré.

Řekni nám něco o vaší firmě.
Dle mého názoru jsme pozoruhodná 
skupina lidí s odborností napříč různými 
průmyslovými obory od kosmetického 
průmyslu až po gumárenství. Živí nás 
velkoobchod s chemickými surovinami 
a materiály. Radost nám však dělá pomoc 
a podpora našim zákazníkům.

Jaký talent považuješ u lidí 
za nejdůležitější?
Na to je obtížné odpovědět. Vynikající 
hudebník by měl mít skvělý hudební 
talent, špičkový kapesní zloděj zase talent 
jiný. Odpověď je tedy závislá na úhlu 
pohledu. Z podstaty člověka však považuji 
za nejvýznamnější talent porozumění.

Jaké jsou Tvoje cíle?
Moje cíle se mění s tím, jak získávám 
zkušenosti. A musím uznat, že dynamika 
těchto změn je každoročně vyšší a rovněž 
mé cíle se postupně zvyšují. Pokud 
zůstaneme v profesní rovině, tak mým 
nejbližším cílem je obrat půl miliardy korun. 
Když jsem svou současnou roli začínal, 
bylo to o jednu nulu méně.

Co Ti přinesly klobouky a směrnice?
Hodně práce. Začátek byl opravdu těžký 
zejména v tom přiznat si, že ne všechno 
doopravdy řídím a objektivně hodnotím. 
A v tom vidím hlavní přínos klobouků 
a směrnic. Odpovídají ve firmě na řadu 
otázek dříve, než jsou vyřčeny. Snižují 
riziko vzniku významné chyby.

Která služba v HCA pro Tebe byla 
nejpřínosnější?
Určitě to byl VIP program. Mám chemické 
vzdělání a management jsem se musel 
naučit a učím se stále. Vzdělávání se 
vlastními chybami je velmi efektivní, ale 
také dost finančně a časově nákladné. 
Takže v HCA to bylo rychlejší a levnější.



Jak předpovídat 
a kontrolovat vaši 
expanzi v nejbližších
3–5 letech?

Patrick Valtin
Mezinárodně uznávaný 

řečník, odborník 
na marketing a prodej.

Za posledních 29 let, 
kdy se věnuje zejména 

poradenství v rámci 
funkčního řízení firem, 
výběru a práci s lidmi, 

vyškolil více než 
120 000 lidí v 37 zemích. 

Je zakladatelem 
systému No-Fail Hiring 

a tréninkového programu 
pro nábor nových 

zaměstnanců.

Patrikovi zákazníci 
a účastníci seminářů 

pochází ze všech 
průmyslových odvětví 

od rostoucích podniků až 
po nadnárodní společnosti 

(USPS, Ford Motor 
Company, General Motors, 
BMW, Renault, Mercedes, 

Toyota, Motorola, AIG, 
IBM, RE/MAX, France 

Telecom, Accor Hotels, 
Coca-Cola atd.).

Rezervujte si místo:
http://www.hcaczechia.cz/kurzy/?id=44

Přijďte na seminář Patricka Valtina
a připravte se na nejbližší rok 2019 i na ty následující.
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Pozvánka na seminář

Indikátory, které vás připraví na úspěch 
v jakékoli době

Proč se organizace zmenšují

Jak expandovat v každé době

Indikátory problémů s profitabilitou

Indikátory související s juniory

Nejlepší nástroj k předpovídání budoucnosti

Jak řídit osud vašeho podnikání

Klíčové indikátory úspěchu

Jaké jsou dobré a špatné ukazatele organizace

Jak rychle zjistíte, že někdo pracuje s vámi, 
nebo proti vám

Jak víte, že jste „narazili na zeď“ v podnikání, 
a jak tomu zabránit 

Jaký je hlavní ukazatel, který musíte neustále 
sledovat, aby byl zaručen úspěch

Co je míra ziskovosti a jak ji používat každý den 
k tomu, abyste inspirovali ostatní v tvrdé práci 
a výhře nad konkurencí

Témata, která zazní:

Volejte 
+420 543 211 321

Chcete
vědět kdy?Přijďte na seminář

Patricka Valtina



Každý den se člověk 
naučí něco nového

Tvář HCA

Odkud pocházíš a jak ses dostala k práci 
v HCA?
Pocházím z Valašska, konkrétně ze 
Vsetína. S HCA mě seznámila sestřenice 
Hanka Hasalíková, která zde také pracuje. 
Díky ní jsem byla v lednu 2015 v Praze 
jako asistent na Komunikačním tréninku, 
osmidenním intenzivním kurzu, který se 
koná pravidelně začátkem roku. Během 
něj jsem na vlastní oči viděla, jak se klienti 
pozitivně mění. I když jsem nedělala 
žádná cvičení, jen to, že jsem toho byla 
součástí, mě samotnou dostalo do lepší 
pohody.
Z HCA shodou okolností zrovna odcházel 
můj předchůdce a hledali za něj náhradu. 
V podstatě bez váhání jsem se rozhodla 
místo přijmout, přestože to znamenalo 
přestěhovat se do úplně cizího města, kde 
jsem skoro nikoho neznala a orientovala 
se jen podle mapy. Od té doby jsem se 
postupně zabydlela v Brně i v HCA.

Co bylo tím hlavním důvodem, proč ses 
rozhodla k nám připojit?
Právě tato moje vlastní pozitivní 

zkušenost, kdy jsem mohla vidět, jak se 
klienti posouvají, jak jim to, co HCA dělá, 
pomáhá, jak velký to pro ně má přínos. 
Dávalo mi to smysl.
Navíc všichni zaměstnanci z HCA, s nimiž 
jsem se setkala, byli velmi příjemní 
a pozitivní, a tak jsem s nimi chtěla 
pracovat i já. 

Jaký post zastáváš a jaké byly Tvoje 
začátky v HCA?
Začínala jsem jako administrativní 
pracovnice a fakturantka. Nikdy dříve 
jsem to nedělala, takže to pro mě bylo 
nové. Nyní mám pod sebou celou 
divizi DIV3 (finance) a DIV4 (dodávka 
seminářů).

Můžeš říci, co se Ti na naší práci s lidmi 
líbí?
Je úžasné na klientech pozorovat změny. 
Nejvíce potěší, když klient obchodnímu 
zástupci napíše nebo mu řekne osobně, 
že díky HCA se mu daří lépe, co všechno 
úspěšně zavedl a jak mu to funguje. Je to 
pro mě velká pracovní motivace.

Co bys doporučila někomu, kdo by 
k nám chtěl nastoupit?
Přijde mi, že je radost pro nás pracovat 
hlavně pod vedením Maťa. Každý den se 
člověk něco nového naučí. Kdybych měla 
vyzdvihnout, co by měl uchazeč splňovat, 
tak hlavně by měl být ochotný pomáhat, 
pracovat, a to i na sobě. Každý člen 
našeho týmu na sobě pracuje a posouvá 
se. Jsme menší kolektiv a máme přátelské 
vztahy.

Z Tvého pohledu – co zaměstnanci 
oceňují nebo naopak neoceňují na svých 
šéfech?
Řekla bych, že je velmi důležité člověka 
ocenit za dobrou práci. Nemám na mysli 
nutně finanční odměnu, ale upřímné 
potvrzení (pochvalu). Dle mého názoru 
toto motivuje nejvíce, ale musí to být 
upřímné a zasloužené. Taky je dobré, když 
se nadřízený zajímá o zaměstnance jako 
člověka, a nejen kvůli řešení firemních 
věcí. Ideální jsou pravidelné pohovory, 
kdy člověk může upřímně říct, co by chtěl 
zlepšit, kam se posunout apod.

Čeho bys chtěla v životě dosáhnout?
Chci být dobrým příkladem pro své 
okolí, založit rodinu, pracovat na sobě, 
posouvat se a nadále svou prací pomáhat 
ostatním.

Jaké jsou Tvoje koníčky? Co tě baví?
Mám ráda sport – preferuji kolektivní 
sporty, ale ráda jezdím i na kole 
a kolečkových bruslích. Hraji závodně 
volejbal za tým ze Vsetína, kde hrajeme 
druholigovou soutěž. Jsem s nimi už přes 
13 let a je to taková má druhá rodina. 
Jinak mám ráda přírodu a zvířata, dále 
sleduji filmy, sebevzdělávám se a pracuji.

Začínala 
v administrativě 
a díky chuti posouvat 
se dál a stále na sobě 
pracovat má nyní 
zodpovědnost 
za dvě divize. Stačil 
jen jeden jediný 
impulz, který ji před 
více než třemi lety 
přivedl do HCA. 
Jakmile na vlastní 
kůži pocítila pozitivní 
změny a pohodu, 
neváhala Dagmar 
Jasná přijmout 
nabídku stát se 
členem týmu HCA.
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Inspirace

Pre prežitie firmy je 
najdôležitejšia produkcia 
a dobré medziľudské vzťahy
Dlhodobá vysoká produkcia je možná 
iba vtedy, ak na firemnej palube 
vládnu dobré medziľudské vzťahy 
a tvoria ju dobrí ľudia. Ako ich spoznať? 
Sú to tí, s ktorými máte priamu 
a bezproblémovú komunikáciu a majú 
podobné životné hodnoty ako vy. 
Môžete im dôverovať a bez veľkých 
obáv zveriť zodpovednosť za funkčnosť 
dôležitých častí spoločnosti 
a za vykonanie tých najnáročnejších 
úloh. Sú spoľahliví, verní a čestní a sú 
neoddeliteľnou súčasťou firmy.

S nepoctivcom sa kamarátiť nedá
Základom dobrých vzťahov vždy bola aj 
bude dobrá etika ľudí. Ak zamestnanci 
deklarujú také životné hodnoty, ktoré sú 
plne kompatibilné s rozumnými pravidlami 
firmy, práve to tvorí jej životaschopný 
základ. Ak však majú ľudia zlé etické zásady 
alebo deklarované zásady nedodržujú, 
budete sa opakovane dostávať do veľkých 
problémov.

Dva piliere vzťahov
Na vybudovanie a udržanie dobrých 
vzťahov treba dať dôraz na rôzne oblasti. 
V prvom rade by ste na palube firmy 
mali mať iba takých ľudí, ktorým môžete 
dôverovať v tom, že aj náročné práce 
kvalitne vykonajú bez vášho dohľadu. 
Ak sa šéf nenaučí prácu delegovať nižšie 
postaveným ľuďom a pokúša sa všetko riešiť 
sám, postupne ho všetko prevalcuje a celú 
firmu to stiahne dolu. Preto musíte v prvom 
rade zamestnať ľudí, ktorí „majú na to“, 
a dôverovať im. 
Dávajte si pozor už pri ich výbere. Hľadajte 
a prijímajte ľudí, ktorí sú dostatočne 
kompetentní, majú praktické vedomosti 
z oblasti, v ktorej budú pôsobiť, primerané 
vzdelanie a dostatočné IQ, ako aj veľkú 
túžbu pracovať. Chcite, aby to boli ľudia, 
ktorí sú náležite zodpovední za svoju prácu, 
hrdo sa hlásia k úspechom a neskrývajú 
sa za chrbty iných v prípade nezdaru 
a problémov. Kompetencia v práci znamená 
aj to, že si pracovníci dokážu samostatne 
prácu naplánovať a realizovať ju až 

do víťazného konca.
Na druhom mieste by som kládol dôraz 
na to, aby to boli ľudia, ktorí sú rovnakej 
krvnej skupiny ako ich šéf a najvýkonnejší 
kolegovia. Pre dobré vzťahy je veľmi cenné, 
aby sa ľudia zhodovali v každej dôležitej 
oblasti nielen práce, ale aj života. Prácu 
robia rovnako kvalitne, majú rovnaké názory 
na platenie daní, na vzťah k zákazníkom, 
na hovorenie pravdy a často  ide o ľudí, ktorí 
dokonca obľubujú aj podobné športy a typy 
hudby. Ak by boli úplne iní, na čom by sa 
mohli zhodnúť? 

Slovo nad zlato
Nesporne najzávažnejšou časťou dobrých 
vzťahov je dobrá komunikácia. Čo to presne 
znamená? Vynikajúca je vtedy, ak si blízki 
ľudia niekedy rozumejú iba na základe 
pohľadu, až to niekedy vyzerá, že si čítajú 
myšlienky. Viac však bude pravdou to, že ak 
niekto s niekým dlho spolupracuje a majú 
rovnaké skúsenosti, podobný štýl práce 
a životné hodnoty, tak si skutočne rozumejú 
a stačí iba malé gesto alebo náznak a už si 
podávajú to potrebné kladivo či iný nástroj. 
Znamená to aj to, že sa ľahko dohodnú aj 
na komplikovaných veciach. Ak v dobrej 
firme niekto niečo povie, tak ten druhý 
rýchlo pochopí, čo bolo povedané. Dobrá 
komunikácia je aj o tom, že ak niekomu 
položíte otázku, odpoveď na ňu príde 
veľmi rýchlo a nemusíte ju z neho páčiť ako 
na mučidlách. 
Súčasťou dobrej komunikácie je aj vec 
zdanlivo samozrejmá, a to fakt, že si ľudia 

neklamú a hovoria pravdu. Skutočnosť 
neprikrášľujú, nemenia a nezatajujú 
nepríjemné fakty. V dobrej firme ľudia spolu 
hovoria a komunikácii sa nevyhýbajú. V zlej 
firme vám ani len nezdvihnú telefón, a keď 
vidia neprijatý hovor, ani vám nezavolajú 
naspäť. 

Vážte si druhých i seba
Dobré vzťahy v každej firme vždy musia byť 
podložené vzájomnou úctou a rešpektom. 
Ak niekto, či už šéf, alebo vedúci pracovník, 
opovrhuje podriadenými, ak im stále 
dáva najavo, že sú to nuly a nič v živote 
nedokázali, tak robí jednu z najväčších chýb 
v manažmente. Veď pre každého človeka je 
najdôležitejší on sám. Zachovať si sebaúctu, 
česť a hrdosť je dôležité pre každého z nás. 
A ak po zamestnancovi dupete tým, že si 
nepamätáte ani jeho meno, znehodnocujete 
jeho výsledky, urážate ho a ukazujete, že iba 
vy ste ten múdry, tak sa dočkáte veľkého 
odsúdenia a nepriateľstva.
Čím menej toho človek v živote dokázal, 
tým viac mu záleží na mienke iných, ba 
dokonca sa stáva od nej závislý. Získať 
pozornosť druhých je veľmi cenné pre 
každého človeka. Ak iba trošku pouvažujete 
nad daným človekom, ktorý u vás dlhé roky 
poctivo pracuje, vždy nájdete niečo, na čo 
môže byť pyšný a čo môžete oceniť.
Podľa ovocia spoznáš strom. Ak vo vašom 
okolí prevládajú dobré vzťahy, je to vaša 
zásluha a patrí vám za to poďakovanie. Samy 
od seba by nikdy nevznikli.
           Autor: Ing. Ladislav Pavlík, HCA Slovakia



14

Slovo odborníka

Cestuji po celém světě a potkávám 
mnoho lidí. Na palubě letadel lidé 
potřebují pomoct zvednout kufry nad 
hlavu a ostatní kolikrát buď nepomohou, 
nebo jsou tak zaneprázdněni svými 
smartphony, že si toho ani nevšimnou. 
Toto chování vytváří hromadnou 
neefektivitu. Samozřejmě to také nejsou 
dobré způsoby. Co kdybychom odložili 
své telefony a navzájem si pomohli? 
Dejme důležitost ostatním nebo sobě 
navzájem a praktikujme dobré způsoby. 
Uvidíte, co se najednou stane. Stačí, aby 
to začal dělat jeden člověk, a ostatní se 
hned přidají.

Účelem tohoto článku není odradit vás 
od používání sociálních médií nebo tvrdit, 
že jsou špatná. Jeho účelem je nastolit 
rovnováhu mezi sociálními médii 
a REÁLNOU KOMUNIKACÍ, DOBRÝMI 
ZPŮSOBY A DÁVÁNÍM DŮLEŽITOSTI 
OSTATNÍM.

Přeji vám hodně štěstí a úspěchů.
Nick Terrenzi – prezident HCA International

velké výzvy, 
kterým čelí lídři  

při budování týmů 
v éře sociálních médií

3
Když jsem byl malý chlapec, žili jsme ve farmářské 
komunitě. Bylo to odlišné prostředí, které vyžadovalo 
komunikaci ve společnosti a vzájemnou pomoc. Když 
se ohlédnu zpět, byl to skvělý způsob dospívání. Vždy 
venku a vždy s lidmi.

Pokles lidských dovedností kvůli 
moderním technologiím
Tehdy jsme vším procházeli 

společně, protože byla potřeba tím 
společně projít. Museli jsme pracovat 
dohromady. Pokud se někomu z komunity 
narodilo dítě, donesli jsme jídlo a nabídli 
pomoc. Když byl někdo nemocný nebo 
zraněný, přišli jsme s pomocí a útěchou. 
Když někdo potřeboval pomoct na farmě, 
komunita pomohla mnoha způsoby. 
Každý poskytl podporu na základě svých 
zkušeností a znalostí. Nebáli jsme se říct 
si o pomoc a také se očekávalo, že to 
uděláme. Ve skutečnosti by se ostatní 
urazili, kdybychom je nepožádali. Všichni 
byli zapojeni do komunikace a pomoci 
a v době krize jsme se všichni mohli 
na komunitu spolehnout. 
Tak co se stalo? Jak se vyvíjely technologie, 
vzájemně jsme se odcizili. Čelit situacím 
prostřednictvím technologií je snazší než 
tváří v tvář. Jak často píšeme někomu, kdo 
sedí v naší kanceláři? Když máme problém, 
nesejdeme se a nevyřešíme ho, místo toho 
si napíšeme. Měli jste někdy hádku přes 
SMS? Kolik z nás použilo v textové zprávě 
taková slova, která bychom člověku tváří 
v tvář neřekli? Moderní technologie nám 
umožnily být efektivnější, ale zároveň nám 
daly možnost vyhýbat se druhým a špatně 
je chápat.

Sociální versus opravdová 
komunikace
Zamyslete se, jak moc sociální 

konverzace dominuje komunikaci 
ve společnosti. Všimněte si, že úroveň 

opravdového porozumění je nízká, a to 
navzdory masivnímu nárůstu objemu 
komunikace. Takže co nám tady chybí? 
Co kdybychom mezi sebou znovu 
opravdově komunikovali? Jako první 
odložte smartphony. Ať je váš telefon 
jakkoliv chytrý, nikdy nebude schopný 
odlišit sociální a reálnou komunikaci. 
Abyste změnili a zlepšili pohled na danou 
situaci jiného člověka, musíte ho nejdříve 
pochopit. O čem přemýšlí, co cítí. Je 
na čase sociální komunikaci vybalancovat 
s mnohem reálnější komunikací – tou 
dosáhnete pochopení a budete schopni 
změnit a reálně vylepšit svůj život.

Chování a dávání důležitosti
Každý z těchto bodů spolu 
samozřejmě souvisí. Pokud 

vedete reálnou komunikaci s opravdovým 
zájmem a porozuměním, znamená 
to, že máte dobré způsoby a dáváte 
ostatním důležitost. Moderní technologie 
jsou nástroj pro zrychlení komunikace 
a zvýšení efektivity. Nejedná se 
o technologie, které vytvářejí pochopení. 
Takovou technologii najdeme v Hubbard 
College of Administration. Musíme 
revitalizovat chování a dávání důležitosti 
ostatním ve skupině. Vezměme si příklady 
médií. Většina médií nám poskytuje 
špatné zprávy. Vytváří prostředí strachu 
a my se spíše obracíme k sociálním 
sítím místo k sobě navzájem. Kolik z vás 
začíná konverzaci v obchodě, ve výtahu, 
v restauraci? Dřív to nebyl problém. 
V dnešní době zůstáváme pouze u svých 
telefonů.

Moderní technologie 
nám umožnily být 

efektivnější, ale zároveň 
nám daly možnost 
vyhýbat se druhým 
a špatně je chápat.



Nový design
Jedna z prospěšných věcí, kterou je dobré dělat denně, je 
zlepšovat, upravovat a zkrášlovat svoje prostředí. I my jsme 
chtěli zlepšit naše firemní prostředí, a tak jsme toto léto 
nelenili a vrhli se na renovaci prostorů HCA Brno. A jaký je 
výsledek? To už necháme na vašem posouzení, až zavítáte 
do našich prostorů s novým designem.
Vždy, když děláte v životě pořádek, tak první fáze pořádku 
je bordel. Nebojte se dělat chvíli bordel s tím, že tento nový 
level bude určitě mnohem lepší a posune vaše příjmy na vyšší 
úroveň. A proto zlepšujte a ochraňujte svoje prostředí.

ZLEPŠUJEME   prostor       
          a  PODPORUJEME  
              náš TÝM
Pozornost věnovaná novému designu 
a úpravám pracovních prostorů se 
odráží i v udržování dobrých týmových 
vztahů. Společné teambuildingové akce 
přinášejí do firemního života více radosti 
a upevňují vztahy mezi kolegy.

Týmové akce
V HCA Brno organizujeme pravidelné společné akce 
a teambuildingy pro naše zaměstnance. V zimě se jedná vždy 
o víkendovou akci spojenou s výlety do hor a společným 
plánováním dalšího roku.
V létě jezdíme minimálně na jeden den i s rodinami na společný 
výlet, kde se můžeme lépe poznat. Letos jsme si pro letní akci 
vybrali Lanové centrum v Brně, kde jsme měli možnost lézt 
po lanech ve výšce 10 metrů nad zemí a vyzkoušeli jsme si 
vzájemné jištění. Adrenalinovou zábavu jsme propojili se skvělým 
piknikem, pétanquem a volejbalovým zápasem. Byla to příjemná 
akce, během níž jsme měli možnost se opět trochu více poznat.
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Ze života firmy



Seminář Efektivní šéf

Navštivte náš seminář a staňte se 
efektivními ve svém životě.

Jste šéf, obchodník nebo administrativní 
pracovník a nestíháte dokončovat projekty 

a úkoly v daném termínu? Hledáte cestu, jak 
nastavit své pracovní i nepracovní aktivity tak, 

abyste na konci týdne chodili domů spokojenější?
Na efektivitu existuje přesné know-how a to vás 

naučíme.
Co je nejdůležitější základna, 
na které stojí efektivita?

Proč některé lidi musíte tlačit 
a u jiných to jde samo?

Jaké jsou základní příčiny 
stresu?

Jak správně delegovat?

Co jsou 4 hlavní věci, které 
vám brání ve větší efektivitě?

Organizace pracovního času

Určení priorit

Co jsou zloději času?

Jak předcházet vyhoření?

Jak pomoct přepracovanému 
člověku?

Jak sladit harmonii s rodinou 
i prací?

Jak dosáhnout více za méně 
času?

Témata:

http://www.hcaczechia.cz/kurzy/?id=22


