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Editorial

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel HCA Brno

Život firmy není jen o jedné dobře 
udělané věci, ale zahrnuje celou mozaiku 
správných kroků, lidí a programů. Když 
do sebe tato mozaika správně zapadne, 
musí firma zákonitě expandovat.
Říká se „dejte mi lidi a udělám všechno“. 
A na druhé straně slyšíme, že nejtěžší 
práce je práce s lidmi.

Víte, jaká práce je pro lidi nejtěžší? 
Ta, které člověk nerozumí. Jakmile 
se nevyznáme v tom, co děláme, je to 
pro nás velmi těžké. Ale lidé, kteří se 
věnují svojí práci na vysoké úrovni 
profesionality, vypadají, že jim to jde 
velmi lehce.

Když si například představíte umělce, 
který maluje obraz velmi rychle, 
efektivně a přesně vnímá každý detail, 
na první dojem to vypadá, že je to 
snadné. Kdybych ale měl začít malovat 
obraz já, zjistím, že je to velmi náročné. 
A s každým oddělením ve firmě je to 
stejné. Když máte v daném oddělení 
odborníka, který svoji práci dělá 
profesionálně, nejenže to vypadá lehce, 
ale i výsledky jsou na velmi dobré úrovni.
V tomto čísle se zaměříme na oddělení 
PR a trochu i marketingu a ukážeme vám, 
jaké principy je třeba dodržovat.

Děkuji, že jste otevřeli další 
vydání našeho časopisu.
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Proč by se měly firmy zaměřit na PR aktivity? 
Jedním z důvodů je, že chtějí mít velmi dobré vztahy 

s veřejností. Zkratka PR totiž znamená public relations 
 a to není nic jiného než budování vztahů s veřejností.

Tajné trumfy PR

Jak mít dobré vztahy

Každý podnikatel nebo šéf chce mít velmi dobré vztahy 
s veřejností. Určitě jste ale někdy zažili, jak se prodavač 
v obchodě, servisní technik nebo jakýkoliv pracovník firmy 
choval k zákazníkovi slušně řečeno nestandardně. Už 
jste někdy měli pocit, že svým přáním otravujete číšníka 
v restauraci? Nebo se vám už někdy stalo, že jste se snažili 
dovolat do firmy s dotazem, ale nikdo to nezvedl? Nebo vás 
navštívil obchodní zástupce nějaké firmy a po 10 minutách 
hovoru jste věděli, že s touto firmou spolupracovat 
nechcete? To vše má vliv na vztahy k dané firmě.

Udržovat stálou komunikaci

Hlavním účelem PR je vytvořit a udržet velmi přátelské 
vztahy s vaším prostředím a veřejností. Dobrá práce 
v oblasti PR by vám měla zajistit nové zákazníky a pomoci 
udržet ty stálé. Proto je důležité se svou cílovou skupinou 
pravidelně komunikovat. Vytvářet pocit, že jste živí, 
úspěšní a má smysl s vámi dále spolupracovat.

       
         Pokračování na str. 4 >>>
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Ředitel pro oddělení PR

Aby vaše PR mohlo být dlouhodobě 
funkční, je důležité definovat, kdo je 
za vše zodpovědný. Pokud v daném 
oddělení chybí osoba, která to má 
na starosti, je málo pravděpodobné, 
že vytvoří strategii, kterou bude dále 
prosazovat. PR manažer by měl vědět, 
pomocí jakých kanálů se tvoří PR dané 
organizace, ať už to jsou tisk, rádio, 
TV, časopisy, eventy, konference, nebo 
sociální sítě.

A v jaké oblasti by měl být tento člověk 
vzdělaný? Hlavně v oblasti komunikace. 
V PR přenášíte nějaký vzkaz směrem 
ke své cílové skupině, a ta má nějaké 
způsoby chování a vnímání komunikace. 
Vy ji můžete oslovit pomocí různých 
kanálů a právě kompetentnost v oblasti 
nalezení správných kanálů se správným 
obsahem a následnou komunikací může 
způsobit, že daný vzkaz bude přenesen 
a vaše cílová skupina vás bude vnímat tak, 
jak potřebujete.

Skutečně důležité je, že v PR se nesmí 
nikdy klamat. Každá lež se vám totiž 
několikanásobně vrátí v podobě 
ztracených zákazníků.

Budování porozumění

Jak se buduje porozumění? Všimli jste si, že 
s některými lidmi si více rozumíte? Vzájemná 
chemie se propojila a s daným člověkem, 
byť jste se ještě před pár minutami neznali, 
jste navázali dobrý vztah, který pokračuje 
dál. Proč? Protože vaše emocionální úroveň 
byla podobná a téma vaší komunikace bylo 
pro obě strany zajímavé. Proč se diváci 
v divadle smějí, když se hraje komedie? 
Protože vědí, že přišli na komedii. Proč 
na vás veřejnost reaguje pozitivně? Protože 
se přišli podívat na pozitivní výsledky vaší 
práce. Protože děláte něco, čemu chtějí 
věřit. A když jim ukážete to, v co chtějí věřit, 
tak vaší práci věřit budou. Samozřejmě je 
důležité říkat pravdu.

Jsou lidé, kteří věří alternativní medicíně, 
a jsou lidé, kteří věří klasické medicíně. 
Jednoduše to, čemu věříte, to také 
hledáte. Tomu se říká souhlas s realitou. 

Když na tom mám souhlas, jsem 
ochotný o tom komunikovat a získávám 
afinitu – to znamená, že mám k dané 
oblasti náklonnost. Porozumění je 
o náklonnosti k osobě, věci nebo i firmě. 
Pokud nechápete emoční úroveň lidí 
ve své cílové skupině, nikdy nebudete 
dobrým odborníkem na budování vztahů. 
Porozumění se vytváří hlavně proto, že 
víte, co člověku vadí, a dáváte najevo, že 
to vadí i vám. Nebo vidíte, že se člověk 
z něčeho těší, a vy se těšíte spolu s ním. 
Takto se v principu buduje porozumění 
s člověkem, firmou i s celou veřejností.

Reakce veřejnosti

Když chcete oslovit velkou masu lidí, 
musíte se připravit na to, že budou na vaši 
komunikaci nějak reagovat. Je utopií 
si myslet, že když začnete oslovovat 
veřejnost, tak 100% všichni budou 
s nadšením následovat vaše myšlenky 
a nakupovat vaše produkty. Vždy se 
objeví nějaké reakce, které budete muset 
zvládnout. Protože existují lidé, kteří 
jsou charakterem pionýři a rádi zkouší 
nové věci, a jsou lidé, kteří dokonce vaše 
produkty potřebují, ale jsou konzervativní 
a mobilní data si koupili jako poslední.
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Dále existují lidé, kteří se dozvědí 
o sociálních sítích a hned se připojí a vytvoří 
si vlastní profil. A jsou lidé, kteří několik let 
tvrdí, že žádný profil mít nechtějí, ale pod 
tlakem veřejnosti si ho nakonec pořídí.
Na těchto příkladech vidíte, že existuje škála 
lidí, kteří na vaši komunikaci budou reagovat 
různými způsoby.

Je potřeba si uvědomit, kdo je skutečně 
vaše veřejnost, tj. lidé, kteří si vás přijdou 
poslechnout a budou vás poslouchat, 
protože je zajímá to, čemu se věnujete. 
Nejdříve je nutné zjistit, kde se tito lidé 
nacházejí, co čtou, jak přemýšlejí, jak 
se rozhodují, a pak se vaše kampaně 
mohou stát opravdu efektivními. Naopak 
když budete střílet do tmy, je malá 
pravděpodobnost, že trefíte, co chcete. 
Takže je velmi rozumné si na svůj cíl posvítit.

Dále musíte být schopni konfrontace, tzn. 
čelit reakcím. Pokud jim nejste schopni čelit, 
nejste ani schopni to zvládnout. Což platí 
ve vztahu s lidmi obecně. Pokud nejste 
schopni čelit veřejnému tlaku, nebudete 
vztahy s veřejností zvládat.

Opinion leader

Každá veřejnost má lidi, ke kterým vzhlíží. 
Krásným příkladem je politika, kde má každý 
politik své fanoušky.

Ať už je to pravicový politik, nebo levicový, 
má za sebou lidi, kteří ho volí a do velké 
míry ho chtějí i následovat. Každý mladý 
sportovec má svůj idol vyvěšený ve svém 
dětském pokoji a touží být jako on. A když 
víte, koho má, obrazně řečeno, vyvěšeného 
vaše veřejnost, tak je praktické, aby tento 

opinion leader byl váš fanoušek.
Tohoto člověka najděte a udělejte si 
z něj přítele, který o vás mluví veřejně, 
a vaše veřejnost vás bude daleko více 
poslouchat.

Správné manýry

Každá kultura má svoje manýry, podle 
kterých se chová. A v oblasti PR je 
dobré vědět, jak se máte chovat vůči své 
veřejnosti. Do správných manýrů patří 
oblékání, způsob komunikace, dávání 
důležitosti lidem, důležité je i poslouchání. 
Naopak špatné manýry můžete někdy vidět 
v restauracích, když vás číšník nevnímá nebo 
se neomluví, když vám donese špatné jídlo. 
Jedná se o drobnosti, které ale mají velký 
vliv na PR.
    >>>
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Proč je PR tak důležité?
Vytvořit dobré povědomí o firmě 
u zákazníků a dobré vztahy s veřejností 
je v dnešní době skutečně základ. Až 
poté se dá budovat marketing jako 
takový a obchod. Pokud bychom to 
udělali naopak, bylo by vše o moc 
těžší a nákladnější. Zákazníci by navíc 
takovou reklamu mohli vnímat opravdu 
jako nechtěnou a nežádoucí, což by 
ve výsledku znamenalo jen vyhozené 
peníze a čas. Marketing sám jako takový 
vám totiž u zákazníka nevytvoří takovou 
důvěryhodnost, aby u vás opravdu 
nakoupil. To udělá PR.

Pokud tedy chcete, aby vám reklama 
skutečně zafungovala, zaměřte se 
nejdříve na PR – tzn. vybudujte si 
dostatečně velkou důvěru u zákazníka 

a až potom se pusťte do propagace. 
Uvidíte, jak tím pomůžete nejen firmě, ale 
i samotným obchodníkům, kteří začnou 
chodit na schůzky do nových firem 
konečně s radostí.

PR (public relations) jsou vlastně 
vztahy s veřejností a znamená to „dobrá 
práce, dobře zveřejněná“. PR aktivitám 
se věnujete tedy proto, abyste dali 
světu vědět, že odvádíte kvalitní práci. 
Vaším úkolem je v podstatě každý 
výsledek dobře zachytit, zaznamenat 
a odkomunikovat ven, a tím v zákazníkovi 
vyvolat nadšení. A pokud to uděláte 
opravdu dobře, zvýšíte zájem a důvěru 
nejen u zákazníků, ale především také 
uvnitř své firmy.

PR se ale nikdy neděje jen tak, samo 
od sebe. Musíte na něm neustále 
pracovat. Musíte neustále pracovat 
na reputaci své firmy.

Kdo všechno vytváří jméno firmy
Zaměstnanci na všech pozicích 
jsou zodpovědní za to, jak se 

firmě daří. A každá jednotlivá činnost 
v organizaci přispívá k její propagaci. Proto 
i ten nejposlednější článek firmy vytváří 
PR. Například řidič u zásilkové služby 
nebo ten „poslední vrátný“… – i ten je 
pracovníkem PR. Cokoliv, co lidé ve firmě 
dělají ve jménu vaší značky, vytváří jméno 
firmy. Pokud nosí i logo na oblečení, o to 
více by se tak měli chovat.

Proto je potřeba, aby každý článek firmy, 
včetně obchodníků, neustále přispíval 
a pracoval na vaší reputaci, tedy na vaší 
image, PR! A pokud k tomu někdo pomáhá 
více, odměňte jej!

Nezapomínejte na interní PR
Víte, jaká je reputace uvnitř vaší 
firmy? Jak jsou vaši lidé hrdí na to, 

že pracují zrovna pro vás? Chvástají se tím 
všude a jsou šťastní?

Vybudujte si 
důvěru u zákazníka



Rádi byste začali více 
využívat průzkumy ve své 
praxi, ale nevíte jak na ně?

Přijďte si nastudovat 
kurz „Průzkumy“ k nám 
do HCA Brno a začněte 
komunikovat se svými 
zákazníky tak, abyste v nich 
vzbudili zájem a zvědavost. 
Více informací na:
www.hcaczechia.cz/
studium/pruzkumyJe velmi důležité, aby lidé ve firmě věděli, 

co se podařilo, a aby byli motivovaní. 
Z toho důvodu není dobré zanedbávat 
interní PR. V každé firmě by měl být 
někdo, kdo se stará o to, že se veškeré 
pozitivní zprávy od zákazníků pravidelně 
dostávají k zaměstnancům. Těm totiž 
potřebujete jako prvním ukázat tu 
důvěryhodnost. Až poté přichází na řadu 
zákazníci.

Pokud tedy máte pěkné reference 
od zákazníků, ukažte je svým lidem. Oni 
se totiž mnohdy s vašimi zákazníky ani 
nesetkají. Přesto, že tvrdě pracují, netuší, 
zda děláte dobrou práci, a mohou se cítit 
oddělení. Měli by to ale vědět, aby si 
uvědomili, že jejich každodenní práce má 
na tyto reference vliv!

Poptávejte reference
Rozdíl mezi marketingem a PR 
spočívá v tom, že v marketingu 

se sami chlubíte svým produktem, kdežto 
PR je o tom, že vás a váš produkt chválí 
někdo jiný. Žádejte proto pravidelně 
reference. Ujistěte se, že ostatní se chlubí 
vámi.
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Klienti vás musí mít opravdu rádi, aby vám 
referenci poslali sami od sebe. A u těch 
ostatních si o ni musíte pravidelně aktivně 
říkat, jinak ji nedostanete. Ten největší 
rozdíl mezi firmami, které jsou úspěšné, 
je, že jsou agresivnější!

TIP: Zjistěte si od svých stálých 
zákazníků, do jaké míry jsou ochotní 
doporučovat vaši firmu. Pošlete jim 
kampaň s průzkumem a položte jim 
otázku: „Jak pravděpodobné je, že byste… 
(váš produkt/služba/firma) doporučil 
svým známým…“

Víte, co vaši zákazníci opravdu 
chtějí?
Komunikace musí být vždy 

zaměřena na cílovou skupinu a měla 
by korespondovat s jejími zájmy. Když 
budete pro veřejnost dělat něco, co 
jí pomáhá, budete pro ni užiteční, 
pochopitelní a reální. Snažte se proto 
vytvářet takový obsah, který bude 
zákazníky zajímat. Pokud ho budou 
vnímat jako hodnotný, sami přijdou na váš 
web. A pokud budou cítit, že jsou tam 
správně a že jste důvěryhodní, tak vám 
rádi zanechají svůj kontakt pro budoucí 
spolupráci.

Jak ale zjistit, co vaši zákazníci chtějí, co 
budou akceptovat nebo čemu budou 
věřit? Zeptejte se jich na to v průzkumu.
Průzkumy se dělají, abyste zjistili, co 
lidé chtějí, a získali dobrou odezvu nebo 
souhlas se zákazníkem – a on u vás 
poté chtěl více nakupovat. Hledáte tak 
způsob, o čem máte komunikovat, aby 
se nevytratil zájem. A když skutečně 
porozumíte tomu, co zákazník chce, 
můžete mu to pak nabídnout a on 
nakoupí. Platí to bohužel ale i obráceně.

Text: Martin Kolenička a Hanka Hasalíková
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János Svigruha, jednatel 

společnosti S. A. B. Impex, s.r.o., 

věnuje svoji pozornost zlepšení 

stavu ve zdravotnictví. Ukazuje 

lékařům, že je možné pacienty 

vyléčit i bez invazivních zákroků 

a jak to dělat co nejefektivněji. 

Nejenže pomáhá pacientům 

zkvalitnit jejich život, ale také se 

zaměřuje na pomoc dětem, kterým 

díky vzdělávacím kurzům umožňuje 

změnit jejich budoucnost.

Řekneš nám, v jakém oboru podnikáš 
a čemu se věnuje Tvoje firma?
Firma S. A. B. Impex dodává do ČR a SR 
zdravotnický materiál. Smyslem firmy 
je, aby se ve zdravotnictví provádělo 
co nejvíce neinvazivních zákroků, tedy 
takových, při kterých není nutná operace 
pacienta, jenž se poté vyléčí velmi rychle 
a s minimálními vedlejšími účinky. Snažíme 
se proškolovat lékaře, aby používali 
takové nástroje, které co nejrychleji 
uzdraví pacienty. Vedle toho samozřejmě 
dodáváme i běžný materiál, který se 
v nemocnicích denně používá. Ale naším 
hlavním smyslem je efektivní vyléčení 
pacienta.

Vedle této pracovní náplně se také 
věnuješ vzdělávání dětí. Co Tě vedlo 
k tomu, že jsi začal vzdělávat své děti 
a děti svých přátel?
Přivedlo mě k tomu poznání, že děti 
berou život jako takový moc konzumně, 
a chtěl jsem to změnit. Nepřemýšlejí, co 
dělají nebo co je v životě důležité, začnou 
pít a konzumovat věci automaticky bez 
přemýšlení.

Poté, co jsi začal s dětmi tímto způsobem 
pracovat, sleduješ nějaké změny v jejich 
životě?
Děti, které absolvovaly sérii školení či 
tréninků, z nichž některé pro nás pořádá 
právě HCA, začaly více přemýšlet 
o tom, co a jak dělají, a ve finále 
navazovaly přátelství s novými kamarády. 
A v jednotlivých skupinách dětí, se kterými 
tráví svůj čas, se začaly stávat vůdci. 
A jejich noví kamarádi se na ně začali 
i jinak dívat. Dnes můžu říct, že se rychleji 
a efektivněji adaptují do života.

Jak dlouho se těmto aktivitám věnuješ 
a kolik let dětem bylo, když se studiem 
začaly?
S dětmi jsme začali pracovat, když jim 
bylo 14 let, a to z toho důvodu, že se 
všeobecně říká, že v tomto věku už můžou 
pít alkohol. Bylo jim tehdy kolem 14–17 
let. Dnes jim je 19–21 let. Věnujeme 
se jim tedy už zhruba 5 let. V každém 
semestru a pololetí prošly jednou až 
dvěma přednáškami v HCA nebo v našem 
vzdělávacím prostředí, a to v rozsahu 
jednoho nebo dvou dnů.

Jsou u některých dětí už i očividné, 
měřitelné výsledky v konkrétní oblasti 
života?
Někteří z nich už jsou skoro zaměstnaní 
nebo mají alespoň nějaký úvazek, kde 
jsou vedení jako zaměstnanci. Vyhrávají 
soutěže v rámci studií, někteří i rapují 
a vydávají alba a živí se samostatně. 
Nejsou závislí na rodičích nebo na jiných 
sociálních službách.

Jaká témata jsou pro děti ve věku 
teenagera důležitá?
Témata vybíráme podle aktuálních 
požadavků samotných dětí. Např. když 
má 14letý kluk problémy s chováním 
a etikou, tak mu klasická škola nic nedává, 
neučí se, umí dobře lhát a kličkovat 
v životě. Ve vyšším věku se už potřebují 
na střední nebo vyšší škole adaptovat 
nějakým způsobem na to, co dělají, 
a být při tom efektivnější. U těchto 
mladých lidí už pak vybíráme témata, 
jako je chování, etiketa, stolování, i jak se 
naučit správně učit, zrychlit se v učení 
a umět prezentovat sebe i své myšlenky. 
Prezentace je dnes podstatná, protože 
například americký způsob školství je 
na ní postavený.

Co je dále důležité, aby děti ve věku 
teenagera věděly?
Důležité je, aby věděly, co a jak chtějí 
dělat a jak toho dosáhnout co nejrychleji. 
Dobrým příkladem je student, který 
má možnost dostat se do velké firmy, 
chytnout nějakou příležitost, a tím rychleji 
odstartovat ve svém oboru. Děti jsou 
dnes bystřejší, než jsme byli my, a mají 
k dispozici i více informací. A když vědí, 
jak tyto informace třídit a co je pro 
ně podstatné, tak toto je tím hlavním 
smyslem celého vzdělávání dětí.

Zkušenosti našich klientů

Důležité je, aby se 
děti naučily převzít 
zodpovědnost za svůj život 
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Pozvánka

Jak se neupracovat k smrti, 
a přitom se hýbat dopředu?
Při studiu našich kurzů objevíte kouzlo, které se vám bude líbit. Práci, kterou ve studovně odvedete, rychle zúročíte v reálném 
životě. Vypracovaná cvičení jsou vaše plány, směrnice, pravidla, která ihned implementujete ve své firmě. Výsledky v praxi 
pocítíte rychle a hodně se vám uleví. Přečtěte si zpětné vazby od těch, kteří úspěšně absolvovali některý z našich kurzů.

Patrik Marton
RAJ BÝVANIA s.r.o.
„Toto bol pre mňa ten 
najkľúčovejší kurz, aký som 
doteraz absolvoval. A nie sú 
to len krásne slová a aktuálne 
nadšenie. Vyriešil, resp. 
dal mi množstvo nástrojov, 
ako vyriešiť svoje súčasné 
problémy v mojom živote 
a podnikaní. Už som bol 
taký zamotaný v práci, mal 
som toľko povinností a toľko 
činností, ktoré som musel 
urobiť, lebo „horelo“, že som 
chodil do práce aj v sobotu 
a v nedeľu. A čo je sranda, čím 
viac som robil, tým viac som 
mal roboty a „oheň“ bol väčší. 
Teraz mám takú hadicu a taký 
prúd vody, že oheň nemá 
šancu :-).“ 
Kurz: Vzorce pro úspěšné 
podnikání

Vlastimil Bellan
EKO INTERIÉR, s.r.o.
„Dozvedel som sa, prečo 
mi nefunguje organizácia 
stabilne. Našiel som v tomto 
kurze základné nástroje na to, 
ako firmu stabilizovať a hlavne 
ako začať rásť bez toho, aby 
som sa „upracoval k smrti“. 
Veľmi hodnotný kurz pre mňa, 
až sa čudujem, prečo som sa 
k nemu dostal až teraz.“
Kurz: Základy vedoucího 
pracovníka

Svatka Kovářová
Základní škola a mateřská 
školka Basic o.p.s. 
„Zisků mnoho! Největší je asi 
ten, že se dá organizaci zase 
řídit s lehkostí a radostně. 
Jen je třeba vědět, jak na to. 
K tomu rozhodně pomohou 
statistiky. Tento kurz mne 
naučil s nimi pracovat, číst je 
a vyvozovat souvislosti. Moc 
děkuji Maťovi za cenné rady 
a zkušenosti. Jdu na to!“
Kurz: Management podle 
statistik

Monika Fulerčíková 
Študijné centrum BASIC 
Bratislava
„Tento kurz ma prinútil vďaka 
cvičeniam vytvoriť hlavné 
programy, ktoré nás pohnú 
ďalej. Je to ďalšie smerovanie 
– vytvorené pre náš Basic. 
Keď teraz máme technológiu, 
tak môžeme expandovať 
a prosperovať. Ďakujem, 
Maťo!“
Kurz: Management podle 
statistik

Jan Piťha
Backbone s.r.o.
„Děkuji za tento kurz, který 
mě přivedl na myšlenku 
nevymýšlet nic nového dřív, 
než zanalyzujeme, zda se 
dodržuje vše již zavedené, 
co už fungovalo, což mi nyní 
velmi ulehčí práci. Dále jsem 
si uvědomil, jak důležité je 
dokončovat plány a mít na nich 
odpovědnou osobu, která není 
zahlcena jinou prací, aby mohla 
plány dokončit. Díky.“ 
Kurz: Ako realizovať vaše plány

Vojtěch Stehno 
Foreigners.cz, s.r.o.
„Mám ucelený koncept toho, 
jak řídit finance a hlavně 
cashflow. A cítím, že je mám 
pod kontrolou a nemůže 
se teď stát, že bychom měli 
problém s nedostatkem peněz. 
Mám spoustu konkrétních 
bodů, které potřebuji zavést.
Ukotvil jsem si hodně věcí, 
které jsem tušil, ale teď v nich 
mám větší jistotu. Mám 
i jasnější koncept, jak mít 
finance pod kontrolou. Dříve 
mi to přišlo složité, teď se mi 
to více jeví jako jednoduchá 
věc. Důležité body, které se 
mi líbily: Každá organizace 
vždy spotřebuje všechny zisky. 
Přebytku je možné dosáhnout 
jen fyzickým odebráním. 
Zavedu spoustu věcí (nových 
i starých, které jsem přestal 
dělat): Dávání rezervy a zisku 
na separátní účet, každý 
týden odkládat peníze, 
nákupní objednávky a jejich 
schvalování. Sepsat směrnice 
a účetní politiku.“
Kurz: Jak zvýšit zisk pomocí 
správného finančního plánování

Přijďte studovat i vy kdykoliv 
v době naší otevřené 
studovny – každý měsíc cca 
4 až 5 dnů. Napište nám na  
marketing@hcaczechia.cz 
nebo zavolejte na telefon 
+420 734 200 233 a my pro 
vás zajistíme místo. 

Aktuální termíny studia 
a seznam všech kurzů 
najdete na: 
www.hcaczechia.cz/studium



Pohledem odborníka ze zahraničí

Odborné publikace 
uvádějí, že PR jsou 
nástroje, pomocí kterých 
instituce či firma buduje 
a udržuje vztahy se svým 
okolím a veřejností, 
monitoruje její postoje 
a snaží se je ovlivňovat. 
Je tedy zřejmé, že v rámci 
PR se můžeme chlubit 
čímkoliv. Pokud je ale 
interní prostředí jiné, než 
tvrdíme, pak se tato lež 
dříve nebo později projeví. 
A proto bychom měli začít 
zevnitř, a to PR interním. 
Proč má ve firmě takovou 
váhu, nám vysvětlí italský 
PR odborník Pier Paderni.

Předmět public relations je častokrát 
špatně chápán, protože PR vyžaduje 
opravdovou znalost právě v oblasti 
komunikace a lidských emocí.

„Říkáváme, že oči jsou odrazem duše, 
a stejně tak můžeme říci, že úroveň 
interního PR je opravdovým odrazem 
kvality nějaké aktivity či společnosti. 
Nejvýrazněji je dopad nedostatečného 
interního PR viditelný (v podstatě okamžitě) 
v emocionální úrovni zaměstnanců a kvalitě 
jejich produkce. Obvykle za sociální 
maskou schovávají hněv, antagonismus 
či nulovou komunikaci a neochotu 
spolupracovat,“ popisuje Pier Paderni, jak 
se špatné interní PR projevuje a jak souvisí 
s emocemi.

A co je tou nejzásadnější věcí, která 
podporuje dobré jméno firmy navenek? 
Jednoduše je to upřímná motivace a touha 
pomáhat.

Co je to vlastně interní PR?

„Interní PR znamená public relations uvnitř 
nějaké aktivity, společnosti či skupiny. 
Tento koncept vychází z očividného faktu, 
že pokud nějaká aktivita postrádá své 
kvality sama o sobě, pak to má zřejmý vliv 
i na to, jak působí navenek,“ shrnuje Pier 
Paderni. „Takže interní PR v zásadě pracuje 
s faktem, že aby mohl dům dobře působit 
navenek, musí být uvnitř čisto a musí 
vyzařovat svou vnitřní kvalitu.“

Upřímná motivace a touha 
pomáhat

PR jsou především nástroje a praktické 
zkušenosti na poli komunikace, lidských 
emocí a vztahů. Když je tedy PR 
negativní, vznikají zlomy v komunikaci, 
tzv. „nesouhlasy“, což znamená negativní 
emoce, iracionální reakce, demotivaci 
a nízkou produktivitu v práci.

Úroveň interního PR odráží 
kvalitu společnosti
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Pohledem odborníka ze zahraničí

PR jednoznačně vyžaduje 
porozumění člověku 

a lidské mysli.

Lidé, kteří pracují v oblasti PR, musí 
mít určité schopnosti, aby byli efektivní 
a úspěšní. „Někdy si lidé myslí, že 
PR aktivity jsou něco jako marketing 
převlečený na maškarní party, a věří, 
že PR je druh socializace, v rámci které 
chodíte na obědy, hrajete společně 
tenis nebo trávíte odpoledne na golfu. 
Jsou to sice akce, které mohou pomoci, 
ale PR dělá mnohem více než toto 
a vyžaduje poměrně dobré uchopení 
a zkušenosti.“
Schopnosti nutné pro toho, kdo chce 
budovat kvalitní PR, můžeme shrnout 
do následujících tří bodů.

PR, nebo marketing? Co je víc?

„Rád bych zdůraznil, že je třeba si uvědomit, 
že PR je velmi silný nástroj a neměl by 
se nikomu plést s jednoduchými pokusy 
o socializaci s cílem prostě více prodat. PR 
dělá mnohem, mnohem více než to a je 
rozhodně důležitější než marketing a prodej. 
A to až tak moc, že když je PR špatné, pak 
tím může být marketing i prodej velmi 
negativním a destruktivním způsobem 
ovlivněn,“ zdůrazňuje Paderni.

Nástrojem PR je hlavně způsob komunikace, 
a proto PR vyžaduje svědomitost, preciznost 
a efektivnost ve využívání průzkumů, 
organizování akcí („eventů“), kampaní, 
vyhledávání a propojování se s opravdovými 
názorovými vůdci, sbírání hodnotných 
dat a informací, plánování a organizování 
úspěšných akcí a kampaní, které vskutku 
přinášejí hodnotné výsledky.

super schopnosti 
správného PR
manažera

1. Schopnost ustát jakoukoli situaci, 
tedy schopnost pozorovat, rozumět 
a vědět, jak zacházet s jakýmkoli 
druhem emoce či reakce.

2. Schopnost organizovat. Vzhledem 
k tomu, že velká většina PR aktivit je 
o organizování, líná a pomalá osoba se 
v oblasti PR neuplatní. Organizování 
znamená schopnost měnit a pracovat 
rychle a přesně s časem, prostorem, 
událostmi, lidmi a situacemi a přicházet 
vždy s pozitivním řešením.

3. Schopnost tvrdě pracovat. Zatímco 
hosté nějaké události obědvají, pijí 
nebo tancují, člověk starající se o PR 
často tvrdě pracuje ve své kanceláři, 
aby připravil zprávu pro média, sešel se 
s důležitými lidmi, posbíral hodnotné 
informace a kontakty a dohlédl na to, 
že celá akce je pod kontrolou a funguje 
ve všech detailech.

Pier Paderni
Oblasti managementu a řízení lidských zdrojů se věnuje 
od roku 1981. Působil jako konzultant v předních 
italských i nadnárodních společnostech. Své bohaté 
zkušenosti uplatňuje při výuce na univerzitách i jako 
lektor na seminářích v Itálii, Francii, Španělsku, Anglii, 
Švýcarsku, Dánsku, Švédsku, Rakousku, Německu, 
Česku i Slovensku, Izraeli, USA, Tchaj-wanu nebo Číně.

„PR jednoznačně vyžaduje porozumění 
člověku a lidské mysli, jelikož 
převážně pracuje s projevy spojenými 
s myšlením člověka,“ dodává Paderni. 
Chcete-li tedy pracovat na vašem 
interním či externím PR, začněte od lidí 
a jejich emocí.
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Tvář HCA

Proč ses rozhodl připojit k našemu 
týmu?
S Martinem Koleničkou se znám už cca 
10 let. Velmi se zajímám o vzdělávání, 
a když jsem absolvoval službu v HCA Brno 
a zjistil jsem, že můžu být pro tento skvělý 
tým přínosem, bylo mi jasné, že tohle mě 
bude bavit.

Co Tě při práci s klienty nejvíc naplňuje?
Ze všeho nejvíc mě těší, když vidím, jak 
klient, který na začátku ani nevěděl, co ho 
trápí, jen nebyl úplně spokojen s tím, jak se 
mu daří, najde svůj problém a uvědomí si 
ho. Následně pomocí technologie, kterou 
mu dodáme, zjistí, že může mít věci lépe 
pod kontrolou a že když aplikuje data 
a vědomosti, které jsme mu předali, může 
prosperovat a splnit si sen, který vždy 
o podnikání měl.

Jaké vlastnosti jsou podle Tebe důležité 
u supervizora, který dohlíží na studium 
kurzů našich klientů?
U práce supervizora je pro mě 
nejdůležitější přesnost. Supervizor musí 
přesně rozumět, co dělá, a musí „super 
vidět“, co se ve studovně děje, aby byl 
schopen na to rychle reagovat a zaručil, že 
klienti dosáhnou žádaných zisků.

Jak dlouho se věnuješ Hubbardovu 
manažerskému systému?
S Hubbardovou technologií pracuji cca 
9 let. Vzal jsem to ze široka: nejprve jsem 
se věnoval supervizi, potom manažerské 

technologii, studijní technologii jsem 
používal i jako manažer školy a také se 
věnuji osobnímu poradenství. Dnes ke své 
práci využívám všechny informace.

Co považuješ ve svém životě za důležité 
a jaké máš dlouhodobé cíle?
Považuji za důležité mít nějaký cíl a za ním 
si jít. Ať už osobní, rodinný, nebo pracovní. 
Každý by si měl říci, co od života chce, 
a tvrdě na tom pracovat. Potom život dává 
smysl a člověk, pokud to dělá poctivě, je 
v životě upřímně šťastný.

Pověz nám něco o své rodině. Co Tě 
v životě nejvíc baví?
S manželkou jsme se vzali v květnu 2019. 
Bylo to náročné, jelikož jsem byl zrovna 
dlouhodobě v zahraničí na studiích a domů 
jsem jel jen z důvodu svatby a potom hned 
zpět na studia. Beru jako velkou výhodu, že 
mě doma podporují v tom, co dělám a za čím 
si jdu. Máme malého kluka, se kterým 
mám silný vztah. Je zrovna v předškolním 
věku, a také kvůli tomu to během mojí 
nepřítomnosti není doma jednoduché.

Obecně mě v životě nejvíce baví 
překonávání překážek, které jsou 
v dohledné vzdálenosti. Člověk zjistí, že 
když chce žít život podle svých představ, 
musí tomu něco obětovat a nesmí se bát 
odpojit se od denní rutiny, kterou život 
často přináší.

Na co jsi v životě pyšný? Co považuješ 
za úspěch?
Na co jsem v životě pyšný? Na to, že mám 
skvělou ženu a kluka, máme pěkné rodinné 
vztahy. Na to, že dnes znám spoustu 
praktických informací, jak někomu pomoci, 
pokud chce, ať už prožívá jakoukoliv 
životní situaci. Také jsem pyšný, že jsem 
dosáhl určitého duševního stavu a že mě 
více netrápí životní nezdary a přešlapy.
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Jan Kovář, nadaný supervizor, 
manažer a osobní poradce, je 
pro náš tým velkým přínosem. 
Díky bohatým zkušenostem 
z různých oborů a několikaleté 
praxi využívání Hubbardovy 
technologie je člověkem, 
který se nebojí překonávat 
překážky a ví, jak je důležité 
mít nastavené cíle, dělat vše 
v životě poctivě a s odhodláním.

U práce supervizora je pro 
mě nejdůležitější přesnost

Jsem pyšný na to, že 
jsem dosáhl určitého 
duševního stavu a že 

mě více netrápí životní 
nezdary a přešlapy.
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expertom“. Naproti tomu divák nemá ani 
najmenšiu potuchu o tom, ako vytvoriť 
nejaký produkt.

Profesionál jednoducho pozná určité 
„pravidlá hry“ a berie ich ako fakt, a práve 
preto sa môže dostať o triedu vyššie 
a vytvoriť vysokokvalitné umelecké dielo.

Vytvoriť si svoj archív diel

Ak marketingár vníma všetky veci iba 
z pohľadu toho, či sa mu to „páči“, alebo 
„nepáči“, čo je častý a dosť pohodlný 
uhol pohľadu, tak je len obyčajným 
divákom a je na „nesprávnej strane 
barikády“.

Toto platí pre copywritera, grafického 
dizajnéra, každého marketingového 
špecialistu, či už je to analytik, alebo 
programátor, a takisto pre fotografa, 
spisovateľa, režiséra, herca, kameramana, 
maskéra, rekvizitára, kostýmového 
výtvarníka, producenta, maliara – skrátka, 
pre každého profesionála, ktorý sa točí 
okolo marketingu.

Pokiaľ nemá profesionál v marketingu 
ten správny pohľad na vec, nikdy si 
nenazhromaždí dostatok ideálnych scén. 
Tak ako by potom mohol vytvoriť niečo 
dobré? Vo svojej pamäti si nikdy nevytvorí 
„archív“, s ktorým by mohol porovnávať 
svoje vlastné diela.

Profesionáli s výsledkami
 
Niekto z „marketingárov“ má na to 
aj školu, teda „papier“, ako sa hovorí. 
A niekto je samouk, ktorý číta knižky 
a sám po nociach získava informácie 
z rôznych webov či z YouTube. Ja 
zväčša vídavam po firmách ľudí, ktorí 
sa bez oficiálneho vzdelania pokúšajú 
s väčším či menším úspechom uspieť 
v neprehľadnej džungli reklamy, PR či 
internetu. Podstatné je však iba jedno. 
Aby ste pri svojej práci boli profesionáli 
s výsledkami.

Pozor na pozíciu diváka 

Definícia hovorí, že „profesionál je 
niekto, kto dokáže vytvoriť produkt 
vysokej kvality“.
Na to musí v marketingu spĺňať 
niekoľko predpokladov. Ako na prvý 
vás upozorním na bod, ktorý je často 
zanedbávaný. Profesionál určite nie je 
človek, ktorý iba zaujal pozíciu diváka. 
Ak si profesionál v marketingu prezerá 
nejaké veci, tak na nich hľadá to, čo 
je dobré, a nevšíma si podradné či 
nekvalitné časti.

Ideálna scéna 

Dôvodom, prečo to robí takto, je, že 
profesionál má už dopredu vo svojej 
mysli uložený obrázok ideálnej scény 
pozorovanej veci. Ideálna scéna je stav, 
ako by niečo malo byť alebo ako by to 

Kto je profesionál 
v marketingu, ktorý vie nabrať 

správny smer?
malo optimálne vyzerať. Ak pracovník 
marketingu nepozná ideálnu scénu 
nejakej situácie, tak pravdepodobne 
nedokáže v danej situácii uvidieť odchýlky 
od ideálnej scény. Skrátka nevie, ako 
to má byť správne. Väčšinu chýb pri 
pozorovaní čohokoľvek spraví človek 
preto, lebo nemá alebo nepozná ideálnu 
scénu.

Marketing je umenie 

Keby profesionál nemal ideálnu scénu, tak 
by akurát len spracovával technické údaje. 
A čo sa týka umenia, a dobrý marketing 
bez diskusie určite súvisí s umením, tak 
by vytváral produkt nízkej kvality a nebol 
by profesionálom. Bez ideálnej scény by si 
nikdy nevedel dopredu predstaviť konečný 
výsledok, a teda by ho ani nedosiahol.

Keď si skutočný profesionál prezerá 
veci, ktoré sa blížia k ideálnej scéne, 
snaží sa zistiť, ako boli urobené. Keď je 
potom postavený pred podobnú úlohu, 
na základe tejto skúsenosti bude vedieť 
vytvoriť vec, ktorá sa bude blížiť k ideálnej 
scéne v jeho vlastnej práci.

Profesionál pozná pravidlá hry
 
Ďalšia vec, ktorá odlišuje profesionála 
od radového „diváka“, je tá, že profesionál 
rozmýšľa jedine o tom, ako dostať 
konkrétny produkt. Nikdy mu ani len 
nenapadne, že je tam na to, aby sa 
„zviezol“, alebo že postačí, ak „bude len Autor: Ing. Ladislav Pavlík, HCA Slovakia Fo
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Bez marketingu sa nepredáva a firma 
nemá dosť práce a logicky ani peniaze. 

Marketing je veľmi široký pojem. 
V marketingu firmy sú zahrnuté všetky 

akcie, od tých, ktoré predchádzajú 
začiatku výroby, až po konečné používanie 

produktu zákazníkom a následnú ústnu 
podporu verejnosti. Preto dnes marketing 

robí veľa rôznych ľudí.

Inspirace



Firemní časopis – nástroj, který 
otevírá dveře k novým zákazníkům
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Přesvědčování versus zájem
Lidé stále více ignorují reklamu, ale v případě 
zajímavého časopisu tento sebeobranný 
mechanismus nepoužijí. Pravidelnou dávkou 
obsahu ve firemním magazínu si budujete 
pozici, kdy nepotřebujete přesvědčovat 
zákazníky, že vaše produkty nebo služby 
musí mít, ale že je chtějí. Dokážete změnit 
povědomí o produktu, službě a o své 
společnosti v porozumění. Nenásilně 
čtenáře měníte na toho, kdo se o vás začne 
zajímat. Zvyšujete jeho loajalitu, která je 
zárukou vašeho dlouhodobého úspěchu.

Co říkají ti, kteří svůj časopis již vydávají
Nejčastěji zaznívá, že vlastní časopis je 
skvělé PR a zvyšuje důvěryhodnost. Je to 
něco hodnotného a fyzického, co odlišuje 
od konkurence a udržuje firmu na pozici 
odborníka v oboru. Zároveň je to i nástroj, 
který otevírá dveře do nových firem. 
Zákazník má pocit, že vaši firmu a lidi v ní 
více zná, a to vás posouvá o krok blíže 
k objednávce.

Cizím vstup zakázán
Využijte toho, že váš časopis je prostor 
jen pro vás. Tvořte obsah s myšlenkou, že 
vaši zákazníci jsou pro vás důležití a záleží 
vám na nich. Potom sestavíte časopis, 
který je bude bavit a bude přinášet ovoce. 
Ve výsledku můžete zažívat ten pocit, že 
s vyslovením názvu vaší firmy se v myslích 
vašich zákazníků či zaměstnanců začnou 
množit obrázky, které je utvrdí v tom, že 
s vámi jsou v dobré společnosti.

Žijeme v době informační 
přesycenosti a na trhu jsme 
zpravidla jedni z mnoha. Dokud 
svému potenciálnímu zákazníkovi 
nedokážete, že mu můžete být 
užiteční, nezajímáte ho. Všeho je 
nadbytek, a tak urvat pozornost a mít 
možnost sdělit, proč jste právě vy ti 
skvělí, je vážně výzva.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
• 62 % zákazníků si nechává firemní 

časopis déle než týden a otevře ho 
alespoň třikrát, než ho dočte.

• Časopis dokáže udržet zákazníkovu 
pozornost 25 minut. Žádné jiné 
médium nemá takový dopad.

• 70 % české populace označuje čtení 
časopisů za svou nejoblíbenější 
činnost ve volném čase (firemní 
časopisy nevyjímaje).

• 48 % zákazníků řeklo, že má firemní 
časopisy rádo, a je to nejpopulárnější 
médium napříč všemi komunikačními 
kanály.

Představte si, že zazní název vaší firmy 
a lidé si vybaví právě takový obrázek, jaký 
byste si přáli. Jsou v něm vaše hodnoty, 
přednosti, vaše důvěryhodnost, užitek, 
který svým zákazníkům přinášíte, vaše 
odlišnost. Nikdo nemá pochyby o tom, že 
jste pro obchod ta správná partie. Zkrátka 
dobrý začátek pro navázání vztahu. Ale jak 
zařídit, aby se to stalo?

Pokud chcete slyšet zázračnou formuli, díky 
které se vše stane přes noc, zklamu vás. Je 
za tím tvrdá práce a ocitáme se na území 
budování PR firmy, tj. vztahů s veřejností. 
Obrázek, který se lidem v souvislosti s vaší 
firmou vybaví, musíte utvářet den co 
den. Někteří manažeři oblast PR zatracují, 
protože mají dojem, že je příliš vzdálená 
hlavnímu cíli – více prodávat. Opak je 
pravdou. Právě vztahy s veřejností jsou 
klíčem k úspěšnému marketingu a následně 
i prodeji.

Důvěryhodnost na prvním místě
Je těžké prodávat, pokud o vás lidé 
nesmýšlí jako o někom, komu mohou věřit. 
A právě vaše vizitka coby důvěryhodného 
partnera je výsledkem kvalitní práce PR 
oddělení. Protipólem PR komunikace 
v on-line světě, která je u většiny firem 
dnes zcela běžná, je firemní časopis. 
A proč právě časopis? K přenosu svého 
sdělení potřebujete pozornost a čas svých 
zákazníků. Právě tyto dvě nejcennější 
komodity 21. století tištěným médiem 
vytěžíte.

Autor: Zdeňka Škochová, www.prospectea.cz

Slovo odborníka
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Víme, jak je důležité 
na sobě neustále pracovat, 
studovat a inspirovat se 
od úspěšných

Nové poznatky, zkušenosti, 
inspirace či radostné zážitky 

a odpočinek, to vše je součástí 
osobního i pracovního rozvoje 

každého úspěšného lídra. A kde 
jinde nabrat zkušenosti než u těch 

nejúspěšnějších, za nimiž jsme se 
rozjeli po celém světě.
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Ze života firmy

Na cestách
Náš ředitel Martin Kolenička se každým rokem na pár týdnů vypraví 
do zahraničí a pracuje na sobě, aby byl ještě lepším konzultantem 
a lektorem pro naše klienty HCA.
V září letošního roku strávil téměř 3 týdny na cestách po Kolumbii, 
Kalifornii a Japonsku. A zúčastnil se mimo jiné i velmi významné 
mezinárodní konference o PR v Kolumbii.

Tokio

Japonsko

New York

Kolumbie

Tokio
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Workshop 
Tajné trumfy PR
Přednášející: Sandra Poveda
Podnikatelka a filantropka, která dosáhla obrovských 
úspěchů na poli PR ve své rodné Kolumbii i po celém 
světě.

Nenechte si ujít
událost roku 2020

Sledujte náš Facebook a webové stránky, kde vám již brzy 
představíme nabitý program workshopu.

Manažerské tipy – HCA Brno

www.hcaczechia.cz/kurzy/PR


