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Editorial

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel HCA Czechia

Jak se člověk stává šéfem? Přímá cesta vede 
od nejmenších krůčků přes základní, střední a někdy 
i vysokou školu rovnou do zaměstnání nebo podnikání. 
V momentě, kdy začnete dělat svoji práci dobře, někdo 
si toho všimne a položí vám otázku: „Nechtěl bys tomu 
šéfovat?“

„Ale já jsem nikdy lidem nešéfoval,“ začnete přemýšlet 
a přidávají se další otázky: Co to vlastně znamená šéfovat 
lidem? Jak mám šéfovat? Je na to nějaké know-how? Budu 
dostatečnou autoritou? Budou mě lidé akceptovat? A jak 
se v tom budu cítit?

Je mnoho problémů, na které při šéfování člověk 
naráží. Jedním z těch hlavních je, že jako šéf nemůžete 
automaticky očekávat od svých podřízených, že udělají 
práci dle vašich představ. Každý se úkolu chopí „po svém“. 
To znamená, že to nemusí být v souladu s tím, co chcete, 
potřebujete nebo jak to sami vidíte.

Další důležitá věc, která souvisí se šéfováním, je: Kolika 
lidem šéfujete? Jedné asistence, nebo 25 obchodníkům? 
Jednomu člověku na stavbě, nebo celé firmě, která vyrábí 
auta?
V dnešní uspěchané době čelíte mnoha výzvám, a to nejen 
na pozici šéfa. Jak vymyslet úspěšný nový produkt nebo 
službu? Jak najít loajální a produktivní spolupracovníky? 
Který marketingový kanál bude pro vaši firmu 
nejefektivnější?

Otázek a výzev je mnoho. Management se studuje 
na vysoké škole několik let, ale existují lidé, kteří 
nevystudovali žádnou školu, a přesto je jejich šéfovský 
přístup velmi racionální a autoritu si získali přirozeně. 
Několik těchto hledisek vám zprostředkujeme v tomto 
novém vydání. Tak tedy: Odhalte s námi tajemství 
úspěšných šéfů.
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Klíčoví jsou lidé
Ve firmě se můžete potkat se dvěma 
kategoriemi lidí. Do první spadají šéfové 
a lídři. Tito lidé jsou schopni převzít 
zodpovědnost za ostatní lidi, mají právo 
vést a vědí, jak svoje spolupracovníky 
namotivovat k produktivitě a chuti 
pracovat pro ně.

Na druhém protipólu jsou lidé, kteří musí 
danou práci vykonávat. A když nejsou 
schopni převzít plnou zodpovědnost 
za danou oblast nebo nejsou schopni 
samostatně vymyslet kroky, jak zadaný 
úkol dotáhnout efektivně do konce, 
potom potřebují někoho, kdo to za ně 
vymyslí a díky správné komunikaci 
ve firmě prosadí.

Úvod k tématu
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Veď, nechej se vést, 
nebo jdi do pr…

Šikovný pracant, ale ne šéf
Šéf vymyslí výrobek, grafik ho nakreslí. 
Návrh poté zpracuje copywriter. Posléze 
šéf zadá nový produkt do výroby, kde 
ho na základě zadaných kritérií přípravář 
výroby připraví a operátor výroby vyrobí.

Tento celý proces musí někdo vymyslet. 
A pomocí úloh, příkazů, případně směrnic 
to někdo jiný zrealizuje. V menších 
firmách si živnostníci většinou vše 
zařizují sami. Např. malíř bytů – spravuje 
si sám marketing, najde si zákazníka, 
sám si svoji práci nacení, nakoupí barvu, 
sám vymaluje, zinkasuje peníze, vystaví 
fakturu a sám si umyje auto, které je 
špinavé, a možná si v něm i sám vymění 
olej. Je to šikovný pracant, ale ne šéf.

Dá se říct, že i když je majitelem své 
značky a své firmy, ve skutečnosti je to 
jen jinak placený výkonný pracovník. 

Text: Mgr. Martin Kolenička

Začneme trochu zostra. Však proč ne? Tuto větu kdysi vyslovil 
majitel CNN, který založil obrovskou mediální agenturu, 
a zkušenosti s vedením lidí má tudíž velmi bohaté. Co tím 
vlastně myslel?

Takže šéfem není. Jakmile dělá svoji práci 
dobře, chce expandovat a mít prvního 
zaměstnance, potřebuje udělat takové 
kroky, které zabezpečí, že daný podřízený 
bude vykonávat danou práci správně.

Člověk jako „nástroj“
Problém je, že tento typ živnostníka 
si myslí, že jeho zaměstnanec bude 
automaticky fungovat přesně dle jeho 
představ. Pravda je často jiná, jelikož 
zaměstnanci vyžadují příkazy a kvóty. 
A když na tyto kroky živnostník nemá 
čas, snadno se dostane do stavu, kdy 
je nejdřív trochu nespokojený, potom 
podrážděný, začne vybuchovat, najme 
někoho nového a zpravidla při pátém 
zaměstnanci začne říkat: „S lidmi se nedá, 
lidé jsou blbí.“ Lidé nejsou blbí, jsou jen 
nevzdělaní.

Můžeme říct, že „když je člověk vzdělaný, 
tak je v bezpečí“. Tzn. když ví, jak věci 
fungují, tak to také může udělat správně. 
Pokud neví, funguje metodou pokus–
omyl, což je někdy bolestivé. Tak jako 
nůž je nástroj, který může ublížit, nebo 
pomoci, tak i na člověka se z tohoto 
hlediska dá nahlédnout jako na nástroj, 
který může hodně pomoci, ale také 
i hodně ublížit.



Co je na šéfovské pozici
to nejdůležitější?
Odpověď na úvodní otázku zní jasně: Být dobrým šéfem. Co tedy 
v tomto významu znamená dobrý? Někdo dobrého šéfa vnímá jako 
tolerantního, příjemného, milého a přátelského člověka. Ale ty šéfy, 
kteří jsou úspěšnější, nenajdete vždycky v této kategorii lidí. Jsou 
něco jako dobrý učitel.

Zodpovědnost šéfa
Kterého učitele si ze školy nejvíce 
pamatujete? Toho hodného, nebo 
rázného a nekompromisního? Pokud 
vám některý z učitelů z vašich 
školních let zůstal v paměti díky svým 
charakterovým vlastnostem, je to 
i proto, že si ho dodnes z nějakého 
důvodu vážíte. I šéf je svým způsobem 
také učitel, kterého by si měli lidé 
vážit. Co učí lidi? Co, jak a kolik toho 
mají dělat. Možná i proč to mají dělat, 
stejně jako mnoho dalších věcí, kterým 
musí člověk rozumět, aby mohla firma 
harmonicky fungovat.

V práci člověk tráví až 7/10 svého 
života. Je proto důležité, aby pracovní 
vztahy byly přátelské, harmonické 
a hlavně takové, aby kooperace 
jednotlivých pracovních pozic vedla 
k efektivním výsledkům. Pokud lidé 
v zaměstnání věnují čas nějakým 
aktivitám, za které nedostanou 
adekvátní odměnu, tak nejsou schopni 
v této firmě dlouhodobě přežít.

A kdo je zodpovědný za to, že to tak 
funguje? V prvé řadě šéf. Když se 
v tomto manšaftu nachází člověk, který 
harmonii a výsledkům nepřispívá, jak by 
měl, je potřeba ho vyměnit.

Dobrý trenér je populární tehdy, když 
má jeho tým výsledky. Lidé mu tleskají, 
když jeho svěřenci vyhrávají. To, co 
není vidět, jsou způsoby, kterými trenér 
úspěchu dosáhne a které nemusí být 
vždy příjemné. Ale jak se říká – účel 
světí prostředky.

Téma
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Za jakého předpokladu je 
tedy šéf „dobrým“ šéfem?
Tento člověk by měl skutečně chtít být 
šéfem. Měl by opravdu sám sobě říct, 
že to chce dělat. Tzn.: „Jsem šéfem a je 
to pro mě přirozené. Jsem ochotný 
řídit lidi, pracovat s nimi na jejich cílech 
a organizovat je.“ Ne proto, že to dává 
určitý společenský status, ale proto, že 
když se něco dělá ve skupině, je to vždy 
silnější.

Mnoho lidí funguje jako OSVČ. Dělají 
svoji práci sami na sebe a určitě to nějak 
funguje. Ale když chcete skutečně 
dobýt vesmír, potřebujete mít silnou 
armádu. A armáda je tak silná, jak je 
zorganizovaná a sladěná těmito dvěma 
hlavními body:

1. Společný CÍL 

Cíl, za kterým musí všichni kráčet. 
Slovíčko muset není úplně v oblibě. Ale 
když chcete získat nějaký sportovní 
titul, musíte trénovat. Když chcete 
dosáhnout nějaké kariéry, musíte 
se zlepšovat. Takže slovíčko muset 
znamená, že každý člen týmu musí 
vědět, jakého cíle chce skupina 
dosáhnout, a svými aktivitami se musí 
přičinit, aby se tak stalo.

Když se bavíme o organizaci, která 
má vysoké cíle, tak na nejvyšší úrovni 
jakékoliv aktivity už nezáleží např. jen 
na tréninku, ale na tom, jaké má v dané 
oblasti myšlenky.

Existují mentální koučové, kteří sami 
říkají, že když je někdo na vysoké úrovni, 

tak je to především „o hlavě“. Tzn.: „Jak 
to vidím já? Respektuji to? Mám jasno? 
Jak to chci? A jak si v té oblasti věřím?“ 
Toto všechno je otázka úvah. A vaše 
úvahy vás buď posilují, nebo oslabují.

Když má člen týmu nějaké pochybnosti, 
skupinu to oslabuje. Proto je důležité, 
aby lidé měli zadefinované cíle skupiny 
a věděli, čeho chcete dosáhnout. Šéf, 
který není schopný si s lidmi definovat 
a odsouhlasit cíl, je druholigový šéf. 
Tudíž skupinu spojuje něco, čeho 
chceme všichni dosáhnout a jsme o tom 
přesvědčeni. A to je ten cíl.

2. Společný ÚČEL

Neboli důvod, proč danou aktivitu člověk 
dělá. V obchodním zákoníku je uvedeno, 
že podnikání je za účelem vytvoření 
zisku. Nechci říct, že zisk je zbytečný,  
ale s nikým nespolupracujete proto, aby 
měl zisk, ale aby vám nějakým způsobem 
pomohl. Např. v oblasti finančního 
zprostředkování vám pomůže najít 
správnou investici. V oblasti výroby vám 
výrobce dodá nějaký prvek potřebný pro 
zkompletování vaší součástky. V oblasti 
služeb vám zprostředkují úžasný zážitek 
– a právě tato služba je něco, za co 
potom rádi zaplatíte.

Každá firma je tak bohatá, jak moc 
efektivně pomáhá svým klientům. 
Někdo by možná řekl, že všechno je 
jen o penězích. Pravda je taková, že je 
to i o penězích, ale nejen o penězích. 
Bez peněz se v dnešní době žije velmi 
těžko. A mnoho lidí hledá životní smysl 
a v tomto případě je jím schopnost 
pomáhat.



Takže skupinu spojují dva hlavní faktory. 
Společné cíle a účely. Když víte, čeho 
chcete dosáhnout, proč to děláte, jak to 
pomáhá a co to přináší, jste efektivnější 
skupina. Když někdo ztrácí účel a stále 
zůstává ve firmě, musíte udělat rychlé 
rozhodnutí. Buď účel obnovit, nebo 
vyměnit člověka či samotný účel. 
Manšaft je tak silný, jak je harmonicky 
sladěný za pomoci cílů a účelů.

Když je člověk v týmu, na jakékoliv 
pozici, a je silně rozhodnutý, co jako 
skupina chcete získat, a ještě k tomu 
osobně cítí, že chce lidem pomáhat, 
nepotřebuje příliš mnoho směrnic, 
příkazů, zákazů nebo nařízení. Drive, 
chuť a energii mu dává účel. A kvóta, 
kterou má plnit z hlediska svého postu, 
mu dává kontrolu.

Text: Mgr. Martin Kolenička
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Proč a jak se zrodila Evora?
V minulosti jsem byl postaven před 
myšlenku postavit udržitelný dům 
v pasivním standardu, za pomoci 
nejnovějších technologií. Tehdy jsem 
zjistil, že na trhu chybí společnosti, které 
by dokázaly toto zaštítit komplexně jako 
celek. Společnosti, které by pomohly 
klientům s výběrem technologií, navrhly, 
jak dům vytápět, jak ho chladit, jak 
vyrábět elektrickou energii, větrat, jak 
hospodařit s vodou atd., tedy komplexní 
řešení od projekce přes realizaci až 
po servis. Co se týče názvu firmy, nechal 
jsem se inspirovat krásným portugalským 
městem Évora, ve kterém se myšlenka 
udržitelnosti objevuje na každém kroku.

Jaký je účel Tvé společnosti?
Pomáháme tvořit komfortní, zdravé 
a bezpečné prostředí jak pro práci, tak 
pro život s ohledem na udržitelnost 
staveb. Snažíme se přinášet efektivní 
řešení, které je udržitelné jak z pohledu 
peněženky zákazníka, tak i životního 
prostředí. Pomáháme tak klientům, aby 
následně dokázali zvládat náklady spojené 
s užíváním svých domácností (nemovitosti 
a hypotéky). Vzhledem ke zvyšování cen 
energií je v dnešní době velmi důležité 
popřemýšlet před realizací stavby nového 

Zkušenosti našich klientů

Je vždy o sto kroků napřed. 
Jeho jasné vize udávají tón 
a směr celé firmy, kterou 
založil před 12 lety spolu se 
dvěma společníky a od té 
doby ji stále posouvá dál. 
Radek Peška, zakladatel 
firmy Evora CZ, s.r.o., 
a její výkonný ředitel, je 
odborníkem na stavebnictví 
s důrazem na úsporu energií 
a technické zařízení budov. 
A my jsme se ho zeptali 
jako profesionála na slovo 
vzatého, v čem vidí výhodu 
pasivních domů v budoucnu 
a jak se stát kompetentním 
šéfem, který vede svoji firmu 
k expanzi.

domu, jak zjednodušit tuto problematiku, 
aby se jim v budoucnosti zhodnotila.

Vlastníš firmu, v níž zaměstnáváš hlavně 
techniky. Jak se Ti s nimi pracuje?
Technici jsou komplikovaní. Já sám jsem 
technik, tak vycházím z vlastní zkušenosti. 
Snažím se do chodu firmy zakomponovat 
zdravý selský rozum. To znamená, aby naši 
technici a projektanti vnímali požadavky 
klientů a včlenili je do svých odborných 
technologických návrhů. Aby se hodně 
ptali a měli v prvé řadě pozornost 
na tom, aby klientovi pomohli a aby to 
pro něj mělo přínos. Ne aby se jednalo 
o přetechnizované řešení, které klient 
nebude umět používat.

Jaké kurzy nebo semináře od HCA Ti při 
vedení firmy nejvíc pomohly?
Šéfovský seminář mě nakopl a přesvědčil 
o tom, že ve studiu musím pokračovat a že 
pro expanzi firmy je absolutní nutností, 
abych se stal lepším a kompetentnějším 
šéfem. Jednotlivé kurzy mi pak daly 
kompetence v oblastech, kde jsem se 
necítil úplně silný, abych dokázal odřídit 
celou firmu od A až do Z. A jeden 
z nejsilnějších zážitků pro mě bezesporu 
byl komunikační trénink, který mi dal 
opravdu hodně. Pomohl mi při komunikaci 

Pro expanzi firmy potřebuji 
být hlavně kompetentním 
šéfem
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s lidmi jak v pracovním prostředí, tak 
i v tom rodinném.

Během studia jsi začal vzdělávat i své 
juniory, manažery. Vnímáš díky tomu 
nějaké změny?
Ano, jsou mi mnohem blíž a více 
nápomocní. Najednou začali získávat 
pohled z pozice vedení, což je pro mě 
důležité, protože pracovali na různých 
postech. Nebyli na pozicích ředitelů 
společnosti, ale mají ambice se tam 
dostat. A to je nakonec i můj cíl. 
Komunikace je nyní efektivnější a firma 
začala expandovat. Nemusím už vše řešit 
sám, mám v týmu kompetentní lidi, kteří 
to nyní dokážou zvládnout sami, a to je 
pro mě obrovské plus.

Do vedení své firmy ses rozhodl přizvat 
několik svých spolupracovníků, a předat 
jim tak část podílu. Co Tě k tomuto kroku 
vedlo?
Přizvat si někoho do firmy je velmi důležitý 
krok, ale může být i velmi nebezpečný. Je 
to stejné jako v jakémkoliv jiném vztahu. 
Když se chce člověk oženit, musí si 
partnera/partnerku dobře vybrat, aby si 
byl jistý, že je to na celý život. Ve firmě je 
to velmi podobné. Musí tam být podobné 
naladění, vysoká etika, silný záměr, který 
je spojený s účelem společnosti. A pokud 
člověku nechybí ani velká chuť pomáhat 
a je zároveň kompetentní, pak není 
pochyb, že se tím majitelem může stát.

Líbí se mi americký model fungování 
právních kanceláří, kde je vidět, že jejich 
spolupracovníci tou společností žijí, nosí 
jí peníze. Potom už je jen formalitou, 
aby je daná společnost přizvala a přidala 
k majitelům. Tento krok ji posílí a to je ten 
základní znak úspěšného předání části 
podílu, který vede k následné expanzi 
firmy. A to se nám povedlo velice dobře. 
Kolegyně Kristýna nás posílila právě 
z pozice vedoucí projektantky a stala se 
z ní tvář Evora Design. A díky Filipovi 
vznikla naše další nová společnost 

Zkušenosti našich klientů

zaměřená na automatizace, která pod jeho 
vedením velmi rychle vyexpandovala.

A co bys tedy doporučil při výběru 
společníků?
Nikdy je nevybírejte podle toho, že se 
znáte nebo jste kamarádi. Vždy se dívejte 
na to, co je ten člověk zač, jaké je jeho 
bytí, zda je bytím majitel a chová se tak, 
nebo ne. Měl by vás spojovat účel firmy 
a záměr. Pokud tímto člověk nežije a chybí 
mu silný záměr být majitelem a ani se 
tak nechová, pak ho nikdy nepřijímejte. 
A jak poznat, že to byl správný krok? 
Jasným znamením je, že společnost začne 
expandovat a fungovat, jak má.  

Pomohlo Ti i v tomto ohledu studium 
v HCA?
Pomohlo mi uvědomit si, jakého 
společníka si představuji. Když je vám 
totiž někdo hodně blízko, tak jste na jednu 
stranu slepí. Naše společnost se začala 
řídit podle statistik a produkce. A díky 
tomu jsme odhalili jednoho kolegu, 
dnes už bývalého, který neměl žádnou 
statistiku, a tím pádem byla jeho produkce 

vlastně nulová. Takže za mě ano, velmi 
pomohlo a hlavně nás to posunulo dál.

Můžeš říct, kde bude Tvůj trh, Tvůj obor 
v nejbližších 10 letech?
Čím větší projekt, tím širší je jeho dopad. 
Určitě tedy půjde o developerské projekty 
a větší objekty, kde jsme schopni ovlivnit 
prostředí.

Posouvá se trh tímto směrem?
Ano, protože je to vlastně efektivnější 
řešení – kvůli nedostatku pozemků se 
staví více bytové domy než rodinné. 
A také díky legislativě se trh posouvá tam, 
kde jsme my kompetentní – a to je pasivní 
standard, velmi úsporné, udržitelné 
objekty, samozřejmě s vysokou kvalitou 
vnitřního prostředí. Dnes člověk nechce 
a nehledá jen objekt, kde na něho nebude 
pršet a foukat, ale hledá, kde jeho bytí 
a žití s rodinou bude příjemné, zdravé 
a komfortní. Kromě rezidenční výstavby 
se soustředíme také na firmy, které se 
snaží řešit energetickou náročnost svojí 
výroby a provozu, aby dokázaly snížit ceny 
energií, a tím zachovat pracovní místa. 

Dnes jsou populární fotovoltaické 
elektrárny a výměna zdrojů. Za nás není 
cesta naházet panely na střechu nebo 
bezmyšlenkovitě nahradit stávající zdroj 
tepelným čerpadlem. Jde o to správně 
navrhnout komplexní řešení, které bude 
plně funkční a přinese výsledky. 
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Snažíme se přinášet efektivní 
řešení, které je udržitelné 
jak z pohledu peněženky 
zákazníka, tak i životního 

prostředí.

Šéfovský seminář mě nakopl 
a přesvědčil o tom, že 

ve studiu musím pokračovat.
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jak si udržet
motivaci10

1. DEFINUJ SI STÁLE NOVÉ CÍLE

Jakmile dosáhneš svého cíle, zmizí. Už 

to není cíl. Cíl je něco, co je stále před 

tebou. Cíl tě neustále nutí k tomu, aby 

ses ho snažil dosáhnout. Bezcílný život 

je vždycky ledabylý, nicneříkající.

2. PRACUJ NA EFEKTIVITĚ

Doba je náročná. Lidé a firmy, které 

se nesnaží zvyšovat svoji efektivitu, 

zákonitě dříve či později zaniknou.

3. DĚLEJ SI PLÁNY

Abys mohl dosáhnout velkých věcí, 

musíš si je rozdělit na menší. Postavit 

velkou stavbu znamená rozplánovat si 

ji na etapy. Když si vše naplánuješ, je 

daleko větší šance, že to zrealizuješ.

4. VĚDOMĚ TVOŘ SVOJI 

BUDOUCNOST

Toto umí úžasně děti. Rády sní, co 

by chtěly dělat, jaká by chtěly mít 

auta, domy a podobné věci. A těm 

dětem, které jsou schopny snívat svou 

budoucnost celý život, se to vždy 

nakonec podaří.

www.motivacelidi.cz/plakat

Stáhněte si 
MOTIVAČNÍ 
PLAKÁT zdarma 

MOTIVACI

8



1. DEFINUJ SI STÁLE NOVÉ CÍLE

Jakmile dosáhneš svého cíle, zmizí. Už 

to není cíl. Cíl je něco, co je stále před 

tebou. Cíl tě neustále nutí k tomu, aby 

ses ho snažil dosáhnout. Bezcílný život 

je vždycky ledabylý, nicneříkající.

2. PRACUJ NA EFEKTIVITĚ

Doba je náročná. Lidé a firmy, které 

se nesnaží zvyšovat svoji efektivitu, 

zákonitě dříve či později zaniknou.

3. DĚLEJ SI PLÁNY

Abys mohl dosáhnout velkých věcí, 

musíš si je rozdělit na menší. Postavit 

velkou stavbu znamená rozplánovat si 

ji na etapy. Když si vše naplánuješ, je 

daleko větší šance, že to zrealizuješ.

4. VĚDOMĚ TVOŘ SVOJI 

BUDOUCNOST

Toto umí úžasně děti. Rády sní, co 

by chtěly dělat, jaká by chtěly mít 

auta, domy a podobné věci. A těm 

dětem, které jsou schopny snívat svou 

budoucnost celý život, se to vždy 

nakonec podaří.

8. DĚLEJ VĚCI ČESTNĚ

Lež má krátké nohy. A boží mlýny 

melou pomalu, ale jistě. Jakmile 

chceš dělat business dlouhodobě, 

jediná správná cesta je dělat ho 

čestně.

9. SPORTUJ A HÝBEJ SE

V dnešní uspěchané době můžeš 

zažívat dost tla
ku, a proto musíš mít 

fit tělo. Tzn. nezapomínej na dobrý 

spánek, věnuj pozornost kvalitním 

živinám, minerálům a hodně se 

pohybuj.

Když se tělo nehýbe, tak leniví. 

Pokud potřebuješ mít nějaký výkon, 

tak se zákonitě musíš hýbat. 10 tisíc 

kroků každý den, 10 km každý 

týden… Dej si to do cílů a dělej to 

pravidelně.

10. PROSTĚ SE SMĚJ

Abys všechno zvládl, je dobré se 

smát. Úsměv se šíří d
ál a přináší další 

úsměv. Buď ty tím zdrojem úsměvu, 

aby svět kolem nás byl hezčí 

a efektivnější.

5. DĚLEJ VŠECHNO RYCHLEJI

Když budeš rychlejší, budeš 

vyhrávat. Je
dna z marketingových 

unikátností je být první. Když 

něco první získáš, vybuduješ, 

postavíš nebo uděláš, získáváš 

marketingovou výhodu. Život se 

zrychluje a ty se musíš zrychlovat 

s ním.

6. ROZHODUJ SE BEZ ODKLADU

Zbytečným přemýšlením ztrácíš 

efektivitu. Samozřejmě existují 

věci, které si musíš dobře 

rozmyslet, zanalyzovat, porovnat 

a až poté můžeš udělat rozhodnutí. 

Ale když už máš všechna data, tak 

se rozhodni hned. Jakmile budeš 

věci moc odkládat, m
ožná budeš 

překvapený, že tě někdo jiný 

předběhl, a jediné, co ti zůstane, 

jsou oči pro pláč.

7. UŽÍVEJ SI VŠE KOLEM

Život musí být harmonický. Tzn. 

věnuj se rodině, svým koníčkům 

a samozřejmě i rozvoji businessu. 

Protože je důležité, aby sis vše, 

co zažíváš, i užíval. Píšeš dopis – 

užívej si to, hraješ fotbal – užívej si 

to. Děláš etický pohovor – užívej 

si to. Ať je to cokoliv, všechno si 

užívej.

Téma
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Své krémy „vaří“ jen 
z těch nejlepších látek 
a ingrediencí z celého světa. 
Inspirací jsou jí luxusní 
kosmetické produkty, které 
se na českém trhu tak moc 
neprodávají. Díky tomu 
Anna Brandejs, majitelka 
stejnojmenné značky, 
dokáže nabídnout českým 
klientům kvalitní výrobky, 
které podporují kožní 
mikrobiom.

Podnikat se nenaučíš 
na Harvardu, ale jen praxí 
Anko, máš velmi úspěšnou kosmetickou 
značku. Jak vznikla?
Přes 20 let jsem jako majitelka společnosti 
Medaprex dovážela nejrůznější produkty 
a značky kosmetických přípravků 
a produktů na pleť z celého světa. Mám 
díky tomu bohaté zkušenosti s kvalitní 
kosmetikou. Vystudovala jsem veterinární 
lékařství a mám za sebou také dva roky 
studia a výzkumů v biochemii, tudíž dobře 
rozumím doplňkům stravy a kosmetice.

Tím, že sama vyžaduji, aby krémy mé pleti 
vyhovovaly, chci v nich mít vždy jen to 
nejlepší a takové aktivní látky, které mají 
ty nejdražší značky na světě. Baví mě, 
když můžu ovlivňovat složení. To je pro 
mě důležité, proto vznikla značka Anna 
Brandejs. Dalším důvodem je, že chci 
ovlivňovat také cenu produktů, marketing 
a základní propagaci, což bych si jen jako 
distributor nemohla dovolit. Proto jsem 
chtěla vlastní značku kosmetiky a doplňků 
stravy.

Proč sis vybrala jako značku svoje vlastní 
jméno?
Původně jsem to neměla v plánu. Ale když 
jsem dva měsíce nemohla vymyslet žádný 
název, který by byl volný, klienti mi sami 
od sebe navrhli, že by se jim líbil název 
Anna Brandejs, protože je moje jméno 
spojeno s dobrou referencí.

V čem je Tvoje kosmetika unikátní?
Jedná se o nový trend v péči o pleť. 
Používám v kosmetice probiotika 
a prebiotika. Přidávám látky, které 
optimalizují kožní mikrobiom. Kůže je díky 
tomu sama od sebe zdravá, silná a stárne 
pomaleji.

Nastaly v Tvém životě nějaké zlomové 
momenty? Ať už pracovní, nebo osobní?
Během prvních 10 let podnikání jsem se 
ocitla jako začínající podnikatel několikrát 
před krachem. Setkala jsem se s tím, 
že jsme měli hodně zákazníků, kteří 
nakupovali, ale ne všichni chtěli platit. 
Prodávali jsme na faktury, ale peníze 
nechodily.
A druhá věc, která mě doběhla, byly 
chybějící kontrolní mechanismy, které 

10



11

Zkušenosti našich klientů

Podnikat se nenaučíš 
na Harvardu, ale jen praxí 

jsem neměla ve firmě nastavené. Tehdy 
jsem byla ještě dost naivní a nenapadlo 
mě, že by mě mohl okrást můj vlastní 
zaměstnanec. Ztráta dvou milionů 
a špatné PR u zákazníků, to pro mě byla 
velká rána. Uvědomila jsem si, že si musím 
dávat pozor. Nejen naivně věřit, ale sama 
vše prověřovat.
Toto pro mě byly takové dva velké 
momenty. A proto vím, že některé věci se 
nenaučíš ani na Harvardu. To se naučíš 
jen praxí. Vždy mě ale podržel můj manžel, 
který je mi už přes 20 let velkou oporou.

Absolvovala jsi v HCA šéfovský seminář, 
komunikační trénink i konzultace. Která 
z těchto služeb Ti dala nejvíce nebo Ti 
pomohla něco změnit?
Nejmenovala bych jen jednu. Z každého 
semináře se snažím něco si vzít a následně 
to přenést do praxe. Každý další seminář 
mi tak dodá inspiraci a pomůže vždy 
o trochu víc. A přestože nepoužiju vždy 
všechny nástroje, nakopne mě, když 
vidím, jak se i ostatní snaží překonávat 
překážky, zlepšovat se. Dodává mi to chuť 
více bojovat a chytřeji surfovat na vlnách 
života.

Moc se mi líbila Anatomie lidské mysli 
a šéfovský seminář 12 způsobů zvyšování 
produktivity práce vedoucích pracovníků, 
který byl zaměřený na etiku a morálku. 
Tehdy jsem pochopila, že každá malá 
neetika vede k větší a větší, a pokud se 
neřeší, nakonec může člověka odvést úplně 
jinam, než původně chtěl. Je dobré mít 
nastavený vnitřní kompas etiky a morálky, 
který ukazuje správnou cestu životem.

Kdybys měla jmenovat jednu svoji 
vlastnost, která je pro Tebe ta 
nejdůležitější?
Z dlouhodobého hlediska si u sebe vážím 
hlavně pracovitosti a disciplíny. I když 
se mi něco nechce, tak prostě musím. 
Samozřejmě, někdy se také trochu ulejvám, 
ale nemám problém se zase nastartovat.

Jaký marketingový kanál je v tuto chvíli 
pro Tvoji firmu nejefektivnější?
Do marketingu dáváme hodně peněz. 
Nejvíce využíváme PPC reklamy, sociální 
sítě, spolupracujeme s influencerkami 
a vytváříme i off-line reklamu a časopisy. 
Nově jsem začala točit krátká edukativní 
videa.

Lidé Tě vnímají jako velmi úspěšnou ženu. 
Vidíš se stejně? Považuješ sama sebe 
za úspěšnou?
Vím, že úspěch je nutné porovnávat 
s něčím nebo vůči něčemu. Já se 
porovnávám s tím, odkud pocházím. 
Byli jsme velmi chudobná rodinka, takže 
jsem měla tu startovací čáru velmi nízko. 
Jsem první z celé rodiny, kdo vystudoval 
vysokou školu. Když to porovnám s tím, 
kde jsem teď, tak se považuju za úspěšnou 
a mám z toho radost.

Co bys mohla mladým podnikatelkám 
doporučit, kdyby chtěly být tak úspěšné, 
jako jsi Ty?
Ne každý chce být podnikatel. Ne každý 
na sebe chce vzít tu zodpovědnost. Můžeš 
být úspěšná i tehdy, když máš dobrou 
práci, když si tě lidé kolem váží, nebo 
když máš spokojenou rodinu a jsi na plný 
úvazek starostlivou matkou.

Pokud chce někdo podnikat, poradila 
bych: začni podnikat v něčem maličkém. 
Rozhodni se na základě svých finančních 
možností. Doporučuju postupovat krok 
za krokem a mít v někom oporu. Nechoď 
do podnikání s tím, že chceš zbohatnout 
hned. Samozřejmě, zázraky se dějí, ale 
vybudovat něco poctivou prací trvá i deset 
až patnáct let. Ber to jako život, hru, cestu. 
A buď připravená na překážky. Některá 
z nich bolí více, některá méně, ale každá 
z nich tě dělá silnější.

Něco vybudovat poctivou 
prací trvá i deset až patnáct 

let. Ber to jako život, hru, 
cestu.

Z dlouhodobého hlediska 
si u sebe vážím hlavně 

pracovitosti a disciplíny.
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Pozvánka

zvyšování 
produktivity práce 
vedoucích pracovníků

Klíčový seminář, který 
odstartuje vaši cestu k úspěšné 
a expandující firmě

12

Během 3 dnů získáte velké množství praktických tipů a know-how pro 
práci s lidmi i pro organizaci firmy. Naučíte se prosazovat své cíle, plány 
a úkoly. Dozvíte se, jak efektivně zvládat nejrůznější situace ve firmě a jak 
těm nepříjemným předcházet.

• Jak vést a zvládat lidi.
• Jak motivovat svůj tým.
• Jak zlepšit klima na pracovišti a pracovat na interním PR.
• Jak správně odměňovat lidi.
• Jak rozpoznat, jaké lidi máte v týmu, a jak s nimi pracovat.
• Jak u svých lidí probudit a podpořit potenciál.
• Jak zvýšit produktivitu a efektivitu jednotlivých lidí.
• Jak přivést tým k větší zodpovědnosti.
• Jak poznat, koho a kdy povýšit.
• Jak nastavit strukturu a systém ve firmě.
• Jak vybrat lidi do firmy.
• Jak být lepším šéfem.
• Jak měřit produkci.
• Proč a jak psát pracovní postupy a směrnice.
• Co je správná kontrola u podřízených.
• Jak zorganizovat firmu, tak abyste ji mohli jednou předat.
• Jak přejít jako šéf do pozice „jen majitel“.
• A mnoho dalšího…

Jak hodnotí seminář 
jeho absolventi

Na semináři se naučíte:

„Famózne. Bola som tu správne. 
Celý seminár bol to najlepšie za roky 
v podnikaní, čo som mohla urobiť cez 
jediný víkend. Skvelé od organizácie 
po vedomosti. Som nadšená!“

„Ze semináře jsem nadšený! 
Bylo to motivující a věcné. Zcela 
určitě budeme ve společnosti 
implementovat.“

„Chvíli mi trvalo přijmout, co 
vše mi dal seminář 12 způsobů… 
Ale s odstupem pár týdnů vidím, jak 
obrovský dopad měla na fungování 
firmy má nedůsledná kontrola 
a nastavení produktů jednotlivých 
pracovníků – stačilo se začít opravdu 
dívat.“

Patrícia Viktória 
Vittek 
majitelka společnosti 
Superbox

Radek Bělec
generální ředitel 
a zakladatel 
společnosti BESU 
Profistav s.r.o.

Štěpán Heinik 
spolumajitel/jednatel/
CEO společnosti 
Elixeum s.r.o.

Další reference najdete na našem webu.
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Cokoli, co chcete mít, je možné jen za předpokladu, že tomu rozumíte.

Rezervujte si místo na
www.hcaczechia.cz/produktivita

způsobů
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Inspirace

Ako sa stať dobrým vodcom 
svojho tímu? Nejeden vedúci si 
myslí, že na to, aby mohol viesť 
tím, mu stačí kúpiť si veľké auto, 
mať drahú kravatu, diamantové 
hodinky, zlatú vizitku, prípadne 
udeliť si nejaký nadnesený titul 
ako „Prezident pre strategický 
rozvoj“. Znie to dobre, nie? Ale 
nepomáha to! 

Dobrého vodcu definuje 
schopnosť konať

Dobrý vodca, vedúci oddelenia alebo šéf 
firmy musí spĺňať isté parametre. V prvom 
rade musí mať praktické vedomosti 
z oblasti, ktorú riadi. Iba získaný titul 
inžiniera architekta ešte žiadnu stavbu 
nepostavil a to, že strýko či otec je 
výborný manažér, tiež nie je garanciou 
toho, že aj jeho potomok bude schopným 
šéfom.

Rozhoduje iba schopnosť úspešne konať 
v praxi. Dobrý vodca dokáže reagovať 
adekvátne podľa aktuálnej situácie 
a prosperita jeho oddelenia či firmy 
dokazuje, že vie, čo robí. Šéf je ten, kto 
koná správne veci. Manažér musí vydávať 
iné príkazy vtedy, keď sa firme darí, 
a iné v časoch, keď sa jej nedarí. Jeden 
z dôkazov toho, že je šéf schopný, je 
to, že jeho ľudia zarábajú nadpriemerne 
a zisky firmy sú rovnako vysoké.

Vodca nie je ten, kto iba pasívne eviduje 
to, čo sa deje pod ním. Musí spôsobovať 
každý krok alebo čin, ktorý robia jeho 
ľudia. Musí mať veľkú zodpovednosť 
za svojich ľudí. Vodcom je aj preto, lebo 
prijal najväčší podiel zodpovednosti 
za vykonanú prácu. Má stanovovať ciele 
a účely, definovať základné pravidlá hry, 
strážiť ich a presadzovať. Vodca musí niesť 
následky za svoje rozhodnutia a činy. 

Teraz sa však sústredíme čisto len 
na pojem vodcovstva, ktoré pozostáva 
z troch dôležitých vecí. Sú to veci, ktoré sa 
dajú naučiť, vyskúšať a úspešne opakovať.

Vážení vodcovia, prepáčte, ale pravda 
je taká, že veľa podriadených nevie, čo 
presne má spraviť. Napokon, ani nie je ich 
prácou vymýšľať si, čo majú robiť. Niekedy 
vidím šéfov, ktorí nadávajú na svojich 
podriadených s tým, akí sú hlúpi a leniví. 
Viete, na koho nadáva takýto šéf? Áno, 
sám na seba. Nemá zmysel rozčuľovať sa, 
že sú hlúpi. Treba sa s nimi posadiť a jasne 
im to povedať, alebo ešte lepšie, napísať.

A prečo písať? Prvým indikátorom malej 
firmy alebo firmy, ktorá zostane navždy 
malá, je to, že šéf nechce nič napísať. 
Potom sa nečudujte, že vám podriadený 
nerozumie, že váš príkaz pozmení a urobí 
prácu inak, ako ste chceli. 

Vo veľkých firmách pre obrovské 
množstvo údajov ani neexistuje iná 
možnosť ako písať, písať a znova písať. 
Samozrejme, treba udržiavať porozumenie 
a dobré medziľudské vzťahy. Ústnu 
komunikáciu nesmiete zrušiť, ale všetky 
dôležité údaje a čísla dajte na papier. 
Osobné otázky určite nevynechajte zo 
svojho slovníka. Ale dôležité čísla, fakty 
a rozmery je potrebné písať. Prečo? Lebo 
je to overiteľné!

3. VODCA MUSÍ PRESADIŤ PLNENIE 
PRÍKAZOV.

Šéf sa nestáva šéfom iba tým, že 
skvelo rozmýšľa, plánuje a dáva príkazy. 
To sú iba dva prvé predpoklady. Hlavná 
vec, ktorá rozhoduje o tom, aký ste 
vodca, je to, či stanovené úlohy budú aj 
splnené. Nie iba naplánované, rozrobené 
a začaté: to nemá hodnotu a iba vás to 
stojí peniaze. Počítajú sa iba výsledky.

Musíte byť hlavne tým, kto rozmýšľa, 
a nie tým, kto robí. Vy musíte sedieť 
v kancelárii a rozmýšľať nad konceptmi. 
Ako nasadím ľudí, ako nasadím stroje, ako 
nasadím materiál, budovy či marketing, 
v akom poradí to budem robiť? Keď 
vymyslím dobrý koncept, potom príde 
bod dva: dať ho do života pomocou 
príkazov. Potom konečne dôjde k bodu tri 
– musím to celé dotiahnuť do úspešného 
konca. Takto sa stanem vodcom.

Chcete, aby ľudia za vami išli 
hoci aj na kraj sveta?

Autor: Ing. Ladislav Pavlík, HCA Slovakia 

1. DOBRÝ VODCA BUDE TEN, KTO 
VIE VYTVORIŤ A SPÍSAŤ TAKÝ PLÁN, 
KTORÝ ZABEZPEČÍ PREŽITIE JEHO 
SKUPINY.

Nech už šéf vytvorí pre svoj tím 
akýkoľvek plán, je to vždy lepšie, ako keby 
neexistoval žiadny. Plánovanie činností 
a výsledkov je jednou z hlavných úloh 
šéfa. Kvalita plánovania hovorí o kvalite 
jeho rozmýšľania. Podľa výsledkov vidíte, 
akými myšlienkami sa šéf zaoberal.

Ak vidíte šéfa, ako ľuďom rozkazuje bez 
nejakého zjednocujúceho konceptu, 
rozumného plánu či programu, jeho ľudia 
dostávajú protichodné príkazy a behajú 
hore-dole po firme. 

A prečo musí dobrý plán podporiť prežite 
skupiny? Lebo ako dobrý šéf musím vždy 
spôsobiť hlavne to, aby ľudia šli za mnou. 
Ja mám byť ich vodca. A to budem iba 
vtedy, ak vymyslím také postupy, ktoré 
zabezpečia ich prežitie. Čo keby som 
napísal program, ktorý by zabezpečil 
prežitie len mne a skupina z toho nemala 
nič? Nuž, nepôjdu za mnou! Ale keď 
skupina vidí, že príkazy, ktoré dávam, sú 
v prospech prežitia celku, pôjdu za mnou 
aj do pekla. 

Drvivá väčšina šéfov vie či aspoň tuší, čo 
chce dosiahnuť, ale má chabé praktické 
vedomosti o plánovaní, o realizovaní 
cieľov do života. A toto je obrovská 
slabina. Ak som lenivý alebo neschopný 
plánovať, často to končí tak, že musím 
sám nakladať auto, opravovať radiátor, 
predávať tovar a podobne – inak sa práca 
neurobí vôbec.

2. VODCA MUSÍ VYDAŤ JASNÉ 
KONKRÉTNE PRÍKAZY PODRIADENÝM 
NA REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH 
BODOV PROGRAMU.

Poznám šéfov, ktorí si myslia, že dávať 
ľuďom príkazy je niečo zlé. Myslia si, že je 
zbytočné prikazovať, podriadený by mal 
svoju prácu poznať a oni tam nie sú na to, 
aby mu hovorili, čo má robiť. Raritou nie 
sú ani vedúci, ktorí sa hanbia vydávať 
príkazy! A najhorším možným vodcom je 
ten, kto nevydáva vôbec žiadne príkazy.
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Tvář HCA

Tome, co jsi vystudoval?
Mám vyštudované Vysoké učenie 
technické v Brne, Stavebnú fakultu – 
odbor ekonomika stavieb. V priebehu 
tohto štúdia som však narazil na rôzne 
oblasti, ktoré ma začali viac zaujímať 
a začal som sa im viac venovať. A jedna 
z oblastí bola aj obchod. Bavilo ma 
stretávať sa s ľuďmi, pomáhať im, a práve 
preto sa teraz už nevenujem tomu, čo 
som vyštudoval, ale tomu, čo ma baví. 

Co Tě nadchlo při práci v HCA?
Je to pre mňa nová výzva, učím sa 
niečo nové. Pred príchodom do HCA 
som nič také nepoznal ani nerobil. 
Účel pomáhať, základné princípy života 
a firmy, prostredie, emócie nadšenia 

do práce a zameranie na riešenie viac než 
akékoľvek dramatizácie. Už to neberiem 
ako prácu, ale ako každodennú zábavu. 
Ak chcete prácu, ktorá pre vás nebude 
len prácou, ale aj zábavou a hrou, tak 
HCA je pre vás to pravé. 

Kdybys měl vybrat jednu klíčovou 
vlastnost na svém postu konzultanta 
a supervizora, která je pro Tebe ta 
nejdůležitější?
Schopnosť počúvať. Skutočne počúvať 
a následne pomôcť nasmerovaním 
na zdroj informácií, ktoré privedú človeka 
k tomu, že sám pochopí a nájde riešenie. 
Toto je kľúčové, čo si myslím, že mi 
umožňuje byť kompetentným na všetkých 
postoch.

Jak bys popsal svůj ideální pracovní 
post?
Ideálny pracovný post je pre mňa ten, 
ktorým dokážem pomôcť ostatným. 
Má jasne definovaný produkt, ako 
aj účel a zároveň aj zodpovednosti 
a s tým spojené mantinely, v ktorých sa 
pohybujem. Pretože každý post je pre 
mňa hra.

Na co jsi v životě nejvíc pyšný?
Najviac som pyšný na to, že som sa 

Schopnost 
umět skutečně 
naslouchat 
je pro mě 
nejzásadnější 

Tom Barňák, obchodník, 
konzultant a supervizor, je 
novým nadšeným členem 
našeho týmu. Práce v HCA 
pro něj znamená objevování 
nových funkčních obzorů, 
které si naplno užívá.

dokázal skutočne pozrieť na svoj život 
bez nejakých domnienok, predsudkov 
alebo názorov iných a to mi pomohlo žiť 
lepší život.

Kteří lidé jsou pro Tebe v životě důležití? 
A proč?
Moja manželka je pre mňa najlepším 
kamarátom, dôverníkom a úžasnou ženou, 
u ktorej som od prvého momentu vedel, 
že je pre mňa tá pravá. Stála pri mne aj 
v ťažkých časoch môjho života a nevzdala 
to so mnou a chce so mnou tvoriť ďalšiu 
spoločnú budúcnosť – a ja s ňou. Ďalej je 
to moja mama, ktorá ma naučila základom 
dobrého správania, ako sa starať – postarať  
sám o seba, zároveň venovala ako správna 
mama energiu a lásku pri mojej výchove 
v detstve a dospievaní. A v neposlednom 
rade sú to priatelia a kolegovia, bez 
ktorých by som nebol dnes tam, kde som.

Jaké jsou Tvoje plány do budoucna?
Chcem pomôcť čo najväčšiemu počtu 
ľudí tým spôsobom, akým som dostal 
pomoc ja. Rozšíriť rodinu a tvoriť krásny 
a láskyplný partnerský vzťah. A dodávať 
pravidelnú študovňu, mať spokojných 
klientov, ktorý budú vďaka vlastnej práci 
naďalej prosperovať a bude sa im dobre 
dariť.
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Rozrůstáme se, ženíme se 
a hlavně si užíváme společné 
týmové radosti. S létem jsme 
posílili soudržnost našeho 
kolektivu při objevování krás 
Prahy. Na tuto akci jsme 
s radostí přizvali své kolegy 
ze Slovenska. A nezapomněli 
jsme se ani vzdělávat.

• Aneta Tisovská
Anetka nyní dálkově studuje VŠ a u nás 
v HCA vypomáhá na postu telefonisty 
a asistenta seminářů. Potkat ji tak můžete 
buď na semináři, kde se stará o jeho 
hladký průběh, nebo na telefonu při 
domlouvání schůzek obchodníkům či 
pozvání na HCA Klub.

• Simona Beránková
Síma u nás absolvovala Obchodní 
seminář, který ji nadchl natolik, že se 
poté rozhodla k nám připojit, a rozšířit tak 
řady našeho týmu. Nově u nás pracuje 
jako obchodník, konzultant a asistent 
seminářů.

• Petr König
Peťa je nejčerstvější přírůstek v HCA. 
Nastoupil na pozici přípraváře, a nově tak 
bude mít na starosti agendu organizace 
seminářů.

V termínu 23. 9. 2022 proběhla naše další konference. A co 
bylo tématem tohoto podzimního setkání podnikatelů? 
Pohádkový život šéfa aneb jak se z toho nezbláznit!

Se svým příspěvkem vystoupilo těchto 6 řečníků: 
Radek Černý z Keraservis Group a.s., Eva Čejková z Ženy, 
s.r.o., Testuj.to, Charlie Šrámek z Fairytale, Ján Seszták 
z SOS electronic s.r.o., Ladislav Pavlík z HCA Slovakia 
a samozřejmě náš Martin Kolenička. 

Děkujeme účinkujícím za podnětné přednášky!

Tři nové tváře mezi námi Svatební
oznámení

Týmová akce s HCA Slovakia

2. Business KONFERENCE HCA

Den po sv. Martinovi, 
v sobotu 12. 11. 
2022, se oženil 
náš supervizor 
a obchodník Tomáš 
Barňák.
Přejeme jemu i jeho 
krásné manželce 
život plný lásky 
a porozumění.

Letos náš teambuilding stál rozhodně za to. Přidalo se k nám 
i HCA Slovakia, a proto to byl teambuilding, jak se patří. V létě 
jsme strávili úžasný víkend v Praze s bohatým programem. 
Užili jsme si vyhlídkovou plavbu po Vltavě, prošli si Werichovu 
vilu i krásné centrum Prahy. Navštívili jsme večerní 
představení WOW show a prohlédli si Pražský hrad i orloj.

TÝM 
na prvním místě!

Ze života firmy

Přejeme všem našim novým kolegům, ať se jim u nás líbí a práce 
jim jde od ruky.



Jak řídit 
a motivovat lidi
Přijďte načerpat novou inspiraci, jak být 
lepším šéfem.

Odborná přednáška

• Jak přivést firmu k expanzi?
• Jak zvýšit efektivitu lidí?
• Jak motivovat a etablovat?
• Jak pracovat s lidmi v krizi?
• Jak vybrat ty správné lidi do týmu?
• Jak rozdělovat práci?
• Proč podřízení neplní příkazy?
• Co jsou největší chyby šéfa?
• Jak zvládnout práci za 8 hodin denně?
• Jak mít firmu nezávislou na majiteli?
• Jak se zbavit stresu a mít více času?
• Jak nepracovat za podřízené?

Dostanete praktické tipy: 

Místo konání: 
Brno, Praha, Hranice na Moravě
Délka přednášky: 2,5 hodiny

Věnujte pár hodin svého času 
a zjistěte, jak kvalitní služby nabízíme.

Lektor: Mgr. Martin Kolenička

Rezervujte si místo na: www.hcaczechia.cz/prednaska


