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Editorial

„Dobrý finanční systém
je dobrý komunikační
systém.“
Když se podíváte na firmy, které mají
dostatečně velký profit a jsou na trhu
úspěšné, jedná se především o firmy, které
jsou velmi dobré v komunikaci. Buď máte
opravdu dobrou marketingovou komunikaci,
nebo komunikaci prodejců, anebo se firma
prezentuje skvěle v PR světě.

I kdybyste měli ten nejlepší a nejkvalitnější
produkt na světě, a nikdo by o něm nevěděl,
tak nemáte šanci být úspěšní. A na druhou
stranu váš produkt může být dokonce
podprůměrný, ale když ho skvěle zabalíte
a odprezentujete, máte šanci na úspěch.

Nejen moje osobní zkušenost, ale
i zkušenost našich klientů říká, že
komunikační schopnosti vytvářejí úspěch
na vašem trhu. Právě o tom, co je firemní
komunikace, a o jejích různých aspektech
se s vámi podělíme na stránkách tohoto
časopisu.
Věřím, že zde najdete dostatek inspirace,
která vám pomůže být na vašem trhu
úspěšnější.

Martin Kolenička
Výkonný ředitel
Hubbard College of Administration, Brno
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Náš průzkum

Kolik vás stojí komunikace ve firmě
Každý jedinec, organizace anebo i skupina je živá do té míry, do jaké je schopná komunikovat. Schopnost
komunikovat je přímo úměrná úspěchu jakékoliv organizace. Je to klíčová schopnost a nebo i nástroj, pomocí
kterého přenášíme svoje myšlenky na naše partnery, a je jedno, zda se jedná o business partnera, zákazníka
nebo zaměstnance. Tato schopnost je důležitá k prosazení našich záměrů a cílů do života.
Komunikace je zásadní
Ptali jsme se lidí, jak vnímají komunikaci
a její důležitost pro svůj úspěch.
A jednoznačně z toho vyplynulo, že
komunikace je zásadní. Přesto jen jedna
čtvrtina firem se věnuje zlepšování
komunikačních schopností častěji než
1x za měsíc. A většina manažerů
považuje celkově zlepšování komunikačních schopností za méně důležité než
komunikaci o svých produktech nebo
službách na pracovních poradách.
Navzdory tomu, že je komunikace
zásadní, pro zlepšování těchto
schopností většina podnikatelů dělá
málo. A koresponduje to s tím, že
čtvrtina z těchto manažerů považuje
dobrou komunikaci s klienty za klíčovou
pro jejich úspěch.

Úspěšnost v businessu
Moje zkušenost je taková, že když
člověk umí dobře komunikovat
a ví, co má říct, kdy to má říct, jak
to má říct, a dokonce má i velmi
jasno v tom, kdy má mlčet, je tento
člověk v businessu úspěšnější.
Mnoho lidí si myslí, že technická
znalost produktů nebo služeb je
nejdůležitější pro obchodní úspěch.
Ale opak je pravdou.
Ti nejúspěšnější obchodníci nejsou
ti, kteří mají nejlepší technické
znalosti o daném produktu, ale
jsou to ti, kteří mají dokonalé
vztahy s přáteli. A těmi přáteli jsou
častokrát zákazníci, kteří posílají
peníze.

Jakou důležitost má pro vás ve firmě dobrá komunikace?

Vztahy a přátelství
Produktové reklamy byly funkční
a úspěšné v 50. letech, ale dnes
se hlavně prezentují vztahy.
Dokonce i produkt, který je
na světě nejznámější, tj. Coca-Cola,
v reklamách prezentuje vztahy
a přátelství. A přestože je v reklamě
produkt, který vidíte, mnohem
důležitější je myšlenka, která je
s ním spojená, a to je přátelství.
Coca-Cola nepatří mezi nejzdravější
produkty na této planetě, ale její
komunikace je velmi jasná, směřuje
ke vztahům.
A proto vztahy a komunikace jsou
zásadní pro zdravé fungování firmy.

Martin Kolenička

Jak často zlepšujete komunikační dovednosti vašich prodejců?
Jednou za rok

26 %
14 %
3%
83 %

Zásadní

Co vaši zákazníci nejvíce oceňují na vašich prodejcích?

14 %

16 %

Přátelský přístup
a ochota pomoci

Každý týden
Nikdy

Co má ve vaší firmě největší vliv na úspěch prodejce?

Komunikace
5%

Kompetentnost
Odborné znalosti

58 %

32 %

Dobrá komunikace

13 %

Čtyřikrát za rok
Každý měsíc

Velmi důležitá
Důležitá

13 %

13 %

15 %

5%
89 %

Technické znalosti
Marketing firmy
Image firmy, kterou
zastupuje
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Největším problémem pro zamě
Komunikace prochází napříč celou firmou. Je jedno, zda se jedná o sdělování cílů v týmu,
nebo zda lidé komunikují mezi sebou, aby se stihly zakázky. Marketing komunikuje na trh,
který dává nějakou odezvu. Stejně tak i obchodníci musí využívat komunikaci k prodeji
vašich produktů a služeb. Referent pohledávek musí být dobrý v komunikaci, aby byl
schopný vymoct finanční pohledávku, se kterou zákazník otálí. Reklamační a servisní
technik musí zvládnout nespokojeného zákazníka, stejně tak i PR firmy sdělují trhu to,
co byste chtěli, aby si váš trh o vás myslel.
Co je důvodem vaší komunikace?
Je to jednoduše proto, abyste způsobili
nějaký efekt. Když sdělujete své cíle,
potřebujete, aby vaši lidé tyto cíle
následovali. Když informujete o vašich
produktech a službách, potřebujete, aby
vaši zákazníci na ně zareagovali. Vždy
když něco sdělujete, a je jedno, jestli
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se jedná o komunikaci marketingovou,
osobní, šéfovskou, tak chcete, aby se
na druhé straně něco stalo.

mu „odfrkává“, tak mnohdy použije sílu
a myslí si, že čím více zatlačí, tím více
bude člověk chtít práci vykonat.

Jaké máte zkušenosti s tím, když
někomu něco řeknete?
Udělá to hned přesně podle vašich
představ, nebo jsou s tím spojené nějaké
reakce? Například stalo se vám někdy,
že jste zákazníkovi oznámili cenu vašeho
produktu nebo služby a on se začal
bránit? Nebo jste vašeho kolegu prosili,
aby udělal nějakou práci, a on „odfrkl“,
že na to teď nemá čas? Jak to řešíme?
Nejběžnější metoda je použít tlak a sílu
namísto toho, abychom člověka
pochopili. Lidé začínají okamžitě
reagovat a snaží se druhému
vnutit úlohu a příkaz, aby to
udělal teď hned. Samozřejmě
závisí na tom, v jakém jsme
postavení. Když šéf chce,
aby jeho podřízený
něco udělal, ale ten

Vycházíme z praxe
Praktická zkušenost říká přesný opak.
Čím více na nás někdo tlačí, tím větší
odpor k tomu máme a začínáme
dokazovat, že se to opravdu nedá.
Člověk, který je dobrý v komunikaci,

stnance je komunikace
je ten, který je schopný zvládnout
lidské emoce a reakce, tzn. když přijde
od podřízeného jakákoli reakce, tak:
1. jsem schopný jí čelit, 2. jsem schopný
vyslechnout celou jeho myšlenku,
3. jsem schopný otočit jeho celkové
hledisko. Jednoduše řečeno, jsem
schopný skutečně a úplně porozumět
jak člověku, tak myšlence, které se brání.
Jakýkoli tlak na člověka z hlediska
komunikace znamená vytvářet nějakou
formu protitlaku. Pokud přichází hned
obranná reakce, jedno z efektivních
řešení je – zůstat ticho a dívat se
na člověka se zájmem, tím mu dáte
možnost vysvětlit jeho hledisko.
Dále se můžete zeptat, co ho vede
k danému názoru, a někdy se můžete
zeptat, jestli už něco podobného ve své
minulosti zažil. Toto se týká hlavně
osobní komunikace, protože když něco
někomu vysvětlujete na osobní rovině,
jste schopni zpozorovat rychle obranné
reakce. Samozřejmě jsou různé typy
lidí, kteří jsou na určitém chronickém
emočním tónu. To je tón, který dává
různou odezvu na situaci. Například
když je člověk přirozeně veselý
a předáte mu novou myšlenku, která
mu dává smysl, automaticky zareaguje
stylem: „To by mohl být dobrý nápad.“
Jestliže je člověk na nižším chronickém
emočním tónu a má sklon být v opozici,
vše, co mu řeknete, bude mít tendenci
obracet. Vytvořit souhlas u těchto lidí je
vždy náročnější a vyžaduje to dostatek
tréninku.

Jak probíhá PR marketingová
komunikace?
Ne vždy máte možnost zvládnout
reakce lidí, a to hlavně když se jedná
o PR nebo marketingovou komunikaci.
Vězte, že když komunikujete pomocí
e-mailů, billboardů, letáků atd., i tam jsou
nějaké reakce. V tomto případě nemáte
v podstatě šanci zvládat osobní reakce.
Takže jak to udělat? V první řadě v PR
marketingové komunikaci se musíte
rozhodnout, jakou reakci chcete vytvořit.
Na to musíte znát cílovou skupinu.
Mnoho šéfů i lidí v marketingu začíná
předpokládat, jak bude trh reagovat.
S tímto postojem můžete dost narazit,
protože jakmile předpokládáte, jak budou
lidé reagovat, tak to, co vám určitě bude
chybět, je jistota. Zákon říká: „Nikdy si
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nemysli, co si myslí tvůj zákazník! Ty
to musíš vědět.“ Ale jak to zjistit? Když
chcete komunikovat na trh pomocí
marketingu, musíte trh znát a poznáte
ho pouze tehdy, když mu dáte možnost
odpovědět na věci, které vás zajímají.
Jedinou možností jsou průzkumy.
Zeptejte se několika stovek svých
stálých nebo i potenciálních zákazníků,
jak se rozhodují v souvislosti s vaším
produktem nebo službou. Tato data
nejsou ta, co myslíte, ale jsou to fakta,
která vám řekl trh, a na nich můžete
stavět. Jako například když se zeptáte
zákazníků, jakou barvu by preferovali,
kdyby si kupovali nové auto. Zjistíte,
že většina z nich by se rozhodla pro
specifickou barvu. Když zjistíte, že
by to byla například bílá, a pomocí
marketingové komunikace budete
propagovat bílou, vytvoříte více souhlasu
u svých potenciálních zákazníků a to
potom způsobí větší zájem.
Vždy když komunikujete věci
na bázi souhlasu, uvidíte větší
ochotu a spolupráci lidí. Hlavní účel
firmy a organizace je lidi sjednotit
a komunikovat společné cíle a účely. Čím
větším souhlasem je máte spojené, tím
budete efektivnější.
Martin Kolenička

Žádné schopnosti nezískáte tím, že
o dané problematice čtete.
Schopnosti se získávají jenom
tréninkem. Člověk musí zkoušet to,
v čem chce být profík, a na to slouží
trénink.
Komunikační schopnosti jsou
schopnosti. Pokud je chcete zlepšit,
absolvujte u nás trénink na zlepšení
těchto schopností.
Bližší informace i přihlášení na trénink
s názvem: Jak zlepšit podnikání pomocí
komunikace najdete na našem webu
www.skolamanazmentu.cz,
v sekci „Kurzy a semináře“.
„Málo teorie, hodně praxe.“

Rozhovor

Andrea Tkačuková:

Staráme se o cizince od A až po Z
Jejich klienty jsou cizinci, pro které hledají v ČR ubytování, školy
nebo pro ně zajišťují všechny administrativní či jen běžné úkony,
které jsou pro nás Čechy samozřejmostí. Foreigners.cz se cizincům
věnuje komplexně od jejich příjezdu až po ukončení pobytu a v tomto
období spolu zažívají i velmi úsměvné příhody. Tým v čele s Andreou
Tkačukovou se neustále rozvíjí: „V práci i soukromí mne těší, když
se zhmotňují naše plány a myšlenky. Mám radost, když s některými
kolegy jedeme na stejné vlně a skoro si čteme myšlenky, co a jak
je teď potřeba udělat.“
1. Vedete obchodní tým Foreigners.cz,
který pomáhá hledat ubytování
cizincům přijíždějícím k nám za prací či
studiem. Jaké konkrétní služby cizincům
nabízíte?
Staráme se o ně od A až po Z. Někdy
mám pocit, že i dál, kdyby v abecedě
byla i další písmenka. S některými
jsme v kontaktu před příjezdem
a pomáháme jim s vízy, pojištěním, ale
také najít bydlení, pokud si ho chtějí
vybrat on-line před příjezdem. Potom
jsme schopni je vyzvednout na letišti
a dovézt, kam chtějí. Pomáháme
jim zorientovat se v naší kultuře
a odpovědět jim na otázky, které
se týkají života v ČR. Hledáme jim
vhodný byt, dům k pronájmu či koupi
a zajišťujeme veškerou administrativu
s tím spojenou. A když odjíždějí, tak
jim pomáháme zase všechno ukončit.
Někdy také pro ně hledáme vhodnou
školku, školu pro jejich děti, zajišťujeme
nostrifikaci vzdělání, překlady a také
jednou měsíčně organizujeme MeetUp,
aby poznali další expaty i Čechy.
2. Jak se o vás cizinci mohou dozvědět?
A jaká je z vašeho pohledu komunikace
s lidmi s jinou mentalitou a uznávajícími
odlišné tradice?
Klienti se o nás dozvídají díky
spolupráci s firmami či univerzitami,
protože tato problematika je velmi
komplexní, některé požadavky klientů
specifické a ne vždy se v nich jednotliví
zaměstnanci firem či univerzit orientují.
Máme také moc rádi klienty, kteří
6

přijdou na doporučení, a je hodně i těch,
kteří si nás najdou na Googlu.
Komunikace s lidmi s jinou mentalitou
je velmi různorodá. Náš tým právě
na této práci baví různorodost a vždycky
žasneme nad tím, když tato služba
někde v zahraničí funguje jinak. Někdy
je to samozřejmě náročné vysvětlit, že
v koupelně opravdu musí větrat, jinak se
jim na stěnách vytvoří plíseň a majiteli
ani jim se to nebude líbit.
3. Na druhou stranu určitě zažíváte
i úsměvné příběhy. Mohla byste nám
některý přiblížit?
Jasně, ten výše zmíněný – slečny
z Baleárských ostrovů v koupelně moc
nevětraly, protože jim do okna lezli
holubi, a pak jim tam vznikla plíseň
a bylo potřeba to vysvětlit, doporučit,
kde koupit Savo na plísně, co s ním,
a vyřešit, aby jim tam holubi nelezli.
Někdy jsme i takovými poradci a je
velmi kreativní vymýšlet, jak některé
problémy vyřešit či vysvětlit něco, co je
pro nás samozřejmé.
4. Jaké profesní dovednosti převládají
ve vašem týmu?
Všichni musí umět anglicky
na komunikativní úrovni a česky/
slovensky na úrovni rodilých mluvčích.
Také mají dobrý mluvený i psaný projev,
vnímají, co jim klienti říkají, a mají smysl
pro poskytnutí dobré služby či cit pro
obchod. Nejsou to žádné specifické
dovednosti, ale je až k nevíře, kolik
uchazečů tyto schopnosti nemá
na dobré úrovni.

5. V dnešní době není asi jednoduché
pronajímat či zajišťovat koupi bytu pro
cizince, když na nás ze všech stran
útočí mediální schizma. Jak se s touto
problematikou vyrovnáváte? Ovlivňuje
to vaše podnikání?
Jedna vlna již pominula a docela jsme se
s ní vyrovnali. Někteří pronajímatelé si
začali určovat, jaké národnosti nechtějí,
tak to bylo docela náročné, abychom
v nabídce něco měli. Ale tým se toho
nezalekl a řešil, jestli pronajímatelé mají
opravdu vlastní zkušenost, nebo se jedná
jen o strach z mediální masáže. Jak to
bude dále, uvidíme. Našimi klienty je
stále podobná skupina lidí a poptávek
od uprchlíků jsme měli jen pár.
6. Spolupracujete se Školou
manažmentu. O jaký druh spolupráce se
jedná? Školíte svůj obchodní tým?
Ano, školíme se u Maťa Koleničky
průběžně všichni. Těmi hlavními semináři
jsme si prošli s Vojtou (spoluzakladatel
firmy) a s námi i pár dalších lidí a měli
jsme i několik obchodních tréninků pro
tým.
7. Mohla byste ohodnotit tuto
spolupráci?
Velmi si spolupráce vážíme. Ještě před
založením Foreigners.cz jsme investovali
do sebe a svého osobního rozvoje
a zlepšování svých schopností. U lektorů
se vždy dívám na výsledky v životě
a podle nich a pocitu usuzuji, jestli s tím
člověkem chci dlouhodobě spolupracovat
nebo se od něj učit. A tady se mi výsledky
líbily, informace ze seminářů dávaly
smysl a prakticky nám pomáhají, takže
tato spolupráce funguje už několikátým
rokem. A určitě bude pokračovat. :)
8. Neuvažovala jste někdy o předávání
svých zkušeností jako lektor? Založila
jste úspěšnou firmu, která má několik
poboček po ČR, tato otázka se úplně
nabízí?
Lektorování mne baví a určitě se tím
směrem teď profiluji, protože postupně

předávám operativu poboček a více tým
trénuji. Jsem hodně orientovaná na růst
lidí v týmu, protože když oni rostou, tak
roste celá firma, a tak mi to dává smysl.
V týmu jsem takto postupovala vždycky.
Přijela jsem nadšená ze školení a hned
jsem na to celý tým také proškolila.
Teď si už pečlivě vybírám, co se hodí
ve kterém období, protože jsem toho
nastřádala spoustu. Navenek mimo
firmu jsem v rámci ženských kruhů
Moudrého podnikání žen předávala
zkušenosti nebo jsem také zapojena
do projektu Můžešpodnikat.cz, kde
se snažíme inspirovat středoškoláky
k podnikání. Jinak mne to baví. Párkrát
jsem školila studentské organizace,
protože se chovají stejně jako firma,
a před Foreigners.cz jsem také jednu
vedla. Baví mne vidět rozzářené tváře
lidí, když mají „aha efekty“, a sama jsem
zvědavá, kam mne to zavede dále.
9. Co plánujete do budoucna ve vašem
oboru? V čem se chcete dál rozvíjet?
Máme připraven franšízový balíček
do zahraničí, takže se určitě chceme
rozvíjet do dalších měst i zemí s celým
konceptem. Jako franšíza nám funguje
Olomouc, Hradec Králové a Plzeň
a teď aktuálně řešíme nebo hledáme
někoho do Bratislavy, Ostravy a Kyjeva.
V rámci ČR chceme více rozšířit prodeje
nemovitostí, protože už od začátku naší
existence se nás na to klienti ptají, a teď
přišel ten správný čas, kdy mám kapacitu
se tomu věnovat. A já osobně se určitě
budu rozvíjet v lektorování a zlepšování
práce jednotlivců v týmu.
10. Nacházíte čas i sama na sebe? Co
vás těší jak v práci, tak i v soukromí?
Čas na sebe mám i nemám, záleží
na období. Už jsem se naučila
přehazovat si priority, takže prostě
když se maká, tak se maká. Už to není
takové, jako když jsme začínali firmu,
i 16 h denně, ale do určité hranice
naplno a pak si dávám čas pro sebe.
V posledních dnech se vracím ke zpěvu
a chtěla bych porazit svůj stud
v tanci a běhu. Naučila jsem se
také říkat „ne“,

abych na sebe čas měla.
V práci i soukromí mne těší, když se
zhmotňují naše plány a myšlenky.
Mám radost, když s některými kolegy
jedeme na stejné vlně a skoro si čteme
myšlenky, co a jak je teď potřeba udělat.
Někdy je ta synergie úplně neuvěřitelná
a všechny nás baví, když jednotlivé
částečky do sebe najednou zapadají.
11. Máte nějaký sen, který byste si ráda
v nejbližší době splnila?
Ano, už dlouho bych se ráda podívala
na Bali. Poznat tamní kulturu, místní
lidi, otevřenost, o které všichni mluví,
a vidět, že někde opravdu existují lidé,
kteří se na mne budou usmívat sami
od sebe. Ostatní sny jsou relativně malé
nebo se mi právě plní. Skvělého manžela
už mám, krásné místo k bydlení a psa
také, tak už se jen posunout na další
úroveň doplnění rodiny o potomstvo.
Ale to nastane až po tom Bali! :)

Andrea
Tkačuková
Vystudovala Gymnázium
v Šumperku. Poté rok studovala
filologii – cizí jazyky pro
cestovní ruch, angličtinu,
francouzštinu. Další rok strávila
na Erasmu v Paříži. Studium
dokončila při podnikání v oboru
management cestovního
ruchu, Fakulta informatiky
a managementu UHK. Mezi její
koníčky patří volejbal, zpěv,
sebevzdělávání a cestování.
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Sny, s. r. o.
PR a podnikání

Před pár dny mi zavolal Martin Kolenička, jestli bych nenapsala nějaké
povídání o PR. Dva dny nato mě poprosily moje kolegyně z regionů, jestli
bych něco neřekla o tom, jak si budovat značku a dostat se do médií…
Ano, mám to vystudované, ano, měla jsem PR firmu, ale toto není téma
mých přednášek ani jiných setkání, tak za jaký konec to vzít?
Cesta k PR
Existuje tady takových mágů na PR
a osobní brand, že by bylo dobré si
je progooglit a podívat se na všechny
„zaručené“ rady, ale sedím ve vlaku
do Brna a chytat signál a spoléhat
na Google je stejné jako čekat v tomto
vlaku kvalitní presso. A tak to zkusím
jinak, bez kafe a sama. Jak jsem to měla
já (nebo jaký byl vývoj u mne) a kdy
jsem byla poprvé v médiích? A tak
hrabu jeden výstup za druhým a sepisuji
seznam: Ekonom, Euro, Marianne,
Elle, Vlasta, Květy, Rádio Impuls, ČT
Události, komentáře a spousta dalších
titulů, serverů více či méně známých.
Celkem slušný výčet za posledních
pár let. A to jenom zmiňuji, kde padla
minimálně celostrana a nebo více než
štěk v podobě pár sekund. A tak tedy
ano, něco bych sepsat mohla.
Bez Googlu dávám dohromady svá
„zaručená“ pravidla:
Odpovězte si na otázky
Kdo jsem a kým jsem?
V čem jsem jiná/ý?
Co dělám?
Co mi vydělává?
Jaké jsou moje hodnoty?
Co potřebujete?
Z výše uvedeného zkuste sepsat stručný
příběh. Není to vůbec jednoduché,
a tak rovnou doporučuji v úvodu oslovit
psavce a nebo PR člověka na konzultaci.
Investice, která se rozhodně vyplatí.
Fotky! Kvalitní, osobní, produktové,
profesionální, ale případně i trošku
ulítlé, pokud jste instruktorem seskoku
padákem.
8

Vzor. Někdo, koho obdivujete v životě
osobním i profesním a kdo bude pro
vás inspirací v tom obyčejném lidském
příběhu. Je to přece také jenom člověk.
Data. Podnikáte-li v IT, máte software či
jinou databázi, máte bezesporu zajímavé
informace, ze kterých lze udělat analýzu,
kterou odborná či tematicky zaměřená
média otisknou. Klaďte důraz na téma,
originalitu a zdroje.
Dobré jméno. Stokrát vám řeknou
„neotisknu“, „nemůžu“, „nemám prostor“,
nevadí, slušně poděkovat a slušně se
připomenout příště. A nezapomenout
říkat pravdu!
Přístup. Osobně, nevtíravě a s úsměvem
vždy a za každého počasí.
Mediální trénink. Pokud se vám
první PR zadaří, dříve nebo později se
třeba dostanete do duelu s ministrem
a základy před kamerou se vám jistě
budou hodit!
Kontakty. Sbírat, sbírat, sbírat!
Aktualizovat, aktualizovat, aktualizovat!
Připomínat se, připomínat se, připomínat
se! Rozhodně nikdy nezatloukat!
Ivona. Moje kolegyně, se kterou jsme si
vzájemně nejednou pomohly, a ona ze
mne nejednou udělala „hvězdu“ i v době,
kdy jsem seděla doma na mateřské

a myslela jsem si, že kojící matka fakt
nikoho nebere.
Závěrem. Krátké přiznání, že mám
sice mediální obor vystudovaný, měla
jsem deset let vlastní PR agenturu, ale
pravdou je, že nebýt toho, že i v praxi si
člověk nejednou natloukl, tak bych dnes
nevěděla nic a nemohla bych s vámi
sdílet své zkušenosti. A tak doporučuji…
Učit se praxí. Dát si pozor na jazyk.
Vědět, komu co říkáte a jestli to padne
vždy na úrodnou půdu. Asi tak jako můj
první článek o mně a ŽENÁCH, s. r. o.,
který vyšel v Ekonomu s názvem SNY,
s. r. o. Přeji vám, abyste i vy žili své
sny, protože to je ten příběh, který je
základem vašeho úspěchu.
A tak nezbývá než to vyzkoušet,
jít pokorně s kůží na trh a čekat.
A nezapomeňte, že není nic staršího než
včerejší noviny. Tak hlavně se z toho
nepo…
Držím pěsti!

Eva Čejková Vašková
Zakladatelka a jednatelka ŽENY, s. r. o. | Karlínské náměstí 6, 186 00 Praha 8,
T.: +420 224 815 817 | www.zenysro.cz | FB: facebook.com/zenysro
Členka dozorčí rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
a patronka projektu PODNIKAVÁ ŽENA | www.amsp.cz
Členka kolegia MINERVA 21 a garantka sekce PODNIKATELKY | www.minerva21.cz

Slovo odborníka

Člověk či manažer ve skutečnosti
k řízení svého života nebo
business nepoužívá nic jiného než
komunikaci. Management, prodej,
marketing, PR, lidské zdroje, to
vše jsou technologie založené
na komunikaci.

Komunikace

všemi
směry

Pozornost
Daleko lépe se vše chápe, když rozpoznáte, že zásadní,
nejvíce funkční součástí komunikace je „pozornost“. Ve své
knize „Problémy práce“ pan L. Ron Hubbard předkládá
velice objevnou definici „práce“: Práce je „užití pozornosti
a činnosti na lidi nebo předměty umístěné v prostoru“. Je
tedy zjevné, že jakákoli činnost prováděná bez pozornosti
vede vždy k problémům a nezodpovědnému robotismu.
Jelikož práce je vždy použití energie (fyzické nebo mentální)
k dosažení výsledku nebo produktu, pozornost je ZÁSADNÍ
součást práce a komunikace. Udržená pozornost se stává
zájmem a „zájem“ je to, co skutečně umožňuje komunikaci.
Pokud jste někdy mluvili s někým, kdo neměl zájem, ihned
vidíte, že chybějící složkou této komunikace byla pozornost.
Nedostatek pozornosti se okamžitě stává nedostatkem
produkce, nedostatkem činnosti a úplnou příčinou
jakéhokoli druhu chyby a nedorozumění.
Koordinace
Co je společnost? Firma? Tým? Rodina? Po pravdě se jedná
o skupinu lidí spojenou společným účelem a komunikací.
Musí tam být účel a nezbytná pozornost a zájem provádět
potřebné činnosti, aby mohla dosáhnout svého účelu. Zde
vstupuje velice delikátní předmět: „koordinace“. Proto je
potřeba „interní a externí komunikace“ na prvotřídní úrovni:
mrtvola v rakvi nemá žádnou dobrou komunikaci uvnitř
ani mimo rakev! Abychom byli efektivní a produktivní,
koordinace vyžaduje vynikající „komunikační cyklus“.
Předmět „komunikačního cyklu“ byl široce rozpracován

panem L. Ronem Hubbardem, který také objevil
„KOMUNIKAČNÍ VZOREC“ a všechny jeho části: schopnost
zvládnout jakoukoli situaci či reakci, pozornost, záměr atd.
Interní komunikace
Proč se „interní komunikace“ může stát špatnou nebo
negativní? Jednoduše proto, že lidé si nejsou schopni
vyměňovat pozornost a zájem. A někdo by mohl říct:
„Samozřejmě, jak si může člověk vyměňovat pozornost
či zájem, když prochází nějakými osobními problémy?“
V pořádku, správná věc, kterou můžete udělat, je zeptat
se toho člověka a zjistit, kde má uvázlou pozornost,
a pomoci mu jeho pozornost uvolnit. Všichni jsme ale moc
zaneprázdnění a nemáme na to čas, tak stále předstíráme,
že máme tým. Ale upřímně, máme tým? Jak víme, že opravdu
máme tým?
Jak zlepšit a zvýšit pozornost
Skutečně rozumíme tomu, co je „pozornost“, nebo je to stále
„mlhavý předmět“, který se NETÝKÁ nás, naší práce, našeho
zdraví a našeho blahobytu? Jak vlastně můžeme zlepšit
a zvýšit pozornost? Jak můžeme skutečně zlepšit interní/
externí komunikaci? Více slov? Více setkání se znuděnými
ospalými lidmi okolo? Možná je čas skutečně objevit
a porozumět „KOMUNIKAČNÍMU VZORCI“ a jeho použití
na VŠECHNY aspekty života! Funguje to.
Pier Paderni
HCA Graduated Consultant
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Pod lupou

Když se zeptáte lidí na to, jak jsou na tom s komunikací,
velká většina vám odpoví, že dobře.

Jak jste na tom s komunikací vy?

Jakou máte odezvu na to, co posíláte směrem ven, ať už
k zákazníkům, kolegům nebo podřízeným?
Lidská komunikace
Když se podíváte na život firmy, tak
se každá firma na komunikaci dívá
ze dvou hlavních aspektů. Za prvé je
to: Lidská komunikace, jak si rozumí
jako lidé. A za druhé je to systémová
komunikace, která nám říká, jak firmou
tečou informace.
Systémová komunikace
Systémová komunikace je taková
komunikace, která zabezpečuje, aby
každá informace byla včas na správném
místě, a to v takové podobě, jaké
tam má být. Např. když má donést
obchodník objednávku od zákazníka
a má ji odevzdat např. na technickou
přípravu výroby, tak má být odevzdána
v takové kvalitě, takové formě a se
všemi náležitostmi tak, aby daná osoba
mohla objednávku zpracovat a zákazník
dostal v definovaném čase službu nebo
produkt.
Tréninky komunikace
To, čemu se věnujeme v naší firmě,
jsou tréninky komunikace, aby lidská
komunikace byla funkční a systémová
komunikace zabezpečila hladké
fungování firmy.
Tréninky, kterým se zejména věnujeme,
jsou určené pro manažment, tzn.
dirigenta, který diriguje svůj orchestr
a musí vědět, jak se píšou noty a jak
napsat noty tak, aby každý hudebník
porozuměl tomu, co se od něj očekává,
a jeho práce byla v souladu s celým
orchestrem.
Manažer musí být schopen zvládat
jak lidi, kteří jsou velice úspěšní,
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Je vaše komunikace taková,
že je váš tým sladěný jako
profesionální orchestr
a každý je přesvědčený
o tom, co má dělat, a dělá
to? A nebo se vloudí
do vašeho orchestru sem
tam i falešný tón?

tak i aktivně ambiciózní a i ty, kteří
jsou leniví a nechce se jim. Musí je
umět rozpoznat už při výběrových
pohovorech. Když tyto schopnosti
nemá, pak z firmy schopní lidé
po krátkém čase odcházejí a udržují se
jen ti neschopní, kteří přináší jenom
problémy.
To, zda hudebník hraje falešné tóny,
nebo ne, závisí na jedné straně na jeho
schopnostech a na druhé straně
na leaderovi, který zabezpečí, aby každý
muzikant hrál správně.
Další oblastí, které se věnujeme, je
oblast tréninku obchodníků. Aby
uměli efektivně řešit situace, když
má zákazník např. problém s cenou
vašeho produktu nebo služby a nebo
vás porovnává s konkurencí, případně
mu vadí něco na vašem produktu nebo
službě.
V této oblasti pořádáme hlavně
tréninky, protože i přesto, že o prodeji
můžeme mluvit velmi dlouze, samotnou
schopnost prodávat můžete zlepšit

jenom tréninkem. A to stejné se týká
i komunikace. Je důležité si uvědomit,
že jenom tréninkem komunikace
můžeme schopnost komunikovat
zlepšit.
Marketingová komunikace
A poslední oblastí, které se věnujeme,
je marketingová komunikace, protože
zkušenosti říkají, že většina peněz
investovaných do marketingu skutečně
nepřináší zákazníky. Proto je velmi
dobré porozumět tomu, jak máme
nastavit marketingovou komunikaci
tak, aby to přineslo zákazníky a nebyly
to jen vyhozené peníze do nějakého
média. Marketér, který hledá jenom
utrácení peněz a nemá jasno v tom, co
přináší zákazníky, je nejenom ve firmě
zbytečný, ale může být pro firmu
dokonce i velkou přítěží.
Martin Kolenička

Z praxe

z praxe

Reference na komunikační trénink

Kurz předčil moje
očekávání a dokázal
mě posunout směrem
k spokojenějšímu
a úspěšnějšímu
životu.

Adam Sogel,
Adventure Menu, s. r. o.

Výborná investice!
Málo jsem dal a hodně
získal. :) Pozitivně
strávený čas se
skvělými lidmi. Jsem
zase silnější.

Libor Zajíček,
LTU Servis, s. r. o.

Fantastické.
Posunul jsem si
vnímání možností
lidského mozku.
Vždycky jsem tvrdil,
že nic není nemožné.
Dnes tomu i plně
věřím.

Jan Knettig,
K-net Technical International Group, s. r. o.

Skvělé nakopnutí
roku – cítím
se sebejistější,
optimističtější,
cílevědomější s jasnou
představou toho, kým
chci být a jak toho
dosáhnout.

Libor Potměšil,
Foreigners.cz, s. r. o.

Jsem nadšený a plný
energie. Na kurz jsem
nechtěl jít, ale teď už
vím, že jsem se rozhodl
správně, když jsem
šel. Výborný tým HCA
Brno plný odborníků
předčil moje představy.
Díky z celého srdce.

Jsem nadšený!
Jednoznačně pozitivní,
předčil mé očekávání!
Opravdu bomba. :)

Mgr. Radim Kostaňuk,
Úspěšné reality, s. r. o.,
Lightway, s. r. o.

Jaroslav Kotas,
THERMOSERVIS – TRANSPORT, s. r. o.

Absolutní fantazie!

Jiří Bonk,
Lightway, s. r. o.

Obrovský přínos –
praktické zážitky,
objasnění souvislostí
a svých pocitů vůči
okolnímu světu.
Vyšší sebevědomí
a sebejistota. Lepší
kontrola sebe sama
a okolí.

Liduška Nerudová,
Foreigners.cz, s. r. o.
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RUBRIKA

Toužíte po tom,
abyste měli skvělý
tým, který je
motivovaný a plní
úkoly dle vašich
představ?

Souhlasíte s tím,
že každá firma
stojí a padá s tím,
jaké má lidi?

Chcete, aby
vztahy ve vašem
pracovním kolektivu
byly přátelské
a firma každý rok
expandovala?

Právě o tom pořádá Martin Kolenička přednášku JAK ŘÍDIT A MOTIVOVAT LIDI,
kde vám ukáže principy práce vedoucího pracovníka tak, abyste rychle rozpoznali,
jestli lidské zdroje jsou skutečnými zdroji, nebo vás stojí jen peníze.

Jak řídit a motivovat lidi

Na tuto přednášku se můžete přihlásit na našich webových stránkách:
www.skolamanazmentu.cz/prihlaseni
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