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Editorial

Vítejte u dalšího čísla
našeho časopisu!
Jsou dvě hlavní oblasti, o kterých lidé
říkají, že chtějí ve firmách zlepšit.
Komunikaci a motivaci. Právě motivace
je tématem tohoto čísla našeho
časopisu. Motivace je ve skutečnosti
velmi důležitá pro úspěch v jakékoliv
oblasti. Jak se vám pracuje s lidmi,
kterým se nechce? Zpravidla je to boj,
stojí nás to hodně úsilí a jsme z toho
unavení a znechucení.

A naopak – jak se vám pracuje
s lidmi, kterým se chce, kteří mají
ochotu? Ochotní lidé velmi jednoduše
překonávají životní těžkosti a jsou
schopní zvládat problémy o hodně lépe
než lidé neochotní.

Přeji vám, aby vám toto vydání přineslo
do života více chuti, více motivace
a všechno jste v životě dělali s větší
radostí.

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel
HCA Brno
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Demotivační faktory

MOTIVACE…
Demotivace… MOTIVACE…

DEMOTIVACE…
Motivace… Demotivace…

CO TO VLASTNĚ JE?
• Když někdo pracuje jen kvůli kvótám,

a nikoliv kvůli zákazníkům, dříve či
později ztratí chuť.
• Dělat věci, které jiní dělat nechtějí,
paradoxně zvyšuje motivaci člověka.
• Dávat jiným lidem najevo vlastní
výjimečnost, dodává člověku chuť.
Naopak být průměrný nás nebaví.
• Výzvy v životě člověka motivují.
Naopak jaký vliv má na člověka rutina?
• Dělat vždy více, než druhá strana
očekává, člověka motivuje.
• Neúspěch je nemožný. Jsme-li o tom
přesvědčeni, budeme mnohem
aktivnější.
• Pravidelné čtení knih o úspěšných
lidech nás dělá motivovanějšími.
• Dělej to, čeho se bojíš. Dává to značný
pocit vítězství a odvahy.
• Ptej se úspěšnějších, než jsi ty, co je
udělalo úspěšnými. A budeš vnímat, jak
tě to někam směřuje.
• Nejcennější investicí v životě je
investice do sebe. Touto radou se řiď
teď i v budoucnu.

• Za každý produkt, kterého dosáhneš,

buď zodpovědný a vždy se ptej, jak to
můžeš vylepšit.
• Zkus v životě přijít na to, jak se můžeš
stát výjimečným. Výjimečnost ti dává
neskutečnou energii do života.
• Odstřihni se od negativních lidí.
Zbytečně ti berou pozornost a nikdy tě
nikam neposunou.
• Neplánuj si úkoly po týdnech ani dnech.
Plánuj si 15minutové bloky. A uvidíš,
jak se zefektivníš.
• Dívej se na věci, které už proběhly,
a zeptej se sám sebe, jak je můžeš
zlepšit.
• Mít plný kalendář je motivující. Naopak
mít prázdný kalendář je demotivující.
• Chodit včas spát a ráno být odpočinutý
je vždy motivující.
• Udělej věci spíše dřív, než se od tebe
očekává.

Z praxe víme, že určité
formy chování časem
způsobují, že člověk ztrácí
chuť. Uvidíte, že když
někomu stačí dělat věci
průměrně, dříve či později
bude demotivovaný.
• Zaveď si statistiky na všechno, co
můžeš měřit.

• Každé ráno si napiš, co dnes bude

hotové. A zkontroluj, zda to tak
skutečně bylo.
• Úspěch není věcí náhody, ale
rozhodnutí. Pro člověka je úspěch
přirozený. O neúspěch se musí snažit.
• Buď nejetičtější osobou na planetě.
Straň se neetických lidí, anebo je změň,
aby se etickými stali.
• Když slyšíš, že to nejde – nevěř tomu.
Není to pravda.
• Nikdy se neporovnávej s penězi.
• Jez zdravé potraviny, dají ti energii.
Uvědom si, po kterém jídle jsi unavený/
otrávený.
• Vyhni se cukru.
• Poslouchej hudbu, která tě nabíjí.
• Pohybuj se 2x rychleji, než si myslíš, že
stačí.
Máte-li zájem o další tipy, kontaktujte nás
na e-mailu marketing@hcaczechia.cz.
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Téma

Motivovat není
ovlivňovat
Co myslíte – je motivace důležitá pro
spolupráci v kolektivu?
Drtivá většina lidí by řekla, že určitě.
Často od vedoucích pracovníků
slýchám, že nemají dostatek peněz, aby
mohli motivovat lidi. Ve skutečnosti
nemají peníze s motivací moc
společného. Motivace není o tom, co
mám lidem dát nebo co mám udělat,
aby byli motivovaní. Motivace totiž
pochází z lat. motus, což znamená
pohyb nebo vnitřní pohnutka.

MOTIVACE NEBOLI VNITŘNÍ DŮVOD
Když mluvím o motivaci, mluvím o vnitřních důvodech,
které s člověkem hýbou, resp. ho vedou k nějaké konkrétní
činnosti. I vy, když čtete tento článek, pro to máte nějaký
svůj vnitřní důvod. Co je tím důvodem? Určitě nějaký musí
být. A tak se musíte podívat i na důvody, proč vaši kolegové,
podřízení nebo nadřízení dělají to, co dělají. Zda jsou jejich
důvody dobré, špatné, anebo neutrální. Vždycky nějaké jsou.
Skutečná práce s motivací se týká poznávání vnitřních
důvodů. A vzhledem k tomu, že vnitřní důvody nejsou
na první pohled hned viditelné, je důležité je poznat. Jak je
poznáte?
Ne každý člověk vám na vaši otázku „Co je vaší motivací?“
odpoví rychle a pravdivě. Proto existují dva způsoby, jak lze
motivaci poznat.
I. První jsou činy.
Člověka poznáte podle činů, které dělá, a směru, kterým se
jeho činy ubírají. Když má člověk v životě nějaké touhy a sny,
dělá kroky, které ho směřují žádaným směrem.
II. Druhou možností je zeptat se dotyčného na jeho důvody.
Je to velmi jednoduché. V podstatě jde o otázku „Proč děláš
to, co děláš?“. Ne každý na ni dokáže odpovědět hned. Ale
když budete v neformálním prostředí, kde se šéf nechová
velmi oficiálně, ale je přátelský, mnoho lidí vám dá upřímnou
odpověď. Upřímnost je v tomto případě velmi důležitá.
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Čtyři

úrovně
motivace
Jsou lidé, pro které jsou
motivací jen PENÍZE.
Na tyto lidi se
nemůžete úplně spolehnout.
Jakmile jim někdo nabídne více
peněz, odejdou. Lidé s finanční
motivací sice mohou být
produktivní, ale jejich stabilita je
velkou otázkou. Navíc jsou tito
lidé kvůli penězům schopni
i neetického chování a podrazu.

Další úrovní motivace jsou
OSOBNÍ VÝHODY.
Každý má samozřejmě výhody
rád, ale dělat práci, která vás úplně
nebaví, protože máte dobrou pracovní
dobu, stravenky, služební auto nebo
dobrý počítač, není dlouhodobě
udržitelné.
Peníze i osobní výhody otáčejí
pozornost člověka na sebe samého.
A když zákazník vidí, že prodejce nebo
lidé ve firmě svoji práci dělají jen kvůli
benefitům, jeho ochota spolupracovat
se snižuje. Představte si pojišťováka,
který jde se zákazníkem sjednat
pojistnou smlouvu, ale jeho skutečným
důvodem není sám zákazník a jeho
potřeby, aby měl pokrytá všechna
rizika ve svém životě, ale to, že dostane
dobrou provizi. Být motivovaný pouze
provizí nejen, že zákazníka odradí, ale
jedná se o porušení základního účelu
obchodníka.

Další úrovní motivace je
OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ.
Motivuje lidi, kteří dělají svoji
práci hlavně proto, že jim dává smysl
dělat např. učitele, obchodníka,
pojišťováka, uklízečku atd. Jednoduše
je naplňuje to, co dělají. Když takovému
člověku dáte nabídku na novou práci,
jeho první otázka není, co za to dostane
– jeho první otázka je, o jakou práci se
jedná, a dívá se na to, zda mu ta práce
dává smysl.
S tímto postojem je zpravidla spojená
ochota pomáhat druhým lidem. Říká se,
že dobrý obchodník prodá cokoliv. Není
to pravda. Pokud je někdo skutečně
dobrý obchodník, neprodává cokoliv.
Dobří obchodníci si vybírají produkty,
které pomáhají druhým lidem.
Čtvrtá, nejvyšší
úroveň motivace
jsou vlastně
POVINNOSTI, KTERÉ
JSOU PRO ČLOVĚKA
SAMOZŘEJMÉ. Dělat práci
ze samotné povinnosti je
vysoká úroveň, kdy člověk
jakoukoliv práci bere
za svou vlastní. Nechodí
do práce, on žije svým
vlastním účelem.
Když mi bylo 19 let,
musel jsem chodit
do práce. A dokonce
jsem zažil situace, kdy
jsem sledoval sekundy,
abych už mohl z práce
odejít. Po letech, když
jsem začal podnikat, čas
úplně ztratil smysl. Seděl
jsem u klienta a bylo mi
úplně jedno, kolik času
s ním strávím a kolik peněz
z toho získám. Jediné,
po čem jsem toužil, bylo
pomoct mu žít lepší život.
V mém životě se tyto
věci úplně otočily. Práce
začala dávat smysl a peníze
přicházely automaticky.

Co

v životě
skutečně
chcete
Když člověk zjistí, co chce
v životě opravdu dělat,
a najde si práci, která
pomáhá lidem, získá pocit
naplnění a seberealizace.
A když se chce v této
oblasti stát skutečným
profesionálem a podniká pro
to ty správné kroky, peníze
přijdou úplně automaticky.
To hlavní, čím člověk musí
žít, je pomáhat druhým
lidem a najít si v tom smysl.
Je jedno, zda mám pomáhat
svému manažerovi, šéfovi
nebo zákazníkům. Když
daným lidem skutečně
pomáháte, mají z toho
užitek, dají vám rádi hodně
peněz. Kdybyste se na to ale
dívali opačně, chtěli od nich
peníze a nevnímali ten
důvod – peněz by přicházelo
málo nebo by nepřicházely
žádné.
Z hlediska motivace lidí
se dívejte na to, zda to,
co dělají, dělají proto, že
chtějí něco získat, nebo
něco dávat. Pro jakoukoliv
společnost jsou nejcennější
ti lidé, kteří chtějí hodně
dávat, chtějí hodně
pomáhat. A toto zjistíte
pomocí dobrých otázek, ale
hlavně podle jejich činů.
Přeji vám takové lidi.

Martin Kolenička
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Téma

10 tipů, jak zůstat stále
Motivace je velmi
spojená s ochotou
zapříčinit nějaké
věci. Když je
člověk ochotný
a vynaloží potřebné
úsilí, přinese to
nějaký efekt. Co
tedy způsobuje,
že člověk tuto
ochotu, jinými
slovy motivaci,
ztrácí? A co naopak
způsobuje, že
člověk tuto ochotu
má?
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1. DEFINUJ SI STÁLE NOVÉ
CÍLE
Jedna z věcí, která probudí
ochotu, jsou nové cíle.
Vždy, když se člověk pouští
do něčeho nového, můžete
na něm pozorovat velkou
chuť a motivaci.

2. PRACUJ NA EFEKTIVITĚ
Když se člověk v dané oblasti
vzdělává a hledá efektivnější
řešení, má z toho dobrý
pocit. Nemůžeme říct, že
každé vzdělávání člověka
motivuje. Co ale můžeme
říct, je, že když se chcete
naučit řídit auto, chodíte
do autoškoly rádi, protože se
to chcete naučit. A naopak
když nechcete umět řídit
auto, musíte se nutit
do činnosti, kterou dělat
nechcete. Donucováním
se ale ještě nikdo nestal
špičkovým profesionálem.
Špičkoví profesionálové
neustále pracují
na svém zlepšování.

3. DĚLEJ SI PLÁNY
Motivace souvisí také
s plánováním. Člověk,
který neplánuje, se nechá
ovlivňovat prostředím.
A prostředí nemá vždy
na lidi pozitivní vliv.
K naplnění svých cílů
potřebujete mít udělaný
dobrý plán. Plán znamená
budoucnost rozdrobenou
do konkrétních kroků.
Konkrétní kroky musí mít
vykonavatele a termín,
kdy má být tento krok
stanovený. Tomu se říká
PROGRAM.
Slovo program je
složené z předpony
pro- (předem) a slovíčka
gramma (psát), znamená
tedy „předem napsáno“.
Pokud si zaznamenáte
úkoly do programu,
několikanásobně zvýšíte
dosahování výsledků.
Plánujte na den, týden,
na měsíc i na rok. Je
to přirozená vlastnost
člověka. Lidé, kteří plánují,
mají lepší motivaci.

MOTIVOVANÝ
4. VĚDOMĚ TVOŘ SVOJI
BUDOUCNOST
Motivace také zahrnuje práci
s tzv. ideálními scénami
neboli stavy, jak to vypadá
v momentě, když se vše
naplní. Mnoho mladých
lidí sní, a když sní velmi
reálně, je velká šance, že
se sen naplní. Vždy žijeme
v konkrétní reálné scéně, tj.
jak to momentálně vypadá
ve všech oblastech našeho
života. A potom máme
ideální scénu, tj. jak chceme,
aby vypadaly všechny oblasti
života v budoucnosti.
Takže si vezmi papír a napiš
si – kde se nacházíš za 5 let,
co vidíš okolo sebe, kde je tvá
rodina, tvá firma. Věnuj tomu
dostatek času a dívej se, kam
ses dostal. Ideální scéna se
tvoří tak, jako by to už bylo
uskutečněné.
5. DĚLEJ VŠECHNO
RYCHLEJI
Vše, do čeho se pouštíte,
se snažte dělat rychleji
než standardně. Pokud
přistupujete ke své práci
rutinně, začnete se za chvíli
nudit. A nuda je činnost
na nízkém stupni zájmu.
Zrychlováním si udržíte
emoci výrazně výš, a proto
se i výsledky dostaví rychleji.
Zkus si dnes říct, že všechno,
co dnes uděláš, uděláš
za poloviční čas.

6. ROZHODUJ SE BEZ
ODKLADU
Jakmile se nedokážete
rozhodnout, nacházíte se
ve stavu maybe (možná), což
je stav, kdy ve skutečnosti
stojíte. Když se nedokážete
rozhodnout pro modrou,
anebo červenou, pro
dovolenou v Chorvatsku,
anebo v Turecku, nebo
když nevíte, zda si máte
koupit tento kabát, nebo
jiný – v tomto okamžiku
stojíte, nikam se nehýbete
(neposouváte). Šestý tip,
který se týká motivace, je
rychle se rozhoduj.
Když se dnes podíváš
na nějaké věci, o kterých
nevíš, zda bys je chtěl, tak se
rychle rozhodni. Podívej se, co
by bylo pro tebe přínosnější,
a vykonej to.
Někdy je i špatné rozhodnutí
lepší než žádné, protože
člověk, který je na špatné
cestě a rychle to zjistí, se
může rychle vrátit.
7. UŽÍVEJ SI VŠE KOLEM
Další způsob, který
souvisí s motivací, je velmi
jednoduchý. Podívejte se
kolem sebe a všímejte
si, v jakém prostředí se
pohybujete. Zní to velmi
jednoduše a také to je
jednoduché. Prostě si to
užívejte. V každém prostředí
se vždy najde něco, co
můžete obdivovat, co má
svoji vlastní krásu. Vnímejte
své prostředí a užívejte si ho
naplno, ať už jste kdekoliv.

8. DĚLEJ VĚCI ČESTNĚ
Na člověku, který je v životě
čestný, tzn. plní sliby, je
férový, pomáhá druhým,
nelže, nekrade, zlepšuje
věci apod., můžete vidět,
že je v životě hrdý sám
na sebe. Má vysokou úroveň
sebedůvěry a jistoty v životě.
Na své okolí působí
pozitivně a lidé mu důvěřují.
Naopak když se člověk
dostane do situace, že
musí lhát, podvádět apod.,
ztrácí chuť a motivaci
v životě. Když někomu
slíbím, že něco udělám, ale
ve skutečnosti to nesplním,
tak s tímto člověkem velmi
pravděpodobně omezím
komunikaci a nebudu s ním
chtít sdílet prostor. Být
čestným je dobrý způsob, jak
být dlouhodobě motivovaný.
9. SPORTUJ A HÝBEJ SE
Motivaci ovlivňuje také
fyzický pohyb. Lidé, kteří
pravidelně, systematicky
sportují a dělají dynamické
sporty, jsou v životě více
motivovaní. Po fyzickém
výkonu můžete být chvíli
fyzicky unavení, ale
ve skutečnosti uvidíte,
že když se tělo trochu
zregeneruje, bude mít ještě
více energie a všechno
v daný den půjde mnohem
rychleji. Téměř všichni lidé,
kteří ráno sportují, se po celý
den cítí lépe.

10. PROSTĚ SE SMĚJ
Motivaci si můžete udržet
i tímto způsobem –
jednoduše se smát. Je velmi
praktické smát se, ať už se
věnujete čemukoliv. Když
řídíte auto – smějte se. Když
čtete tento článek – smějte
se. Když říkáte lidem své
zážitky – smějte se. A když
se nacházíte v těžké životní
situaci – snažte se tomu
smát, protože těžká situace
má tendenci vás stáhnout
dolů. Radost ze života, ať
už je život jakkoliv náročný,
je způsob, jak činit dobrá
rozhodnutí. Člověk, který je
v nízkých emocích, jako je
žal, smutek, bolest a strach,
dělá rozhodnutí, která
nejsou pozitivní. Na to, aby
člověk dělal v životě dobrá
rozhodnutí, se potřebujete
dostat do vysokých emocí.
Vždy přijde rozumná
myšlenka, která vám pomůže
lépe přežít.
Snaž se i v takových situacích,
které tě nutí být v nízkých
emocích, vytáhnout nahoru
a být z toho veselý.

Martin Kolenička

Pokud
si zaznamenáte
úkoly do programu,
několikanásobně
zvýšíte
dosahování
výsledků.
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Zkušenosti našich klientů

Našla jsem způsob, jak se
učit z chyb a řídit svůj život
Mirka Čejková je důkazem
toho, že když člověk něco chce
a jde si za tím i přes všechny
nelehké životní okolnosti,
dostane se k uvědomění si
osobního potenciálu, který
může díky svým zkušenostem
předávat dál.
V životě jste prošla řadou profesí
– inženýrka chemie, televizní
moderátorka, koučka, dnes investujete
do start-upů.
Je to důkaz, že člověk se posunuje
k tomu, co chce, a to, co chce, si
vyjasňuje. Studovala jsem ještě
za minulého režimu a nedostala
povolení jít na novinařinu. Baví mě ale
objevovat a získávat nové informace,
a tak jsem se přihlásila na jedinou školu,
která neřešila tzv. kádrový původ, a to
byla VŠCHT v Praze. Její rektor tvrdil, že
dá šanci každému, protože je to těžká
škola a vyselektuje studenty sama. Školu
jsem dodělala, pak jsem byla na stáži
na ČVUT a potom přišla revoluce
a s ní nové možnosti. Přihlásila jsem se
na konkurz do TV a ten jsem vyhrála.
Důležitým momentem v mém životě
ale bylo postižení mojí dcery. Opilá
lékařka nezvládla situaci u porodu,
a tím změnila život nás všech. Byla
to nová a neznámá situace, hledala
jsem odpovědi: Je mentální poškození
nevratné? Jaké jsou možnosti, co mám
dělat, jaká je její perspektiva, jak s ní
mám komunikovat, jak pracuje mozek,
dá se rehabilitovat, jaké metody jsou
dostupné, ví o tom vůbec někdo
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Mirka Čejková, dříve známá televizní moderátorka, dnes úspěšná koučka

Každá firma je živý
organismus a člověk,
který ji řídí, ji musí mít
rád.

něco? Naštěstí jako novinář jsem
měla možnost jezdit do zahraničí,
a tak jsem se ptala, studovala, sbírala
informace a navštěvovala kurzy,
a díky tomu, že jsem hledala řešení
pro moji dceru, uvědomovala jsem si,
že jsme svým způsobem „postižení“
všichni. Že existuje nějaký potenciál
a že ho využíváme na minimum, že
je třeba pochopit, jak fungujeme, co
ovlivňuje naše rozhodování. Došlo
mi, že neumíme komunikovat, že
se necháme ovlivňovat a že často

neděláme, co doopravdy chceme,
že se různě chováme v krizových
situacích. A tak přišla studia komunikace,
neurolingvistiky, koučinku a zároveň
jsem si uvědomila, že hodně lidí se ptá
podobně jako já a že to, co jsem se
naučila, můžu předávat dál.

Koučink může pomoct jen těm prvním,
kouč totiž nedělá nic víc, než že
pomáhá přemýšlet, vidět věci z trochu
jiné perspektivy, pomáhá uvědomit si
stereotypy, které nás blokují, vzorce
chování, které nejsou efektivní,
komunikaci, která nám nepomáhá.
Uvědomění je první krok na cestě
ke změně.
V čem Vás osobně koučink posunul?
Našla jsem způsob, jak se učit z chyb
a řídit svůj život, a hlavně jsem začala
jinak komunikovat s dětmi. Místo
„rodičovských promluv“, že něco udělaly
špatně, hledáme společně možnosti,
které daná situace nabízí. I když
byly malé a přišly s tím, že je nějaký
průšvih, tak jsem se hlavně ptala – co
ses díky tomu naučil. Chtěla jsem, aby
přemýšlely v souvislostech a naučily
se, že každá situace má nějakou příčinu
a více řešení.
Vrátila byste se znovu před kameru?
Svým způsobem před kamerou jsem,
protože specifickou kapitolou mojí
práce jsou i mediální tréninky. Mám
klienty, lidi z byznysu nebo z politiky,
kteří potřebují připravit na vystoupení
v televizi, na konkrétní diskuzi, téma
nebo soupeře. Tak to mě baví a jsem
v tom úspěšná. Ale pokud se ptáte,

Koučování lidí je hodně o motivaci,
důslednosti, trpělivosti. Jaké vlastnosti
jsou podle Vás ty klíčové?
Základ je motivace a zodpovědnost.
Jsou dvě skupiny lidí. Jedni, když
v jejich životě nebo práci není všechno
tak, jak by chtěli, začnou hledat způsob,
jak to změnit, a začnou u sebe. Pak
jsou druzí, kteří nadávají, že svět není
spravedlivý, a stěžují si, že mají smůlu.
Ti první přijímají zodpovědnost za svůj
život a ti druzí se jí vzdali a chybu
hledají všude jinde jen ne u sebe.

jestli bych chtěla zpátky k moderování,
tak to ne. Je jiná doba, situace
v televizích i ve zpravodajství se
změnila a já jsem taky jiná. To, co jsem
se tam potřebovala naučit, jsem se
naučila, byla to skvělá zkušenost, ale
nemá smysl se vracet.
Co byste z hlediska svých zkušeností
doporučila šéfům pro dosažení
úspěchu?
Úspěch firem je o lidech. Dobrý šéf by
měl vědět, jak lidi vybrat a jak s nimi
pracovat. A k tomu potřebuje pracovat
sám na sobě. Nejdřív musíme pochopit,
jak fungujeme my sami, a pak můžeme
teprve rozumět ostatním. Každá firma
je živý organismus a člověk, který ji řídí,
ji musí mít rád. Když ho to nebaví nebo
to dělá rutinně, nebude to dlouhodobě
úspěšné.
Využila jste i několik služeb HCA
Brno. Který ze seminářů byste
z osobní zkušenosti nejvíce doporučila
ostatním podnikatelům?
Jak jsem řekla, úspěch je v tom, že vás
vaše firma baví a že o ní přemýšlíte.
A abychom mohli cokoliv rozvíjet,
musíme mít dobré základy a funkční
systém. A to najdou podnikatelé
v semináři „12 způsobů zvyšování
produktivity práce vedoucích pracovníků“.

Sdílí svoje zkušenosti, jak vystupovat před kamerou nebo jak vést komunikaci
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Zkušenosti našich klientů

Začínal v šestnácti letech jako brigádník v restauraci McDonald’s,
kde prošel všemi provozními pozicemi od úklidu po prodej
zákazníkům. Zde také poprvé okusil management a dnes všechny
poznatky využívá ve vlastním byznysu. Marcel Denk vypráví
o svých začátcích i o tom, jak je pro každého manažera důležité
pochopit firemní směrnice a popsané pracovní pozice.

Marcel Denk dnes působí v rodinné firmě MaDe, spol. s r.o.

Člověk ve vedoucí
pozici by měl být
oporou

Vyrostl jste v McDonald’s a vedl dlouhou dobu franšízu
v brněnské Olympii. Jaké pozice Vám přinesly nejvíce
zkušeností?
Nejvíce pozicí jsem si vyzkoušel v restauraci v Olympii.
Postup od mého nástupu po působení na pozici restaurant
manager – vedoucí restaurace byla ve své podstatě jedna velká
zkušenost. V té souvislosti musím zmínit i interní restaurační
školicí systém a stejně tak školicí systém McDonald’s.
V oblasti byznysu mě nejvíce posunulo právě vedení
restaurace v největším nákupním centru v Brně. Nesmím
zapomenout také na školení na centrále v Mnichově.
Co nejcennějšího Vám tato zkušenost dala do dalšího
podnikání?
Pokud se na restauraci podíváme ze širšího úhlu pohledu,
na ploše několika desítek až stovek metrů čtverečních
se nachází kompletní firma. Řídíte motivaci a školení
zaměstnanců, nábor, logistiku, skladové hospodářství,
hygienické normy, prodej, výrobu, údržbu strojů a zařízení,
marketing ve spádové oblasti restaurace, komunikaci se
státními orgány, profitabilitu, krizovou komunikaci, komunikace
se zákazníkem, manažerský tým a další části řízení. Z tohoto
pohledu dostanete kompletní soustředěné informace pro
úspěšné řízení jakéhokoliv byznysu. A to nejdůležitější je právě
systém řízení a nastavení, že směrnice a popsané pracovní
pozice jsou pro podnikatele i jakéhokoliv manažera opěrný
bod, který do chaosu každého dne přináší řád.
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Proč jste se rozhodl začít právě v McDonald’s?
V tom nebylo nic složitého. Jednoduše proto, že v 16 letech
si chcete něco málo přivydělat na studentský život. Vydělat si
něco sám a nespoléhat se na kapesné.
Máte rodinnou firmu MaDe hračky, ve které jste od konce
minulého roku začal působit naplno. Můžete popsat principy
podnikání, které lze využít v obou tak rozdílných firmách?
Firmu jako takovou tvoří více částí, je to produkt, systém, lidé,
trh, zákazníci atd. Těchto vlivů je spousta a nedá se exaktně
říci, který z nich je nejdůležitější. Nicméně pokud bych měl
přejmout jednu z hodnot, kterou jsem v McDonald’s pochopil,
tak právě to, že jakékoliv podnikání a firma roste a padá s lidmi
„před pokladnou“ i „za pokladnou“. Principy jsou stejné v každé
oblasti. Základ systému řízení a organizační struktura jsou
jednotné a pozice a náplň práce se přizpůsobují jednotlivým
odvětvím.
I když se jedná o rozdílný segment B2C a B2B, prolnutí
zkušeností z McDonald’s a MaDe je výhoda. Pochopení
koncového zákazníka je pro B2B firmy, které vytvářejí produkty
pro tyto zákazníky, ale prodávají je velkoodběratelům, v dnešní
době nevyhnutelné. Je potřeba ovlivňovat poptávku zespodu,
od konce, aby vaše produkty a zisky stále rostly. I když je váš
zákazník B2B, musíte vnímat a řešit zákazníka v segmentu B2C.
Ve finále je to on, kdo přináší vaší firmě peníze. Pokud nekoupí
koncový spotřebitel, má to dlouhodobý efekt na vaše obchodní
vztahy v segmentu B2B.

Jste zvyklý pracovat převážně s mladým
kolektivem lidí. Co je potřebné pro to,
aby tým táhl za jeden provaz?
Nejde ani o to, jak je tým mladý či starší.
Jde o to, pochopit podstaty mezilidských
vztahů. Člověk ve vedoucí pozici by měl
být oporou. Pokud je nějaký problém, tak
ho řeší, neobviňuje lidi okolo. Měl by znát
své lidi tak dobře, aby poznal, že nastala
nějaká změna. Jakýmkoliv směrem.
Důležité je vybudovat si důvěru v to, že
za vámi může váš člověk přijít s čímkoliv
a spolehnout se na vás.

Na druhé straně ale musíte být také
člověk, který žene lidi kupředu k cílům,
které je potřeba plnit. Mít jasně nastavené,
co od sebe obě strany očekávají. Systém,
který šéf vyžaduje, je nedílnou součástí
zdravého fungování týmu. Lidé pak přesně
vědí, co po nich chcete, a nedochází
k situacím, kdy zaměstnanec netuší, co by
mělo být výsledkem jeho práce.
Co osobně Vám přinesla a přináší
spolupráce s HCA Brno?
Hlavně teoretické a praktické pohledy

a zkušenosti z oblasti řízení lidí a firmy,
které jsem si pak mohl ověřit v praxi. Nyní
je to hlavně opora. Když jste dlouhou
dobu v praxi, udržuje vás to v mantinelech.
Na školeních se zastavíte a podíváte se
na to, co děláte každý den, z nadhledu.
Existuje nějaké pravidlo či motto, které
jste si osvojil a funguje Vám?
„Tvrdý k systému, měkký k člověku.“
Myslím, že to trefně vystihuje celý tento
rozhovor a zároveň i můj přístup k vedení
a motivaci lidí.

Každý potřebuje někde
načerpat sílu a motivaci
Z jeho skladeb vyzařuje síla a motivace pomáhat. Být prospěšný a tím,
co ho baví, zaujmout lidi, kteří se rozhodli změnit svůj život. Rapper
Marek Kaleta alias Marcus Revolta svými texty spustil efektivní lavinu,
která se rychle šíří díky jeho novému projektu Změň svůj život.
Rapper Marcus Revolta
Vystupujete jako Marcus Revolta. Kde
jste přišel k tomuto pseudonymu?
Rozhodl jsem se pro výraz Revolta,
protože to znamená odboj, a já jsem
člověk, který si rád probojovává
cestu k pravdě, svobodě a k lepší
budoucnosti pro nás všechny.
A jelikož se jmenuji Marek, použil
jsem původní podobu tohoto jména –
Marcus.
Svými texty inspirujete tisíce lidí.
Koho nejvíce oslovujete Vaší hudbou?
Má hudba oslovuje děti i dospělé,
úspěšné i neúspěšné, ale asi ze všeho
nejvíce zaujme mládež. V textech je
hodně síly, která posluchače motivuje
k řešení jejich problémů, ať jsou
jakékoliv. Bez ohledu na to, jestli je
člověk bohatý nebo chudý, mladý
nebo starý, potřebuje někde načerpat
sílu, motivaci a inspiraci. A moje hudba
ji dodává.

Nedávno jste rozjel projekt Změň svůj
život. V čem je výjimečný?
Projekt se zaměřuje na dodání síly,
sebevědomí, energie a povzbuzení
komukoliv, aby se cítil jako superman.
Když je člověk silný, dokáže úplně sám
vyřešit jakýkoliv problém.
V rámci projektu Vám během 12 týdnů
vychází 12 skladeb s motivačními
videoklipy. Jaká je odezva?
Videoklipy mají zatím rekordní čísla.
Některé z nich se dostaly do TOP
nejsledovanějších videí na českém
YouTube a celkově mají klipy už statisíce
zhlédnutí.
A co je hlavní, pouze za první měsíc
od spuštění projektu přišlo přes 200
zpráv od lidí, kteří napsali, že jim má
hudba s něčím v životě pomohla. Dostala
je ze špatného období, začali sportovat
nebo přestali pít alkohol, brát drogy.
Začali si více věřit, založili novou firmu

nebo se třeba vyrovnali s rozchodem.
Takže zatím to hodnotím jako velmi
efektivní lavinu, která mění životy lidí.
Co Vám přinesla spolupráce s HCA Brno?
Průlomovým pro mě byl obchodní seminář,
který mi dodal více sebevědomí, jistoty
a know-how, jak lépe prodat svoji práci
a také jak vydělat více peněz na tento
projekt 12 klipů, protože je finančně
a časově velmi náročný. Seminář mi pomohl
během 2 měsíců vydělat 500 000 Kč a díky
tomu jsem mohl projekt spustit.
Kterou ze služeb HCA Brno byste
doporučil mladým lidem?
Jednoznačně seminář „Efektivní vedení
obchodního rozhovoru“, který bych
doporučil nejen mladým lidem, ale všem.
Celý život je o tom, jak dokážeš prodat
svoji práci. Jedna věc je být dobrý v tom,
co dělám, druhá umět to prodat. Tento
seminář dává funkční návod, odpovědi.
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Tvář HCA

Pracovat na sobě,
být lepším manažerem
a člověkem je pro expanzi firmy
klíčové
Mnoho šéfů říká, že nemá dostatek financí na motivování
svého týmu. A většina z nich se ptá, jakým způsobem
mají svoje zaměstnance motivovat – zda je finanční
ohodnocení tou nejdůležitější cestou, jak toho docílit. Motiv
je vnitřní pohnutka, a proto by se měl člověk pravidelně
zamýšlet a ptát se lidí, proč ve firmě stále pracují. Jedním
z charakterových předpokladů každého správného lídra
je sebevědomí. Šéf by měl být dobrým příkladem pro své
zaměstnance. A jaký šéf je Martin Kolenička?

Učíme se celý život

Naše firma HCA Brno se zaobírá
vzděláváním lidí. Snažíme se o zvyšování
kompetence šéfů, obchodníků, aby byli
lidé úspěšnější, radostnější. Je proto
přirozené, že i šéf našeho týmu se
intenzivně vzdělává. „Už dlouhá léta se
vlastnímu tréninku a zlepšování věnuji
v průměru 2 měsíce v roce,“ upozorňuje
na důležitost sebevzdělávání výkonný
ředitel Martin Kolenička. Pracovat
na sobě, být lepší manažer, člověk,
obchodník a marketér je pro expanzi
firmy důležité.

Kdo stojí v čele firmy

Pro úspěch je klíčové, aby firma byla
vedena správnými lidmi. „Je dlouhodobě
pozorovatelnou pravdou, že ryba
smrdí od hlavy. Proto je dobré, aby
šéf firmy byl správným příkladem,“ je
přesvědčený Martin Kolenička. Těžko
se vyžaduje, aby měli podřízení na stole
pořádek, pokud největší nepořádek
na stole má šéf. „Majitelé nebo ředitelé
firem, kteří se domnívají, že na ně platí
jiná pravidla než na zbytek manšaftu,
z dlouhodobého hlediska ztrácí autoritu.
Šéf je někdo, kdo je kompetentní v dané
branži, umí pracovat s lidmi, je schopný
je inspirovat a přivést k výsledkům.“

Vnitřní pohnutky a rozvoj firmy

Při motivování svých lidí by měl šéf
vycházet z předpokladu, že každý člověk
má nějaké vnitřní pohnutky, díky kterým
dělá to, co dělá. A je skutečně pravdou,
že pohnutky mohou být různého
charakteru. „Při práci s lidmi je důležité,
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aby šéf tyto pohnutky vnímal a snažil
se je využít ve prospěch rozvoje firmy,“
zdůrazňuje Martin. „Když se podívám
na základ motivace, tak se v podstatě
dívám na poznání lidí – a k tomu náleží
i porozumění, co dělají a proč to dělají.
A toto je dobré u lidí rozvíjet.“

Šéf je někdo,
kdo je kompetentní
v dané branži, umí
pracovat s lidmi, je
schopný je inspirovat
a přivést
k výsledkům.

Uznání, úcta a respekt

Správný šéf si uvědomuje, jakými
kroky a jakou komunikací ovlivňuje
výkon svých podřízených. Jsou
lidé, kteří svoji práci milují, dělají ji
s odhodláním a nadšením a práce je
naplňuje. Takoví lidé nejsou v práci jen
kvůli penězům. Samozřejmě peníze
potřebují jako každý jiný, ale rovněž
potřebují i porozumění, uznání, úctu
a respekt. Když však toto docenění
od šéfa firmy nepřichází, ale naopak
začne přicházet z jiných stran

(od konkurence nebo jiných branží),
začne to tyto pracovníky lákat. „Lidé,
kteří s vámi hrají hru a soutěží, mají
rádi medaile. Vytvořte prostředí, kde
mohou medaile dostávat, a pravidelně
jim je dávejte. Potom uvidíte, jak
někteří pracovníci zrychlí své tempo,“
doporučuje Martin Kolenička.

Být nad věcí

Produktivita přináší velké pracovní
nasazení a někdy i stres, kterému se
člověk těžko brání. Když ale svoji práci
miluje a naplňuje ho, únava a stres
mnoho šancí nemají. „Osobně mě velmi
dobíjí klienti, kteří hned po seminářích
aplikují vše, co na nich rozebíráme. Rád
pomáhám lidem a to mi také dodává
energii,“ připomíná Martin Kolenička
význam smysluplné práce. A varuje,
že stres pramení také ze spousty
nedokončené práce. „Snažím se věci

dokončovat, delegovat nebo naplánovat,
a když nic z toho nejde, tak danou věc
vyhodím.“

Pozor na stres

Stres způsobuje také demotivaci lidí.
Pokud je firma zahlcena prací, jednotlivé
projekty, zakázky a úkoly zůstávají
nedotáhnuté, má to vliv na každého
člověka ve firmě. Když toho má totiž
člověk hodně, začíná svoji pozornost
orientovat na nedůležité věci, jako je
procházení facebookových stránek
nebo listování po různých webech. Toto
jsou činnosti, které odvádějí pozornost
člověka od podstatných věcí, a on tím
pádem ztrácí chuť k práci.

Priority a úspěšnost

Klíčové je, aby každý šéf vnímal
důležitost důležitých věcí
a nepodstatnost těch nepodstatných
a určoval ve firmě priority, do kterých
se má každý člověk pustit. Vždy existuje
hodně věcí, které můžete řešit, ale
pouze některé z nich přináší produkci
a s tím spojené peníze. Úspěšní lidé
ve firmě nepracují proto, že z toho mají
peníze. Jejich pohnutkou je to, že chtějí
věci změnit, a to jim potom přináší
peníze.
Martin Kolenička se už dlouhá léta
věnuje vlastnímu tréninku
a sebevzdělávání
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Ze života firmy

Získali jsme 1. místo

Letem
naším
světem
Připoutejte se, vzlétáme. Rádi
bychom vás seznámili s několika
úspěšnými akcemi, které
proběhly v tomto roce. Jsme
rádi, že jsme mohli pomoci
například v kampani „ŘEKNI
NE DROGÁM – ŘEKNI ANO
ŽIVOTU“ nebo oslovit studenty,
kteří jsou před rozhodnutím, jak
správně a hlavně smysluplně
vykročit do života na vlastních
nohou. Podívejte se spolu
s námi na naše firemní zážitky
roku 2017.

HCA Brno je součástí mezinárodní sítě škol, mezi kterými každý rok
probíhá tzv. expanzní hra. Jedná se o soutěž, kde se sleduje nárůst
a trend u jednotlivých statistik (např. počet odškolených studentů,
příjmy, veškerá komunikace atd.). Letos poprvé jsme v této
celosvětové hře získali 1. místo a vítězství oslavili večeří v hotelu
Prometheus. O zábavu se postaral kouzelník a všichni oslavenci
dostali na památku firemní tričko. Věříme, že i v příštím roce
zabodujeme!

S námi na Bali
Na přelomu září a října měla premiéru naše exotická novinka
– manažerský trénink na nezapomenutelném Bali. Jednalo
se o velice zajímavý pobyt, během něhož na sobě účastníci
mohli zapracovat v prostředí, které je velmi inspirativní.
Otevřít své schopnosti na tomto místě člověku znásobí
to, co v sobě ukrývá. Trénink budeme v budoucnu určitě
opakovat. Těšíme se na vás na Bali!

Řekni drogám ne
V létě jsme pomohli s propagací kampaně „ŘEKNI NE
DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU“, která probíhala v centru
Brna. Všichni jsme se podíleli na rozdávání letáčků o škodlivosti drog
a dalších látek. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci i tímto způsobem.

Oslovujeme studenty
V listopadu se konala na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních
studií Mendelovy univerzity v Brně přednáška na téma „Komunikace jako
základ budoucího úspěchu“. Zúčastnilo se jí zhruba 50 studentů a získali
jsme velmi pěkné zpětné vazby. Jsme rádi, že se můžeme podělit o naše
zkušenosti i na akademické půdě.
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Pozvánka na přednášku

Jak naladit firmu, aby váš
orchestr hrál tak, jak má?
REFERENCE
„Absolvovala jsem spoustu
školení, ale poprvé mám pocit, že
je vše, co bylo řečeno, opravdu
z praxe. Po 14 letech! Jsem
nadšená!“
Lenka Šubíková, ZFP GROUP, a.s.

Každá firma stojí na lidech. Ale s lidmi i padá. Když máte
skvělé lidi, je radost s nimi pracovat. Ale někdy vám jeden
„magor“ dokáže rozhodit rozběhnutý proces expanze
firmy. Určitě jste už někdy viděli firmu, v níž lidé pracují
ve stresu, dělají zbytečné chyby, hádají se a potom dávají
výpověď. Nebo kde šéf dělá práci za své podřízené a už
mu nezbývá energie a čas na svoji vlastní práci, a stává se
tak brzdou firmy.
Jak se tedy tomuto scénáři vyvarovat?
Přijďte na úvodní přednášku pro
majitele a ředitele firem s názvem Jak
řídit a motivovat lidi, kde se hlavně
zaměříme na témata Proč někteří
zaměstnanci i po nějakém čase ztrácí
chuť a motivaci do práce nebo Jak
včas rozpoznat falešné tóny některých
lidí. Tato motivační přednáška se
uskuteční v prostorách HCA Brno
v Brně v Dolních Heršpicích. Datum
si můžete zvolit z několika termínů.
Začínáme 7. února 2018. Přednášku
povede zkušený lektor Martin

Kolenička. Díky příkladům z praxe
a srozumitelnému výkladu dostanete
konkrétní návod, co se dá ve firmě
z pozice šéfa vylepšit, aby firma byla
efektivní a dobře prosperovala.
Další témata, která na přednášce zazní:
• Jak správně rozdělovat práci?
• Proč podřízení neplní příkazy?
• Co jsou největší chyby šéfa?
• Jak zvládnout práci za 8 hodin
denně?
• Jak dobře komunikovat?
• Jak mít firmu, která je nezávislá
na majiteli?

Zaujala vás náplň přednášky a rádi byste se dozvěděli více?
Přihlaste se! Těšíme se na vás v roce 2018!
http://www.hcaczechia.cz/kurzy/?id=2
Místo konání:
HCA Brno, Jižní náměstí 158/20a, Brno – Dolní Heršpice
Trvání: 9:00–11:30
Termíny: 7. 2. 2018, 4. 4. 2018, 10. 5. 2018
+ další aktuální termíny na webu
Cena: 400 Kč vč. DPH
Lektor: Martin Kolenička

„Dodalo mi to základní přehled
nebo spíše postoj dobrého šéfa
ve firmě. Díky příkladům z praxe
a jasnému výkladu velmi dobře
pochopitelné! Bylo to super,
děkuji.“
Petra Krejčová,
Mykitchen Brno, s.r.o.
„Inspirativní motivační kurz.
Uvědomění si některých věcí,
které člověk dělá intuitivně.
A věcí, které nedělá, a měl by.
Velký přínos pro mne.“
Miroslav Šubík, Vinotéka Moravy
„Dobře provedená akce, která
úplně přesně dovedla popsat
pracovní vztahy ve firmě.“
Karel Musil, Dendera a.s.
„Cítím silnou motivaci do práce
a do zavádění změn. Takovou
přednášku bych potřebovala
častěji, protože v prostředí,
ve kterém pracuji, ta motivace
rychle vyprchá – ale pracujeme
na tom, abychom toto prostředí
změnili.“
Elena Smrtičová, METRA
BLANSKO s.r.o.
„Profesionální, praktické
i smysluplné. Věcné, a hlavně
100% použitelné v praxi. Jsem
nadšený!“
Marek Kovář, Present time s.r.o.
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Každý člověk potřebuje v životě
pravidelnou dávku
inspirace
Jakékoliv prostředí,
ve kterém se nacházíme, nás
nějakým způsobem ovlivňuje.
Dnešní prostředí je hodně
hektické, což má své pozitivní
i negativní stránky. A základní
otázka zní: Plní se vaše sny,
touhy a přání na 100 %,
nebo se časem vytratí
do zapomnění?

Není
lepšího podkladu
pro cestování v autě.
Potřebujete inspiraci?
Nyní víte, proč máte
stisknout PLAY.
(Mark)

Právě jsem si
vyslechl vaše CD, které
jste připravili. Nebudu vás
natahovat, líbí se mi velmi.
Instantní dávka inspirace
vždy po ruce.
(František Tručka,
CARTA
Slovakia, s. r. o.)

Zažívejte
pravidelnou dávku inspirace
– objednejte si své motivační CD.
Audionahrávka Motivace pro život od Martina Koleničky je
fungujícím návodem pro všechny, kteří chtějí být v životě úspěšní.
V 10 kapitolách odpovídá nejen na otázky Jak obnovit svoji vlastní
vnitřní sílu?, Jak věnovat pozornost klíčovým událostem ve vašem
životě? nebo Jak zvítězit nad všemi negativními vlivy, které se vás
dotýkají?, ale také popisuje, co všechno dělají ti úspěšní, ale hlavně,
co dělají jinak. Cílem je, abyste tuto nahrávku mohli poslouchat
kdekoli – třeba i v autě!

Super motivační CD!!!
Skvělé poslouchat jen tak,
i při práci nebo na dlouhou cestu
autem. Toto se nikdy neohraje. Jelikož
si v tom člověk najde vždy něco
nového, stačí si pustit ve chvíli, kdy
potřebuje motivaci, a má to okamžitý
efekt. Autor má moc příjemný hlas
a skvěle se poslouchá. Rozhodně
DOPORUČUJI!
(Veronika Duškevičová)

Koupit jako
audionahrávku:

Koupit jako CD:

CD nebo audionahrávka k zakoupení na našem e-shopu: www.ProblemyNeexistuji.cz

