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Editorial

Prostředí vás vždy ovlivňuje
Stalo se vám někdy, že jste přišli do �irmy anebo
jste se ocitli ve skupině lidí, kde jste se cítili dobře?
Prostě jste měli dobrý pocit z atmosféry, která tam
panovala?
A zažili jste někdy i opak? Někam jste přišli
a atmosféra v tomto prostředí byla napjatá?
Toto v člověku buď vyvolá pocit, že tam chce dál
zůstat a být součástí dané skupiny či prostředí,
nebo má tendenci z něho odejít. Staré pravidlo
říká „vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá“.
A právě na to mnoho lidí spoléhá. Věří, že jim
prostředí pomůže zaměřovat se na to, co je pro ně
důležité. Ale to hlavní je, že prostředí by nemělo
ovlivňovat to, na co se chcete soustředit.
Tím nechci říct, že je to něco špatného, ale spíš to,
že máte být schopni vytvořit si vlastní prostředí
a obklopit se lidmi, které si sami vyberete. Toto
prostředí vás totiž bude vždy ovlivňovat.
A aby byl člověk schopný v něm fungovat, musí
si být jistý tím, co ho naplňuje, neboli vlastním
životním účelem či smyslem života. Proto budete
mít tendenci hledat si tu skupinu lidí, která
přemýšlí podobně jako vy.
A právě o tom je toto vydání časopisu – jak si najít
a vytvořit takové prostředí, které má potenciál vás
rozvíjet. To znamená mít schopnosti rychle zjistit,
vnímat a dobře pozorovat, jací lidé způsobují to,
co chcete, a na druhou stranu rychle vycouvat
z prostředí, které má na váš rozvoj opačný vliv.
Tak se to pojďme naučit.

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel HCA Czechia
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Úvod k tématu

Produktivní firmu tvoří
produktivní prostředí
Kdo je to šéf? Ředitel,
manažer, boss, lídr,
vedoucí? Ať ho nazveme
jakkoli, je to člověk, který
má emocionální vliv
na lidi, a proto by měl
být produktivnější. Měl
by. Šéf je zde skutečně
od toho, aby z lidí vytáhl
větší potenciál. Faktem je,
že někdy svým chováním
dělá přesný opak. Existují
lidé, kteří mají přirozené
vedoucí schopnosti a mají
tendenci zastávat šéfovské
pozice. A jsou lidé, kteří se
díky svým schopnostem
a výsledkům dostanou
na šéfovskou pozici, ale
když mají pracovat s lidmi,
tak jim to není úplně vlastní.

Říká se, že je člověk ze své podstaty
lenivý. Mám vypozorováno, že když
člověk dlouho nic nedělá, nemá
žádnou aktivitu, pak není sám se sebou
spokojený. Spíše bych řekl, že pracovitost
je přirozená. Ale samozřejmě každý
člověk má v práci tendenci se některým
věcem vyhýbat. A to souvisí s tím, jaký
má životní účel. Když nastoupí do práce,
která není spojená s jeho bytím, logicky
ho to nebaví. Proto má šéf, když najímá
nové zaměstnance, v prvé řadě zjistit, jaké
mají bytí. Tzn. zda tento člověk chce být
obchodník, účetní nebo třeba údržbář –
tj. zda chce opravdu zastávat pozici,
na kterou se hlásí.

Vše jde lehčeji, když najdete
smysl života

V jedné restauraci v Banské Bystrici jsem
sledoval číšníka, který na place vystupoval
jako rozený číšník. Skutečně byla
radost dívat se na něj, jak to
dělá – jak tam lítá, s jakou
lehkostí vykonává svou
práci. Když člověk najde svůj

smysl života a práci, která ho naplňuje, tak
vše jde lehčeji, tohoto člověka poté stačí
jemně směrovat. A potom jsou lidé, kteří
chodí do práce z donucení. To se stalo
i mně. Když jsem skončil střední školu,
získal jsem zaměstnání v telekomunikacích
a celá práce mi byla ukradená. Pro mého
šéfa bylo velmi náročné přinutit mě, abych
něco dělal. Moje schopnost samostatně
pracovat byla prakticky nulová.
A tady máte škálu – od člověka, který
miluje svoji práci, dává mu smysl, baví
ho a naplňuje, až po člověka, který je
z dané práce znechucený, a proto ji bude
přirozeně odmítat. A právě práce šéfa
je o tom, jak vytvořit takové prostředí,
aby lidé našli svůj účel života a byli ho
schopni rozvíjet v daném prostředí, které
má management vytvářet.

Dá se naučit šéfovat lidem?

U některých lidí to může být náročnější.
Když máte know-how na danou pracovní
pozici a trénink, který danou schopnost
komunikovat s lidmi bude vylepšovat,
i šéfování se dá zlepšit. Co tedy dělá šéfa
šéfem? Když chcete někomu šéfovat, tak
byste měli s lidmi v prvé řadě být. Teď
mluvím o fyzické přítomnosti. Všimli jste
si někdy, že když je šéf v práci, lidé mají
tendenci pracovat lépe a více? Jednoduše
řečeno, když jsme pod kontrolou, lépe
pracujeme.
Text: Mgr. Martin Kolenička

Jak často má být šéf se svými
lidmi?

Tato otázka je velmi individuální, řídí se to
podle práce, kterou daní lidé dělají. Když
se podíváte na nějaké řadové dělnické
pozice, je životně důležité, aby dělníci
měli pocit, že se na ně šéf stále dívá.
Jejich aktivita může být značně vyšší
oproti době, kdy vnímají, že je jejich šéf
nesleduje.
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Téma

Vlastní rozhodnutí

Je skutečně velmi praktické dělat
to, co děláte, když to děláte.
Například při řízení auta se nevyplácí psát
smsky, protože když řídíte, musíte se plně
věnovat řízení. Je praktické soustředit
se na cíl dané aktivity, protože když je
vaše pozornost někde jinde, může to být
nebezpečné.
Produktivita, resp. slovo produkt, je
definované ve slovníku jako výsledek
lidské činnosti. Ale do této kategorie
spadají také věci, které jsou i polovičaté,
protože i poloviční práce je nějaký
výsledek. Proto je důležité uvědomit si, co
je tím skutečným výsledkem.

A kdo je odpovědný za definování
výsledků pro jednotlivé lidi v týmu?
Je to práce šéfa. Pokud chcete mít
ve firmě produktivní lidi, musíte se naučit
správně definovat výsledky. Výsledek je
jednotný cíl, tzn. výsledek, který přináší
nějaký užitek. A čím přesněji lidem
definujete výsledek, tím spíše mají šanci
se k němu dostat.

Lidé

Je pozorovatelným faktem,
že produktivní firmu dělají
produktivní lidé. Když jsou lidé
produktivní, tak rychleji dosahují
výsledků.
Existují lidé, kteří mají přirozeně větší
schopnost věci tvořit, dotahovat,
vykonávat – jednoduše být aktivnější.
A právě takové lidi chcete v týmu. Toto
jsou lidé, kterým ukážete, kde je cíl a kde
je brána, a uvidíte, s jakou energií, vervou
a snahou se pustí do toho, aby ten gól
dali. A ať už jste šéf a máte takové lidi
v týmu, nebo jste součástí týmu, v němž
jsou stejní spoluhráči, vždy máte dobrý
pocit, když máte v týmu producenty.
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Jak být
produktivnější
Kdo by nechtěl být produktivnější? Myslím, že když se člověk
do něčeho pouští, tak chce, aby jeho práce byla efektivně hotová
a výsledky přišly velmi rychle. Faktem je, že někdy to jde lehce a jindy
to zase člověka dost potrápí. A s tím vším je spojeno několik záležitostí.

Producent je člověk, který přináší
hodnotné výsledky.
Je pravda, že sem tam se do týmu
dostane i kazič normy. To je člověk, který
má vysokou úroveň výsledků, ale někomu
to může vadit. Norma je 100 a on dělá
150. Každý skutečný týmový hráč je rád,
že má v týmu Messiho, který dokáže
dávat góly. A dobrý týmový hráč takové
lidi podporuje a vytváří jim lepší prostředí.
Tudíž je důležité dostat do týmu dobré,
produktivní lidi, kteří mají chuť a energii
se do toho zapojit. Jsou odhodlaní,
jsou schopni přinášet svými aktivitami
výsledky.
Obchodník například přijde ráno
do práce, telefonuje, sedne do auta,
jednoduše maká na tom,
aby v daný den měl
objednávky. Účetní
zpracuje uzávěrku
ještě před
termínem.
Asistentka
vezme
šéfův

kalendář a s chutí a energií ho naplní.
Trenér v posilovně, který svého svěřence
tlačí do dalších 3 opakování se slovy
„Pojď, to dáš!“. Toto jsou lidé, které chcete
mít v týmu. Ne každý fotbalový zápas
musí váš manšaft vyhrát, ale když do toho
dáte všechno a nevyhrajete, máte vždy
lepší pocit, než když do zápasu nejdete
naplno.

Know-how

Dá se říct, že na všechno existuje
nějaké know-how. Dobrá zpráva
je, že know-how nemusíte vyvíjet.
Protože trochu s nadsázkou řečeno, vše
už je vymyšlené. Jen to musíte někde
najít.

Téma

Když jsem začínal se svými obchodními
aktivitami, měl jsem jen snahu a díky ní
jsem měl nějaké výsledky. Ale v momentě,
kdy jsem se naučil, jak při obchodní
komunikaci správně klást otázky, kdy být
ticho, co kdy a jak říct, moje efektivita
vzrostla.
Zákazník například tvrdí, že jste drazí.
Zareagujete na to, že tomu rozumíte,
a zeptáte se ho, o kolik je to dražší,
než počítal. A když víte, že tento rozdíl
v ceně, který zákazníkovi překáží,
dokážete rozpočítat na drobné, nějaké
procento těchto situací budete zvládat
lépe. A tomu říkáme know-how.
Know-how se dá propracovat dvěma
způsoby. Zkušenostmi, tzn. když se
věnujete naplno něčemu více než 10 let,
tak mnohé věci odpozorujete. Nebo
rychlejší cestou – najdete někoho, kdo
tím procesem už prošel, a budete čerpat
z jeho vědomostí. Při učení postupů
mohou přijít reakce. Tyto reakce často
pocházejí ze školy. Protože mnohé věci,
které jste se ve škole naučili, jsou pro
váš praktický život úplně zbytečné. Co
například říkáte na Maxwellovu rovnici
elektromagnetického pole? Jak často ji

využíváte ve svém každodenním životě?
Jsou mnohem důležitější věci, třeba jak
se máte jako šéf bavit se svými lidmi,
kteří ztratili motivaci. Nebo když vytváříte
marketingový leták, je dobré vědět, že
nejdříve jím musíte přitáhnout pozornost
a až poté se zajímáte o obsah. A toto
všechno jsou věci, které jsou spojené
s praktickými postupy, které zrychlují
dosažení výsledků.

Reakce

Vždy, když budeš chtít vylézt
na větší kopec, než jsi zvyklý,
jsou s tím spojené obavy. Vždy, když
budeš chtít z týmu dostat lepší výsledek,
než je pro tým obvyklé, budou nějaké
reakce. Nechodíš například nikam běhat,
a přesto chceš uběhnout maraton. Je
málo pravděpodobné, že ho zaběhneš
napoprvé. Když se začneš věnovat sportu,
je dobré být připravený na reakce svého
těla a věnovat tomu dostatečný
čas – potom to zvládneš.
Když chcete, aby vaši obchodníci
udělali trojnásobný obrat za měsíc,
tak se musíte podívat na to, zda to
chtějí, jaké mají know-how, a když ho
začnete lidem vysvětlovat, mohou přijít
reakce. Například, že se jim nechce, že
to je zbytečné, že to stačí. Co jako šéf

uděláte? Musíte zanalyzovat důvod,
který člověka brzdí. Často je to o tom,
že tomu nerozumí. Takže obchodník
přichází z jednání a říká šéfovi: „Byli jsme
drazí.“ A šéf se ptá: „No a co jsi udělal?“
A obchodník řekne: „Co jsem měl udělat,
když jsme drazí? Dejme dolů ceny.“
Ve skutečnosti tento obchodník buď nemá
know-how na to, jak zvládnout situaci,
když zákazník řekne, že jsme drazí, anebo
se bál použít to, co měl napsané v popisu
práce nebo co slyšel od svého šéfa.
Když se bavím s lidmi, častokrát vědí, co
mají dělat, ale bojí se to udělat, protože
neumějí zvládat reakce na druhé straně.
A proč? Chybí jim dostatek pokusů danou
reakci zvládnout. Tréninkem to zlepšíte,
vytváříte danou schopnost v bezpečném
prostředí. A když to budete dělat
pravidelně, daná schopnost se u tohoto
člověka probudí. Jeho ochota pouštět se
do reakcí bude stále větší. Štěstí přeje
připraveným a na to, aby byl člověk
skutečně připravený, potřebuje věnovat
dost času a energie tréninkům. Trénink je
vědomé opakování čehokoliv za účelem
zlepšení. Když tedy budete vědomě
opakovat, co dělat, až zákazník řekne, že
jste drazí, a dané know-how dostanete
pod kůži, rychlejší výsledky v dané oblasti
budou automatické a přirozené.
>>>
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Vyhodnocování

Nemůžete zvyšovat produkci,
aniž byste zanalyzovali svoje
aktivity. Takže produktivita je vlastně
rychlost dosahování výsledků. Člověk
se pustí do obchodního jednání, sedí
s klientem 1,5 hodiny a ve finále má,
nebo nemá objednávku. A s objednávkou
i bez ní je praktické podívat se na to,
jak konkrétní jednání probíhalo. Když
budete hrát fotbal na vrcholové úrovni,
analyzujete poslední zápas. S dobrou
analýzou pak můžete dělat korekce.
Jakýkoliv profesionální sportovec věnuje
čas analýze svých aktivit. Dívá se
na životosprávu, vitamíny, regeneraci,
masáž, aktivity, výkon… A úspěch tvoří
souhra faktorů – když se všechny správně
sejdou, tak přichází vítězství. A čím vyšší
úrovně chcete dosáhnout, tím jemnější
detail musíte sledovat. Už to není o tom,
jestli se na zákazníka usmíváte, nebo
ne. Je to o tom, zda jste byli ticho, když
jste měli být ticho. Je to o tom, zda daná
otázka byla správně, trefně a vhodně
položená. A ne o tom, zda jste byli, nebo
nebyli na jednání.

Obchodník chodí na jednání a jeho
týdenní obrat je, dejme tomu,
100 tisíc Kč. Chcete, aby dělal 150 tisíc?
Podívejte se, jak dělá 100 tisíc,
a najděte rezervy. Častou chybou je, že
je „ukecaný jako rádio“ a má tendenci
klienta převálcovat námitkami. A někdy
postačí, aby se začal více ptát, zajímat se,
a zákazník objedná rychleji. Ale musíte
nejdříve zjistit, zda jen prezentuje, místo
aby se dotazoval. A jak to zjistíte? Tím, že
jeho schůzky zanalyzujete.
Buď má člověk schopnost
zdokumentovat svou obchodní
schůzku hned po jednání, zapíše vše
do nějaké aplikace a se svým šéfem to
na pravidelné bázi rozebere, anebo tu
schopnost nemá a pak je dobré, aby
s ním na jednání byl nějaký parťák.
Práce šéfa je analyzovat výkony
a výsledky podřízených, a aby to byl
schopný zanalyzovat, musí být součástí
toho procesu.
Proč někteří podřízení nechtějí, aby byl
jejich šéf přítomen na schůzce a následně
jim ji pomohl vyhodnotit? Obávají se
totiž, že odhalí jejich neefektivitu. Člověk,
který to myslí vážně, bude rád za to,
že se odhalí chyby, a tím se jeho práce
zefektivní. Člověk, kterému to je jedno,
nesnáší kontrolu.

Mít věci pod kontrolou je v podstatě
ochota a schopnost věci nastartovat,
někam je posunout, udělat změnu
a dosáhnout cíle, který jste si vytyčili.
Když se vám to podaří, máte to pod
kontrolou. Jednoduchý příklad je auto.
Sednete do auta, nastartujete, pohnete
se nějakým směrem, a když vidíte stopku,
stlačíte brzdový pedál a zastavíte. A to
vše se děje podle vašich představ. Je to
jednoduché, že? Ano, je to přirozené.
Faktem je, že když svoji úroveň jezdění
autem chcete posunout na profesionální
úroveň, tak musíte vyhodnocovat rychlost
zatáčky, posed a další faktory, které danou
schopnost řídit posunují. Je v podstatě
nemyslitelné, aby špičkového závodníka
Formule 1 nezajímalo, jak rychle vymění
v depu gumy, a to platí i pro obchodní
jednání.
Jednání nějak začne, má nějaký průběh
a nějak končí. A když se podíváte na to,
jak probíhalo, co jste říkali, respektive
neříkali, co se tam dělo nebo nedělo,
potom ty věci můžete zlepšovat. Aby
člověk dělal analýzu, vyhodnocoval
a následně korigoval své aktivity, musí být
pokorný. Pokora znamená dívat se s úctou
a respektem na svoje vlastní schopnosti.
Mít ambice je pěkné. Mít sebevědomí je
důležité, ale abyste se mohli zlepšit, musíte
nechat do svého života vstoupit pokoru.
Pokora není znehodnocování, je to víra
v to, že můžete dělat věci lépe. Bez pokory
neexistuje skutečný pokrok.

Text: Mgr. Martin Kolenička

Věřte tomu, že zanalyzování
businessu je pro každého šéfa životně
důležité. Když nevíte, co vaši lidé
dělají, nevíte, kde mají pozornost,
nedokážete změnit fokus. Když nevíte,
co člověk chce, těžko můžete zvýšit
jeho výkon. Na analýzu se používají
různé nástroje – kalendář, statistiky,
trendy, reporty aj. Hlavním důvodem

je zlepšení aktuálního stavu na základě
nového pozorování.
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12 způsobů zvyšování

Reference

produktivity práce
vedoucích pracovníků

Seminář určený pro majitele, výkonné ředitele a vedoucí pracovníky
firem, který odpoví na mnohé vaše otázky. Co šéf musí a co nesmí
dělat, aby ve firmě udržel schopné lidi? Stačí na to peníze? Jak
rozpoznat původce problémů ve firmě? Co udělat, abyste byli stále
efektivnější, lepší než včera? Třídenní seminář nabitý údaji ověřenými
několikaletou praxí již absolvovaly stovky manažerů. I vy si můžete
přečíst, jak jej hodnotí a co jim přinesl do života a do podnikání.
„Bylo to jako vždy velice nabité informacemi
a baví mě praktické postřehy, co člověk
může aplikovat hned do praxe.“
Jan Doležal,
jednatel Full Life Solutions Limited

„Velmi přínosný seminář. Vlastně jako
všechny od HCA. Dostal jsem odpovědi
na klíčovou otázku JAK, včetně příkladů
z praxe, a to i na můj konkrétní obor.“
Libor Kronek,
jednatel SHOPEA.CZ, s.r.o.

„Seminář byl pro mě jako prozření.
V podnikatelském životě je mnoho otázek
a dost často málo odpovědí. Odpovědi
chodí mnohdy jako zkušenost, a to
často jako zkušenost hořká. Dostal jsem
informace, ze kterých se mohu poučit
předtím, než udělám chybu. Tedy pracovat
preventivně. Nejsilnější myšlenka, kterou si
odnáším, je sepiš – nauč – dohlídej.“
Tomáš Suchomel,
výkonný ředitel VITOM Group

„Na semináři jsem získal funkční know-how a odnáším si s sebou několik tipů,
co můžu zlepšit. Vždy jsem chtěl budovat
ﬁrmu, ale až teď začínám chápat, co to
znamená a jak skutečně na to.“
Ondřej Svoboda,
jednatel Simple Lift s.r.o.

„Za 3 dny mě seminář velmi posunul
a rozhoupal k věcem, které jsem nebyla
schopna udělat několik let.“
Tereza Suchomelová,
manažerka SMS finance, a.s.

„Získal jsem know-how, jak vybudovat,
řídit a motivovat nejen obchodní
tým. Hned po semináři jsem začal
několik taktik používat a opravdu jsem
si oddechl. Mohu lépe spát, lidé vědí, co
od nich očekávám, dělají, co mají, a jsou
mnohem spokojenější.“
Vladan Hejnic,
jednatel Targito.com, s.r.o.

www.hcaczechia.cz/produktivita
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Zkušenosti našich klientů

Musíš se umět prodat,
když chceš získat
pozornost
Od deseti let chtěl mít svoji módní značku, nosit vlastní designové
oblečení – a tenhle dětský sen si splnil. Využil díry na trhu a šlápl
do toho. Karel „Charlie“ Šrámek (24 let), majitel módní značky
Fairytale, při svém podnikání využívá sociální sítě a pohybuje se
na nich jako ryba ve vodě.

Charlie, kdybys měl sám sebe
charakterizovat, co bys o sobě řekl?
Jsem člověk cílevědomý, striktní,
nekompromisní, rodinný a férový.
Jsi celkem aktivní a úspěšný
na sociálních sítích. Co pro Tebe tohle
online prostředí znamená?
Prostředek, jak se spojit s lidmi –
konkrétně s velkou masou lidí, abych jim
mohl předat svoji myšlenku, nějaký
nápad nebo jim něco prodat.
Jaké myšlenky s nimi chceš sdílet?
Hlavně chci, aby každý našel, co ho
baví. Aby byl pozitivní a nezabýval se
zbytečnostmi. Dnešní doba je hodně
o depresích.

A potom bych chtěl lidem ukázat, jak se
vyvíjela moje značka. Kolik práce bylo
zapotřebí, jak dělám sociální sítě od nuly –
aby věděli, že i kluk jako já se někam
dostal. Stačí jen makat. To je to hlavní, co
chci předat.
Youtubové duo Pimps tvoříš s Albertem
Batelym alias Albim, jste parťáci –
jak dlouho se znáte a co vám tato
spolupráce přináší?
Známe se odmala, od mých tří let,
takže je to vlastně už 21 let. Po škole
jsme se delší dobu neviděli a aktivně
jsme se začali bavit zase až v 18 letech.
Albi měl vášeň fotit, já jsem se tehdy
zabýval seberozvojem a chtěl jsem točit
videa. Oba jsme úplně jiní. Někomu je

sympatičtější on, někomu já, proto máme
úspěch. Já jsem takový více prodejce,
ten pracovitější, Albi je spíše kreativec,
svobodná duše. Říkáme tomu, že jeden
má sebereflexi a druhý sebejistotu.
Co je Tvůj hlavní business, který tě živí?
Určitě YouTube, vydělává mi peníze
a propagujeme tam své projekty. Ale
tento rok se chci přesunout ke své
módní značce. To mě baví. Každý rok
mám v hlavě dalších pět projektů, které
bych rád rozjel, ale není na to čas.

Když si najdeš člověka,
kterého spojíš se svou
značkou, funguje to mnohem
lépe než třeba billboard. Lidé
dají více na doporučení.

Můžeš YouTube nějak charakterizovat
pro podnikatele?
Na YouTube můžeš lépe zacílit reklamu.
Např. když prodáváš kosmetiku, tak
si najdeš influencera, který se zajímá
o kosmetiku a lidi ho sledují. Prostě
když si najdeš člověka, kterého spojíš
se značkou, funguje to mnohem lépe
než třeba billboard, je to něco mezi PPC
a našeptáváním z dřívější doby. Lidé dají
více na doporučení.
Pustil ses do světa módy, designového
oblečení. Co Tě k tomu vedlo?
Byla tady díra na trhu. Rád nosím
designové oblečení, a když jsem
začal dělat influencera, tak jsem také
začal dbát víc na to, co mám na sobě.
Pořizoval jsem si designové kousky
z Anglie, Nizozemska, Německa a lidé se
mě ptali, co to mám za věci… Díky tomu
jsem se začal dívat kolem sebe a zjistil
jsem, že tento módní styl u nás chybí.
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Co se týká YouTube a sociálních sítí,
každý tam chce být asi úspěšný. Proč se
to zrovna Tobě podařilo?
Děláme věci jinak. Většina lidí chce být
úspěšná, ale nemá nápad, jak prorazit.
Mají jen myšlenku, že to zkusí. My jsme
tam šli s tím, že budeme dobří. Ne, že to
zkusíme a uvidíme. Šli jsme do toho s tím,
že prorazíme. A to je rozdíl. Začali jsme
pro to dělat maximum. Inspirovali jsme
se od lidí z USA, kteří jsou v tom oboru
úspěšní. Dívali jsme se kolem sebe, co
tady chybí. Hledáš rok dva a pak najdeš
svůj autentický směr. Lidé chtějí uspět, ale
neumí se prodat. Musíš se umět prodat,
když chceš získat pozornost.
A co bylo u vás to „umět se prodat“?
Dělali jsme šílené věci, na které si nikdo
na netu netroufl. Hezky „klukovsky“
zpracované, bylo vidět, že je to autentické.
Zkrátka „blbosti“, které chtěl dělat každý,
když byl malý.
Například jsme nacpali celý kufr perníkem
na jezení. Veřejně jsme o tom mluvili,
nabízeli lidem, že máme v kufru perník,
zda nechtějí. A někdo to slyšel, myslel si,
že máme v autě opravdu pervitin (lidově
perník), a zavolal na nás policii. Policisté
přijeli, viděli to a zasmáli se. Sami si to
fotili, byli z toho nadšení. Takže se to
povedlo. Video má teď milion zhlédnutí.

Našimi klienty jsou lidé, kteří už nepatří
mezi teenagery. Kdybys měl doporučit
něco manažerům ve věku 40+, co by to
bylo?
Učte se, jak funguje dnešní doba. Je
hrozně rychlá.
Nutností je sledovat trendy na sociálních
sítích, protože každý měsíc se plno věcí
mění. Ráno se probereš a zjistíš, že
Instagram vypadá jinak. A musíš zjistit,
co se stalo nového, jak tě to ovlivní.
Vzhledem k tomu, že mě to živí, tak se tím
bavím a zabývám. V tomto směru je
potřeba mít know-how.

Kdybys měl porovnat LinkedIn,
Instagram, Facebook, Twitter a YouTube,
jaký je Tvůj pohled?
LinkedIn využiješ, když chceš někoho
přímo najít, na konkrétní pozici, nebo
o něm chceš něco zjistit. Je to spíš tvoje
CV. Ostatní sociální sítě zrcadlí spíš osobní
život. A když vidíš do osobního života, tak
ti to o lidech řekne mnohem víc.
Přes další platformy můžeš zasáhnout
širokou veřejnost, lidi, které bys normálně
svým podnikáním neoslovil.
Facebook je mrtvý. Zůstaly tam
spíš jen starší generace z toho
důvodu, že nemají rády
změnu. Mladší věkové
kategorie přešly
na Instagram nebo
Twitter.

Řekni nám něco o své značce. Čím chceš
prorazit?
V ČR už jsem prorazil, ve světě určitě
kalhotama. Vždy chci mít design
od nějakého designéra. Chci podpořit
lokální umělce. A vždy to chci vést nějakou
originální cestou, vše na míru.
Každá kolekce má jiný střih, jiný design.
Konkrétně chci prorazit originalitou
a experimentovat – to je v módě základ.
V HCA jsi absolvoval seminář 12
způsobů zvyšování produktivity práce
vedoucích pracovníků. Co sis odnesl?
Určitě postupy, jak expandovat, a na jaké
typy lidí si mám dávat pozor. Není to
ani tak o tom něco pochopit, jako spíše
sepsat si postup, jak se posouvat ve svém
životě a podnikání.

Šli jsme do toho s tím, že
budeme dobří. Ne, že to
zkusíme a uvidíme.

Foto: archiv Charlieho Šrámka

Jak dlouho podnikáš a jakých výsledků
jsi dosáhl?
Podnikám neoficiálně od 16 let, už tehdy
jsem dělal webové stránky a grafiku pro
různé firmy.
Nyní mě sleduje půl milionu lidí
na sociálních sítích a mám 130 tisíc lidí
na osobním profilu. U značky Fairytale
jsem měl obrat přes milion za rok a to
je pro mě v pořádku. To jsou pro mě
výsledky. Čísla jsou momentálně pro mě
výsledek.
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Dobre vyškolení
zamestnanci ani nevedia,
že sa niečo nedá zvládnuť
Poďme sa pozrieť, aký je „životný príbeh“ mnohých spoločností. Najprv
majiteľ vymyslí, čo sa bude robiť, potom založí ﬁrmu a dlhé roky pracuje,
drie a nespí. Nielenže mu narastá konto, ale tiež mu pribúdajú klienti,
počet zákaziek, adekvátne tomu aj počet reklamácií, inventúr, prijímacích
pohovorov, metrov štvorcových skladových zásob, komunikácií s úradmi
a tak ďalej. To sú tisíce situácií, ktoré musel majiteľ úspešne zvládnuť.
Dôkazom jeho schopností je to, že jeho ﬁrma dnes stojí a funguje. Mnohé
takto vymyslené postupy boli zaplatené množstvom potu a krvi, kým sa
zistilo, ktoré z nich sú tie správne. A preto sú veľmi cenné.

Uväznený vo vlastnej
ﬁrme
Viete si predstaviť, koľko takýchto
úspešných postupov má šéf v hlave
po dvadsiatich rokoch podnikania?
Veľmi veľa! Aj preto v očiach nových
zamestnancov niekedy vyzerá takýto
šéf ako vševediaci. Ale v skutočnosti je
to iba človek, ktorý už všeličo preskákal
a jednoducho si pamätá, ako sa veci riešia
správne.
A viete aj to, aké vetné spojenie bežný šéf
najviac neznáša? Je to niečo ako: „Šéfe, to
sa nedá!“, alebo: „Šéfe, to si mi neprikázal
urobiť!“ Ak toto musí počúvať veľmi
často, tak sa pre istotu ani nevzďaľuje
z pracoviska, aby mohol vždy poradiť
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alebo zasiahnuť, keby mal jeho nešťastný
podriadený pocit, že sa niečo „nedá“
urobiť. A tiež ak nechce, aby mu firma
skrachovala, musí byť stále na pracovisku,
lebo bez jeho rýchlej a správnej rady
podriadení nevedia adekvátne zareagovať
na vzniknuté situácie. Je tak pripútaný
k vlastnej firme okovami nevedomosti jeho
ľudí.
Preto prichádza etapa, v ktorej sa šéf
postupne pokúša delegovať prácu
na podriadených. Ako prvé deleguje
to, čo sa mu už nechce robiť osobne,
a často začne tým, že ľuďom povie, kým
sa vo firme stanú. „Jano, budeš vedúci
skladu, Peter, budeš skladník, Igor, budeš
montážnik,“ oznámi svojim nástupcom.
Dohodne s nimi plat a podmienky a potom
začne narážať na neuveriteľné problémy.

Jeho nástupcovia tú prácu robia horšie
ako on. Všetko neustále menia, majú nižšiu
výkonnosť, vyrábajú zmätok a do firmy
prúdia reklamácie. Hrôza!

Schopný človek sa učí
neustále
Pohotový šéf rýchlo uhasí vzniknuté
problémy, oželie škody a uvedomí si, že by
mal ľuďom lepšie povedať, čo majú robiť.
Tak sa s nimi posadí a začne im trpezlivo
všetko vysvetľovať. Zamestnanci pozorne
počúvajú, uznanlivo a s porozumením
prikyvujú a súhlasia. Na druhý deň šéf vidí,
že napriek ich chápavým výrazom opäť
všetko robia po svojom a problémy vôbec
nezmizli. Z toho plynie prvé ponaučenie:
iba ústne podanie technológie firmy a jej
pracovných postupov nestačí. Chráňte
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nebudú vedieť vysvetliť, môžete si
byť istí, že niečo nepochopili. Majte
preto vždy poruke najlepšieho priateľa
manažéra: slovník spisovného jazyka.

Nebuďte len
teoretik
Iba teoretické vzdelávanie nestačí:
aby bolo kompletné, musíte ľuďom
dať možnosť si vyskúšať, ohmatať,
natrénovať, doslova sa „zahryznúť“
do študovanej látky. Ako by sa vám
páčilo, keby ste mali ísť šoférovať iba
po teoretických hodinách v autoškole?
Nikdy by ste si za volant ani nesadli!
Ľudia majú prirodzený rešpekt, ba až
strach voči niečomu, s čím si nie sú
„blízki“. Dopĺňajte preto vzdelávanie
veľkým množstvom praktických častí,
kde sa ľudia budú môcť priamo stretnúť
so študovanou látkou.

Dávkujte vedomosti
v primeranej miere
Poslednou ingredienciou úspechu
firemného vzdelávania je nerobiť ho celé
naraz. Múdry šéf by svojho zamestnanca
preškoľoval v nácviku danej činnosti krok
za krokom. Keď to robíte inak, riskujete,
že vaši zamestnanci budú zmätení,
frustrovaní až zúfalí a nebudú schopní
školenie dokončiť. Dávkujte vedomosti
a na vyššiu úroveň sa posúvajte iba
po tom, čo je nižšia plne zvládnutá.

preto svoju firmu tým, že všetky smernice,
pracovné postupy a techniky spíšete
na papier. Budete ich tak môcť archivovať,
odovzdať vašim nástupcom a overovať
ich dodržiavanie. Spísanie smerníc
možno zaberie istý čas na začiatku,
ale ušetrí vám ho neporovnateľne viac
v budúcnosti.

Nepochopiteľné
postupy majú vždy
svoju príčinu
Najväčším nepriateľom firiem nie sú
zahraničné reťazce, pomalé súdy ani
vysoké dane. Je ním nepochopené
slovo! Boli by ste šokovaní, koľkým
všedným, každodenným slovám sa
bežne nerozumie – o cudzích slovách
ani nehovoriac. Následkom toho bývajú

prekrútené, nepochopiteľné a niekedy
až šialené „postupy“ alebo „vylepšenia“,
ktoré sú na hony vzdialené od toho, čo
šéf chcel. Preto sa vždy na sto percent
uistite, že vaše smernice, v ktorých ľudí
vzdelávate, 1) obsahujú také slová,
ktorým zamestnanci ľahko porozumejú,
a 2) zabezpečte dôkladnú kontrolu toho,
že im porozumeli.

Školenie zamestnancov má veľké
výhody pre nich aj pre firmu. Schopní
pracovníci majú vyšší výkon a tým pádom
aj vyššie výsledky a vyšší plat. Na druhej
strane, šéf si môže dovoliť dať im viac
slobody v rozhodovaní a skutočne
delegovať jednotlivé činnosti. Vo firme
zavládne atmosféra väčšej pohody
a uvoľnenia, lebo každý vie, čo má robiť,
a ťahá za jeden povraz. Z celého srdca
vám odporúčam ju zažiť!
Autor: Ing. Ladislav Pavlík, HCA Slovakia

Ako túto kontrolu vykonať? Jednoducho:
nechajte zamestnancov urobiť to, čo
sa v smernici píše. Ak v nej niečomu
nerozumeli, nebudú to schopní urobiť.
Pokiaľ praktický test nie je možné
vykonať priamo na mieste, nechajte
ich, aby vám smernicu nahlas prečítali
a vlastnými slovami opísali, čo podľa
nej majú robiť. Ak sa pri čítaní nahlas
na niektorej pasáži zaseknú alebo ju
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Pohledem odborníka ze zahraničí

Řada firem vlivem pandemie
hodně utrpěla, ale některé
z nich přežily, a dokonce se
staly silnějšími. A je tomu
tak na celém světě. My sami
jsme součástí mezinárodní
sítě škol HCA a sdílíme
zkušenosti z různých koutů
naší zeměkoule. HCA Tchaj-wan
aktuálně velmi expanduje,
a proto jsme oslovili jejího
majitele, aby se i s vámi podělil
o analýzu, která se dotýká
aktuální situace a jejich klientů.

Zkušenosti HCA Tchaj-wan: Může váš
business růst navzdory nástrahám doby?
Další z našich nejlepších klientů,
kadeřnický salon Moon Shadow, měl
být stejně jako ostatní v tomto oboru
pandemií těžce zasažen. Nestalo se. Díky
tomu, že cíle a účel firmy už byly hluboce
zakořeněny v srdci každého zaměstnance,
všichni věnovali pozornost vytváření
řešení pro své zákazníky.

V první řadě se odmítli stát oběťmi
situace.
Tato skupina podnikatelů jsou odborníci
s přesvědčením: Můžeme s tím něco udělat!
A odmítají pasivní postoj: Vyčkáme a něco
uděláme, až epidemie skončí. Místo toho
přemýšlejí takto: Co bychom teď hned mohli
udělat pro naše klienty, zaměstnance, nebo
dokonce celou komunitu?
Jako příklad si vezměte realitní kancelář Wu-Tai, jednoho z našich nejlepších klientů, kteří
implementují nástroje managementu LRH
již více než 10 let. Odvedli skvělou práci
s aplikací administrativní technologie LRH.
Když tedy pandemie udeřila, ve firmě
nedošlo k žádné panice ani obavám.
Mají dostatek rezerv na nouzové situace
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a zároveň mají také výbornou týmovou
morálku. Všichni jsou na stejné lodi
a přemýšlejí o řešeních a o tom, co dalšího
by mohli pro zákazníky vytvořit.
Nasadili si respirátory a chodili mezi místní
lidi, kde pomáhali s dezinfekcí, měřením
teploty atd. Tyto dobré skutky jim udělaly
dobré jméno mezi lidmi v oblasti, kde firma
působí. Následně během tohoto období
získali několik zakázek právě díky skvělým
vztahům s veřejností, které si vybudovali.

Zadruhé prosazují „cíle a účel“
a přikládají jim velkou důležitost.
Cíle a účel jsou velmi důležitými
nástroji managementu. Jsou na vrcholu
administrativní škály, ale jejich hodnota
je světu jen málo známá. Mnoho lidí si
myslí, že je to jen něco, co vypadá dobře
napsané na papíře nebo pověšené na zdi,
což je ve skutečnosti obrovská škoda.
Jsou to přitom nesmírně silné nástroje pro
management!

Evan Yang

Majitel společnosti HCA Tchaj-wan
Společnost založil v roce 2003
jako první HCA v Asii. Přináší
Hubbard Management System
do světa podnikání. Pořádá kurzy
HCA, tisíce seminářů a workshopů
pro vedoucí pracovníky a od roku
2017 se zaměřuje zejména
na školení majitelů firem.
Za poslední 3 roky HCA Tchaj-wan
zvýšila trojnásobně své příjmy
a hodnotu dodaných služeb.

Foto: archiv HCA Tchaj-wan

Mezi našimi klienty jsme pečlivě
sledovali vlastníky firem, které navzdory
všeobecnému trendu krizi ustály, nebo
dokonce rostly, a zjistili jsme, že mají dvě
věci společné.

Celý tým přinesl spoustu skvělých
nápadů, například: „naučíme klienty, jak si
vlasy upravit doma prostřednictvím videí“,
„jak si udělat konkrétní účesy“, a dokonce
„dodáme kadeřníka až k vám do domu“.
Zaměstnanci jsou hrdí na to, že jsou
součástí této firmy. Cítí se skvěle, když
pomáhají svým zákazníkům „mít krásný
život, zdraví a sebevědomí“.

Pozvánka

24. 9.
2021

Využijte této jedinečné příležitosti a zúčastněte se i spolu
s dalšími klíčovými lidmi z vaší firmy.
Objednejte si skupinovou vstupenku za zvýhodněnou
cenu ještě dnes.

Zveme vás na historicky první
business konferenci HCA Czechia!

„Jak připravit firmu na nejbližších 5 let“

24. 9. 2021 v hotelu D1 v Ostrovačicích (9:00–18:00)
Uslyšíte:
3 unikátní přednášky od lídrů v oboru,
s funkčním know-how, jak vytvořit úspěšnou
budoucnost firmy.
3 inspirující příběhy a vlastní zkušenosti od úspěšných
podnikatelů, které jim pomohly dosáhnout prosperity
a expanze.

Navíc získáte:
Nové obchodní kontakty a možnost propojit se
s dalšími podnikateli a manažery.
Čerstvý elán, chuť a motivaci do práce.
Zážitek z příjemně stráveného dne v krásném,
moderním prostředí, obklopeni přáteli a známými.

Řečníci:
Martin Kolenička, majitel HCA Czechia
Marek Kaleta, majitel firmy ENERGY REVOLUTION s.r.o.
Miroslav Ostrý, statutární ředitel v KSK Precise Motion, a.s.
Charlie Šrámek, majitel módní značky Fairytale
Ladislav Pavlík, majitel HCA Slovakia
Heimo Bucerius, majitel firmy Konzept+Grundbesitz GmbH

Využijte této jedinečné příležitosti a zúčastněte se
i spolu s dalšími klíčovými lidmi z vaší firmy.
Objednejte si skupinovou vstupenku
za zvýhodněnou cenu ještě dnes.

www.hcabrno.cz
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Spolupráce

I vašim blízkým může
pomoci know-how HCA
– řekněte jim o nás!
Náš obchodní tým působí aktuálně v Brně, v Praze a v Ostravě. Jsme zvyklí se potkávat
osobně, v případě potřeby vedeme i online schůzky.
Každý týden mají naši obchodní poradci desítky setkání s klienty po celé ČR a mnozí
z nich jsou obchodní partneři či známí našich stávajících zákazníků, kteří nám tyto
kontakty předali jako doporučení. Za to vám – našim zákazníkům – velmi děkujeme.
Této důvěry si moc vážíme a děláme vše pro to, abychom vás nezklamali.
Máte i vy ve svém okolí někoho, komu bychom mohli pomoci s organizací firmy,
zvýšením produktivity podřízených, zefektivněním obchodního týmu či osobnostním
rozvojem?
Pokud ANO, děkujeme za doporučení.
P.S. Chcete nám kontakty předávat pravidelně? A stát se „tipařem“ či externím
obchodníkem HCA? Ozvěte se nám! Rádi s vámi probereme možnosti spolupráce.
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Kontakt můžete předat přímo
svému poradci pro vzdělávání
z HCA nebo jej zaslat na naše
marketingové oddělení:

marketing@hcaczechia.cz
+420 734 200 233
Obratem domluvíme schůzku
a co nejdříve ji zrealizujeme.

Ze života firmy

Jsme vidět,
sportujeme, trénujeme,
vyhráváme
I tento rok je na události v HCA velmi
bohatý. Ceníme si prvního místa v expanzní
hře, při níž jsme se utkali se všemi týmy
HCA z celého světa, dále jsme se zviditelnili
na motivační konferenci a zakopali si se
svými klienty na Memoriálu Bohouše
Nováčka. A také nás těší váš zájem
o komunikační trénink, který letos proběhl
hned ve dvou termínech.

Motivační přednáška
Martin Kolenička, výkonný ředitel HCA, vystoupil 27. 3. 2021
jako jeden z řečníků na Motivační konferenci Double spolu
s dalšími přednášejícími, mezi kterými nechyběli např. Attila
Végh, Suvereno, Karolína Kopincová, Charlie Šrámek, Ondřej
Masný, Jakub Gavlík, Tereza Suchomelová, Ondřej a Michal
Smejkalovi, Jan Matyásko, Jan Denner a samozřejmě ani
pořadatel Marek „Marcus“ Kaleta. Kvůli covidovým omezením
se celá tato akce vysílala živě online. Nechyběl však opět náš
HCA stánek s inspirací a občerstvením.

Náš stánek HCA a kolegové

Fotbalový tým HCA
Máme v týmu sportovce! Naši obchodníci se 24. 7. 2021
zúčastnili spolu s některými z klientů HCA Memoriálu
Bohouše Nováčka v malé kopané. Skvěle si to užili a společně
si zasportovali!

Mezinárodní expanzní hra
Každý rok se účastníme mezinárodní expanzní hry, kterou
hrajeme se všemi týmy HCA po celém světě. Každý týden tak
soutěžíme např. s Ekvádorem, Venezuelou, Tchaj-wanem, Itálií,
USA, Slovenskem atd.
A právě za rok 2020–2021 jsme tuto soutěž vyhráli! Obdrželi
jsme ocenění od HCA International za 1. místo.
Děkujeme tímto všem našim klientům, partnerům
a spolupracovníkům za podporu a spolupráci!

Komunikační trénink
„Komunikační trénink vyšší školy“ – tzv. TRka – je jeden
z nejnáročnějších, zato nejpřínosnějších kurzů, které v HCA
pořádáme. Trvá celkem 8 dnů a probíhá vždy na začátku
každého roku. Letos byl o tento trénink ale takový zájem, že
jsme v létě uspořádali ještě jeden. Proběhl tak celkem ve dvou
termínech.
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způsobů zvyšování
produktivity práce
vedoucích pracovníků

Potřebujete:
Zefektivnit své podřízené?
Přivést svůj tým k vyšší produktivitě?
Zvýšit zodpovědnost svých lidí?
Ujasnit si práci šéfa a majitele firmy?
Vytvořit organizační strukturu firmy?
Sepsat pracovní postupy a směrnice pro klíčové zaměstnance?
Získat více času a zbavit se stresu?

Pokud ANO, tak přijďte na tento třídenní praktický seminář.
Získáte nejen know-how, jak zvýšit svou
produktivitu, ale natrénujete si zvládání
konkrétních situací i problematických
zaměstnanců. Budete umět situace
správně řešit v praxi, a hlavně účinně
předcházet problémům.

Rezervujte si místo
na příští termín!
www.hcaczechia.cz/produktivita

Lektor: Martin Kolenička

