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ROZSVIŤTE SVOJE 

PODNIKÁNÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Neselhal jsem 10 000krát. 

Našel jsem 10 000 způsobů, které nefungují.“ 

 

Thomas Alva Edison 
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Úvod 
 

 

Tato kniha vznikla díky mým inspirativním klientům. 

 

O tom, že napíšu knihu jsem snil od základní školy. Miloval jsem příběhy a v těch jsem tak trošku žil. 

Tehdy se mi smáli, jelikož moje „slohovky“ nepatřily k nezapomenutelným výtvorům.  

Ale. 

Díky podpoře mých rodičů, jsem si šel tak trošku svou cestou. Táta mě inspiroval svou prací a chtěl 

jsem být jako on. Bavila mě technika a tam jsem psát nepotřeboval. 

Děkuji rodičům, že mě respektovali a nenutili mě být dokonalý ve „slohovkách“ – v tom co mi nešlo 

a umožnili mi, realizovat se v tom, co mě bavilo. 

 

První úspěch s psaním jsem zažil jako předseda představenstva firmy ElektroMAR, kdy jsem napsal 

a vytvořil výroční zprávu, která skončila na 3. místě v soutěži výročních zpráv. To víte, že jsem si 

tehdy vzpomněl na „kecy“ ve škole, jak neumím psát. Holt učitelé se mýlili.  
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O tom, že napíšu knihu mluvím velmi často. Mí klienti se mě ptají na workshopech, kde najdou to, 

co jim vyprávím o podnikání a managementu. 

Většinou říkám nikde. Protože to jsou moje autentické zážitky z podnikání, které jsem přetvořil do 

jednoduchý systému. Ano, jsem systémový člověk. Mám rád systémy, standardy. „Tak kdy ta kniha 

vyjde?“ se ptají klienti. 

Říkám: „Brzy“  

Víte, jak trvá brzy? 

Několik let. 

 

A proč? Protože chci být perfektní, potřebuji na to vhodný čas. A nenastavil jsem si SMARTEEST+ 
CÍLE!!! (znáte tu o kovářově kobyle …?). Byly jiné priority. 
Mezitím napsala knihu (Neštěstí ve štěstí) moje dcera Míša. Nečekala na perfektní podmínky. Psala 

ji ve škole pod lavicí do telefonu. Trošku to zaskřípalo v nudných předmětech. A knihu vydala v 15 

letech. 

To byl silný kopanec do hlavy, abych se zamyslel. 

Ale nic jsem neudělal. Byly jiné priority. 

Udělala moje žena. Napsala knihu (Cesta k mé duši). 

 

Chtěl jsem napsat komplexní knihu o podnikání a lidech v podnikání, o mých zkušenostech 

z podnikání a úspěších mých klientů. To by trvalo ještě několik let. 

Dnes držíte v ruce výtisk knihy SMARTEEST+ CÍLE. 

 

Není to komplexní kniha. Je to jen část mozaiky, kterou chci předat. Je to kniha, která bourá zajeté 

programy a ukazuje novou cestu nejen k plnění cílů, ale taky k větší spokojenosti a rovnováze 

v životě i podnikání. 

 

Za mě je to klíč k úspěšnému životu. 

Jsem rád, že mohu vypustit tento první střípek z mé mozaiky produktivního podnikání. 

Děkuji manželce Káji a dětem Míši a Adamovi, kteří mě „koučovali“ k tomu, abych se osvobodil 

z pout dokonalosti a vypustil to, co lidem ukáže nové možnosti na jejich cestě životem a podnikáním. 

 
 
  

https://www.nestestivestesti.cz/
https://cestakmedusi.cz/
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Na to, jaká je kniha  
SMARTEEST+ CÍLE  
jsem se zeptal svého kolegy: 
 

 

 

Když v roce 1981 Georg T. Doran „vymyslel“ a publikoval podmínku SMART pro stanovení cílů, ke 

zvýšení pravděpodobnosti jejich úspěšného dosažení, sám předpokládal, že je poplatná podmínkám 

tehdejší doby, požadavkům ve firmách a tehdejšímu převažujícímu stylu řízení. Jsme o 40 let dále. 

Vyvíjí se technologie, na vzestupu je všímavost k emocím, společnost je zahalena do sítě sdílení, 

pečlivěji se sledují společenské dopady různých aktivit... Důležitost cílů se rozhodně nezmenšila a z 

vlastní zkušenosti v organizacích vím, že jsou stále konkurenční hranou i díky svému srozumitelnému 

nastavení. Ke SMART přibyla v průběhu doby další řada akronymů a slovních hříček. Mám neodbytný 

pocit, že ve většině případů jde spíše o trumfování se ve slovních hříčkách než o komplexní chápání 

cílů. V případě SMARTEEST+ je to jinak. Není to laciná zkratka nejchytřejšího (smartest) cíle. Je to 

něco víc, v pozitivním slova smyslu (+). Tomáš Gřešek ve svém e-booku prostřednictvím konceptu 

SMARTEEST+ cílů reflektuje a srozumitelným způsobem se spoustou „zastavení se“ a přemýšlení 

podává ucelený pohled na stanovení cílů v širších souvislostech a pro současnou dobu. Není to 

koncept jednoduchý a automatický. Pokud někdo vzdal SMART při stanovení cíle, pravděpodobně 

se s vervou nepustí do SMARTEEST+. Je to však přístup komplexnější, uvědomělejší i zábavnější. 

Dává možnost sebereflexe i ve zdánlivě prostém aktu stanovení cíle. Proto e-kniha rozhodně stojí 

za přečtení, minimálně ze tří důvodů. 1. Pro inspiraci, pokud máte (ještě) obavy pustit se do změny 

v přístupu k cílům. 2. Pro praktickou aplikaci a vyzkoušení, jak vám metoda/přístup SMARTEEST+ 

bude fungovat a vyhovovat. 3. Protože Tomáš je zkušený lektor a poradce z praxe. Dlouhá léta vidí, 

sleduje a pozitivně ovlivňuje reálnou práci, změny a produktivitu přímo ve firmách. Dejte si tedy cíl 

e-book prostudovat, ne pouze přečíst a pusťte se do svého vlastního SMARTEEST+ díla. 

 

 

 
 
Ing. Libor Friedel, MBA 
konzultant, kouč a lektor, od roku 1996 
www.liborfriedel.cz 
 
  

https://www.liborfriedel.cz/
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Pracujte chytřeji. 
 

Buďte produktivnější.   
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Řada lidí a firem dnes touží po úspěchu. Každý si však pod tímto pojmem může představit něco 

jiného. Někdo vidí úspěch v olympijské medaili, jiný v narození dítěte. Pro někoho toto slovo může 

znamenat také „dobrou práci“, pochvalu od šéfa či splněný termín projektu. 

 

Většina z nás má však úspěch spojený s faktem, že se něco v našem životě naplnilo. Úspěch rovná 

se splněný cíl nebo naplněný sen. Při naplnění snu prožíváme radost, štěstí, zároveň jsme nadšení 

a pobavení. Nutno zmínit, že žijeme v době orientované na výkon, výsledek a úkoly – tedy na cíl. 

 

Jak správně nastavit cíle a úkoly tak, abychom zažívali úspěchy a tak se i cítili? 

Pracujete s cíli? Zadáváte, nebo dostáváte úkoly? Je pro vás cesta více než cíl? Nebo to vidíte 
opačně? 
Jste spokojení? Jste efektivní? 

 

„Opravdu zásadní je si uvědomit, že cíl bez cesty neexistuje, stejně jako neexistuje 

cesta bez cíle.“ 

 

Cíle jsou velmi důležité. Když jich dosáhneme, vnímáme tento fakt jako úspěch. 

Dovolím si parafrázovat Einsteinův citát: „Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost  

tě dostane, kam chceš.“  
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Podobné je to s cíli.  

Dobré nastavení je předpokladem pro jejich dosažení. 

 

Inspirace vám ukáže zcela nové možnosti. Člověk může dosáhnout všeho, co si dokáže představit. 

Fantazie je naše síla, potenciál, cesta k nekonečným možnostem. 

 

Vzpomeňme si na Julese Verna či Leonarda da Vinciho. Tito lidé předběhli dobu díky své nekonečné 

fantazii. Létající stroje, ponorky, podmořská města a další nápady byly z pohledu většiny lidí žijící 

v dané době jen „nesmysly“. Pohlíželi na tyto nápady jako na nereálný výplod fantazie bláznů. Tito 

vynálezci ovšem měli pouze nekonečnou fantazii a odvahu se o nápady podělit se zbytkem světa. Co 

z toho vyplývá? Pro náš rozvoj je fantazie velmi důležitá. 

 

Řada lidí v současnosti tvrdí, že cíle jsou tím nejdůležitějším bodem na cestě k úspěchu. Je to však 

pravda?  

Osobně se domnívám, že při dosahování úspěchů jde spíše o propojení cesty a cílů. O transformaci 

naších vizí do reality a následně do života. K tomu dochází za pomoci cílů. Ty jsou tedy prostředkem, 

nikoli smyslem (cílem). 

 

Kdyby například Kolumbus naplnil účel své plavby, doplul by do Indie a Amerika by nám zůstala 

skryta.   

Tento kontinent tedy objevil jen díky tomu, že plul a věřil, že objeví nový svět, o kterém tolik snil. 

Kolumbus měl otevřenu mysl. Věřil v sebe, ve své sny a ideály. 

Měl obrovskou touhu něco dokázat. 

 

Inspirace nám může ukázat náš nekonečný potenciál a nové možnosti. 

Jak však nastavit správné cíle, abychom mohli naplnit náš nový potenciál a být úspěšní (žít s radostí)? 

Domnívám se, že cíle a inspirace představují nerozlučnou dvojici. 

 

„Pokud žijeme jen inspirací, velmi pravděpodobně nemáme výsledky.  

Ty samy nepřijdou. 

Pokud se naopak zaměřujeme jen na cíle, máme sice výsledky, ale ty nás nemusí 

uspokojovat. Využíváme jen omezený potenciál a můžeme tak mít pocit, že se nám 

náš byznys, život, práce či vztahy nenaplňují podle našich představ. Nedostavuje  

se vytoužený pocit nekonečného štěstí a radosti.“ 
 

Současná doba představuje ideální období pro naši transformaci. Můžeme snadno využít 

potenciálu naší fantazie. Naplnění našich vizí pak můžeme podpořit efektivně stanovenými cíli. 

Využíváme však naplno potenciálu dnešní doby? Nebo spíše setrváváme v zajetých kolejích  

a systémech přesvědčení? 
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„V hlavě máme mozek, jenž je rozdělen na dvě hemisféry. Levá je zaměřená na cíle, 

detaily a logiku. Pravá pak na kreativitu, vnímání celku a také na emoce. Když  

se zaměřujeme jen na cíle, pracuje pouze levá polovina mozku. Není to škoda?“  

 

Když budeme využívat obě hemisféry, budeme vnímat situace – všímat si kontextu i detailů. 

Uvidíme logické kroky k cíli a zároveň budou emoce našim hnacím motorem k dosažení naší 

představy o naplnění cíle. Budeme jednat v souladu s naším přirozeným potenciálem. 

 

Pod tlakem přetrvávajících okolností dnešní doby se většinou zaměřujeme jen na dosahování cílů. 

Někdy se na ně zaměřujeme tak moc, že ani nemáme čas si tyto cíle definovat. Jsme posedlí plněním 

úkolů a rychlými výsledky. Snažíme se naplňovat očekávání našeho okolí – nevíme však přesně, jaká 

jejich očekávání jsou. 

 

Dnešní doba je velmi uspěchaná. Jsme neustále pod tlaky termínů. Vrháme se na plnění úkolů a cílů 

bez toho, abychom si nejdříve objasnili zadání. Na něčem pracujeme a zároveň nevíme, jestli je daný 

úkol důležitý a zda je vůbec nutné jej realizovat.  

 

Nevíme, proč na úkolu pracujeme, jaký je smysl a kontext naší práce. Nevíme co se stane, když 

zadání nesplníme. A taktéž nevíme, jakou přidanou hodnotu splnění úkolu přinese. 

 

„Smysluplný cíl a smysluplná práce musejí přinášet přidanou hodnotu pro 

zákazníka, pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance (princip 3xZ). Tato podstata 

pomáhá k dosažení efektivity v životě, práci i podnikání.“ 

 

Já jsem se mnohé naučil již v dětství – od svého dědy. Ten žil svůj život v souladu s přírodou  

a s univerzálními principy. Děda byl stolař a tak trošku Ferda Mravenec – rozuměl spoustě věcí  

a mnohému mě naučil. Jako malý kluk jsem s ním trávil hodně času a rád mu pomáhal.  

 

Děda mi vždycky zdůrazňoval, že se musím zamyslet nad tím, co chci dělat, nad smyslem svého 

života a na mé roli v tomto světě. Hodně jsme spolu filozofovali. Při práci doslova říkal, že si musím 

vytvořit konkrétní představu, jak bude nábytek v daném domě vypadat. Je třeba vědět, pro koho  

je daná skříň vyráběna – jak ji bude tato osoba používat, jakým způsobem s ní bude zacházet? 

 

Vzpomínám si na jednu konkrétní historku. Děda navrhoval kuchyň pro jednu paní. Řešil, kde bude 

jaká skříňka, kam se dá dřez, kde se budou nacházet kamna.  

Když mluvil o dřezu, říkal mi, že ideální je umístění pod oknem. Na otázku „Proč?“ mi odpověděl,  

že díky tomu se bude moci tato paní během mytí nádobí dívat na krásnou zahradu. Práci, která 

většinu lidí nebaví, si tak zpříjemní pohledem na zahrádku. Děda o všem přemýšlel v souvislostech. 

Velmi mě tím inspiroval a vzpomínám na něj dodnes. 
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Při vytyčování cíle bychom se nad ním měli tedy nejprve pořádně zamyslet, než budeme pracovat 

na jeho dosahování. Měli bychom si uvědomit, proč jej chceme dosáhnout. Také si představit, jakou 

podobu by měl mít výsledek. Zároveň bychom však neměli zapomínat i na očekávání okolí. Je třeba 

se však zaměřit na jejich reálné představy, nikoli jen na naše domněnky. 

 

Totéž platí u úkolů.   
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Pokud chceme mít efektivně nastavené cíle, je vhodné, aby byly SMARTEEST+. 

 

Co to znamená?  

 

S – SPECIFICKÝ 

M – MĚŘITELNÝ  

A – AKCEPTOVATELNÝ 

R – REÁLNÝ  

T – TRASOVATELNÝ – TERMÍNOVANÝ  

E – EKONOMICKÝ 

E – EMOCIONÁLNÍ 

S – SOCIÁLNÍ 

T – TECHNOLOGICKÝ 

+  – POZITIVNÍ 

 

Jednotlivé principy si podrobněji probereme. 

 

Cíle by měly být SMARTEEST+. 
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JAK SPECIFIKOVAT CÍLE?     
 

 

Cíl by měl být přiměřeně specifikovaný. To znamená, že se dá charakterizovat jako definovaný, 

popsaný a konkrétní. 

Dosáhnout můžeme všeho, co jsme schopni si představit. U specifikace je důležité zapojit všechny 

smysly. 

 

Ke specifikaci a popisu cíle lze přistupovat různými způsoby. Někdo se zaměřuje na popis – na tvary, 

složení, barvy, detaily. Pro jiného je naopak primární vztah k danému cíli. Tento člověk pak přemýšlí 

například o tom, co se mu osobně bude líbit a s čím bude spokojený. Uvažuje také nad tím, co v něm 

vyvolá pocit spokojenosti a jaké budou jeho pocity, až cíle dosáhne.  

 

Velmi důležitou roli může hrát při specifikaci cíle například čich.  

Pokud budete provozovat kavárnu, budete se snažit o to, aby se u vás lidé cítili dobře. Když do vaší 

kavárny vstoupí zákazník a ihned ucítí kouř z cigaret, nejspíše to pro něj nebude motivací k tomu, 

aby ochutnal vaši báječnou voňavou kávu.  Ale když člověk po vstupu ucítí vůni čerstvě upražené 

kávy? S největší pravděpodobností si ji objedná, a to i v případě, že do kavárny původně přišel  

jen na zákusek. A co více – zákazník pak pravděpodobně odejde z kavárny s dobrým pocitem 

způsobeným voňavou kávou, výborným zákuskem a usměvavou obsluhou. To ho pravděpodobně 

přiměje se do vaší kavárny vrátit. 
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Uvedu i opačný příklad. Ve strojírenské firmě jsme se zaměřili na zefektivňování procesů. Lidé v této 

organizaci svačili přímo na pracovišti. Když jste ovšem vstoupili na lakovnu, hned vás omámil zápach 

výparů a ve vzduchu se vznášela podivná mlha. Lidé pak v tomto prostředí nejenom pracovali,  

ale i jedli. Když jsme pak s majitelem řešili zvýšení produktivity, snažili jsme se mu vysvětlit, že musí 

vytvořit lidem vhodné podmínky pro zlepšování, k čemuž patří i vhodné zázemí. Nechtěl o tom vůbec 

slyšet. Tak jsem použil malou fintu.  

Pozval jsem ho na kávu. Následně jsme šli do zmíněné lakovny – pod záminkou, že mu potřebuji 

něco ukázat. Když jsme vešli, zrovna probíhala svačina. Majitel se zhrozil a nebyl ochoten kávu pít. 

Jako důvod samozřejmě uvedl nepříjemný zápach. 

Celou situaci jsme pak prodiskutovali a on si uvědomil, že je třeba něco změnit. Zainvestoval  

do jídelny a umožnil zaměstnancům stravovat se v lepším prostředí.  

Tento příběh má alespoň částečně pozitivní výsledek. Bohužel však vždy nemá majitel (či manažer) 

pro potřeby zaměstnanců pochopení. 

 

Správná specifikace je také velmi důležitá pro správné definování dalších atributů, například 

měřitelnosti.  

 

Může však velmi často souviset i s osobní prestiží a image. Právě ty jsou dnes pro řadu lidí velmi 

důležité, ačkoli pro každého člověka může být jejich symbolem něco jiného. Pro někoho je to jeho 

auto, pro jiného oblečení, stejně tak se však může jednat o výši bankovního konta.  

 

 

Nyní si na příkladu ukážeme, jak lze specifikovat cíl v osobním životě. 

Představme si, že si chceme pořídit nové auto. Jak budeme auto specifikovat? 

 

Někdo může říci jen to, že chce nové auto. 

Stačí to? Jistě že ne! 

  

Bude to auto osobní nebo nákladní? 

Bude sportovní nebo terénní? 

Bude modré nebo zelené? 

Bude rychlé nebo pomalé? 

Jaké bude mít sedačky? 

Bude mít automatickou převodovku? 

Bude bezúdržbové? 

Bude to moje image? 
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Cvičení:  

Natrénujte si specifikaci Vašich cílů! 

 

 

Jak vybrat auto z pohledů všech smyslů? 

Oči – Jak budete vaše auto vnímat očima? 

Uši – Jak budete vaše auto vnímat ušima? 

Hmat – Jak budete vaše auto vnímat pomocí hmatu? 

Čich – Jak budete vaše auto vnímat čichem? 

Emoce – Jaké emoce budete prožívat při jízdě autem? A jaké budou vaše pocity,  

když auto ukážete sousedům a rodině? 
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Při specifikaci cíle je velmi důležité využívat potenciál levé i pravé hemisféry. 

Levá mozková hemisféra je o naší logické, systémové specifikaci. U auta tedy může jít o: 

 

● zrychlení, 

● rychlost, 

● spotřebu, 

● výkon, 

● otáčky motoru. 

 

Pravá mozková hemisféra je o emocionálním vnímání a také o uvědomění si celku.  

Z pohledu pravé hemisféry nás na autě zajímá: 

● barva, 

● vůně, 

● tvar, 

● soulad s oblečením, 

● a další. 

 

HR příklad 

Využití silných stránek lidí na jedné straně a jejich spokojenost na straně druhé – to je, oč tu běží! 

V oblasti personální práce je nutné nastavit řadu cílů. 

Ty by měly mít vazbu na vizi a strategické cíle.  

Cílem HR je v obecné rovině zajistit lidské zdroje pro naplnění vize firmy.  

 

Co však zkusit jinou definici? 

 

„Smyslem HR je vytvořit ve firmě atmosféru angažovanosti a nadšení, která 

umožní hravou formou uskutečňovat ambiciózní vizi. Co říkáte, nezní to lépe?“ 

 

A jak byste definovali cíl vašeho personálního oddělení vy? 

 

Co je vaším hlavním cílem? 

 

• V jakých dalších oblastech bychom měli nastavovat cíle pro HR oddělení?  

• Jaké oblasti cíle by měly být v HR oddělní? 

 

Nábor zaměstnanců? 

• Jak definovat cíle pro nábor zaměstnanců? 
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A co následující oblasti? 

• Nemocnost, 

• Fluktuace, 

• Rozvoj zaměstnanců, 

• Adaptace zaměstnanců, 

• Nábor zaměstnanců, 

• Uvolňování zaměstnanců, 

• Produktivita zaměstnanců, 

• A další. 
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MĚŘITELNÝ   
 

Proč by měl být cíl měřitelný?  

Důvodů je více. Prvním z nich je fakt, že si potřebujeme vytyčit, čeho chceme dosáhnout. Je nutné 

mít nějakou metu (cíl), které chceme dosáhnout, a kterou zároveň umíme definovat. 

 

Představte si, že jedete na schůzku s klientem. Abyste se vůbec potkali, musíte si určit místo a čas 

daného jednání. A právě místo, datum a hodina představují měřitelné výsledky. Na základě těchto 

definic si pak můžete cestu naplánovat. Stanovíte si, v kolik hodin vyjedete, jaký dopravní prostředek 

použijete, či kde budete parkovat. 

 

Dalším důvodem pro definování měřitelného cíle je potřeba vyhodnocení činnosti – potřebujete 

totiž zjistit, zda jste uspěli. 

 

Měřitelné kritérium může představovat například otázka, zda jste přijeli včas. Pokud se tak stane, 

budete spokojení. V opačném případě můžete být kvůli zpoždění rozladění.  Tento výsledek můžete 

posuzovat z pohledu svých hodnot. 

 

Mou hodnotou je dochvilnost. To, zda přijedu včas či nikoli, může mít fatální dopad na výsledek 

schůzky. 

Z pohledu jednání s klientem může být měřitelným výsledkem například to, zda došlo k podpisu 

smlouvy, případně také objem podepsané zakázky. 

 



 

 
    
 

19 

 

Při definování toho, co měřit, je vhodné se na celou oblast podívat z různých úhlů pohledu. 

Je možné si tedy položit celou řadu otázek: 

● Co všechno můžeme u správně specifikovaného cíle měřit? 

● Co je vhodné měřit? 

● Je nutné měřit všechno? 

● Které měření podpoří splnění cíle? 

● Jak často budeme měřit? 

● Kdo bude měřit? 

● Kdy budeme měřit? 

● Kde budeme měření archivovat? 

● Které měření je vhodné vizualizovat? 

● Jak budeme měření vizualizovat? 

● Kde budeme měření sdílet? 

 

Uveďme si konkrétní příklady definování měřitelnosti cílů. 

 

V předchozím textu jsme si definovali auto, které bychom si přáli. 

● Jaké měřitelné parametry si budeme definovat při výběru našeho auta? 

● Jaká bude maximální cena? 

● Jaká má být spotřeba? 

● Jaké mají být náklady na provoz? 

● Jaké mají být náklady na údržbu? 

● Jaké mají být splátky? 

● Jakou má mít auto rychlost? 

● Do kdy si auto pořídím? 

● Jak dlouho ho chci používat?  

● Jaký dopad má mít provoz auta na životní prostředí? 

● Na jaké technologické úrovni má být auto vybaveno? 

 

Asi vás napadne řada dalších parametrů. Je však důležité vybrat jen ty, které jsou důležité pro 

naplnění vašich potřeb a hodnot.  

 

Podstatné je také nastavení reálné úrovně parametrů. Mohli bychom si totiž jako měřitelný 

parametr nastavit maximální bezpečnost a pak by nastaveným parametrům mohl vyhovovat tank. 

A v tanku asi nebudete chtít jezdit na dovolenou, že? 

 

Uvedu ještě jeden příklad pro lepší pochopení smyslu měřitelnosti. 

Představte si, že se chcete naučit cizí jazyk, například angličtinu. 

Stanovíte si cíl naučit se 1000 slovíček za rok. 
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Cíl je jasně měřitelný – je uvedeno množství i konkrétní doba. 

Je však nastavení správné? 

Jak byste mohli tento cíl lépe nastavit z pohledu měřitelnosti? 

 

Co tak navrhnout 3 slovíčka denně?  

Je to lepší?  

Ale proč? 

 

1000 slovíček si nejspíše představíte mnohem hůře než 3 slovíčka. Zároveň je den mnohem 

přijatelnější periodou než rok.  

Pokud bude naším cílem naučit se 3 slovíčka denně, bude pro nás tento cíl mnohem přijatelnější  

a navíc se vyhneme obavám, zda se zvládneme naučit 1000 slovíček týdně. 

Při pravidelném učení 3 slovíček denně se přitom za rok naučíme 1095 nových slov.  

 

Ale i na tomto cíli můžete něco zlepšit.  

Zejména z pohledu praktického využití. 

Co to znamená, že se naučíte 1095 slovíček za rok? Budete je umět napsat, přečíst, nebo je budete 

správně vyslovovat? 

 

 „Naučím se tři slovíčka denně tak, abych byl za půl roku schopen porozumět 

filmům v anglickém jazyce, které budou zaměřeny na přírodu. 

 Jak se vám líbí takto navržený cíl?“  
 

Měřitelnost našich aktivit je velmi důležitá ve všech oblastech našeho života. Měřením navíc 

zamíříme naši pozornost.  A k čemu směřuje naše pozornost, to můžeme měnit – zlepšovat! 

 

Uvedu příklad z podniku, kde měla příznivý dopad pouhá informace o tom, že se něco začne sledovat. 

V této firmě byl problém s vysokými účty za telefon. Majitelé se domnívali, že část hovorů  

je soukromých. Hledali řešení, jak účty snížit. Nápadů byla celá řada. Nakonec však vyhrál ten 

nejjednodušší. Na telefonní ústřednu připojili malou krabičku a následně po firmě rozhlásili, že toto 

zařízení bude sledovat telefonní hovory. Výsledek se dostavil okamžitě. Další měsíc klesly účty  

za telefony o celých 30 %. 

 

Podobně tento systém funguje při vytápění bytů. Samotné namontování čidel způsobuje 

psychologický efekt – lidé začnou na topení šetřit. 

Velmi vhodné je měření vizualizovat například pomocí grafů. Ve strojírenské společnosti jsme řešili 

problém s častým zpožďováním dodávek. Zavedl jsem měření tohoto zpoždění. To se vyhodnocovalo 

každý týden a následně se vizualizovalo pomocí grafů. Pravidelně jsem na workshopu řešil s mistry 

příčinu. Po 3 měsících se snížily počty zpožděných výrobních příkazů z tisíce na desítky.  
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Velmi důležité je zaměřit se na měření právě té veličiny, kterou chcete zlepšovat. Například řada 

podniků měří počet „zmetků“ – tím všichni zaměřují pozornost na nekvalitu. Mnohem lepší je měřit 

kvalitu – tedy dobře vyrobené výrobky. Například místo toho, abychom uváděli, že 3 % výrobků 

nejsou kvalitní, uvedeme, že 97 % výrobků kvalitních je. V řadě firem, kde jsem tuto změnu provedl, 

se počet nekvalitních produktů snížil. Tím se zvýšila kvalita! 

Smyslem měření v podnicích je zaměřit pozornost na veličiny, jež jsou klíčové pro rozvoj firmy. 

 

 

To je jen jedna z ukázek toho, co vám může přinést měření. Důležité také je jít do provozu a ne  

se jen „nechat opít“ neurčitými pojmy. Daný příběh mi připomněl jednu bajku, která se týká řady 

firem.  

 

Byl jednou jeden podnik a v něm pracovali čtyři zaměstnanci. Pan KAŽDÝ, pan NĚKDO, pan 

KDOKOLI a pan NIKDO. Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a KAŽDÝ si byl jist, že to NĚKDO 

udělá. Mohl to udělat KDOKOLI, ale NIKDO to neudělal. NĚKDO se rozzlobil, protože to přece byla 

práce pro KAŽDÉHO. KAŽDÝ si myslel, že by to mohl udělat KDOKOLI, ale NIKDO si neuvědomil,  

že to KAŽDÝ neudělá. Nakonec KAŽDÝ obviňoval NĚKOHO, že NIKDO neudělal to, co mohl udělat 

KDOKOLI. 

 

A jak to funguje u vás? Máte ještě tyto neměřitelné zaměstnance? Pošlete nám svůj příběh, 

zkušenost s (ne)měřením? 

 

 

 

 

 

  

NĚKDO 

KDOKOLI 

NIKDO 

KAŽDÝ 
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AKCEPTOVATELNÝ  
 

Měřitelné parametry cíle jsou pro řadu lidí srozumitelné v případě, že jsou vyčíslené. Jsou logické, 

systematické, kvantifikované. Jedná se o parametry levé hemisféry. 

 

Když zadám, co máme udělat, jakým způsobem, či do kdy to je třeba učinit, je tento požadavek 

měřitelný. 

 

Akceptovatelný cíl 

Akceptovatelnost souvisí s pravou hemisférou – s našimi emocemi a naší chutí (chtíčem) cíle 

naplnit. Toto se poměrně hůře popisuje. Parametr se těžce měří. 

Pro lepší pochopení akceptovatelnosti a (ne)souladu mezi racionálním a emocionálním 

rozhodováním použiji příklad jezdce a slona. Tento příměr používá řada psychologů. 

 

Jezdec a slon 

Jezdec představuje naši levou hemisféru – naše racionálno, ego. 

Jezdec je schopen pracovat s časem. Určuje si priority, vede slona za vzdálenými (avšak jasně 

definovanými) cíli. Jezdec se nedokáže do situace vcítit. Vnímá situace černobíle.  

Jezdec analyzuje problémy a plánuje výsledky. Rozhoduje na základě vědecky ověřených informací. 

Množství informací může způsobit jeho zahlcení a následnou nerozhodnost. 

 

Slon naopak představuje naši pravou hemisféru – naše emoce, vztahy, vazby a kontext. 

Slon žije přítomností. 
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Raduje se z okamžitého užitku. Prožívá silné emoce. Jsou pro něj důležité vazby, vztahy a láska.  

Je schopen se obětovat pro milovanou osobu nebo věc. Velmi často je pro něj spokojenost druhých 

mnohem důležitější než jeho vlastní pohoda. 

 

„Emoce vytvářejí ve slonovi nové programy. Co se mu daří, to opakuje, co mu 

způsobuje bolest, tomu se vyhýbá.“ 

 
Jezdec a slon musejí jednat v souladu – pak jsou cíle přijatelné, tedy akceptovatelné. 

Důležité je si uvědomit, že akceptovatelnost cíle nebo úkolu přímo souvisí s motivací a chutí daného 

cíle dosáhnout. 

 

Podle řady výzkumů se lidé mnohem aktivněji zapojují do plnění úkolů, s kterými se dokáží 

ztotožnit. Pokud se s cílem neztotožním, aktivitám k jeho naplnění věnuji mnohem menší pozornost. 

Člověk potřebuje vědět, proč danou činnost dělá. Potřebuje také znát smysl a hodnotu svojí práce, 

aby se s ní mohl ztotožnit.  

 

Tomu napomáhá kontext činností – práce, kterou člověk dělá. Bohužel v řadě firem dnes lidé znají 

jen to, co sami vykonávají. Nevědí, čemu se věnuje jejich oddělení, často ani co je prací jejich kolegy. 

A už vůbec nevědí, pro koho danou činnost vykonávají. Netuší, kdo je jejich zákazník, a tím pádem 

nemohou určit, co je pro něj důležité. Pak nemohou odvádět kvalitní práci s nadšením, protože 

zkrátka nemají ponětí o tom, co se od nich požaduje.  

 

Firemní hodnoty 

To, zda firma funguje, či jen přežívá, je závislé na ztotožnění zaměstnanců s vizí, hodnotami a cíli 

podniku. Tam, kde jsou lidé s cíli ztotožněni, nemusí management vynakládat zbytečné úsilí na řízení 

jednotlivých zaměstnanců.  

Takoví lidé jsou totiž sami velmi aktivní a kreativní při plnění svých úkolů. Snaží se pracovat tak, aby 

prospívali společnosti i zákazníkovi – tedy aby naplňovali společné hodnoty. Nemyslí primárně jen 

na svůj prospěch. Chtějí být užiteční a v zaměstnání se realizovat.  

 

 

 

Systém hodnot lze otestovat pomocí testu hodnot. 

Vyzkoušejte si jej zdarma! 

 

 

 

 

 

 

https://survey.valuescentre.com/survey.html?id=s1TAEQUStmyj76ns_QmrKw&locale=cs
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Lidé mění svět 

Lidé, kteří znají odpověď na klíčovou otázku „Proč?“, mění svět. A není podstatné, na jaké pozici 

pracují. Jsou ztotožnění s cíli organizace, pro kterou pracují. Jejich práce jim dává smysl. 

 

Nestačí pouze rozumět, je nutno činit 

Naše levá hemisféra rozumí tomu, co máme dělat. Zároveň rozumí i postupu, jak to máme udělat. 

Nechápe ovšem důvod. 

Pravá hemisféra naopak nerozumí číslům a písmenkám, které popisují cíle úkolu. Tato hemisféra 

rozhoduje o tom, zda budeme činnost vykonávat s nadšením, či nikoli. 

 

Pokud se s daným cílem neztotožním, stěží se budu aktivně podílet na jeho dosažení. Udělám jen to, 

co je nezbytně nutné. Nedám do plnění úkolů srdce. Budu asi i velmi často hledat jiné činnosti, 

které vykonávám s větší chutí.  

 

Je však důležité si uvědomit, že každý má své tempo a potenciál. Vraťme se například k situaci, kdy 

jsme si jako cíl stanovili učení 3 slovíček denně. Pro někoho může být tento cíl neakceptovatelný, 

protože vnímá, že je slovíček příliš mnoho. Někomu se však může jevit neakceptovatelným 

z opačného důvodu – pro někoho mohou být 3 slovíčka denně příliš málo.  

 

Krok za krokem 

Akceptovatelnost velmi souvisí s našimi ambicemi. Zatímco někdo potřebuje postupovat malými 

krůčky, jiného motivuje, když před sebou vidí obrovskou výzvu. 

 

Tým je víc 

Aby byl cíl akceptovatelný, je na místě, aby se na vytvoření tohoto cíle podílel i jeho realizátor. Proto 

je velmi důležitá týmová spolupráce a znalost týmových rolí. Každý totiž přijímá úkol právě 

z pohledu své role.  
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REÁLNÝ (REALIZOVATELNÝ) 
 

Reálnost cíle velmi souvisí se znalostí prostředí a s vnímáním reality. Velmi často se stává, že cíle se 

nerealizují, protože očekávaný výsledek je nereálný již od samého začátku. 

  

Jaké jsou nejčastější příčiny nereálnosti cílů? 

 

 

Kultura firmy 

Jestliže lidé nejsou ztotožnění s cíli 
organizace a jejich hodnoty se liší od 
firemních hodnot, cíle se realizují jen velmi 
obtížně. Je nutné zapracovat na souladu 
firemních cílů a hodnot s cíli a hodnotami 
klíčových zaměstnanců.  
 

Technologie  

Cíl nerespektuje při stanovení požadavků 
na kvalitu a přesnost technologické 
možnosti. Velmi úzce s tím souvisí také čas. 
 
Máme vytisknout 1000 letáčku za hodinu. 
Náš tiskařský stroj však může vyrobit jen 
500 kusů za hodinu, a to za optimálních 
podmínek. Máme pouze jeden stroj.  
Takovou zakázku pak uzavřeme  
a obchodník slíbí klientovi, že se vše stihne. 
Jak asi tato zakázka dopadne? Jak se to 
odrazí na vztahu se zákazníkem? Ještě 
někdy u nás nakoupí? 
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Uvedu příklad z praxe, kdy technologie ovlivnily naplnění cílů. 

 

Podnik má nedostatečné skladovací prostory a proto skladuje rozporcovaný produkt ve venkovních 

prostorech. Materiál je vystaven povětrnostním podmínkám – dešti, sněhu, vlhku. Následně pak 

narůstají náklady na realizaci zakázky (sušení, pískování, odmašťování, povrchové úpravy). 

 

Lidé 

 

Velmi často v organizacích slyším o nedostatku schopných lidí. Pravdou bohužel zůstává,  

že ve firmách schopní lidé jsou, nejsou však na správných místech. To způsobuje demotivaci  

a frustraci těchto zaměstnanců. V případě, že podnik nedokáže využít silných stránek svých 

pracovníků, ohrožuje zároveň realizovatelnost řady projektů. 

 

 „Lidé jsou klíčovým faktorem úspěchu. V podnicích jsou jednoznačně tím,  

co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu každé společnosti. Pokud nám chybějí 

motivovaní zaměstnanci s požadovanými dovednostmi, je nereálné cílů 

dosahovat.“ 
 

Aby firma mohla zrealizovat svoje cíle, potřebuje kompetentní zaměstnance. Ti musejí mít také 

vhodné postoje. Nutná je i motivace k dosahování cílů.  

 

Mezi velmi silné motivátory můžeme zařadit možnost rozvíjet své silné stránky, znalost své hodnoty 

a vědomí vlivu na konečný výsledek zakázky. K tomu všemu také potřebují pracovníci znát svoji roli 

v kontextu strategie celé firmy. Lidé potřebují vědět, že úspěch celku je jejich úspěch. 

 

 

Procesy 

Přebírání procesů a postupů z jiných oborů nebo firem může být skvělou příležitostí, zároveň však  

i velkou hrozbou. 

 

Právě bezhlavé kopírování principů jiných podniků je velmi častou příčinou nereálnosti cílů. To,  

co funguje v Americe, nemusí fungovat v ČR. Je velmi důležité inspirovat se jen činnostmi a principy, 

které jsou vhodné pro naše konkrétní podmínky. 

   

Velmi úspěšná v přebírání úspěšných procesů je firma Toyota. Její systém TPS (Toyota Production 

System) je pro řadu firem vzorem. Toyota například úspěšně aplikovala systém toku materiálu podle 

vzoru amerických supermarketů a nazvala jej systémem KANBAN (karta). 
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  Abychom mohli efektivně „kopírovat“ procesy a následně být produktivní při plnění cílů, je důležité 

dodržovat tento „ověřený postup“, který jsem nazval tzv. Spirálou úspěchů. 

1. Je třeba si uvědomit, co a jak dělám. 

2. Hledám inspiraci – jak to dělají druzí? 

3. Z jejich pohledu následně vyberu tzv. univerzální principy – tedy zákonitosti,  

              které fungují vždy a všude. 

4. Vyberu jeden z těchto principů a vyzkouším jej ve svých podmínkách. 

5. Když zákonitost nefunguje, vrátím se o krok zpět. 

6. Pokud je naopak funkční, vytvořím z ní standard. 

7. Novou normu multiplikuji do dalších procesů a činností. 

8. Pokračuji opět bodem číslo 1. Spirála zlepšování a úspěchů se rozvíjí. 

 

 

Při definici cílů věnujte pozornost tomu, zda je cíl realizovatelný ve vašich podmínkách,  

a to z pohledu: 

● kompetencí a motivace lidí, 

● technologické způsobilosti, 

● zvládnutých procesů a kvality, 

● časové náročnosti, 

● materiálového zabezpečení.  
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TERMÍNOVANÝ (TRASOVATELNÝ) 
 

Termíny jsou v našem životě velmi důležité. Zároveň hrají důležitou roli v naplňování cílů a splnění 

úkolů.  

 

Rozhodující také je, zda na termín pohlížíme jako na příkaz, či jej dohodneme konsenzuálním 

řešením všech zainteresovaných. 

 

S výrobním ředitelem jsme se dohodli, že zadá svým lidem úkol. Ten jasně definoval a nám řekl,  

za jak dlouho očekává splnění tohoto úkolu ve výrobě. 

Pak jsme tuto úlohu popsali mistrovi ve výrobě. Ten měl následně určit termín pro splnění. 

Nakonec jsme šli za dělníky a ptali se jich, za jak dlouho daný úkol splní. 

Kdo si myslíte, že měl nejkratší čas? 

Pokud si myslíte, že to byl ředitel, tak se bohužel mýlíte. Nejkratší čas navrhli dělníci. 

Tento pokus jsem opakoval opakovaně a vždy byl výsledek stejný. Nejkratší čas mají vždy dělníci, 

pak většinou následuje čas mistra a na posledním místě je pak čas manažera. 

 

Jak toto poznání využít v praxi? 

Jednoduše. Manažeři by měli místo přikazování své zaměstnance více koučovat a zejména jim více 

důvěřovat. 
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Pokud chceme plnit cíle a úkoly v termínu, je důležité, aby se na nastavení termínu podíleli všichni 

zúčastnění. Pak se s termíny lépe ztotožňují a dokáží úkoly realizovat včas a v požadované kvalitě. 

 

Čas je při plnění cílů kritickým faktorem 

Součástí efektivního nastavení času je vytvoření dílčích cílů a kontrolních časů. 

Určit jen konečný termín naplnění cíle a nemít pod kontrolou celý proces realizace je velkou chybou. 

Pokud zadáme jen konečný termín a neprovádíme průběžnou kontrolu, je často konečný výsledek 

projektů velmi odlišný od našeho očekávání a zadání.  

 

Při naplňování cílů a plnění úkolů je důležité si uvědomit, že s blížícím se konečným termínem  

se zvyšuje stres. U lidí s dominantní levou hemisférou může stres způsobit to, že levá hemisféra 

převezme kontrolu nad jednáním dané osoby. Takový člověk není schopen ve stresu rozlišovat mezi 

prioritami. Má totiž jen jedinou – čas. Neřeší kvalitu ani vztahy, není schopen vnímat kontext celého 

procesu. Proto je stres velmi nebezpečný nejen pro člověka, ale i pro výsledky celé firmy.  

 

Při řízení projektů ve firmách jsem vysledoval existenci tří typů lidí z pohledu přístupu k termínům. 

 

 

 

Typ A vykoná celou práci ihned po zadání a zbytek času se většinou věnuje nedůležitým 

činnostem, nebo práci jen předstírá. 

 

Druhý typ (B) zpočátku nečiní téměř nic. V druhé polovině (či těsně před koncem) 

stanoveného časového limitu začne pracovat a následně se zpravidla dostane  

do obrovského stresu. 

 

Typ C se věnuje plnění úkolů průběžně, od začátku až do konce. Kdo je nejefektivnější? 

 

Z pohledu kontextu je to samozřejmě typ C. 

Jaký jste typ vy? 
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Jak naplňovat cíle včas a v požadované kvalitě?  
 

Abychom dosahovali požadovaných cílů v požadované kvalitě a čase, měli bychom 

dodržovat tento postup: 

 

• Stanovit konečný termín a parametry cíle (množství, kvalita, forma). 

● Stanovit vhodné kontrolní termíny s ohledem na prostředí a kompetence lidí. 

● Pro každý z těchto termínů stanovit parametry. 

● Určit meze pro vlastní kontrolu. 

● Stanovit kritické meze a eskalační proceduru pro případ, kdy jsou meze 

překročeny. 

● Určit zodpovědnost a delegovat pravomoci při překročení jednotlivých mezí. 

● Vytvořit „dohodu“ se všemi zúčastněnými o převzetí osobního závazku za 

splnění dohodnutých cílů. 

● Jít příkladem nejen při stanovování cílů, ale i při vlastní realizaci. 

● Cíle nastavovat v kontextu dlouhodobé vize. 
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EKONOMICKÝ  
 

Všechno, co děláme, bychom měli hodnotit z pohledu přínosů a z pohledů nákladů.  

 

V jednom podniku jsem řešil optimalizaci procesů. Při analýze současného stavu jsme zjistili, že 

náklady na zaúčtování faktury dosahují v oblasti přímých mezd částky přes 100 Kč na fakturu. Proces 

zaevidovaní, analyzovaní a schválení faktury byl tak složitý a komplikovaný, že způsoboval 

nesmyslné náklady. Mimo to jsem zjistil, že doba zaúčtování faktury je více jak 30 dní, přestože 

splatnost faktur je většinou 14 dní. Kvůli tomu firma platila statisícové penále za pozdní platby. 

Po optimalizaci procesů se čas zkrátil na 7 dní a cena klesla pod 20 Kč. 

 

Existuje úzká vazba mezi náklady a kvalitou. Řada firem dnes vyrábí produkty kvalitnější,  

než zákazník očekává a je ochoten zaplatit. V oblasti obrábění například mnoho firem nakoupilo 

stroje s vysokou přesností a používá je i na výrobky, u nichž přesnost není požadována. 

 

Velmi často jsou také cíle jednotlivých útvarů postaveny proti sobě. Naplněním svých cílů způsobí 

jedno oddělení problémy, vyšší náklady nebo dokonce škody u jiných útvarů ve firmě. 

 

K tomu může dojít například v případě, že má nákupní oddělení ve svých cílech snižování ceny 

nakupovaných položek. Tím pádem totiž nakupuje nejlevnější materiál a nástroje. Ale co kvalita? 
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Opět uvedu konkrétní příklad ze strojírenské firmy. Nový vedoucí nákupu chtěl předvést vedení,  

jak umí šetřit a začal nakupovat levnější nástroje pro obráběcí centra. Byl dokonce pochválen  

na poradě a později dáván za příklad.  

Ve skutečnosti však firmě způsobil obrovské škody. 

Levnější nástroje byly méně kvalitní. V důsledku toho se stalo několik nepříjemných událostí. 

Obráběči zjistili, že se nástroje rychleji opotřebovávají. Museli snížit otáčky stroje, nutné bylo  

i častější seřizování. Tím se prodloužil celý proces výroby.  

Rovněž se zhoršila kvalita výrobků a naneštěstí došlo i k tomu, že se nekvalitní výrobek dostal 

k zákazníkovi. Firma musela učinit opravu na své náklady a zaplatit penále. Na závěr o daného 

zákazníka přišla. 

Špatně nastavený cíl tedy způsobil, že firma ušetřila pár korun. Na druhé straně se však citelně 

zvýšily náklady a v konečné fázi přišla společnost o zákazníka. 

 

Při stanovení cílů je vždy důležité, aby cíle byly v souladu s firemní strategií. Cíle jednotlivých 

oddělení se také musejí podporovat a nebýt kontraproduktivní! 
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EMOCIONÁLNÍ 
 

Emoce jsou hnací silou, palivem pro náš výkon. Bez emocí není pohyb – změna. 

 

Pocity, které nás rozhýbou, mohou být jak pozitivní, tak negativní. Já osobně jsem zastáncem 

pozitivní motivace, tedy kladných emocí ve vztahu k cíli i k cestě. 

 

„Správně zvolený cíl musí být pro daného člověka nebo tým výzvou. Musí v lidech 

vyvolat touhu dosáhnout cíle. Tedy vydat se na cestu, udělat první krok.“ 

 

Malé děti jsou v dosahování svých snů a přání velmi úspěšné, protože do všeho dávají své nadšení. 

Cesta je pro ně cílem – jsou fascinovány každým krokem, který udělají. Když se učí chodit, mnohokrát 

spadnou. A velmi často jsou nadšené i z těch pádů. Když však spadnou, nepropadají frustraci. Jsou 

šťastné. Dospělí se velmi často nevydají na cestu, protože mají strach, že to nezvládnou  

(že spadnou). Inu, máme se od dětí co učit. 

 

Na kurzech se velmi často setkávám s tím, že i dospělí dokáží být při řešení úkolů velmi nadšení. 

Proč pak jsou v práci lhostejní, frustrovaní a bez energie? Nikdo v nich to nadšení totiž neumí 

probudit.  

 

Pracoval jsem jako kouč a konzultant pro majitele stavební firmy. Jeho snahou bylo nastavit pravidla 

pro řízení obchodního týmu. V době, kdy jsem ho začal koučovat, měla jeho firma tři pobočky. 

Primárně bylo jeho snahou nastavit systém pro řízení poboček a vybudovat síť obchodních zástupců. 
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V rámci analýzy firmy jsme zjistili, že firma nemá formalizovanou vizi a že zaměstnanci neví, co je 

cílem společnosti. 

Majitel měl představu o fungování firmy, neměl však řadu věcí ujasněných. Když jsem se ho během 

koučování zeptal, co ho baví a co chce dělat, odpověděl mi, že má rád peníze a chce je vydělávat.  

Po krátkém zamyšlení mi však sdělil, že to, co ho baví, nesouvisí s firmou. Když jsem se ho zeptal,  

co ho bavilo v době, kdy začal podnikat, rozzářily se mu oči a s nadšením mi udělal přednášku. Mluvil  

o tom, jak začal podnikat, že ho bavilo firmu rozjíždět, hledat nové příležitosti. Pak trošku 

posmutněle řekl, že ho nebaví řídit zaměstnance, kontrolovat je a stále jim něco vysvětlovat. 

A tehdy mi řekl, že uvažuje, že by otevřel další pobočku. A já jsem se ho trošku drze zeptal, proč  

jen jednu. Proč ne deset? 

V ten moment se skutečně naštval. Pustil proud svých emocí. Velmi emotivně mi začal vysvětlovat, 

že ve stavebnictví je krize, že to není jednoduché, a podobně. 

Počkal jsem, až se uklidní. Pak jsem se ho zeptal znovu. „Jaké to bylo, když jste zakládal firmu?  

Jak jste se cítil? Jaké myšlenky se vám honily hlavou? Jaké emoce jste prožíval?“ 

Odpověděl mi, že byl nadšený, bylo to skvělé, perfektní výzva. Jednalo se o velmi zajímavou dobu. 

Než jsme sezení ukončili, ujistil jsem se, o čem bude dnes ještě přemýšlet – tedy kam zaměří svou 

pozornost.  

On mě velmi mile překvapil. Řekl mi totiž, že se na zítřek velmi těší, protože začne zakládat další 

pobočky. 

Naše spolupráce pokračovala koučováním a nasměrováním jeho pozornosti ke strategickým 

činnostem. Pomohl jsem mu nastavit procesy pro řízení obchodu, pomohl najít obchodní ředitelku. 

Ta se věnovala činnostem, které ho nebavily. A majitel rozšířil své stavební impérium na 12 poboček 

během jednoho roku, navíc v době krize.  

 

Správně zvolený cíl, využití přirozených silných stránek, eliminace slabých stránek jinou osobou  

a v neposlední řadě nadšení směrované do každodenní činnosti přineslo ovoce. V tomto případě 

nové pobočky.  

 

Rozhodující bylo směřování pozornosti k novým pobočkám a ne pouze ke kontrole stávajícího stavu. 

Strach se transformoval do nadšení.  

 

Jste nadšení z toho, co děláte? Kolik činností děláte s nadšením? Kolik naopak s odporem?  

Při kterých aktivitách vás ovládá a omezuje strach? Proč něco dělám s nadšením a něčeho se bojím? 

 

 

„Emoce jsou velmi úzce spojeny s vírou. Když věřím, že jsem na správné cestě, 

znám svou životní vizi a věřím, že cíle jsou dosažitelné, pak jdu do aktivit  

s nadšením. Pokud naopak pochybuji o smysluplnosti cílů, ovládá mě strach.“ 
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Emoce jsou rovněž měřítkem toho, zda se zaměřujeme na jednu věc. Řada lidí má mnoho cílů,  

ale žádné úspěchy. Proč tomu tak je?  

Důvodem je fakt, že nejsme schopni svůj potenciál rozdělit v jeden okamžik na více věcí. Naše 

myšlenky můžeme zaměřit pouze na jednu věc, jeden problém, jedno řešení. Rovněž nemůžeme 

prožívat několik různých emocí v jeden čas. Není možné být v daný okamžik fascinován jedním cílem 

a zároveň se obávat druhého.  

 

„Pro lepší pochopení si naše jednání můžeme představit jako přesýpací hodiny.  

V daný okamžik projde z jedné baňky do druhé jen jedno zrníčko. Nemohou projít 

dvě, tři zrníčka – pak by přesýpací hodiny neměřily reálný čas.“ 

 
Naše emoce je také třeba si hlídat. Pocity nás mohou posunout k prvnímu i poslednímu kroku  

na cestě k cíli. Zároveň nás však mohou také zablokovat, ještě než se na cestu vydáme, či nás  

po cestě kdykoli zastavit.  

 

 

Několik tipů, jak využít emoce pro náš úspěch: 

 

- zaměřit se vždy jen na jednu věc, 

- mít jasnou osobní vizi, 

- naplánovat si aktivity v blocích, 

- dělat jen to, co je opravdu důležité, 

- snažit se vybalancovat své aktivity, 

- žít FISH! filosofií (zvolit si svůj postoj, dělat lidem radost, soustředit se na přítomnost,  

hrát si), 

- pravidelně odpočívat,  

Tip: noste u sebe tzv. Krizovou esenci a vždy když se dostanete do stresu, použijte ji.  

 

Podělte se o svoji zkušenost, jak využívat emoce pro svůj rozvoj a růst! 
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SOCIÁLNÍ  
 

 

Viděli jste film s názvem Moderní doba, v němž vystupuje Charlie Chaplin?  

 

 

Jde o výbornou ukázku nesprávné cesty. Před lety nám tento film mohl připadat jako z jiného 

světa. Tato groteska vyvolávala  

na našich tvářích úsměvy. Bohužel se však tento příběh stal realitou dnešní doby.  

 

„V řadě firem to dnes vypadá podobně, jako v grotesce s Chaplinem.“ 
 

Řada manažerů se více zajímá o své super rychlé auto, než  

o potřeby svých zaměstnanců. Více péče věnují tomu, co do svého auta natankovat a jak to krásné 

auto naleštit.  

Ale co potřebují lidé a čím je nejlépe motivovat? To některé současné manažery a podnikatele 

nezajímá. 

 

 

 

  

https://www.csfd.cz/film/1488-moderni-doba/galerie/?type=1
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V lidech je potenciál 

Lidé jsou tím, co od sebe firmy odlišuje. Lidé rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu podniku. 

Společnosti si mohou dnes vytvořit vizi a strategie, koupit technologie, informační systémy a nechat 

si naprojektovat procesní modely. To je dnes pro všechny dostupné. Samozřejmě to ovšem stojí 

peníze a čas. 

Zásadní faktor, kterým se firmy od sebe odlišují, jsou ale zaměstnanci a firemní kultura. Uspějí  

ty firmy, které dokáží využít potenciál lidí. 

 

„Vhodně stanovený cíl a strategie by měly mít pozitivní přínos pro zaměstnance  

a rozvoj firemní kultury. Pokud lidé zjistí, že tyto cíle a strategie pomáhají 

naplňovat jejich osobní cíle, tužby a sny, budou se tito zaměstnanci s nadšením 

snažit o jejich naplnění.“ 
 

Štěstí je jen muška zlatá? 

Velmi často jsou cíle zaměřeny jen na plnění jasných (tvrdých) dat. Cíle nám říkají, kolik musíme 

vyrobit kusů v daném čase. Při stanovování cílů se zapomíná na to, že cíle naplňují lidé, nikoli roboti. 

Zaměstnanci potřebují mít dobrý pocit z toho, co dělají.  

 

Současné analýzy ukazují, že pracovníci, kteří ve svém životě a práci mají smysl, jsou méně 

vystresovaní, šťastnější a zdravější. Proto je důležité u cílů stanovit přínos pro pracovníky a zabývat 

se štěstím člověka.  

 

„Smysluplné cíle musejí mít sociální aspekt – je třeba, aby se zaměřovaly  

na zvýšení spokojenosti zaměstnance, zlepšení jeho pracovního prostředí  

a společenského života.“ 

 

Proč mít tzv. happiness manažera? 

Osvícení podnikatelé a manažeři hledají různé cesty, jak využít potenciál svého týmu. Jedním  

ze současných trendů je podpora pocitu štěstí v zaměstnání. Takovou firemní kulturu pomáhají 

budovat tzv. happiness manažeři a manažerky. Tito lidé dávají firemním procesům, úkolům  

a tabulkám lidskost. Jednoduše se upřímně zajímají o pracovníky. Prožívají s nimi jejich radosti  

i problémy. Vytvářejí ve firmě kulturu důvěry, přátelství, sounáležitosti a rodiny.  

 

Pro lepší představu se podívejte na toto video! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gHlEBU_NSg&feature=youtu.be
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Lean je o lidech, nikoli o nástrojích 

Úspěšné firmy, které implementují principy lean managementu, se často zaměřují na zjednodušení 

práce zaměstnanců či zlepšení vztahů na pracovišti. Právě to je tím správným sociálním podtextem 

v cílech.  

 

„Motivovaní a nadšení lidé nepotřebují kontrolu, ale jasné výzvy a transparentní 

pravidla. Pak se každý den učí, rozvíjejí svůj potenciál a zlepšují se. Tím posouvají 

celý podnik k naplňování firemní vize.“ 

  

 

Důvěra je to, co nás spojuje 

Velmi se mi líbí moto inspirativního ředitele Standy Štafy z úspěšné strojírenské firmy JOHN CRANE 

SIGMA. Pan ředitel říká: „Zametejte o metr dál, než je váš plot.“  

 

Je to jeho životní hodnota, k níž ho vedl jeho otec. V dětství totiž svému synovi při zametání sněhu 

vždy říkal: „Zameť sníh před naším plotem, ale zameť o metr více – i před sousedovým plotem.” 

Tento přístup ho provází jako jeho celoživotní filozofie. Pomohl mu stát se z konstruktéra úspěšným 

generálním ředitelem neustále rostoucí firmy.  

 

Přístup „zametej o metr více” uplatňuje u svých zaměstnanců a snaží se je motivovat, aby se jím řídili 

i oni. Kultura postavená na spolupráci, důvěře a vzájemném respektu lidí ve firmě přináší 

společnosti trvalý rozvoj. Podnik je součástí celosvětového koncernu. Angažovanost lidí, postavená 

na daném principu, vede k tomu, že tato česká pobočka nadnárodního koncernu je jasným lídrem. 

Bez vzájemné důvěry nevybudujete firemní kulturu na bázi vzájemně výhodné spolupráce. 

 

 

(Ne)svoboda v práci 

Svoboda je jedna z našich nejsilnějších hodnot. Jak ji můžeme naplňovat ve firmách? Ve většině 

zpravidla jen velmi obtížně. 

 

Když pracujete v neděli, v pondělí dopoledne můžete jít do kina. Mzdy jsou veřejné a každý si určuje 

svou mzdu. Podřízení si vybírají své nadřízené. Podivné nápady? Možná. Jedná se o myšlenky z knihy 

Ricarda Semlera - Podivín. Tento úspěšný podnikatel zavedl řadu netradičních přístupů, které 

vytvořily základ pro svobodu v zaměstnání. 

 

Podívejte se na video Ricarda Semlera! 

 

 

 

 

https://www.peoplecomm.cz/kniha-podivin
https://www.youtube.com/watch?v=QbqK3MODcv0
https://www.youtube.com/watch?v=QbqK3MODcv0
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Deset základních principů svobody v práci (převzato z wikipedie) 

 

 

1. Smysl a vize. Firma a její zaměstnanci chápou směr, kterým se jejich práce ubírá, 

a společně se podporují. 

2. Dialog a naslouchání. To znamená, že dokážeme připustit pravdu někoho 

druhého, netrváme pouze na té své. 

3. Fair play a důstojnost. Chováme se k lidem ve svém okolí spravedlivě a důstojně. 

4. Transparentnost. Informace a myšlenky v organizaci jsou veřejné, nic není 

zatajováno. Je třeba se k tomu postavit zodpovědně. 

5. Zodpovědnost. Musíme být připraveni zodpovídat za své činy a chování. 

6. Jednotlivě a společně. Uvědomění si toho, že i jednotlivec přispívá k chodu celé 

organizace, k dosažení jejích cílů. 

7. Možnost volby. Zaměstnanec firmy má možnost se sám rozhodovat a podnik  

ho v tom podporuje. 

8. Celistvost. Každý jednotlivec podniku se řídí podle jeho pravidel a přispívá  

tak k soudržnosti celého systému. 

9. Decentralizace. Delegování pravomocí do všech úrovní organizace. 

10. Reflexe a zhodnocení. To znamená, že máme potřebu dostávat zpětnou vazbu  

a učit se ze svých předešlých chyb, abychom se jim v budoucnu vyvarovali. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Svoboda_v_pr%C3%A1ci
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Zájem – jsem důležitý 

Naší životní potřebou je zájem o nás jako o lidské bytosti, nikoli jen jako o pracovní sílu. Jak tedy 

projevit skutečný zájem o zaměstnance? 

Je to jednoduché. Stačí dávat zpětnou vazbu. Ta by měla být pozitivní a zaměřovat se na snahu  

či výkon, nikoli pouze na výsledek. Podle analýz OFFICEVIBE (150 STÁTŮ, +1000 FIREM, + 1 200 000 

ZAMĚSTNANCŮ) chce zpětnou vazbu 96 % osob, 82 % pak upřednostňuje pochvalu před dárky.  

72 % dostává pochvalu méně, než jedenkrát týdně. Jak často chválíte vy? A jak často jste chváleni? 

 

Potřebujeme vědět, že jsme důležití, že naše práce a role v týmu je důležitá. 

 

„Chcete-li být úspěšný podnikatel nebo manažer, pomozte lidem prožít jejich 

důležitost.“ 

 

Jak je hodnocená vaše firma?  

To můžete zjistit na webu atmoskop.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

file:///C:/Users/Oprav/Desktop/www.atmoskop.cz
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TECHNOLOGICKÝ 
 

Charakteristickým rysem dnešní doby je bouřlivý technologický a informační vývoj. 

Výpočetní výkon se neustále zvyšuje (Moorův zákon). 

V průběhu posledních let se obraz masové automatizace a robotizace posunul od nejasných obrysů 

ke každodenní realitě. 

 

Změna znalostí a dovedností 

Předpokládá se, že do roku 2025 bude 10-15 % pracovních míst ve třech sektorech (výroba, doprava 

a skladování, velkoobchod a maloobchod) robotizováno a automatizováno. Do roku 2035 bude 

rozsah pracovních míst s vysokým potenciálem automatizace v těchto odvětvích již 35-50 %. 

Co nám to přinese? 

 

Robotizace a automatizace jsou jen částí nových trendů, které se schovávají za pojem Průmysl 4.0. 

O tomto tématu jsem již psal ve svém článku. Dnes se skoro na každém kroku setkáváme s drony, 

3D tiskem, internetem hraček (IOT), virtuální realitou (VR), rozšířenou realitou (AR) či sdílenými daty 

a umělou inteligenci (AI). Tyto trendy umožňují doslova neuvěřitelné možnosti pro každého z nás. 

Trendy rozvoje AR a VR jsou velmi dynamické.  

 

 

 

 

https://www.firma40.cz/blog/44-prumysl-4-0
https://www.digi-capital.com/news/wp-content/uploads/2016/07/Digi-Capital-Platform-Waves-1.jpg
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Jak jsme (ne)efektivní při implementaci technologií? 

Při zadávání úkolů bychom si měli uvědomit, jak efektivně využít technologie. 

Velmi častým jevem ve firmách je, že při implementaci informační systém nekoresponduje s procesy 

v organizaci. Do informačního systému se zavede nový tok informací a nikdo neaktualizuje stávající 

procesy a firemní směrnice. 

 

Budeme otroky robotů? 

Technologie jsou dnes dostupné. V tomto směru je důležité změnit myšlení lidí. V duchu vhodně 

nastaveného cíle je důležité si vždy položit následující otázky. Mohu procesy a činnosti, které vedou 

k cíli, nějak automatizovat? Jak mohu využít nové technologie? Je také důležité si uvědomit,  

že technologie musí sloužit nám, nikoliv my jí. 

 

Průmysl 4.0 - příležitost nebo bublina? 

Byl jsem při startu projektu Firma 4.0, který má ukázat nejen technologické trendy Průmyslu 4.0,  

ale zejména hledat cesty pro smysluplné využití nekonečného potenciálu lidí. 

 

Seriál aktivit k podpoře Průmyslu 4.0 začal tzv. velkým třeskem, kde jsem moderoval závěrečnou 

diskusi. Z konferencí je vidět, že firmy v Česku jsou konkurenceschopné a mohou investovat  

do inovativních trendů. Například firmy AWEX a KOMA MODULAR prezentovaly nasazení iPadů  

a iBeam do řízení výroby. Dokážete si představit, že operátor nespustí stroj, pokud se nepřihlásí přes 

iPad? Systém mu neumožní pracovat, pokud nemá potřebnou kvalifikaci a školení. 

 

A jak se s tím sžili lidé? No jasně, začátek provázel jistý odpor. Ale pokud zvolíte pro implementaci 

lidský přístup, tak i ti největší odpůrci si nakonec iPad zamilují. Stačí dát do iPadu přihlašování  

do jídelny. :-) A prázdný žaludek udělá své. :-) 

 

Technologie pro všechny 

Technologický pokrok je dnes dostupný nejen gigantům, ale i freelancerům. 

Skvělou inspirací pro produktivní podnikání jsou principy z knihy Tima Ferise s názvem Čtyřhodinový 

pracovní týden.  

 

Dnes již nemusíme být účetní, abychom vystavili fakturu. Systém ji vystaví správně za nás,  

a my nemusíme mít znalosti účetnictví. 

 

Důležité však je si uvědomit, že přes vysokou míru automatizace, robotizace a digitalizace to bez lidí 

nepůjde. Na zaměstnance budou pouze kladeny jiné nároky. 

 

Jste připraveni změnit požadavky na své spolupracovníky? 

 

 

https://www.firma40.cz/blog/46-ws-velky-tresk
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Musíme se změnit? 

Internetový svět se neustále rozvíjí. Nové technologie umožňují denně měnit přístup k využívání 

internetu. Nové platformy umožňují zefektivnit podnikání, zvyšovat výkonnost, vytvářet produktivní 

podnikání a otevírat nové trhy. Funkční web v současnosti můžete získat během několika hodin. 

I já sám jsem v posledních letech měnil svoje podnikatelské modely v oblasti školení a poradenství. 

Intenzivně sleduji trendy ve vývoji. 

 

Vize a technologie? 

Asi si kladete otázku, jak mohou technologie pomoci naplňovat vize a cíle? 

Nejdůležitější je změnit myšlení. Velmi mě překvapuje konzervativnost lektorů, koučů  

a konzultantů. Většina jako by nezaznamenala, že se svět mění. To oni by přitom měli být nositelé 

změn. Jak pak mohou klienty inspirovat?  

 

Na konferenci FENOMÉN 4.0 mimo jiné vystupovala personální ředitelka O2. Představila nový 

koncept školení obchodníků. To probíhá zhruba z 80 % formou samostudia online produktů  

(e-booky, videa, podcasty, testy), 20 % je věnováno osobnímu poradenství a mentoringu. Víte,  

kde je slabé místo celého procesu? Jsou to konzultanti – ti totiž nejsou schopni vyměnit frontální 

výuku a promítání slidů za interaktivní mentoring podle potřeb klientů. 

 

Prodává Váš web? 

Dnešní svět je propojení dvou světů – virtuálního a fyzického. 

Online svět nám umožňuje celou řadu činností výrazně zjednodušit.  

Již jsem se zmiňoval o webu. Jedná se o oblast, které stále nerozumí zhruba 90 % společností. 

 

Web už není jen vizitka s informacemi, které nikdo nečte. Web je váš prodejce, poradce, analytik  

a marketér, který „maká” 24 hodin denně.  

Aby web mohl prodávat, musí s vámi komunikovat. Jak? Loni pomocí e-mailu, letos díky umělé 

inteligenci – robotu na messengeru. Ano, tak rychle přicházejí změny. 

E-mailingové systémy (například Smartemailing, Mailchimp, Mailerlite) umožňují nastavení 

personalizovaných e-mailů, které budou automaticky budovat vztah s vašimi potenciálními 

zákazníky. Toto lze nastavit i na roky dopředu. 

 

Roboti už tady jsou 

Protože miliony lidí tráví denně hodiny svého drahocenného času na Facebooku, je hitem letošního 

roku messenger boot (např. ManyChat), který s využitím umělé inteligence dokáže opět budovat 

vztah s vašimi klienty. 

Když navážete s klienty vztah, koupí si vaše služby a produkty. 

 

  

https://smartemailing.cz/zdarma?affiliateId=n87ty
https://mailchimp.com/
https://www.mailerlite.com/
https://manychat.com/
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„Zálohovou fakturu vystaví váš fakturační systém. Po zaplacení se propojí s vaší 

bankou a pošle fakturu klientovi. Pokud klient zapomene zaslat finance na váš 

účet, fakturační systém klientovi platbu sám připomene. Takovými systémy jsou 

například FAPI nebo SimpleShop.“ 
 

Potřebujete vybudovat síť obchodních zástupců? Již je nemusíte shánět na ulici a kupovat jim 

MacBooky. Díky registraci do affiliate programu (PROAFFIL, AFFILBOX) mohou za přiměřenou 

provizi sami prodávat vaše produkty. 

 

Abyste klientům přinesli modré z nebe, je třeba znát jejich zvyky a potřeby. To vám umožní CRM 

systémy – například Pipedrive, Anabix, Raynet, SalesForce. Mně osobně fascinuje společnost 

RAYNET a jejich firemní kultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fapi.cz/?affiliateId=n87ty
https://www.simpleshop.cz/
https://proaffil.cz/
http://www.affilbox.cz/?a_box=brbnpnyc
https://www.pipedrive.com/en-gb
http://www.anabix.cz/?a_box=xmgyuuar
https://raynet.cz/vyzkouset-zdarma/?referralCode=YTAWD3
https://www.salesforce.com/eu/
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Nástroje pro Vaše produktivní podnikání 

Optimalizace interních úkolů a efektivní komunikaci se zákazníky můžete řešit pomocí systému pro 

projektové řízení a delegování úkolů. Mým favoritem je Projektově.  

 

Přesuny a cestování často představují plýtvání. I tyto aktivity lze díky technologiím velmi zefektivnit. 

Prodávat, školit či vést porady můžete dnes online ze své kanceláře nebo dokonce z pláže. Skvělými 

nástroji jsou Google Hanghouts, Webinarjam, Skype, Whereby, Loom. 

 

Chcete být opravdu produktivní? Tak si zmapujte své činnosti. Dělejte jen to, co opravdu musíte,  

a snažte se to zautomatizovat.  

Pro uspořádání myšlenek doporučuji myšlenkové mapy. Skvělými nástroji pro tvorbu myšlenkových 

map je AYOA (dříve iMindMap). Velmi efektivně se pracuje s myšlenkovými mapami v již zmíněném 

programu Projektově. Záměr projektu vytvoříte pomocí myšlenkové mapy a operativu řešíte pomocí 

dalších nástrojů v Projektově. Z tvůrčích myšlenek a některých úkolů je třeba vytvořit procesy 

a standardy. Pro standardizaci procesů jsem si oblíbil www.procesoid.cz. 

 

Pro operativní komunikaci s kolegy a klienty využívám SLACK. Výborná aplikace, která vám umožní 

sdílet úkoly, zároveň však shromažďuje klíčová témata na jednom místě a zachovává historii.  Ve 

SLACKU vedu i online MASTERMIND SKUPINY. 

 

Pomocí EVERNOTE si shromažďuji poznámky k projektům i produktům.  

S potenciálními klienty i zákazníky udržuji vztahy na sociálních sítích. Publikuji denně i několik článků 

a videí. Jak to stíhám? To za mě řeší inteligentní aplikace SMARTERQUE. 

 

Přímou komunikaci na Facebooku jsme začali řešit pomocí messenger robota MANYCHAT. 

Organizaci schůzek a termíny s klienty můžete řešit pomoci rezervačních systémů. Používáme 

YOUCANBOOK.ME. Mé ženě, která se zabývá facilitací a školením v oblasti osobního rozvoje, ušetřil 

systém měsíčně desítky hodin, zvýšil cenu objednávky, snížil odhlášení klientů na poslední chvíli  

a zvýšil spokojenost klientů se službami. 

 

Video je trendem pro efektivní předávání know-how, budování značky a pro školení. Skvělým 

nástrojem je CAMTASIA - systém, který umí nahrávat obrazovku počítače, vstup z webkamery  

a samozřejmě zvuky. A to vše pak můžete i sestříhat.  

 

Administrativní činnosti a některé kreativní činnosti řeší velmi efektivně rodina produktů GSUITE 

(sdílené dokumenty, e-mail, překladač, atd.). Dnes již nemusíte zahlcovat e-maily velkými soubory. 

Můžete je sdílet pomocí Google Disku. 

 

Nástroje pro naše produktivní podnikání jsou tady a čekají jen na vaše použití.  

S čím začnete ještě dnes na vaší cestě k produktivitě? 

 

https://www.projektove.cz/?a=eduway
https://hangouts.google.com/
https://etomaso.krtra.com/t/bJY0y65gE2oQ
https://www.skype.com/cs/
https://getstarted.whereby.com/information/affiliate/?fp_ref=eduway
https://www.loom.com/
https://www.ayoa.com/
https://slack.com/intl/en-cz/
https://www.evernote.com/referral/Registration.action?sig=109f459bad0d658ebc8deafea71cc8cbe35e6de9ce1888b9ed74d0287997c10b&uid=6118712
https://smarterqueue.com/?ref=3z9
https://manychat.com/
/Volumes/GoogleDrive/Můj%20disk/2019/MARKETING/PRODUKTY/E-BOOKY/E-BOOK%20SMARTEEST/FINAL/e-book/youcanbook.me
https://www.techsmith.com/
https://gsuite.google.com/
https://drive.google.com/
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POZITIVNÍ (+) 
 
 

Proč jsem přidal do SMART (SMARTEEST) cílů „plus”? 

Každý cíl by měl být stanoven pozitivně. Nesmíme je nastavovat negativně. 

Co si pod tím představuji?  

 

„Podívejte se na následující dvě otázky. 

Nechcete být nemocní? Chcete být zdraví? 

Rozdíl mezi nimi je znatelný.“ 

 

Ano. Každá otázka řeší jiný úhel pohledu. Jedním stavem je nemoc, druhým zdraví. 

Důležité je, že stavy nemohou nastat v jeden čas. 

V daný okamžik můžeme myslet jen na jednu věc. S naším myšlením je to jako s přesýpacími 

hodinami. Jen jedno zrnko písku projde úzkým hrdlem v přesýpacích hodinách. V daný moment  

se můžeme soustředit jen na jednu myšlenku.  

 

Naše myšlenky ovlivňují naše jednání. Výsledky našeho jednání jsou tedy důsledkem našeho 

myšlení.   
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„To na co myslím, roste. To, na co směřuji svou pozornost, se rozvíjí.“ 

 

Tyto principy vycházejí z aktuálních výzkumů o činnosti našeho mozku a fungování našeho 

podvědomí. To totiž nerozlišuje negativa – podvědomí funguje v obrazech. Když začnete přemýšlet 

o tom, že nechcete být nemocní, tak vlastně poutáte pozornost podvědomí na nemoc. Vaše buňky 

Vás začnou poslouchat a začnou vytvářet to, na co myslíte.  

 

Pojďme si vyzkoušet takový malý pokus. Zkuste se na chvilku zastavit a zavřít oči. A teď si zkuste 

nepředstavovat červenou žábu. Seďte v klidu a nepředstavujte si červenou žábu. Nemyslete  

na červenou žábu. Co vidíte? Na co myslíte? Asi vidíte právě tu červenou žábu.  Když otevřete oči, 

tak na ni pořád myslíte. Ale my na ni nechceme myslet, my ji nechceme vidět. Přesto na ni stále 

myslíme. Dokonce ji vidíme! Přesně takto funguje naše myšlení.  

 

 

Když nechceme, aby se nám něco dělo či se něčeho bojíme, právě na tuto věc většinou začneme 

myslet.  

 

„Naše myšlenky sledují naše obavy a strachy. Naše aktivity jsou pak omezeny 

našimi strachy a obavami.“ 

 

Pokud chceme být úspěšní a spokojení v práci i v osobním životě, musíme najít pozitivní záměry.  

Je nutné vytvořit si představu toho, čeho chceme dosáhnout. 

 

 

Pokud chcete být zdraví, šťastní a bohatí, tak si říkejte: “Chci být šťastný, chci být bohatý”. Případně 

můžete dát Vaše záměry do přítomnosti. “Jsem šťastný, bohatý. Cítím se šťastný a spokojený, cítím 

se být zdravý.” 

Tímto způsobem by měl být definovaný každý cíl. 

 

Důležité je měřit kvalitu. Vynášejte do tabulek a do grafů informace o kvalitě. 

Mnohem lépe vypadá, že máte 97% kvalitu, než že máte chybovost 3 %. 

Změňte své myšlení a dejte je do souladu s přirozeným způsobem naší mysli. 

 

Zamyslete se nad tím, kam vaše pozornost směřuje a kam ji budete směřovat nyní.  
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NA ZÁVĚR 
 

 

Chcete naplňovat cíle efektivně? 

Máte zájem o to, aby lidé podporovali vaše cíle a aktivně se zapojili do realizace cílů? 

V tom případě musíte cíle vytvářet společně.  

 

Zároveň také musejí mít pozitivní dopad na vás, na všechny zúčastněné i na společnost jako celek.  

 

Je nutné, aby v sobě měli plus – jejich zaměření musí být jednoznačně pozitivní. 

 

 

 

„Cíle v dnešní době Průmyslu 4.0 a v době společenské transformace 

hodnot musejí být “SMARTEEST+!“ 
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O AUTOROVI 
 
Ing. Tomáš Gřešek 

Vášeň do podnikání, a tedy svobody, jsem objevil už v roce 1990.  

Díky tomu jsem z nuly vybudoval firmu se stomilionovými obraty. 

Tohoto svého prvorozence jsem, jako hrdý předseda 

představenstva firmy Elektro MAR, dovedl k fúzi s nadnárodní 

firmou SIEMENS. 

U firmy SIEMENS jsem ale nezůstal, milionový post  

manažera jsem vyměnil za svobodu v podnikání.  

Své podnikatelské a manažerské zkušenosti jsem se rozhodl 

předávat dál – podnikatelům, firmám menším, středním i těm 

velikosti SIEMENS. Založil jsem proto rodinnou poradenskou firmu EDUWAY.  

Mé znalosti a především zkušenosti mi byly skvělými odrazovými můstky při tvorbě řady mých 

úspěšných vzdělávacích programů.  

K nejúspěšnějším patří ŠKOLA MISTRŮ – Leadership pro výrobní manažery a LEAN V KOSTCE. 

LEAN V KOSTCE je unikátním propojením gamifikace se systémem projektového vzdělávání  

s dopadem do praxe.  

 

Mými manažerskými kurzy prošly zhruba 3 a půl tisíce manažerů a stovky firem – a to zdaleka 

nekončím. 

Optimalizace procesů nebo úspěšné komplexní transformace firem jsem aplikoval ve firmách  

s miliardovými obraty, ale i ve firmách o 5 zaměstnancích. Společným jmenovatelem všech úspěchů, 

ať v mých vlastních firmách nebo firmách mých klientů, je vytvoření smysluplné vize a každodenní 

implementace vytyčených cílů do praxe. 

Vlastní podnikatelské zkušenosti a studium úspěšných firem a zejména každodenní práce s mými 

klienty mi pomohlo objevit klíčové principy pro úspěšnou realizaci strategií a implementaci cílů  

do praxe. 

Jsem autorem metody SMARTEEST+, kterou jsem implementoval ve stovkách firem. Řada z nich  

je pravidelně zařazována do žebříčku TOP100 firem v ČR, jako například: MITAS, FOXCONN CZ, JOHN 

CRANE SIGMA, WALMARK, ŠKOFIN, CZ LOKO, ČMŽO elektronika…) 

Jedinečnost mého přístupu k rozvoji implementací nových znalostí a dovedností tkví v mé vlastní 

vzdělávací metodě, metodě tak skvělé, že jsme podle ní pojmenovali i naši firmu, metodě jménem 

EDUWAY.  

Učím (EDUCATION) lidi ve firmách rozvíjet (DEVELOPMENT) jejich přirozený potenciál tak,  

aby zároveň chápali (UNDERSTANDING) univerzální principy života a byznysu. Tím jsou schopni 

vědomě zajistit trvalý a harmonický růst na jejich cestě (WAY) životem a byznysem. 
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Jednotlivce i celé firmy tedy rozvíjím tak, že se soustředím na jejich specifické potřeby a individuální  

potenciál – silné a slabé stránky.  

 

Při práci ve svých vzdělávacích aktivitách kombinuji principy koučinku, poradenství, gamifikace, 

školení v provozu (v kanceláři, i výrobě) s moderací interních meetingů, brainstormingů  

a mastermindových skupin.  

 

Na workshopech klienty ZASTAVUJI a vedu je k tomu, aby si našli více úhlů pohledů na řešení jejich 

klíčové situace. Abychom našli společně “Big Picture” dokážu s klienty vylézt na stůl i strom. 

 

Věřím, že v mých aktivitách najdete široké spektrum podnětů pro zefektivnění své práce a rovněž 
podněty pro svůj osobní rozvoj. 
 
Úspěšný den Vám přeje 
Tomáš Gřešek v. r. 
 
 
 

VYBRANÉ REFERENCE 
Strategické řízení a řízení změn pro firmy: 

IPO, SCHWAN COSMETICS, KOBLA, LOSTR, EMOS, ABEX SUBSTRÁTY, DŘEVOTRUST, OPTYS, BLOCK, 

MORA GORENJE, VAGÓNKA, VAGÓNKA DŘEVO, TIMKEN, SALVATOR STŘECHY, KOEXIMPO, SOV, 

JOHN CRANE SIGMA, SMITHS MEDICAL, KRMÍM KVALITNĚ, TIMM SLOVAKIA, WALMARK, PRECIZ. 

 

Realizace rozvoje lidských zdrojů a manažerských a obchodní dovedností ve firmách: 

SAZKA, WALMARK, SMOZA, VÍTKOVICE VÁLCOVNY TRUB, AUTOJAS, DVOŘÁK LESY, SADY A 

ZAHRADY, ROMOTOP, TECHNOPROJEKT, LOKEL, INDUSTRY EU, HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, ABEX 

SUBSTRÁTY, HPF CLEAN, TRUMF INTERNATIONAL, RWE, ČEZ, BONATRANS, BORSODCHEM, FERONA, 

KRNOVSKÉ OPRAVNY A STROJÍRNY, LASSELSBERGER CZ, MÖLNLYCKE HEALTH CARE KLINIPRO, 

MORAPLAST, OKD, OPTYS, OSRAM, ROBE SHOW LIGHTING, VOP 025, UNEX, DURALINE, BORCAD, 

MITTAL, HP LAK, LANEX, AUTOPAL, VISTEON, SIEMENS, VEOLIA, MITAS. 

Škola mistrů a řízení efektivní výroby (LEAN MANAGEMENT) pro firmy: 

MITAS, VÍTKOVICE VÁLCOVNY TRUB, JÄKL KARVINÁ, KERAVIT, HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, VOP 

025 NOVÝ JIČÍN, KAZETO, OPTYS, MORAPLAST, ROBE SHOW LIGHTING, UNEX, MORAVSKÉ 

ŽELEZÁRNY, ČSAD KARVINÁ, MORA – GORENJE, UNIGEO, RUUKKI CZ, ŠKODA TRANSPORTATION, 

BROSE, JOHN CRANE SIGMA, FOXCONN CZ, HOBES, KOS, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, HDO, PLASTICO, 

RETIS GROUP, ŠKOFIN, STOËCKLIN, ČESKÁ ZBROJOVKA, NIVEKO, SMITHS MEDICAL, PODRAVKA, CZ 

LOKO, GENICZECH, MITAS, LAPP KABEL, ČMŽO ELEKTRONIKA, KOYO, FREMACH, PROMENS, 

KOVÁRNA VIVA, 

TRELLEBORG 

 

http://www.leanvkostce.cz/
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SEZNAM ODKAZŮ 

• Kniha mojí dcery, Neštěstí ve štěstí: www.nestestivestesti.cz 
 

• Kniha mojí ženy, Cesta k mé duši: www.cestakmedusi.cz 
 

• Udělejte si test hodnot: www.produktivnipodnikani.cz/test-hodnot/ 
 

• Film Moderní doba: www.produktivnipodnikani.cz/moderni-doba/ 
 

• Proč mít tzv. happiness managera? Video ke shlédnutí: 
www.produktivnipodnikani.cz/happiness-manazer/ 

 

• Kniha Podivín: www.produktivnipodnikani.cz/podivin/ 
 

• Video Ricarda Semlera:  www.produktivnipodnikani.cz/ricardo-semler/ 
 

• Deset základních principů svobody v práci: www.produktivnipodnikani.cz/svoboda-v-praci/ 
 

• Jak je hodnocená vaše firma najdete na: www.produktivnipodnikani.cz/atmoskop/ 
 

• Můj článek o Průmyslu 4.0: www.produktivnipodnikani.cz/clanek-4-0/ 
 

• Trendy rozvore AR a VR: www.produktivnipodnikani.cz/ar-a-vr/ 
 

• Konference velký třesk: www.produktivnipodnikani.cz/velky-tresk/ 
 

• Smartemailing: www.produktivnipodnikani.cz/smartemailing/ 

 

• Mailchimp: www.produktivnipodnikani.cz/mailchimp/ 
 

• Mailerlite: www.produktivnipodnikani.cz/mailerlite/ 
 

• Manychat: www.produktivnipodnikani.cz/manychat/ 

 

• FAPI: www.produktivnipodnikani.cz/fapi/ 
 

• SimpleShop: www.produktivnipodnikani.cz/simpleshop/ 

 

• PROAFFIL: www.produktivnipodnikani.cz/proaffil/ 
 

• AFFILBOX: www.produktivnipodnikani.cz/affilbox/ 
 

• Pipedrive: www.produktivnipodnikani.cz/pipedrive/ 
 
 

http://www.nestestivestesti.cz/
http://www.cestakmedusi.cz/
http://www.produktivnipodnikani.cz/test-hodnot/
http://www.produktivnipodnikani.cz/moderni-doba/
http://www.produktivnipodnikani.cz/happiness-manazer/
http://www.produktivnipodnikani.cz/podivin/
http://www.produktivnipodnikani.cz/ricardo-semler/
http://www.produktivnipodnikani.cz/svoboda-v-praci/
http://www.produktivnipodnikani.cz/atmoskop/
http://www.produktivnipodnikani.cz/clanek-4-0/
http://www.produktivnipodnikani.cz/ar-a-vr/
http://www.produktivnipodnikani.cz/velky-tresk/
http://www.produktivnipodnikani.cz/smartemailing/
http://www.produktivnipodnikani.cz/mailchimp/
http://www.produktivnipodnikani.cz/mailerlite/
http://www.produktivnipodnikani.cz/manychat/
http://www.produktivnipodnikani.cz/fapi/
http://www.produktivnipodnikani.cz/simpleshop/
http://www.produktivnipodnikani.cz/proaffil/
http://www.produktivnipodnikani.cz/affilbox/
http://www.produktivnipodnikani.cz/pipedrive/
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• Anabix: www.produktivnipodnikani.cz/anabix/ 
 

• Raynet: www.produktivnipodnikani.cz/raynet/ 
 

• SalesForce: www.produktivnipodnikani.cz/salesforce/ 
 

• Projektově: www.produktivnipodnikani.cz/projektove/ 
 

• Google Hanghouts: www.produktivnipodnikani.cz/google-hanghouts/ 
 

• Webinarjam: www.produktivnipodnikani.cz/webinarjam/ 
 

• Skype: www.produktivnipodnikani.cz/skype/ 
 

• Whereby: www.produktivnipodnikani.cz/whereby/ 
 

• Loom: www.produktivnipodnikani.cz/loom/ 
 

• AYOA (dříve iMindMap): www.produktivnipodnikani.cz/ayoa/ 
 

• Procesoid: www.produktivnipodnikani.cz/procesiod/ 
 

• Slack: www.produktivnipodnikani.cz/slack/ 
 

• Evernote: www.produktivnipodnikani.cz/evernote/ 
 

• SmarterQue: www.produktivnipodnikani.cz/smarterque/ 
 

• Manychat: www.produktivnipodnikani.cz/manychat/ 
 

• Youcanbookme: www.produktivnipodnikani.cz/you-can-book-me/ 
 

• Camtasia: www.produktivnipodnikani.cz/camtasia/ 
 

• GSUITE: www.produktivnipodnikani.cz/gsuite/ 
 

• Google Disk: www.produktivnipodnikani.cz/google-disk/ 

 

• Škola mistrů a řízení efektivní výroby (LEAN MANAGEMENT): www.leanvkostce.cz/ 
 

• Vstup do klubu GOLDWINNER BUSINESS CLUB: www.goldwinner.cz/smart-cile 
 

 

  

http://www.produktivnipodnikani.cz/anabix/
http://www.produktivnipodnikani.cz/raynet/
http://www.produktivnipodnikani.cz/salesforce/
http://www.produktivnipodnikani.cz/projektove/
http://www.produktivnipodnikani.cz/google-hanghouts/
http://www.produktivnipodnikani.cz/webinarjam/
http://www.produktivnipodnikani.cz/skype/
http://www.produktivnipodnikani.cz/whereby/
http://www.produktivnipodnikani.cz/loom/
http://www.produktivnipodnikani.cz/ayoa/
http://www.produktivnipodnikani.cz/procesiod/
http://www.produktivnipodnikani.cz/slack/
http://www.produktivnipodnikani.cz/evernote/
http://www.produktivnipodnikani.cz/smarterque/
http://www.produktivnipodnikani.cz/manychat/
http://www.produktivnipodnikani.cz/you-can-book-me/
http://www.produktivnipodnikani.cz/camtasia/
http://www.produktivnipodnikani.cz/gsuite/
http://www.produktivnipodnikani.cz/google-disk/
http://www.leanvkostce.cz/
http://www.goldwinner.cz/smart-cile
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Abych vás ušetřil vyťukávání všech odkazů, všechny jsem pro vás nalinkoval na webu. Stačí si 

oskenovat QR kód:  
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BONUSY K E-BOOKU 
 
Bonusy – tedy myšlenkovou mapu a pracovní sešit -  
ke knize SMARTEEST+ CÍLE si můžete vyzvednout pomocí naskenování QR kódu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zároveň také můžete shlédnout videa Zastavme se! online  
a záznamy mých webinářů na témata:  

 Proč Leadři nekomunikují? 

 Zastavte se a najděte své "PROČ?" 
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Pohled úspěšného podnikatele na SMARTEEST+ CÍLE 
 

Smart goals, chytré cíle jsou takové, které realizovatelným způsobem vedou ke chtěným výsledkům 

a ke chtěnému stavu. Věci lze dělat různými způsoby. Zmatečně, chaoticky nebo snaživě, poctivě. 

Školské postupy vytvářejí “školské” výsledky. Pokud chcete mít výsledky v životě, v podnikání a v 

penězích jiné, je jasné, že musíte změnit postupy! 

  

Smart cíle v podání Tomáše Gřeška jsou právě o jiných postupech i přístupech. Definovat chytré cíle, 

jednat strategicky a zaměřovat pozornost na cestu, která je … Prostě chytrá … Spolupracuji s 

Tomášem hodně let. Znám jeho přístupy, postupy a praxi. V mnohém se shodujeme a čerpáme od 

sebe navzájem. 

  

Já mám za sebou praxi 30 let podnikání a desítky projektů v klasickém podnikání, na burze i v online 

podnikání. Zaměření, která se týkají témat této knihy, koncentruji ve svých programech pro podporu 

lepšího života a skvělého podnikání. Samozřejmě s ohledem na produktivitu, efektivitu, výsledky a s 

ohledem na cestu, která je tou správnou seberealizací pro podnikatele jako člověka podnikavého. 

  

Moje vzdělávací programy se točí kolem motivace a osobního rozvoje zaměřeného na praxi 

podnikání i na peníze. 

Zde jsou: 

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ 

JAK VYMYSLET PENÍZE 

KDE JSOU MOJE PENÍZE 

PENÍZE NA KONCI TUNELU 

PODNIKÁNÍ 80/20 

CESTY GOLDWINNER 

  

Vše soustřeďuji do vzdělávacího systému a komunity s cílem budovat největší online a offline klub 

podnikatelů v Česku i na Slovensku.  

GOLDWINNER BUSINESS CLUB 

je možná skvělou příležitosti i pro Tebe, milý četnáři. Nahlédni pro bližší informaci na stránku a na 

přihlášku, která je zvýhodněná speciálně pro čtenáře Tomášovy knihy zde:  

www.goldwinner.cz/smart-cile 

  

Díky za pozornost, se kterou čtete Tomášovu knihu i moje doporučení na závěr! 

 

  

Jirka Mazur 

www.goldwinner.cz 

jirka@jirimazur.cz  

http://www.goldwinner.cz/smart-cile
http://www.goldwinner.cz/
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CO JSEM SE NAUČIL? 

 Napište, co jste se nového naučili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO BUDU IMPLEMENTOVAT? (TÝMOVÉ ŘEŠENÍ) 

 Napište, co nového budete implementovat, co budete řešit se svým týmem. 
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ZMĚNA – ZLEPŠENÍ 

CO JSME ZLEPŠILI PO 30, 60, 90 DNECH? 

 Zde napište, co jste zlepšili dlouhodobě. Co nově jste zavedli jako standard. 
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POZNÁMKY  
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ING. TOMÁŠ GŘEŠEK 
www.produktivnipodnikani.cz 

www.eduway.cz 

www.tomasgresek.cz 

 

http://www.produktivnipodnikani.cz/
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http://www.tomasgresek.cz/
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