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Jak jste se dostala k podnikání?
Já podnikám už dvacet let a tehdy mě k tomu přivedla 

rodinná situace, kdy jsem potřebovala více fi nancí. Já jsem 

původním povoláním porodní asistentka. Začala jsem 

podnikat v obchodu. Postupem času jsem se věnovala 

distribuci knih a v tomto případě to není od vzdělávání 

moc daleko. Rychle jsem zjistila, že mě to baví. Že mě baví 

„ochytřovat“ lidi, že to není o učení. A začala jsem studovat 

vysokou školu a podnikatelsky se zabývat vzděláváním. 

Dělala jsem konzultanta ve fi rmách a připravovala vzdě-

lávací projekty nejdříve jako OSVČ, asi 3 roky. V roce 2006 

jsem pak založila vzdělávací společnost Centrum andrago-

giky, přibrala zaměstnance a začala to být jízda. (smích)

Kolik lidi vám prošlo pod rukama?
Za deset let více než milion. 

Impozantní číslo. Rovnou se tedy zeptám, 
jak zefektivnit fi rmu? 
Tuto otázku dostáváme od našich klientů velmi často. 

Z mého pohledu je to hodně o selském rozumu, o dlouho-

dobém procesu, proto se používá pojem neustálé zlep-

šování. Není však na ni jednoznačná odpověď. Přesnou 

a 100% fungující kuchařku s názvem „Jak zefektivnit fi rmu“ 

nikdo nevydal a také nevydá. Firma je živý organismus, 

stejně jako člověk. Jako každý člověk potřebuje pro své 

zdraví jinou recepturu, tak také každý podnik musí ke 

„zdraví“ svého podniku přistupovat jinak. Na tomto místě 

bych ráda pojmenovala spíše chyby, se kterými se u svých 

zákazníků setkáváme v jednání managementu:

■  Netrpělivost pro získání efektů při realizaci změny. Efek-

tivitu fi rmy mohu zvýšit v zásadě buď inovativní cestou, 

nebo cestou neustálého zlepšování, nebo kombinací 

obou možností. Právě neustálé zlepšování – zvyšování 

efektivity po drobných krůčcích – je trvalý recept, ale 

jeho zavedení trvá delší dobu.

■  Není podpora nejvyššího vedení. Pokud se vedení neza-

jímá o výsledky zlepšení tak, aby zájem a podporu viděl 

každý pracovník, nebude pokračovat proces zefektivnění 

fi rmy s podporou zaměstnanců.

■  Ztráta priority. Jak již bylo řečeno, vedení fi rmy se musí 

o výsledky procesu zlepšování trvale zajímat, nesmí pro-

ces zastavit ani přerušit. Tzv. RESTART takového projektu 

se většinou nepovede.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
JE NAUČIT LIDI 
SELSKY MYSLET
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■  Příklady. Management musí jít příkladem. Pokud chci 

pořádek na pracovištích, musí dodržovat pořádek i každý 

z manažerů.

Zajímalo by mě, jak naučíte lidi efektivně 
a selsky myslet?
Ono je to spíše o uvědomění si. Lidé efektivně a selsky 

myslí! Podívejte se, co například lidé vymyslí doma, na 

svých chalupách a chatách. Jde jim o  to, aby věc pořídili 

s malými náklady, aby věc 

byla kvalitní, bez kazů, 

a aby se líbila. A to je 

hlavní cíl firemních změn 

směrem k vyšší efek-

tivitě! A jak „to dostat“ 

do lidí? Jedině trpělivou 

výchovou a příklady. Zde 

jsou odpovědní nejbližší 

nadřízení, mistři, vedoucí 

odborných útvarů apod. 

Základní důležitost pro 

zvyšování efektivity má pojem PLÝTVÁNÍ. Nevěřil byste, 

jak lidé ve firmě nevidí plýtvání (na rozdíl od domova)! 

Vidět plýtvání je těžší než plýtvání odstranit. „Neděláme 

nic jiného, než že stojíme na pracovišti a objevujeme 

plýtvání“, řekl jeden ze zakladatelů myšlenky štíhlé 

výroby ve firmě TOYOTA.

Máte třeba nějaký častý problém, který se 
neustále opakuje?
Ano, nejčastější problém, co se týká lidí, se kterým se 

potýkáme, je, že nemají čas. Takže je to hlavně o čase 

a protože den nenatáhneme, pořád má 24 hodin, tak je 

čím dál větší potřeba pracovat efektivně, abychom stihli 

vše, co máme stihnout.

A máte nějaký konkrétní příklad?
Určitě všichni známe a určitě spousta top managerů 

prošla různými tréninky time managementu, jenomže ono 

to o tom tréninku není. Je to o hlavě, o prioritách, které si 

dáme. Co za ten den uděláme, řekněme z dlouhodobého 

hlediska. Takže že bychom měli nějakou zázračnou meto-

du, kterou ho naučíme, a zítra se mu bude všechno dařit 

a bude všechno stíhat a bude spát osm hodin denně, tak to 

bohužel neexistuje.

Představme si, že jsem majitel fi rmy 
a chtěl bych vzdělat své zaměstnance 
např. v time-managementu. Jak si vyberu 
z té obrovské nabídky kurzů?
Ono to není o jednotlivých kurzech. Pokud vy ve fi rmě 

pracujete v týmu a vyberete si kurz na efektivitu času nebo 

na nějaký time management, tak to není jen o vás. Je to 

i o vašich kolezích, se kterými spolupracujete. Jde o to se 

podívat, jak ten tým pracuje, jestli nedělá nějaké činnosti 

dublovaně. To bývá relativně častý problém. Zda nedělá 

nějaké činnosti zbytečně, a to i z pohledu zvenku, pro-

tože přísloví „doma není nikdo prorokem“ je staré přísloví 

a „odborník vždycky přijíždí z jiného města“ je také přísloví, 

které funguje staletí, možná tisíciletí. 

Nejčastěji začínáme ve fi rmách tak, že máme skupinu lidí, 

kterých se daný pracovní proces týká, a s pomocí našeho 

konzultanta se jednotlivá skupina rozklíčuje. Kdo dělá 

jaké činnosti. Když si to napíšete na tabuli, tak okamžitě 

uvidíte, co se dubluje, 

kdo je tu zbytečný a kde 

by se dala zefektivnit 

práce. Je úplně jedno, 

jestli to řešíte ve výrobě, 

ve zdravotnictví nebo 

v logistice. A když to vidíte 

na vlastní oči, tak vidíte, 

že je potřeba nějakého 

kolegu přesunout, že je ta 

činnost zbytečná, protože 

je to ta samá činnost, 

kterou dělá úplně jiné oddělení atp. To je ten nejjednoduš-

ší klíč  – říct si a dát si na papír, kdo co v týmu dělá a co to 

přináší a kde by se to dalo zkrátit. 

Jak si stojíme v rámci efektivity třeba 
v zahraničí? 
Česká republika není na tom špatně ve srovnání s Evro-

pou. Je to způsobeno tím, že prvky štíhlé výroby jsou 

již zavedeny ve velkých společnostech se zahraniční 

účastí, zvláště v automobilovém průmyslu. Zahraniční 

vlastník předává českým firmám své know how.  Pra-

covníci se zkušeností v takových podnicích se po odcho-

du z těchto firem dobře uplatňují ve firmách jiných, kde 

své zkušenosti rozšiřují. Navíc na mnoha vysokých ško-

lách v Česku se vyučuje průmyslové inženýrství. Škola 

studentům ale nedává dostatečné praktické zkušenosti, 

ani jak pracovat s lidmi při zavádění nástrojů průmys-

lového inženýrství. Naše společnost předpokládá, že 

principy štíhlé výroby a štíhlého podniku (to je včetně 

například administrativy, zdravotnictví, bankovnictví) 

budou v nejbližší budoucnosti základní povinností pro 

výběr dodavatele výrobku nebo služby, podobně jako 

normy ISO.

Jak vnímáte sebevzdělávací programy, 
které vyučují soft skills. Je to vůbec k ně-
čemu?
Vnímám je jednoznačně pozitivně. Na druhou stranu si 

z toho stejně každý člověk vezme to, co chce. Člověk by se 

měl vzdělávat i sám, sledovat články, konkurenci.

Jakou si mám podle vás v rámci sebevzdě-
lávání přečíst knihu? 
Jak z dobré fi rmy udělat skvělou od Jima Collinse.     

„Neděláme nic jiného, než že 

stojíme na pracovišti a obje-

vujeme plýtvání“, řekl jeden ze 

zakladatelů myšlenky štíhlé 

výroby ve firmě TOYOTA.
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