
Mapa je obraz - model reálného světa. Není dokonalým obrazem reality. Je to pomůcka, která nám
pomáhá se zorientovat v realitě.  Kompas zase udržovat ten správný směr. A atlas je souborem 
těchto map. A proč  je potřebujeme?

„Lidská svévole je nepřítelem pořádku, standardizace a kvality."

Tato slova vyřkl Theodore Levitt, americký ekonom a profesor na Harward Business School. 

A ty přece chceš dojít do svého cíle s jistotou, bez újmy a včas. Chceš dosáhnout na svůj sen a žít 
skutečně svobodný život. Takže vše, co je možné zjednodušit a harmonizovat je třeba tak i učinit. 

Udělej to. 

Obr.1

Potřeba harmonizace se zakládá na přesně kvantifikovatelné jistotě, že jediná předvídatelná věc 
u lidí je, že jednají nepředvídatelně.

A tuto větu si můžeš milá/ý kolegyně/kolega podtrhnout i třikrát a zvýraznit i barevně. Pokud věci 
nejsou harmonizovány, nemáme je pevně pod kontrolou. A pokud se na to nedá spolehnout, tak 
to není dobrý a spolehlivý systém. 

Co tedy potřebuješ udělat jako první, když si chceš svůj život zjednodušit? 



Do této tzv. mapy(grafu) si zakreslí, kde jsi dnes, a kde chceš být o rok, o dva, o pět o deset let.  A 
skutečně to i udělej. Pokud to myslíš se svým životem vážně, tak nepodváděj. 

Obr.2

Nyní si zkus odpovědět na otázku, proč to chceš? Pokud to nechceš udělat, protože se ti to zdá 
nesmyslné, tak ani nečti dál. 

Když jsi to ale udělal/a, tak pokračuj. Neakceptuj odpovědi, které máš odposlouchané z tvého 
okolí. Odpovědi tohoto „autopilota" jsou z 98% bleskovou reakcí a nepocházejí ze skutečně tvého 
vnitřního přesvědčení. To tedy nejsou ty skutečné a pravé důvody. 

Proč  to chci: 

.........................................................................................................................................…...………..
………………………...........................................................................................…………………………………..

Odpověď, že to dělám pro peníze nebo proto, že chci, nebývají skutečně to pravé. 

Tak jako všechno vzniká zevnitř a projevuje se postupně navenek, tak je to i s tím tvým proč. 

Friedrich Nietzsche, německý filozof, řekl: „Kdo ví proč, hledá jak." 

Simon Sinek, motivační řečník a marketingový konzultant se na to zaměřil, studoval to, zkoumal a 
následně napsal o tom knížky. „Začněte s proč “ a druhou „Objevte své proč.“

Jeho vystoupení na TED  můžeš vidět zde: 

htps://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action,

kde se můžeš inspirovat o čem to vlastně je a proč to je v současné době tak důležité. 



Vyrobit není problém, problém je to prodat.

A pokud chceme prodávat tytéž výrobky/služby, nebo velmi podobné jako prodávají ostatní, tak se
musíme v něčem odlišit (kvalita, cena, značka, trvanlivost, systém…). A co je to nejpodstatnější co 
nás určitě spolehlivě odliší? Jsou to naše hodnoty. Jsou to hodnoty, postoje, které zastáváme, 
které jsou nám blízké a vycházejí z našeho nitra. Je to to, co je vlastním obsahem nás samotných, 
našeho limbického systému. A tam je ukryto i to naše proč, propojené s naší DNA. Takže není 
nutné, a ani žádoucí ho vymýšlet. Dokonce je to nežádoucí. Je třeba ho objevit. Každý ho má.

Potřebuješ pomoci objevit své proč? Tak objednej zde na stránce: 

https://melnicak.cz/objevim-sve-proc/     

https://svobodnyzivot.cz/rizena-zmena     

Azimut tedy už máš a máme za sebou první úsek na naší cestě zjednodušit si život. Bude ti to od 
nynějška pomáhat až do konce tvého života na všech úrovních. Těš se. 

Druhý úsek z našeho pomyslného atlasu je mapa - spolehlivý systém. A proč je magnetické střelka 
kompasu. Je to Tvá velká konkurenční výhoda.

Tento úsek je nesmírně důležitý pro Tebe a Tvou svobodu. Zde hledáme a vytváříme na pomyslné 
mapě systém a budujeme strukturu. A to je nesmírně důležité. Přesto, že 90% malých a 
začínajících podnikatelů to nedělá, což má za následek předčasný konec jejich podnikání. Chceš 
skončit jako oni? 

Podle toho jak ho nastavíme, bude tvá firma v budoucnu fungovat. Buď budeš pracovat na svém 
podniku, nebo budeš pracovat v něm. Buď to bude tvůj stroj na peníze a bude ti sloužit, tedy 
generovat zisk a poskytovat svobodu, nebo bude Tvým pánem a udělá si z Tebe otroka. Více 
možností zde není. 

Tak pojďme na to! 

Proč je to se všemi dostupnými informacemi o tom, jak být úspěšný v malých podnicích, tak 
obtížné?

„Na rozdíl od všeobecného přesvědčení mi moje zkušenosti ukázaly, že lidé, kteří jsou výjimečně 
dobří v podnikání, jsou dobří ne kvůli tomu, co vědí, ale kvůli jejich neukojitelné potřebě vědět 
více. “

-Michael E. Gerber

https://melnicak.cz/objevim-sve-proc/
https://svobodnyzivot.cz/rizena-zmena


Část II: Podnikatelský mýtus a malé podnikání.

Podnikatelský mýtus.

I. Klíčové myšlenky:

Podnikatelský mýtus, nebo šílenství je myšlenka, která vede lidi k přesvědčení, že jsou lepšími 
odborníky, jako jejich šéf pro kterého pracují a dokážou to lépe, tak jdou podnikat. Inspiruje je zisk,
svoboda a volnost.

Fatální předpoklad:  

Jednotlivec, který rozumí odborné práci v podnikání, může úspěšně podnikat v tomto odvětví.
Práce, která byla kdysi milovanou prací a byla prováděna s láskou, se promění na nenáviděnou, 
která odborníkovi přeroste přes hlavu a bude pro něj břemenem.

II.
Otázky pro sebe: Ano Ne

Chci začít podnikat, protože chci být svým vlastním šéfem?

Chci začít podnikat jen proto, že jsem dobrý a baví mě dělat kvalitní odbornou práci?

Chci začít podnikat, abych měl práci, kterou chci a s vyšším platem?

Cítím se ztracený v identifikaci účelu současné firmy?

III. Akce:
 Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíte „Ano“, jste odborník. Pokud jste

pouze odborník, zahájení vlastního podnikání nemusí být ten nejlepší nápad.
 Pokud nedokážete jasně a smysluplně pojmenovat proč chcete začít podnikat, tak se raději 

poohlédněte po jiné firmě, kde budete moci pracovat za větší plat. 
 Pokud již podnikáte a uvědomujete si, že jste pouze odborník, zvažte, zda chcete podnik 

udržet. Pokud stále chcete pokračovat ve svém podnikání, buďte připraveni přehodnotit 
své počínání, identifikovat vaše současné problémy a drasticky změnit svůj podnik.

 



Kapitola 2.

Podnikatel, manažer a odborník .

I. Klíčové myšlenky:

• Každý, kdo jde do podnikání, musí hrát roli 3 lidí: podnikatel přemýšlí dopředu a 
   připravuje plány do budoucna, manažer stanoví pořadí úkolů pracovníka a odborník 
   provádí odbornou práci. Konflikt zájmů a priorita mezi těmito třemi rolemi vede k 
   nevyhnutelné bitvě. Úspěšný majitel podniku najde cestu k rovnováze a potěší  
   všechny tři.

• Nejčastěji však odborník a zároveň vlastník podniku, potlačí v sobě manažera a    
   podnikatele a bez plánu a vize pracuje na vlastním zotročení. Jelikož neexistuje        
   podnikatel, který vede podnik na základě vize a manažer, který nalinkuje proces, 
   odborník vytváří chaos a nepořádek bez systému.

Obr.3

II.

Otázky pro sebe: Ano Ne

Mám představu o tom, kde chci, aby moje podnikání bylo v příštích 5 letech? 10 let?

Mám řádný systém podnikání? Je to zdokumentováno?

Přemýšlím o tom, jak by měla být práce provedena a jak ji lze zlepšit?

Vidím svou firmu jako něco jiného než jen sebe, nebo jsem podnik?



III. Akce:

• Pokud odpovíte „Ne“ na některou z výše uvedených otázek, chybí vašemu podniku 
  podnikatel a/nebo manažer.

• Pěstujte svého podnikatelského ducha stanovením cílů pro vaše podnikání. Myslete 
   ve velkém. Kde chcete, aby vaše podnikání bylo v příštích 5 letech? 10 letech?

• Začněte vytvářet systematický způsob provozu vašeho podniku, systému, který      
   nevyžaduje, abyste tam byli po celou dobu. Zdokumentujte své metody a pokuste se 
   odpovědět na všechny  otázky/ problémy, které mohou nastat při každodenním 
   provozu. 

Kapitola 3.

Fáze dětství: odborník.

Obr.4

I. Klíčové myšlenky:

• Dětský stav malých podniků je obdobím, kdy podnik funguje na základě toho, co 
   vlastník chce, spíše než toho, co podnik potřebuje.  V tomto stavu, majitel a obchod 
   je jedno a totéž.

• Kojenecký stav končí, když podnik roste a vlastník nemůže držet krok s poptávkami. 
   Kvalita produktů/služeb tak klesá. Majitel si uvědomí, že už nemůže pokračovat v 
   provozování takového podnikání, jak to dělá teď, všechno sám! To je, když nastane 
   většina neúspěchů v podnikání. Když nastane tento stav, má jen dvě možnosti. Buď 



   skončí s podnikáním, nebo změní styl podnikání a posune se do fáze budování  
   podniku.

II.
Otázky pro sebe: Ano Ne

Mám pocit, že bez ohledu na to, jak tvrdě pracuji, na mě vždy čeká více práce?

Vidím jen práci, která má být vykonána, spíše než učit se, jak pěstovat své podnikání?

Mám pocit, že moje podnikání záleží vyloženě na mně?

Nevšímám si finanční, marketingové, prodejní a administrativní odpovědnosti, 
protože nechci dělat něco kromě technické práce v mém podnikání?

III. Akce:

• Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíte „Ano“, vaše firma je uvězněna 
   ve fázi kojeneckého období. Účelem podnikání není jen dostat se z práce, ale  
   vytváření pracovních míst pro jiné lidi. Musíte se naučit, aby vaše podnikání nebylo 
   závislé na vás. Musíte se naučit koučovat a nechat ostatní zaměstnance vykonávat 
   technické práce. To vám umožní zaměřit se spíše na růst samotného podniku než na 
   řízení každého jednotlivého aspektu provozu.

• Cílem je vytvořit systém provozu, který bude fungovat bez vás. Potřebujete opustit 
   některé práce a přenést je bez obav na jiné lidi.
   Dokumentovaný manuál provozu, který vytvoříte, bude nezbytný.

Kapitola 4: 

Fáze dospívání: Pomoc zvenčí.

I. Klíčové myšlenky:

• Stadium adolescence se objevuje v podniku, když se rozhodnete využít pomoci   
   zvenčí. Jako majitel si najímáte  nové zaměstnance, aby  vám pomohli s náročnými 
   technickými pracemi, které  vy sám  jako vlastník podniku nemůžete  zvládnout. 
   Nejčastěji najdete někoho, kdo by zvládl práci, kterou nechcete dělat, např.  
   účetnictví.

• Tento stav však obsahuje past: abdikační management, když vlastník - majitel, 
   zcela opustí některé ze svých povinností, aniž by dohlížel na kvalitu práce svých 
   zaměstnanců.

   Výsledkem jsou nekvalitní produkty nebo služby a majitel se obvykle rozhodne, že 
   bude lepší, když bude dělat všechno sám. Tedy se rozhodne propustit lidi a zmenšit 
   tak své podnikání. 
   Upravit jej zpět na předchozí úroveň, která by ho vrátila do známé zóny pohodlí a 
   umožnila mu pohybovat se v prostoru, který důvěrně zná. V této fázi zapomíná    
   proč vlastně najímal lidí. 



Obr.5

II.
Otázky pro sebe: Ano Ne

Najímám lidi, aby dělali to, co  já nechci dělat?

Přiděluji svým zaměstnancům práci, kterou nevím, jak to udělat dobře?

Přehlížím práci svých zaměstnanců, abych se ujistil, že splňuje můj zavedený 
standard?

Mám pocit, že nikdo není ochoten pracovat tak tvrdě jako já? 

Mám pocit, že bude lepší,když budu dělat všechnu práci sám?

III. Akce:

• Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíte „Ano“, jste v  abdikační pasti.

• Když najímáte lidi, nepřidělujte jim práci, kterou byste sami neudělali. Delegujte a ne 
   abdikujte. Nezapomeňte na ně pravidelně dohlížet na kvalitu práce, kterou  
   vykonávají. Dodržujte standard, který jste stanovili v návodu k obsluze.

• Prozkoumejte svou vlastní komfortní zónu a zjistěte, kterých  vlastností se máte 
   vzdát.

 Pamatujte:  jste vlastníkem - manažerem vlastního podnikání. Nezbavujte se svých  
  zaměstnanců - vzdáte se tím kontroly nad svým podnikem. Jde tu přece o budování 
  firmy, která bude fungovat ne díky vám, ale bez vás.

Pokračování….


