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V TAB Board  
jde fakt o byznys

Jak měřit 

vašeho týmu
úspěch



Milí členovia TAB 
Board,

premýšľam o tom, 
ako sme náchylní čakať, 
kým nám príležitosť príde 
pekne zabalená a  ľahko 
použiteľná. Sme zvedaví, 
či nová sociálna sieť bude 
kľúčom k  rozšíreniu pub-
lika, alebo či nový trend 

v produktoch a službách prinesie nové výnosy. Ale zis-
ťujem, že najlepšie príležitosti neprídu pekne zabalené. 
Namiesto toho sa často prezentujú pekne chaoticky. 
Voľnou syntézou zdanlivo nesúvisiacich informácií ale-
bo novým “Aha!” pohľadom na starý problém. 

Zisťujem, že najlepším spôsobom, ako si všimnúť tieto 
chaotické polosformované príležitosti, je zapojiť sa do 

“šumu” druhých ľudí a zdanlivo nesúvisiacich príbehov. 
Dnes máme na dosah prstu celý svet informácií. Ale 
to, čo je skutočne užitočné, sú nápady filtrované cez 
naše rozhovory a prepojenia, ktoré nám pomáhajú pre-
meniť otázky na príležitosti. Samozrejme, tento druh 
prepojení vytvárať a udržiavať je dnes ťažšie, keď nám 
v  tom prekáža “všemocný“ algoritmus. Pália nás oči, 
bolia nás uši. 

Napriek tomu, v prieskume až 82 % manažérov potvr-
dilo, že počas rozhovoru s kolegami, alebo zamestnan-
cami píšu email, alebo sa venujú svojmu mobilu. Aj to 
môže byť ten zásadný problém, prečo nakoniec nepo-
čúvajú ľudia nás, pretože bez počúvania o  budovaní 
vzťahov a vyjednávaní nemôže byť reč. Pritom tie naj-
lepšie nápady sa objavujú na skupinových, či osobných 
stretnutiach. Obklopili sme sa ľuďmi, ktorí nám a našim 
firmám majú pomôcť posunúť sa vpred. Úspech pred-
sa nie je závislý na jednom človeku. Jeden človek ho 
však dokáže negatívne ovplyvniť. Zlepšime kvalitu na-
šej komunikácie, odložme mobil, vypnime notifikácie 
a venujme sa rozhovorom. To sú ideálne podmienky na 
nájdenie ďalšej príležitosti. 

Budujeme ďalej spoločne silnejšie firmy, vlastnými je-
dinečnými spôsobmi, s  vlastnými jedinečnými cieľmi, 
zručnosťami a silnými stránkami. Stále môžeme robiť 
veci po svojom, inšpirovať a učiť sa z toho, ako to robia 
ostatní. Akonáhle si totiž začneme myslieť, že máme 
odpoveď na všetko, zabudneme, aká vlastne bola otáz-
ka.

Igor Axamít

NOVINKY
Z TAB BOARD
Spolupráce na podpoře podnikatelů
Asociace malých a středních podniků a živnostní-
ků vyhlásila rok 2021 Rokem nových příležitostí. 
A  my s  TAB Board CZ jsme jeho součástí. Cílem 
projektu Rok nových příležitostí je ukázat malým 
a středním firmám a živnostníkům cesty ke zvlád-
nutí změn vyplývajících z krizového ekonomického 
období a  k  využití nových příležitostí a  přístupů 
k  podnikání. Pomoci jim mohou i  webináře, kte-
ré tým TAB Board realizuje. Najdete je na našem  
YouTube kanále.

Franšízový hattrick
TAB Board v Česku získal v rámci 5. ročníku sou-
těže Franchisa roku cenu pro Úspěšný zahranič-
ní franchisový koncept. V  této soutěži pořádané 
Českou asociací franchisingu jsme uspěli již potře-
tí. Potvrzuje se tak, že TAB Board má na tuzem-
ském trhu své pevné místo a že se mu daří. A  to 
nejen růst, ale hlavně podporovat majitele malých 
a středních firem v jejich strategickém řízení.

Příležitost rozjet byznys
Cílem TAB Board je zprostředkovat možnost za-
pojit se a  získat podporu svých boardů podnika-
telům ze všech regionů, podporu totiž potřebují 
všude. Proto hledáme další franšízové partnery, 
kteří budou ve svých oblastech organizovat a řídit 
zasedání boardů a poskytovat individuální koučink 
svým členům. To vše s využitím exkluzivních sofis-
tikovaných nástrojů, které koncept TAB Board se 
svou více jak 30letou zkušeností vyvíjí a poskytu-
je všem svým franšízantům. Stát se součástí týmu 
TAB Board a rozjet své podnikání se silným partne-
rem tak můžete i Vy.

https://www.youtube.com/channel/UCTgYx-ynFfWhOAu-d8-ZGcghttp://


Přemýšlíte jak na to? Máme pro vás několik tipů:

Jak měřit 

vašeho týmu
úspěch

Mít angažovaný a vysoce výkonný tým by mělo být nejvyšší prioritou pro každou malou firmu. Talentovaný je-
dinec je vždy velkým přínosem, ale když jich máte hned několik a jsou schopní spolupracovat, dokážou téměř 
cokoli.

Bylo by však chybou myslet si, že stačí dát takový tým dohromady a nechat ho, aby udělal svou práci. Musíte být 
schopni měřit to, jak úspěšný váš tým v plnění úkolů je, abyste mohli sledovat pokroky, které dělá a v případě 
potřeby řešit nedostatky ať už se týkají čehokoli.

Položte pevné základy a stanovte  
konkrétní cíle

Bez ohledu na to, o jaký projekt jde, je vždy nutné vytvo-
řit základ pro měření jeho úspěchu. Definujte tedy, jak 
vypadá úspěch a  tuto svou představu sdílejte se členy 
svého týmu. V  momentě, kdy si totiž nejsou vaši kole-
gové vědomi toho, čeho chcete v rámci projektu dosáh-
nout, jen těžko budou moci plnit vaše očekávání. Jasné 
definování vašich cílů usnadní všem orientaci v  úkolu, 
a tím i dosažení úspěchu.

Měřte dokončené a nedokončené projekty

Někdy se i přes nejlepší úmysly projekt rozběhne, ale ni-
kdy nedokončí. Členové týmu odpadnou kvůli povýše-
ní, přeřazení na jinou pozici, nebo třeba odchodu z vaší 
firmy. Svou roli mohou samozřejmě hrát i  změny prio-
rit firemní strategie nebo nový vedoucí projektu, jehož 
agenda se může lišit od původního projektu. V každém 
případě je třeba, abyste byli schopní vyhodnotit plnění 
plánů i v rámci projektu, který nebyl dokončen. Takový 
„poměr plánovaného a provedeného“ vám umožní zjis-
tit, zda tým splnil „pouze malou část úkolů, které jste 
stanovili“. V takovém případě totiž váš plánovací proces 
nemusí být efektivní, případně vaši zaměstnanci nemají 
takové dovednosti, které potřebujete. 

Monitorujte docházku

Může se stát, že fungování celého týmu ovlivní neúčast 
některých jeho členů na klíčových poradách. Ať už je dů-
vod jeho absencí jakýkoli (nemoc, jiné pracovní povin-
nosti, ztráta motivace či nespokojenost s prací na projek-
tu), dříve nebo později může znamenat problém. Na další 
členy se totiž přenáší jeho povinnosti, což může vyústit 

i  k  narušení mezilidských vztahů. To vše může mít do-
pad na morálku a produktivitu celého týmu. Jedním ze 
způsobů, jak sledovat všechny nepřítomnosti, je použití 
automatizovaného nástroje pro docházku a čas. Můžete 
také určit konkrétního člena týmu, který bude monitoro-
vat a zaznamenávat účast na všech schůzkách týmu.

Vyhodnoťte roli lídra

Někteří lídři se chtějí aktivně podílet na vedení projektu 
až do jeho dokončení, jiní pak dávají přednost tomu, aby 
kontrolu nad projektem převzal samotný tým. V každém 
případě však platí, že by lídr měl mít jasnou představu 
o  tom, kolik času a  pozornosti věnuje týmovým aktivi-
tám. Jako majitelé firem, dávejte pozor na svou přílišnou 
účast vedení nad týmovém projektu. Riskujete tím totiž 
nižší zapojení a  iniciativu ze strany svých podřízených. 
V pořádku však není ani moment, kdy jste od projektu 
příliš vzdálení. Může totiž hrozit, že si bude tým připadat 
nevedený a snáze tak může ztratit směr, kterým by měl 
kráčet.

Posuďte úroveň individuální iniciativy

Jednou z charakteristik vysoce výkonného týmu je chuť 
jednotlivých členů týmu jít nad rámec toho, co se od nich 
vyžaduje. Ačkoli to není snadné, sledujte, jak se jednotliví 
členové týmu zapojují, zda přináší nová řešení, která po-
mohou dorazit do cíle dříve, než jste předpokládali. A je 
jedno, zda toho dosáhnout za použití nejnovějších mo-
derních technologií nebo se starou dobrou tužkou a pa-
pírem v ruce. Dávejte zkrátka pozor, aby se vám podaři-
lo „odhalit“ hvězdy vašeho týmu. Jsou to totiž oni, kdo 
mohou být do budoucna hlavními kandidáty na vedoucí 
pozice ve vaší firmě.



„Počítače nás fascinovali. Naši první zaměstnan-
ci skoro nechodili spát, soutěžili mezi sebou, kdo 
ovládne nové nástroje tvorby reklamy lépe. Byla to 
krásná doba,“ vzpomíná Jan Bárta, kterého na obo-
ru marketingu fascinovala zejména jeho podstata 
– kombinace technických dovedností a  kreativity. 
V ní lze zúročit nejen vzdělání, v případě zaklada-
telů Magic Seven to bylo to získané na ČVUT, ale 
i různorodé zkušenosti. A ani za téměř 30 let v obo-
ru se jeho pohled nemění. Pro marketingovou stra-
tegii i koncepční kreativu jsou podle něj kombinač-
ní schopnosti největším trumfem. Tato dovednost 
totiž přetváří vize byznysu klienta v nové, smyslupl-
nější a přitažlivější.

Ačkoli vlastní byznys Jan Bárta buduje již od zmí-
něného roku 1993, stále hledá nové impulsy a ces-
ty, jak ho posunout dál, jak efektivněji řešit situace, 
které zná každý podnikatel. Také proto před něko-
lika lety zvedl telefon a „nechal si prodat“ členství 
v TAB Board. Telefonát zjevně přišel v ten správný 
moment, protože od té doby je pevnou součástí 
jednoho z  pražských boardů. Důvod je jednodu-
chý. „Běžný hovor kamarádů podnikatelů je v 80 % 
„o ženských“ a zbytek je byznys. V TABu je ten po-
měr obráceně, takže je možné se radit koncepčně, 
více moderovaně, a  v  důsledku toho efektivněji,“ 
vysvětluje Bárta.

V  TAB Board můžete povznést 
svůj byznys i manažera v sobě

Témat, která v  bezpečném prostředí plném zku-
šených podnikatelů připravených se podělit o své 
zkušenosti z praxe otevřel, bylo hned několik. A jak, 
sám říká, žádné z nich tematicky kolegy z boardu 
nepřekvapil. To potvrzuje fakt, že nezáleží na tom, 
v  jakém oboru vaše firma působí, protože v pod-
statě se problémy podnikatelů ve velké míře po-
dobají. Jak víme, nejčastěji se řeší otázky týkající 
se zaměstnanců, marketingu a  zavádění změn ve 
firmách. TAB Board pomáhá svým členům připravit 
se na řadu situací mnohem dříve, než vůbec nasta-
nou. Vnímá to i Jan Bárta, když říká: „Je dobré vě-
dět, že TAB funguje jako sdílená korouhev a vy díky 
němu můžete napnout plachty pro budoucí závan 

už ve chvíli, kdy je hladina okolo vaší lodi ještě klid-
ná.“

Onu klidnou hladinu před rokem rozvířil koronavi-
rus. Situace s ním spojená ovlivnila i byznys Jana 
Bárty. Poptávka po marketingových službách sice 
razantně neklesla, nicméně proměnilo se chování 
klientů, na což museli reagovat i  v  Magic Seven. 
„Menším a středním klientům pomůžeme investo-
vat a získat příležitosti efektivněji, protože tam ra-
díme a  konzultujeme přímo s  majitelem, můžeme 
se lépe pochopit. Velcí zákazníci zatím snižují in-
vestice, protože na změnu kurzu potřebují hodně 
času. Jim můžeme pomoci zefektivněním realizací 
a  myslím, že jejich tlak v  tomto směru bude růst. 
Což je zajímavá výzva,“ přibližuje současný stav 
pražský podnikatel, kterému TAB Board pomáhá 
i v této turbulentní době. Zejména inspirací, kterou 
na zasedáních nachází. Členství by doporučil kaž-
dému podnikateli, který chce investovat do sebe, 
aby se manažersky posunul dál, a zároveň se „ne-
bojí“ sdílet své výzvy s ostatními.

V TAB Board  
jde fakt o byznys
„Self-made men“. Přesně tak označuje Jan Bárta sebe a  svého 
společníka v době, kdy rozjížděli svůj byznys. Psal se rok 1993, 
počítač doma mělo jen něco málo přes 10 % domácností a svět 
reklamy teprve čekal na své důkladné prozkoumání. Do něj se 
pustili i zakladatelé marketingové agentury Magic Seven. 



Proč se stát členem TAB Boardu 
Naši členové - majitelé firem nás vyhledávají proto, abychom jim 
pomohli vytvořit profesionální zázemí, aby nebyli na své problémy 
sami. Pracují s  námi, když hledají nové nápady pro své podnikání  
i jak se dostat na první pohled z neřešitelných situací.

Kolektivní moudrost a  zkušenost členů v  našich boardech 
přináší vysokou přidanou hodnotu pro vaše podnikání. Na 
pravidelných zasedáních získáte od kolegů – podnikatelů 
možnost se rychle dostat k  praktickým a  ověřeným řešením, 
nezávislému pohledu na své podnikání, růstu profitability, a  tím  
i rychlejšímu rozvoji firmy. 

Naši členové po vstupu do TAB (%)

dosáhlo 
většího obratu

dosáhlo 
vyššího zisku

získalo lepší 
vyvážení mezi 
pracovním a 

osobním životem

je schopno lépe 
 řešit problematiku 
zaměstnanců/firmy

CHCETE POSUNOUT VAŠI FIRMU 
„NĚKAM DÁL“?

Zaujala Vás možnost stát se členem TAB Board a využívat  
tak zkušeností, rad a tipů od ostatních členů boardu? 

Neváhejte a kontaktujte nás. www.tabcz.cz
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