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Začátky

• Soustředil jsem se na jednorázovou práci
• Bral jsem prakticky cokoliv
• Chtěl jsem být nejdoporučovanější konzultant

• Často chyběly follow-upy k zapracování do praxe
• Cítil jsem se extrémně limitovaný webem / procesy / produkty / 

cenotvorbou / [random.nedokonala.věc] klienta
• Neuvěřitelná kvanta času nad nabídkami, schůzkami, posilováním 

vlastního brandu
 
-> únava materiálu, zevšednění práce, demotivace
-> pocit, že ta práce tak nějak nemá pro svět reálný přínos
-> vleklá přepracovanost
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Má to smysl?

„90% pracujících by vyměnilo smysluplnější práci za nižší plat“

„Lidé mající pocit smysluplně tráveného času v práci vydělávají o 12% více“

„Lidé mající pocit smysluplně trávaného času v práci mají o 15% nižší rizika 
úmrtí a žijí v průměru o 6 let déle“

Hill, P. L., & Turiano, N. A. (2014). Purpose in life as a predictor of mortality across adulthood. Psychological Science, 25(7), 1482-1486. 
doi: 10.1177/0956797614531799
Hill, P. L., Turiano, N. A., Mroczek, D. K., & Burrow, A. L. (2016). The value of a purposeful life: Sense of purpose predicts greater 
income and net worth. Journal of Research in Personality, 65, 38-42. doi: 10.1016/j.jrp.2016.07.003
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Příklad
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Posun k dlouhodobým

• Dodavatelský vztah -> partnerský vztah

• Vyšší odpovědnost a růst ( exekutiva -> řízení )

• Výrazně vyšší důvěra a tolerance k chybám

• Možnost si ozkoušet role pro freelancery běžně nedostupné 

• Vysoká odolnost proti změnám na straně klienta

• Nemusím se pižlat se schůzkami, blogem a objíždět konference

• Více peněz ze zakázky, stabilně, dlouhodobě
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Proč klienti odcházejí?

• Nefunguje osobní chemie

• Nevnímají hodnotu proti fakturám

• Procesní nevyhnutelnost

• Kritické chyby

• Dlouhodobá objektivní absence výsledků

• Nefunguje pracovní chemie

• Změna ve managementu
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Jak odchodu předejít?

• Tvrdě makat, inovovat a reportovat super výsledky

• K***a dobře si vybírat, kdo bude můj klient

• Pochopit celou motivaci všech zúčastněných, nad rámec KPI

• Maximalizovat vnímanou hodnotu

• Preventovat kritické chyby
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Filtrování klientů

• Výběrové řízení / tendr / nutnost se obhajovat

• Nevěřím osobně v kvalitu a přínos jeho produktu

• Nesedíme si ve stylu a frekvenci komunikace

• Nesedíme si v používaných nástrojích a metodách

• Nezapadá do mojí strategie „jaké ideální klienty chci mít“

• Nevidím prostor pro vlastní růst / silnou referenci

• Role „lopata“

• Snažím se odmítat 90%+ ( = paradoxně zpětně pozitivní brandový efekt 
vzácnosti)
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Pochopení motivace

• Byznys = pořád jenom lidi s lidmi

• V sebevíc profesionálním prostředí stále hrají prim osobní motivace a 
strachy, sociální dynamika, zákulisní politika

• Snažím se pochopit širší kontext člověka, který je můj hlavní styčný 
důstojník a dynamiku kolem něj
– Za co je on sám hodnocen a odměňován
– Kde má svá slabá místa a cítí se zranitelný
– Čeho se bojí, co je pro něj rizikem
– Co ho stresuje, co mu nejde, kde ho tlačí pata

• Snažím se být citlivě partnerem a posilovat „své lidi“ u klienta
– Proaktivním řešením problémů a slabin
– Rámováním naší spolupráce do širšího kontextu jeho motivace
– Doporučováním vhodných profíků na řešení úkolů mimo moje kompetence
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Vnímaná hodnota

• Diametrálně se liší u majitele / C-level mgmt / Mid-level mgmt
• Nikdy ale nejde jen o čísla, výsledky, grafy v reportu

• Důvěra – „nelže, nebullshituje, říká mi vše na rovinu na plnou hubu, kryje 
mi záda, neriskuju s ním“

• Vnímaný zájem – „nejde mu jen o byznys, chápe reálnou situaci ve firmě 
a pomáhá mi prosadit moje zájmy“

• Spolehlivost – „co slíbí to dodrží, nenechá nás ve štychu“

• Proaktivita  - „osina v prdeli, nepotřebuju ho upomínat“

• Lepší relativní zkušenost – „není jako XY, kde jsme se spálili“
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Averze ke ztrátám

„Loss aversion: losses are twice as powerful, psychologically, as gains.“

• Čím více problémů pomáháte klientovi řešit, tím větší hodnotu pro něj 
máte

• .. A tím obtížnější je pro něj o vás přijít pokud čelíte vlastní chybě, útoku 
nabídky konkurence, organizačním změnám, výkyvům ekonomiky

• Snažím se být klientům pro-aktivně co nejširším partnerem. Co neumím 
sám pro to mám širokou síť profíků, které mohu doporučit, 
nakontraktovat, nabriefovat, odřídit

• Vždy doporučuju více alternativ, abych nezkouzl k „propagaci kámošů z 
mokré čtvrti“ ale zůstla transparentní a fér

https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/ 
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Vnímaná hodnota

• Vždy prodávám pesimistický scénář (náklady, výsledky)
• Vždy zkoumám a předem prezentuju rizika
• Neukazuju všechny vychytávky, trumfy a dovednosti předem
• Investuju extra čas do průběžného překonávání očekávání
• Prezentuju primárně optikou celého byznysu a pak až kanálu
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Když už všechno selže..

• Toxických klientů se zbavuju hned – férově, transparentně, s 
doporučením konkurence – ale hlavně rychle

• Fuckupy sděluju klientovi jako první, bez omáčky a bagatelizace, 
okamžitě řeším jako zjevnou prioritu. 

• Za špatné výsledky přebírám zodpovědnost nahlas, otevřeně a 
přednostně
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Z praxe
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