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1 Úvod 

V současné době je poměrně těžké získat zaměstnání, které je vysoce finančně 

ohodnocené. Lidem peníze ze zaměstnání často nestačí a nemůžou si dovolit žít nadstandardně, 

často si tak přivydělávají různým způsobem ve svém volném čase. Jeden ze způsobu jak 

si přivydělat, nabízí systém síťového marketingu neboli MLM. Při vstupu do MLM se stává 

člověk obchodním partnerem dané společnosti s určitými právy a povinnostmi, které se liší dle 

konkrétní společnosti. Tento systém kromě přivýdělku nabízí také možnost získání pasivního 

příjmu. Výše získaných finančních prostředků závisí na několika faktorech. Jelikož do MLM 

společnosti může vstoupit každý, je nutné se rozvíjet a vzdělávat v potřebných oblastech, které 

zajistí konkurenceschopnost a efektivitu obchodního partnera. Tento faktor značně ovlivňuje 

společnost a leader, který daného člověka do společnosti registroval. Úspěšná MLM společnost 

má pro své distributory vytvořen propracovaný systém vzdělávání, který je v tomto byznyse 

nesmírně důležitý. Bez potřebných znalostí a dovedností svých obchodních partnerů, by MLM 

společnost dlouho neprosperovala. Leader má v MLM společnosti klíčový význam. V tomto 

systému nikdo nikoho nemůže k ničemu přinutit. Je proto klíčové pro společnost, aby měla 

ve svých řadách obchodních partnerů leadery, kteří budou ostatní vést k dosažení cílů 

společnosti, samotných obchodních partnerů, a také k cílům samotného leadera. Leader má 

v MLM také za úkol své následovníky vzdělávat a podporovat. Především je ke vzdělávání vést 

a motivovat. 

Leadership má bezpochyby velký vliv i ve společnosti lidí. Lidé potřebují mít svůj vzor, 

s někým se ztotožňovat, potřebují někoho, kdo je bude inspirovat a vést k cílům. O tom jak 

velký vliv může mít leader, se stačí podívat do minulosti. Velcí leadeři dokázali v minulosti 

ovlivnit společnost pozitivně i velice negativně. Leadership je velmi stará vědní disciplína, která 

neustále mění své přístupy v závislosti na období a charakteru populace. 

Cílem práce je analyzovat systém vzdělávání, které poskytuje svým obchodním 

partnerům společnost a sponzor a vztah obchodních partnerů ke vzdělávání, a také vztah 

obchodních partnerů ke svému sponzorovi. Na základě výsledků z dotazníkového šetření 

a poznatků z teoretických východisek je cílem navrhnout a doporučit potřebné změny.  

První část práce obsahuje teoretická východiska k MLM, leadershipu a metodě sběru 

dat. V praktické části je nejdříve představena MLM společnost Eurona, která poskytovala 

informace a pomáhala se sbíráním dat k dotazníkovému šetření. 
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 Po té následuje analýza dat z dotazníkového šetření. V závěru práce je vyhodnocení 

situace na základě výsledků z dotazníkového šetření, včetně návrhů a doporučení. 
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2 Teoretická východiska k MLM a leadership 

Cílem následující kapitoly je vymezit základní pojmy a teoretická východiska k MLM 

a leadershipu. V závěru kapitoly je vymezen způsob sběru dat.  

2.1 MLM 

Pro Multi-level marketing (dále jen MLM) existuje hned několik příbuzných 

názvosloví, především síťový marketing, network marketing, referenční marketing 

nebo spotřebitelský marketing. 

V současné ekonomické době, v době informací, se mění pohled na práci jako 

zaměstnání a na zaměstnání jako jistý zdroj příjmu. Lidé se potřebují včas finančně 

zabezpečovat. Jediným trvalým a jistým příjmem je příjem zbytkový, který se neustále zvyšuje. 

Kolmanová (2005) také tvrdí, „že v další vlně bohatství se vytvoří více bohatství distribucí 

výrobků než jejich výrobou.“ V 21. století nastane rozvoj MLM, díky rozvoji internetu 

a výpočetní techniky. Tento fakt potvrzují i statistické údaje, kdy na konci roku 2004 pracovalo 

v MLM více než 3600 společností s více než 47 miliony lidmi po celém světě, převážně v USA 

a Japonsku. Obrat těchto společností převýšil 85 miliard dolarů. MLM se stal součástí moderní 

ekonomiky, což potvrzuje fakt, že se zvyšuje počet tradičních společností, které přecházejí 

na odbyt zboží formou sítí, tedy na principy MLM (Kolmanová, 2005). 

MLM společnosti na trhu nabízejí různorodé produkty a služby, jejichž seznam 

se neustále rozšiřuje. Mezi nimi jsou např. spotřební prostředky pro domácnosti, nemovitosti, 

finanční služby, telefonní služby, prodej přes internet, zdravá výživa atd. Produkty a peníze 

jsou určitě důležitou součástí při výběru společnosti, ovšem důležitější kritérium při výběru 

je program osobního a podnikatelského růstu, které společnost nabízí (Kiyosaki a Lechter, 

2001). 

2.1.1 Pojem MLM 

Na pojem MLM pohlíží odborná literatura rozdílným způsobem a tak nelze jednoznačně 

definovat pojem MLM. Následující definice by však měli vyjádřit obecný princip fungování 

tohoto podnikání. V odborné literatuře lze najít více definic pro případné srovnání 

a objektivnost. 
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Ludbrook (2000, s. 15) tvrdí, že: Multi-level marketing neboli MLM je forma network 

marketingu založená na přímém prodeji, kde samostatně výděleční networkeři (nazývaní 

distributoři nebo poradci) nakupují od společnosti zboží a prodávají je za maloobchodní zisk 

přímo zákazníkovi.“ 

Kolmanová (2005, s. 8) definuje MLM následovně: „MLM je označení pro podnikání, 

které si budujete ve svém volném čase s pomocí „sponzora“. Jedná se o strukturovanou cestu 

výrobku či služby prostřednictvím sítě gramotných spotřebitelů, kteří si výhodně sami nakupují. 

Nákladná plošná reklama je nahrazena účinným osobním doporučením.“ 

Kotler (2005, s. 96) charakterizuje systém „kdy společnosti uzavírají dohody 

s jednotlivci, kteří pak sady jejich výrobků prodávají dům od domu, kancelář od kanceláře. 

Nazývá se víceúrovňový, protože tento jedinec může vyzvat k prodeji další a po té vydělávat 

na jejich výkonnosti.“ 

Clothier (1995, s. 47) popsal MLM následovně: „Metoda prodeje zboží přímo 

spotřebitelům prostřednictvím sítě tvořené nezávislými distributory, kteří do ní uvádějí další 

distributory; důchod je tvořen maloobchodními a velkoobchodními zisky z plateb založených 

na celkovém prodeji skupiny vystavěné kolem jednoho distributora.“ 

Jakubíková (2008, s. 199): „Jedná se o systém prodeje zboží přímo zákazníkům 

prostřednictvím sítě samostatných prodejců.“ 

Z výše uvedených definic, je možné vidět, že existují různé pohledy na MLM. Je nutné, 

ale podotknout, že autoři se většinou doplňují a navzájem se nevylučují.  

Za nejpřesnější definici lze považovat definici Kolmanové, která zmiňuje důležitost sponzora, 

která se v ostatních definicích nevyskytuje. Kolmanovou doplňuje Clothier, který ve své 

definici uvádí síť. 

2.1.2 Princip MLM 

MLM je založen na systému přímého prodeje zboží přímo k zákazníkovi. Jedná se 

o jeden z nejstarších a nejosobnějších forem prodeje. Přitom je přímý prodej jeden 

z nejdynamičtěji se rozvíjejících způsobu distribuce produktů a služeb k zákazníkovi. Využívá 

přímou distribuční cestu. Představuje tak prodej zboží ke koncovému zákazníkovi přímo 

od výrobce. Přitom výrobce může mít svůj velkoobchod i maloobchod. Výhodou této přímé 
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cesty je bezprostřední kontakt se zákazníkem, vybudování si vztahu se zákazníkem, výměnu 

informací a tím i možnost získat zpětnou vazbu, může také bezprostředně reagovat 

na požadavky zákazníka. Určitou nevýhodou je také nutnost disponovat obchodními 

dovednostmi, a také je tento způsob prodeje náročný na množství kontaktů, které musí 

uskutečnit. MLM je také označován jako mnohaúrovňový prodej (Jakubíková, 2008). 

V MLM systému se společnost rozhodne, že uvedení nového výrobku a jeho následné 

rozšíření provede netradičním způsobem, zvolí si tedy jinou strategii. Nebude investovat 

do reklamy a ušetřené prostředky tak použije na vzdělávání svých distributorů a na provize 

pro své distributory. Ze začátku společnost sponzoruje sama své distributory do té doby, než 

jsou schopni sami tvořit svou síť. Společnost zajišťuje vzdělání svým distributorům a také 

produkt, který většinou je vysoké jakosti. Distributoři nejsou zaměstnanci společnosti 

a tak odpadá spousty starostí (Toman, 1995). 

MLM je tedy také mnohaúrovňový prodej. Síťový marketing lze také chápat jako MLM. 

Rathouský (2006) píše ve své knize „Učebnice MLM“ o dvou podobách síťového marketingu. 

Přitom víceúrovňový systém se právě vyskytuje v MLM. V jednoúrovňovém marketingu 

mateřská společnost rozšiřuje síť poboček, vlastních, nebo partnerských. Partnerské pobočky 

jsou rozšiřovány prodejem franšízy soukromému podnikateli, který od mateřské společnosti 

odkoupí tuto licenci. Koupí franšízy tak získávají právo užívat značku a prodávat produkty, ale 

zároveň i povinnosti kopírovat funkční předlohu mateřské společnosti. Nárůst těchto 

partnerských poboček je tak kontrolován a centrálně řízen. V jednoúrovňovém síťovém 

marketingu nemá právo partnerská pobočka prodávat dále franšízumateřské společnosti. Síť se 

tedy tvoří do šířky. Omezuje tak kvantitu poboček, ale zaručuje jejich kvalitu. Kvalitu svých 

distributorů může tak snadno sledovat díky výběrovým řízením, odborným školením zájemců 

a díky důsledné kontrole. Porušení smluvních podmínek pak mateřská společnost tvrdě 

vymáhá. Víceúrovňový marketing nabízí jak koupi značky, právo na prodej výrobků tak i právo 

prodávat franšízu. Umožňuje tak budovat vlastní síť pod záštitou mateřské společnosti. Síť se 

tak tvoří do hloubky. S tím také souvisejí určité problémy, které se budováním sítě do hloubky 

objevují. Především mateřská společnost, ale i síťoví manažeři, ztrácejí kontrolu nad 

dodržováním smluvních podmínek a dodržování morálních standardů. Vzdálení členové sítí se 

často nechovají jako licenční partneři, ale jako nekontrolovatelní podnikatelé. V MLM však 

nejde o rychlé vybudování sítě, která nebude dodržovat smluvní podmínky a bude se chovat 

nemorálně, tudíž nebude dodržovat franšízu. V MLM jde především o to, vybudovat kvalitní 
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síť, která bude dodržovat smluvní podmínky, morální standardy a v neposlední řadě vize 

mateřské společnosti. To umožňují pouze náročné vstupní podmínky, a neustálá komunikace 

tří velkých síťových principů – geometrické řady, důsledné duplikace a čistého pracovního 

stylu. Struktura jednoúrovňového a víceúrovňového síťového marketingu je zachycena 

na obrázku 2.1. 

Obrázek 2.1: Struktura jednoúrovňového a víceúrovňového síťového marketingu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.1.3 Historie MLM 

Samotná historie MLM je důležitá pro pochopení určitých věcí a také principu. 

Především ukazuje, jak se MLM postupně vyvíjelo, ale také to proč má tak často špatnou pověst 

mezi lidmi. 

První užívání principu MLM je spojen s pašováním alkoholu v USA ve 20. letech 

minulého století, kde byl vydán zákaz prodeje a výroby alkoholu. Někteří lidé se snažili tento 

zákaz obejít. K tomu, aby mohli pašovat alkohol ve velkém množství a vydělat tak větší peníze, 

začali odměňovat pašeráky nejen za množství propašovaného alkoholu, ale také za zatažení 

jejich kompliců do pašování. Vznikl tak základní systém prodeje, který se následně dále vyvíjel. 
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Jako první uvedla v roce 1940 princip MLM do praxe firma California Vitamins, která 

prodávala potravinové doplňky. V té době existovala řada společností, které využívali formu 

přímého prodeje. California Vitamins však jako první společnost umožnila svým distributorům 

přivést do obchodu další distributory, za jejich práci byli odměňováni. Vytvořila se tak 

samostatná organizace distributorů, která se sama organizovala a vzdělávala se, např. v oblasti 

prodejních technik. Každý měl tak možnost si vybudovat vlastní prodejní organizaci s využitím 

produktů a bonusů mateřské společnosti.  

V období od roku 1959 do roku 1975 existovalo 30 MLM firem. Nový směr MLM dal 

Glen W. Turner, který získal na svou stranu tisíce lidí, kteří ho následovali. Glen W Turner měl 

svou vizi, která inspirovala ostatní. Byl to skvělý motivátor a řečník, jehož metody tréninku 

a motivace se používají dodnes. Glen W. Turner vlastnil MLM společnost Turner Enterprises, 

která používala ilegální pyramidovou strukturu, která v té době ilegální nebyla. Společnost 

nabízela produkty, které buď nebyly skutečné, nebo diskutabilní. Distributorům byly vypláceny 

odměny za nábor nových členů. 

V roce 1975 Federal Trade Commission  přišla se zákonem, který měl zamezit užívání 

ilegální pyramidové struktury. Obžalována byla i světoznámá firma Amway. Společnost 

Amway byla po čtyřech letech soudních sporů zbavena viny. Po tomhle soudním sporu začal 

velký rozmach MLM. Vznikala celá řada poctivých společností, ale nepoctivých společností 

s ilegální pyramidovou strukturou (Multilevelmarketing, 2015). 

2.1.4 Základní pojmy v MLM 

V prostředí MLM se vyskytují termíny, které je nutné definovat pro pochopení významu 

a důležitosti. Jednotlivé MLM společnosti si pak definují jednotlivé pojmy dle svých představ, 

podstata však zůstává stejná. Příklad vzájemných vztahů v MLM je znázorněn na obrázku 2.2. 

Kolmanová (2005) ve své knize vymezila několik důležitých pojmů. 

• Distributor (poradce) je nezávislý podnikatel, který si od MLM společnosti zakoupil 

licenci a stal se členem fungujícího systému. Stal se tak členem spotřebitelské sítě. 

Licence mu umožňuje nakupovat se slevou a prodávat dále produkty či služby 

konverzačním způsobem. Má také právo získávat provize z obratu celé své sítě, kterou 

vytvoří. 
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• Sponzor je člověk, který získá druhého člověka do své sítě a pomáhá jim s rozjezdem 

jejich (tedy i svého) podniku. 

• Leader je sponzor, který pomáhá lidem budovat jejich podnik, ale také je osobnostně 

rozvíjí. Pracuje také sám na sobě, neustále se zdokonaluje, stává se vůdčí osobností 

a vychovává další následovníky. 

• Úroveň nebo také řada jsou generace vytvářené spolupracovníky. Lidé, které 

sponzorujeme, jsou naší první (přímou) úrovní. Pokud vytvoří svou první úroveň, jedná 

se, o naší druhou úroveň. 

• Přímý spolupracovník je člověk na naší první úrovni, kterého sponzorujeme. 

• Linie, někdy nazývána jako větev, jedná se o skupinu našeho přímého spolupracovníka. 

• Upline označuje sponzora našeho sponzora a další sponzory, kteří jsou výš. 

• Downline jedná se o všechny úrovně pod námi. 

Obrázek 2.2: Vzájemné vztahy v MLM s použitím odborných termínů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.1.5 Síť v MLM 

Moderní marketing v dnešní době má jednu velkou potřebu, a to vytváření sítí. Výrobní 

společnosti hledají pro svůj odbyt distribuční kanály a upřednostňují ty, které mají největší 

prodejní kapacitu. Podmínky obchodu si nediktují výrobci, ale distribuční společnosti 
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MY

Přímý 
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s prokázanou prodejní schopnosti. Na akciovém trhu, roste nejrychleji tržní hodnota těch 

společnosti, které mají propracovanou síťovou strategii. Prodejní společnosti, které nevytváří 

síť, se stávají závislými na koupěschopnosti malého regionu a jsou tak zranitelné na místní 

výkyvy trhu. Vytvářením sítí se tak rozkládá riziko a společnost se tak stává stabilní.  

Síla MLM spočívá především v propracování funkčního prodejního modelu a v jeho 

následném prodeji práv i do nižších úrovní. Vycházíme z předpokladu, že prodejce má kapacitu 

nejen prodejní, ale i organizační, společenskou a vůdčí. Není tak chápan jakou pouze prodavač 

zboží, ale také jako finančně zainteresovaný prodejce práv.  

Schopnost jednotlivce budovat síť je umocněna schopnostmi nad ním. Budování sítě je 

tak ovlivněno schopnostmi sítě nad jednotlivcem. K budování sítě jsou potřeba tři schopnosti, 

vůdčí, organizační a společenskou. Přitom však není potřeba ve všech jmenovaných schopností 

vynikat. Každý, ale může nabídnout ty schopnosti, ve kterých vyniká a zároveň může žádat 

o pomoc v oblastech, ve kterých je slabý. Při správné spolupráci v síti platí pravidlo synergie – 

1+1=3. Zpočátku se po nováčkovi nechce, aby byl vůdcem, ale průvodcem. Je kladen větší 

důraz na společenský dar než na vůdčí. Nováček tak v této fází využívá darů „nadřízených,“ 

kde získává potřebné znalosti a schopnosti, aby se v pozdější fázi stál vůdcem. Později se tak 

stává tím „nadřízeným,“ který předává své schopnosti a znalosti dalším nováčkům. Podoba 

a schopnosti sítě jsou tak závislé na vůdcích, které jednotlivé sítě vedou. V MLM se tak 

uplatňuje princip duplikace, který je předpokladem fungování MLM (Rathouský, 2006). 

2.1.6 Duplikace v síťovém marketingu 

Duplikací se rozumí snaha kopírovat a následovat nějaký vzor. Zároveň se však nejedná 

o podrobné kopírování, ale o pochopení podstaty a záměru. Ideální duplikace však vede 

ke ztotožnění se vzorem, v našem případě s leaderem. Vytvořit duplikát je náročné, ovšem ne 

tak náročné jako stvořit úspěšný originál. Každá síťová společnost má svůj mateřský originál, 

k němuž se ostatní partneři připodobňují. Silné vzory vyvolávají reakce, buď přitáhnou, nebo 

odradí, ale nikdy nenudí. Lidé následují silné vzory, protože se s ním ztotožní jejich sen. 

V MLM společnosti se vytváří obraz vzorového reprezentanta. Ten musí zrcadlit ideu 

společnosti, proto mateřská společnost musí být jasně definována, musí mít jasně definovanou 

vizi, misi a styl. Vizí se rozumí klíčový záměr společnosti, tudíž sen, o který společnost usiluje. 

Mise je postup jak dosáhnout své vize, kroky, které jsou nutné k dosažení cíle. Styl je způsob, 
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který společnost volí k dosažení cíle. Odlišuje ty, kteří dělají totéž, a přece to není totéž. Při 

tvoření sítí je tedy důležité dbát na duplikaci vize, mise i stylu mateřské společnosti.  

Partner v MLM by měl znát a duplikovat záměry majitele společnosti. Majitel buduje 

svou vlastní společnost, o budování vlastní společnosti by měl usilovat i partner. Majitel 

společnosti vytváří pouze rámec, ve kterém se partner pohybuje. Majitel společnosti, tak vytváří 

image, který si partner dotváří podle svého, ale tak, aby byly zachovány vize, mise a styl 

mateřské společnosti. Majitel společnost pouze dává nástroje, kterými si partner síť dotváří. 

Nástroji jsou myšleny produkty, provize, materiály atd. Každá větev sítě je tak odlišná. Leadeři 

budují vlastní společnost, které se opře o ně samotné. Tito vůdcové vědí, že pravými vlastníky 

sítě není společnost, ale oni sami (Rathouský, 2006).  

K dosažení duplikace je potřeba vytvořit velkou skupinu lidí, kteří budou dělat několik 

jednoduchých činností po dlouhou dobu. Je nutné tak splnit tři části. První část klade důraz 

na vytvoření velké skupiny lidí, je tak nutné dosáhnout určitého množství lidí pro získání 

dostatečného momentu a uvedení duplikace do pohybu. Druhá část nám dává za úkol, aby tito 

lidé prováděli pouze několik malých jednoduchých kroků. Často se stává, že nováčci se 

pokoušejí vše hned vyčíslit, rázem se věci zdají být složité.  Pro dosažení skutečné duplikace, 

je tedy třeba se soustředit na jednoduché kroky tak, aby je každý ze skupiny mohl opakovat. 

Poslední část je zaměřena na časový horizont, kdy mají lidé provádět danou činnosti. Zde se 

nejedná o měsíce, ale o roky. Úspěch v MLM nepřichází hned, jak si někteří lidé myslí, když 

vstupují do společnosti. Kvůli nízké vytrvalosti často neuspějí. Tyto tři části se nejlépe aplikují 

do sítě, pokud se sponzor stane modelovým příkladem. Lidé budou duplikovat pouze to, co 

ve skutečnosti sponzor dělá. 

Dalším důležitým aspektem systému je to, že cokoliv se potencionální zákazník dozví 

od distributora, by mělo pocházet z vyššího zdroje než je distributor. K tomu slouží externí 

pomůcky. Externími pomůcky můžou být např. DVD, CD, časopis, internetové stránky, příběh 

atd. Využitím externích pomůcek dochází ke zlepšení úrovně duplikace, neboť každý nový 

distributor může celý proces snadněji opakovat. 
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 Duplikace má 6 nezbytných složek: 

• náborové pomůcky pro masový trh, 

• úvodní pomůcka pro teplý trh, 

• standardizovaná prezentace, 

• konkrétní „Cesta eskalace,“ 

• standardizované školení „rychlého startu,“ 

• struktura školících akcí. 

Náborové pomůcky pro masový trh pomáhají distributorům získat zákazníky z řad 

neznámých lidí. Takovou pomůckou může být časopis, katalog, brožura, CD nebo DVD. Tyto 

pomůcky slouží k prvnímu kroku, jak se přiblížit potencionálnímu zákazníkovi. Je snadnější 

přimět někoho cizího, aby si něco přečetl nebo prohlédl, než ho přesvědčit, aby přišel na mítink. 

Úvodní pomůcka pro teplý trh umožňuje sponzorování na teplém trhu. Teplým trhem 

se rozumí lidé, se kterými se známe. Pomůcky můžou být stejné jako pomůcky pro masový trh. 

Lidé, které známe, se však k nám chovají jinak než cizí. Chtějí od nás slyšet hned, o co vlastně 

jde, a zasypávají nás otázkami. Je tedy vhodné je pozvat na prezentaci, při které se některé věci 

lépe vysvětlí. 

Standardizovaná prezentace je používána na hlavních otevřených mítincích. Tato 

prezentace by měla být stejná pro všechny trhy na všech úrovních a měla by postupovat podle 

stejného schématu. Leadeři tak můžou cestovat a předávat základní schéma prezentací místním 

leaderům, kteří je prezentují dále.  

V každém stupni procesu chceme potencionálního distributora vystavit více a více 

informacím a s každým krokem tedy expozici eskalovat. První expozicí by mohla být 

pomůcka pro masový trh. Dalším krokem je pozvání na domácí mítink. Dalším krokem 

by mohlo být pozvání na hotelový mítink se stovkami dalších lidí. Distributor také může 

eskalovat konferenčním hovorem nebo webinářem. Pokud je každý krok dobře popsán, každý 

krok je větší než ten předchozí a každý krok má odpovídající podporu marketingových 

materiálů, lze tak dosáhnout vynikající duplikace.  

Pátou složkou duplikace je standardizované školení „rychlého startu“, kterým 

prochází všichni noví distributoři ihned po přijetí. Toto rychlé školení by mělo zahrnovat popis 
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systému objednávání, odměňování, registrací. Také by školení mělo provést distributora 

procesem vytvoření seznamu kandidátů, vysvětlení sekvence sponzorování a poté jej motivovat 

k rychlému vytvoření svých prvních kandidátů.  

Poslední složkou potřebnou pro duplikaci je struktura školících akcí. Obvykle se jedná 

o kombinaci akcí sponzorovaných na místě a zajištěných společností. Každé distributorské pole 

však potřebuje mít v kalendáři větší akci každého čtvrt roku, aby neztratili inspiraci 

a koncentraci a byli vždy řádně školení.  

Těchto šest složek tak tvoří základ pro zajištění solidní a trvalé duplikace v  týmu. 

Při zajišťování těchto složek bychom se měli řídit třemi zásadami. Hledáme způsob jak je 

systematizovat, automatizovat a zajistit, aby byly škálovatelné. Pokud je dosáhnuto silné 

duplikace, systém se bude sám opakovat (Gage, 2013). 

2.2 Leadership 

Maxwell (2011) tvrdí, že bez vůdcovských schopností lze dosáhnout úspěchu pouze 

v omezené efektivitě a pouze zlomku toho, čeho by šlo dosáhnout při dobrém leadershipu. 

Leadership také ovlivňuje kulturu organizace, leadeři přidávají hodnotu druhým tím, že jim 

slouží a lidé dělají to, co vidí.  

Vodáček a Vodáčková (2009) uvádějí, že pojem leadership nemá v českém 

manažerském jazyce dosud jasný a jednoznačný překlad. Obvykle se pro překlad používá 

pojem vůdcovství popřípadě tvůrčí vedení spolupracovníků atd. Představitel leadershipu je tak 

označen jako leader, vůdce nebo vůdčí osobnost.  

V následujícím textu se vyskytují pojmy leadership. vůdcovství, leader a vůdce. 

Lukas a Smolík (2008, s. 75) definují leadership následovně: „Vůdcovství je vzájemným 

vztahem mezi dvěma či více členy skupiny, který zpravidla zahrnuje strukturování 

a restrukturování určité situace a také vnímání a očekávání členů. Vůdcové jsou hybnou silou 

změn, jsou to jedinci, jejichž jednání má na ostatní podstatně větší vliv než je vliv jednání 

ostatních lidí na vůdce. Vůdcovství se projevuje, když jeden člen skupiny modifikuje motivaci 

nebo pravomoci ostatních ve skupině.“ 
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Armstrong a Stephens (2008, s. 28) definují leadership jako: „schopnost vést, je 

inspirování lidí k tomu, aby vynaložili své nejlepší síly a schopnosti k dosažení žádoucích 

výsledků, získávání jejich oddanosti dané věci a jejich motivování k dosažení stanovených cílů.“ 

K tomu abychom lépe pochopili pojmy leadership a leader je zde uvedeno shrnutí 

různých způsobů pohledu na zmíněné pojmy podle (Lukas a Smolík, 2008, s. 75): 

1. Vůdce jako „ohnisko“ skupinových procesů – osoba vůdce je vnímána především jako 

hybatel skupinových procesů, který vyvolává změny, podporuje aktivitu atd. 

2. Vůdcovství jako projevy osobnosti vůdce – pro úspěšné vedení jakékoliv skupiny jsou 

podstatné osobnostní vlastnosti vůdce, jeho rysy, charakter, které jsou pro stoupence 

např. hodny obdivu. 

3. Vůdcovství jako umění navodit očekávané chování – vůdce v tomto smyslu musí dokázat 

přimět druhé k chování, které očekává. 

4. Vůdcovství jako uplatňování vlivu - Poněkud „razantnější varianta předchozího, kdy 

očekávané chování je dosahováno přímým prosazováním vlivu vůdce. 

5. Vůdcovství jako jednání nebo chování – u tohoto přístupu bývá vůdce nazírán skrze své 

činy a chování, které ovlivňuje činnost celé skupiny. 

6. Vůdcovství jako přesvědčování – vůdce takto vnímaný hlavně musí být schopen své 

následovníky přesvědčit, ať již rozumovými či emocionálními argumenty. 

7. Vůdcovství jako mocenský vztah – primárně politické chápání vůdcovství jakožto 

uplatňování moci nad druhými pro dosažení požadovaného. 

8. Vůdcovství jako nástroj dosahování cílů – instrumentální pojetí, vůdce vnímán jako ten, 

kdo předkládá cíle a dokáže k nim skupinu dovést. 

9. Vůdcovství jako produkt interakcí – vůdce se jakoby „vynořuje“ v důsledku interakcí 

mezi členy skupiny, určitá podoba vztahů v určité situaci formuje „správného“ vůdce 

pro daný okamžik.  

10. Vůdcovství jako diferenciovaná role – vůdce je jednou z rolí jedince, která se však nedá 

zcela naučit, někteří tuto roli zvládají lépe a několik málo jedinců ji zvládne téměř 

dokonale (význační světoví vůdci). 

11. Vůdcovství jako vytváření struktury – vůdce není pasivním držitelem pozice či 

představitelem role, ale spíše tvůrce (spolutvůrcem) struktury skupiny a tedy i své role. 

12. Vůdcovství jako kombinace více hledisek – vůdce je nahlížen z více výše zmiňovaných 

pohledů.  Podle nás je tento přístup nejpřínosnější, protože se neomezuje např. jen 
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na distribuci moci, osobnostní charakteristiky či interakce ve skupinách, ale zvažuje 

důležitost všech vlivů.“ 

Na leadership je tedy možné pohlížet z různých úhlů pohledu. Neexistuje přesná 

definice pojmu leadership a leader a autoři se často odlišují, především v tom, jak na leadership 

a na leadera pohlíží. 

2.2.1 Styly leadershipu 

Leadeři při jednání se svými následovníky mohou uplatňovat různé přístupy. Přístup, 

který leader uplatňuje, se nazývá styl řízení. Situace, v nichž leadeři a jejich týmy fungují, 

ovlivňují přístupy, které leadeři uplatňují. Leader musí přizpůsobit styl v závislosti 

na okolnostech situace, která nastane. Vhodnost stylu závisí na několika faktorech, mezi které 

patří typ organizace, povaha úkolu, charakteristiky skupiny a zejména osobnost leadera 

(Armstrong a Stephens, 2008). Způsob jakým leadeři vedou své následovníky, má rozhodující 

vliv na efektivnost práce (Bělohlávek, 2008). 

Bělohlávek (2008) tvrdí, že základním kritériem pro rozlišení stylů řízení je: 

• „orientace na lidi, snaha o uspokojení všech potřeb pracovníků, o vytvoření a udržení 

přátelské atmosféry na pracovišti, 

• orientace na úkol, úsilí splnit uložené úkoly a dosáhnout co nejvyššího pracovního 

výkonu.“ 

Lukas a Smolík (2008)rozdělili styly leadrshipu následovně: 

• Transakční leadership je forma leadershipu, kdy interakce mezi leaderem a vedeným 

je založena na směně, která může mít ekonomickou, politickou či psychologickou 

podobu. Interakce akce je formována snahou každého z jejich účastníků získat něco 

pro sebe. 

• Transformační leadership je forma leadershipu, při které dochází ke spojení cílů 

leadera a následovníků a následné vzájemné podpoře při dosahování těchto cílů. 

• Charistmatický leadership je forma leadershipu, kdy osobnost samotného leadera je 

charismatická, anebo vztah mezi leaderem a následovníky je považován 

za charismatický. Leader vyjadřuje to, co si lidé myslím a mohou se s ním ztotožnit, pak 

se leader stává pro ně určitým symbolem. Charisma pak představuje určitou kvalitu 
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osobnosti leadera, kterou se výrazně odlišuje od jiných lidí. Nejčastěji charisma bývá 

spojováno s výjimečnými vlastnostmi, díky kterým si leader dokáže získat své 

následovníky. Pro tento styl vedení, je charakteristické, že vůdce se rozhoduje 

na základě vlastního úsudku a nebere žádné ohledy na názory a připomínky vedených.  

• Ideologický leadership je forma leadershipu, která se opírá především o leaderem 

zastávané postoje a preferované hodnoty, tedy o nějakou formu ideologie. Vize leadera 

je tak směřována více do minulosti, spočívá v udržování a šíření ověřených základních 

hodnot. Vize nepřekládá budoucí cíl, za cíl je považováno udržování „čistoty“ ideologie. 

Samotný leader většinou nepředstavuje pro následovníky idol, ale pouze symbolizuje 

ideologii, kterou lidé považují za hodnotu. 

• Pragmatický leadership je forma leadershipu, který je charakteristický tím, že v něm 

hraje menší roli předkládání konzistentní vize. Leader uplatňuje především svůj vliv 

díky velkému porozumění sociálnímu systému, procesům, které v něm probíhají 

a lidem, kteří jej tvoří. Zároveň leader musí velmi dobře ovládat komunikaci se svými 

následovníky, systémové myšlení a musí také pružně reagovat na vzniklé problémy. 

Pragmatický leader dokáže odhalit problémy ve společnosti a předat následovníkům 

takové řešení, které vede ke snadnému vyřešení problému a nevyžaduje vysokou 

angažovanost či oběti po následovnících. Leader tak strhává své následovníky 

srozumitelností a praktičností při řešení parciálních problémů. 

• Heroický leadrship je forma leadershipu, který je srovnatelný s charismatickým 

leadershipem. Liší se pouze v tom, že heroický leader neuplatňuje svůj vliv jen pouze 

prostřednictvím charismatu, ale představuje výrazný symbol. V určitých situacích tak 

leader své stoupence svým způsobem ani přímo nevede. Slouží více jako ideál a symbol, 

skrze nějž následovníci směřují k požadovaným cílům.  

• Revolucionářský leadership je forma leadershipu, která bývá spojena s událostmi 

revolučního charakteru. Vliv revolučního leadera může být založen na jeho charismatu, 

na síle ideologie, kterou vyznává a na prosté a účinné pragmatičnosti jeho přístupu, 

k řešení aktuálních a důležitých problémů.  

• Symbolický leadership není formou leadershipu, jde pouze o součást ostatních forem 

leadershipu, mezi symbolické atributy můžou například patřit výjimečné vlastnosti, 

které jsou symbolem charismatického leadershipu. 
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• Legislativní leadership je forma leadrshipu, která se objevuje pouze v politice. Leader 

je omezován do určité předem stanovené míry legislativní moci, tak aby nedocházelo 

ke zneužití moci. Příkladem legislativních leaderů mohou být prezidenti USA. 

 

Nejčastěji bývá zaměňován transformační a charismatický leadership. V následující 

tabulce 2.1 jsou uvedeny základní rozdíly mezi nimi. 

 

Tabulka 2.1: Charismacké a transformační vůdcovství 

 Charismatickévůdcovství Transformační vůdcovství 

Podoba 

identifikace 

Identifikace s vůdcem. Identifikace s vůdcem i cílem. 

Charakteristika 

vůdce 

Vůdce představuje idol, 
následovníci jsou jakoby zbaveni 
nutnosti vlastního formování 
podoby vize – vůdce jim ji předává 
hotovou a zjednodušenou. 

Vůdce představuje jednak idol, 
kterého však lze dosáhnout, jednak 
vizi, která není jen jeho, ale jakoby 
i všech jeho stoupenců, kteří ji 
mohou ovlivnit. 

Charakteristika 

stoupenců 

Takoví lidé, kteří mají potřebu se 
bez výhrad upnout k někomu, kdo 
jim přesně řekne, co mají dělat. 

Tento typ vůdce je přijatelnější pro 
lidi, kteří o předloženém více 
přemýšlejí a chtějí si uchovat pocit 
svého vlivu. 

Zdroj: Lukas a Smolík, 2008, s.83 

Armstrong a Stephens(2008) uvedli ve své knize několik protichůdných stylů: 

• Charismaticky/necharismatický. Charismatický leader spoléhá na svou osobnost, 

schopnost inspirovat a také na svou „auru,“ kterou přitahují ostatní. Jedná se o leadery, 

kteří „vidí“ budoucnost a především se orientují na úspěch, přičemž přebírají za své 

rozhodnutí riziko. Necharismatičtí leadeři spoléhají především na své znalost, na tichou 

a nenápadnou kontrolu a svůj chladný, analytický přístup při zacházení s problémy. 

• Autokratický/demokratický. Autokratický leader využívá svého postavení k tomu, 

aby přinutil lidi dělat to, co se jim řekne. Vnucuje jim tak své rozhodnutí. Demokratický 

leader povzbuzuje lidi, aby se podíleli při rozhodování. 

• Umožňovatel/kontrolor. Umožňovatel inspiruje lidi pomocí své vize a podporuje je 

při plnění týmových cílů. Kontroloři manipulují lidmi, aby získali jejich ochotu 

vyhovět.  
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• Transakční/transformační. Transakční leader nabízí za ochotu vyhovět peníze, práci 

a také jistotu. Transformační leader motivuje lidi k tomu, aby usilovali o náročnější cíle.  

2.2.2 Transakční a transformační leadership 

V současné době lze za dvě základní formy leadershipu považovat transakční 

a transformační leadership (Lukas a Smolík, 2008). Bělohlávek (2008) považuje tyto dvě formy 

jako nové vedení lidi, které zahrnují citovou stránku vztahu leadera a následovníka, která byla 

doposud opomíjena.  

Podstata transakčního leadershipu spočívá ve vzájemné směně mezi leaderem 

a následovníkem (Bělohlávek 2008). Leader dává svým následovníkům to, co chtějí a dostává 

to, co sám potřebuje. Transakční leadership staví na monitorování a kontrolování následovníků 

a odměňování požadovaného chování. Využívá dva základní nástroje: 

1. Podmíněné odměňování, leader stanoví, jak bude odměňovat úspěšné splnění dopředu 

stanovených úkolů a svých očekávaní. Předem jasně definuje svá očekávání. Svým 

následovníkům poskytuje prostředky a zdroje k naplnění stanovených očekávání 

a úkolů. Vyjednává, slibuje, chválí a odměňuje. 

2. Řízení podle odchylek, se projevuje tím, že leader zasahuje do situací, kdy nejsou 

splňována jeho očekávání. Pokud následovník neplní své povinnosti, dělá chyby nebo 

nepodává očekávaný výkon, leader zasahuje a následovníka negativně stimuluje 

např. kritickou zpětnou vazbou, výčitkou nebo jiným trestem.  

Transformační forma leadershipu je založena na velmi jasné a emocionální představě 

budoucího stavu firmy nebo instituce, která se nazývá vize, Leader využívá svého charismatu 

a motivaci k tomu, aby ho lidé následovali (Bělohlávek, 2008). Procházka, Vaculík a Smutný 

(2013), tvrdí, že transformační leader využívá čtyř základních nástrojů: 

1. Idealizovaného vlivu (také charisma), který vede následovníky k tomu, aby svého 

leadera následovali. K dosažení idealizovaného vlivu musí leader věřit sám sobě, dávat 

najevo oddanost organizaci, zastávat jasné názory, prezentovat své osobní stabilní 

hodnoty, při rozhodování zohledňovat etické aspekty, jednat morálně.  

2. Inspirace následovníků, představuje chování, kterým leader dosahuje toho, 

že následovníci sdílejí jeho vizi a chtějí ji naplnit. Leader musí formulovat atraktivní 

vizi, která bude z pohledu následovníků naplnitelná. Leader ukazuje, jakými způsoby 
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je možné vizi naplnit. Dává také najevo své nadšení pro společnou věc. Využívá 

optimistického přístupu a povzbuzuje své následovníky. 

3. Intelektuální stimulace, představuje chování, kterým leader zvyšuje zapojení 

následovníků do řešení problémů a zvyšuje jejich samostatnost a proaktivitu. 

K dosažení intelektuální stimulace zpochybňuje leader stará schémata řešení problému 

a tradiční přístupy. Ptá se svých následovníků na nové nápady a nová řešení, čímž dává 

následovníkům prostor k seberealizaci a kreativitě. 

4. Osobní přístup, vyvolává v následovnících pocit, že jsou důležití. Leader musí vnímat 

každého svého následovníka jako jedinečnou osobnost, přičemž musí hledět 

na  dovednosti a individuální potřeby a ambice následovníků. Leader je učitelem 

a koučem svých následovníků. Osobní přístup také podporuje osobní růst.  

V následující tabulce 2.2 je popsán rozdíl mezi transakčním manažerem a transformačním 

leaderem. 

Tabulka 2.2: Srovnání transakčního manažera a transformačního leadera 

Transakční manažer Transformační leader 

Potřebuje okamžité výsledky své práce, které 
jsou stimulem jakékoliv další činnosti. 

Formuluje dlouhodobé vize a určuje 
strategických cílů. Upřednostňuje budoucí 
úspěšnost než aktuální výsledky. 

Stanovuje organizační strukturu, rozděluje 
práci a určuje postup. 

Deleguje pravomoci pracovníkům, vytváří 
podmínky pro to, aby se lidé řídili sami. 

Snaží se najít efektivní řešení problémů, které 
vznikají. 

Řídí řešení problému, učí lidi jak se 
s problémy vyrovnat a stimuluje jejich práci 
na problému. 

Plánuje, organizuje a řídí Koučuje a rozvíjí lidi 

Brání současnou organizační kulturu 
a nezpochybňuje její hodnoty 

Přehodnocuje organizační kulturu a stanovuje 
nové hodnoty a vede k jejich dosahování. 

Využívá svého postavení. Prosazuje se 
pomocí svých pravomocí. 

Využívá svého osobního vlivu na lidi. Jde 
vzorem, ovlivňuje a přesvědčuje. 

Při vedení používá manažerské dovednosti, 
efektivní řízení času, dobrou organizaci práce 
a systematičnost. 

K vedení využívá své charisma a sílu 
osobnosti, která je uznávána 
spolupracovníky. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.2.3 Vztah mezi leaderem a následovníkem 

Leadership lze také označit jako zvláštní způsob lidských vztahů, přesněji je vztahovým 

vlastnictvím dané skupiny. Leader nemůže existovat bez svých následovníků a následovníci 

se projevují skrze svého leadera. Zároveň lze leadership charakterizovat jako formu vztahu 

mezi následovníky, kdy někteří dokážou daleko lépe přesvědčit druhé o důležitosti přijímat 

názory a hodnoty leadera. Základní podoba vztahů mezi následovníky a leaderem není příliš 

závislá na velikosti skupiny. V malém pracovním týmu nebo velké organizaci fungují podobné 

principy: „vůdce jakkoli velké skupiny dokáže její členy přesvědčit, inspirovat či různě silnými 

prostředky donutit ke směřování k jím vytčeným cílům“ (s. 94). Leader musí být schopen 

udržovat vztahy se svými následovníky, přičemž musí přijímat názory druhých a disponovat 

empatií (Lukas a Smolík, 2008). Následovníci chtějí mít pocit, že budou vedeni správným 

směrem, proto potřebují vědět, kde jsou, kam jdou a co z toho budou mít. Potřebují mít pocit, 

že to kam jdou, stojí za to, proto mají na své leadery tři požadavky: 

1. Leadeři musejí odpovídat očekáváním následovníků, pokud leader bude splňovat 

očekávání svých následovníku, s větší pravděpodobností získá u svých následovníků 

respekt a ochotu spolupracovat. Tato očekávání se budou u různých skupin a v různých 

souvislostech lišit. Lidé však nejčastěji u svých leaderů očekávají, upřímnost, 

otevřenost, férovost a spolehlivost. Lidé rovněž oceňují leadery, kteří je respektují, jsou 

přátelští a přístupní. Leadeři, kteří se honí za popularitou, nejsou oblíbení. 

2. Leadeři musejí být vnímání jako „nejlepší z nás,“ leader musí ukázat, že je více méně 

odborníkem ve všech úkolech, kterým skupina čelí. Není přímo nutné, aby byl ve všech 

aspektech lepším odborníkem než jiní členové, ale musejí prokázat, že jsou schopni 

dosáhnout toho, aby skupina společně pracovala a byla schopna propojovat odborné 

schopnosti členů skupiny v zájmu dosažení výsledků. 

3. Leadeři musejí být vnímání jako „většina z nás,“ leader musí být představitelem 

norem a hodnot, které jsou pro skupinu nejdůležitější. Tyto hodnoty mohou ovlivňovat 

svou vizí (Armstrong a Stephens, 2008). 

Maxwell (2011) uvádí ve své knize několik faktorů, které hrají důležitou roli při 

ovlivňování druhých a jsou nutné k tomu, aby leadeři byli schopni ovlivňovat druhé: 

• Charakter, kým skutečně leader je. Lidé vnímají hodnotu hloubku charakteru leadera. 

Leader s hlubším charakterem dokáže přitahovat čím dál tím více lidí.  
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• Vztahy, ke zvýšení potenciálu leadera je nutné rozvíjet vztahy. Pokud leader vybuduje 

dostatek správných vztahů se správnými lidmi, stane se v organizaci leaderem. 

• Poznání, klíčové jsou pro leadera informace, potřebuje pochopit fakta, porozumět 

dynamickým faktorům a stanovit vizi do budoucna. 

• Intuice, leadership vyžaduje více, než zvládnout zpracovat data. Leader potřebuje 

schopnost zvládnout i těžko uchopitelné záležitosti. Tyto záležitosti se snaží rozpoznat 

a ovlivnit. Mezi takto těžce měřitelné věci patří např. nasazení, morálka, načasování 

a moment překvapení. 

• Zkušenost, čím větším výzvám v minulosti leader čelil, tím jsou lidé ochotnější 

ho následovat a dát mu příležitost prokázat leaderovi schopnosti. 

• Minulé úspěchy pozitivně oslovují následovníky. Pokud leader dosáhl v minulosti 

úspěchů, následovníci více mu více důvěřují a naslouchají tomu, co říká. 

• Schopnosti, následovníkům záleží také na tom, co leader dokáže. Potřebují vědět, zda 

je leader schopen přivést jejich tým k vítězství. Jakmile přestanou věřit v leaderovi 

schopnosti, přestanou ho také následovat. 

2.2.4 Charakteristické rysy leadera 

Do začátku 50. Let minulého století byl zastáván názor, že leaderem se člověk v podstatě 

rodí. Vrozené vlastnosti leaderovi předurčovali nebo mu usnadňovali vedení kolektivu 

(Vodáček a Vodáčková, 2009). Jako příklad lze uvést teorii rysů, která předpokládala, že 

dobrým leaderem se člověk musí narodit (Bělohlávek, 2008). 

V současné době, především díky sociálně-psychologickým přístupům a jejich aplikací 

v managementu, převažuje názor, že některé z typických rysů jsou sice vrozené, ale musí být 

rozvinuty, nebo mohou být vypěstovány (Vodáček a Vodáčková, 2009). Vodáček a Vodáčková 

(2009) považují za příznačné tyto charakteristické rysy: 

• Proaktivní myšlení a jednání, které je zejména uplatňováno při vytváření nových 

podnikatelských příležitostí a způsobu jejich dosažení. 

• Zodpovědnost a účinnost při vedení spolupracovníků k naplňování vize a předem 

vytyčených cílů. 

• Pozornost věnována vytváření znalostního, inovačního a kulturního prostředí 

organizace a jejího kolektivu. 
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• Porozumění psychice spolupracovníků, schopnost vcítit se, pochopit jejich motivátory 

a porozumět jak se tyto motivátory mění v čase a v konkrétních situacích. 

• Schopnost získat loajalitu spolupracovníků a vytvořit z nich tým, který bude leader 

umět motivovat, inspirovat a vytvářet pozitivní prostředí pro tým, který bude ochotně 

plnit stanoven cíle. 

• Schopnost motivovat spolupracovníky, včetně uplatnění morálních stimulů jako 

je pocit hrdosti, seberealizace apod. 

Armstrong a Stephens (2008) ve své knize pohlíží na rysy jako na vlastnosti, které by 

měl leader mít, aby byl následován: 

• nadšení, které leadeři přenášejí na své následovníky a podporují plnění cílů, 

• sebedůvěra, kterou leader potřebuje, přehnaná víra v sebe však vede k aroganci, 

• houževnatost a vytrvalost, leader musí být pružný, nezdolný a vytrvalý, usilovat 

o respekt, 

• laskavost a srdečnost, kterou projevuje v osobních vztazích, se zájmem pečovat o lidi 

a respektovat je, 

• čestnost a poctivost, která v lidech vyvolává důvěru, 

• pokora a skromnost, leader musí být ochotný naslouchat a uznávat svou vinu, nebýt 

arogantní, neomalený a panovačný. 

2.2.5 Rozvoj leaderů a pracovníků 

Důležitost dovedností, které leader má, je jedním z faktorů, které ovlivňují efektivnost 

leadera. K určitému rozvoji dovedností dochází každý den při práci či jiné činnosti, kdy leader 

využívá své dovednosti při plnění běžných úkolů a aktivit. Efektivita rozvoje dovedností při 

práci může být zvýšena ve spolupráci s mentorem, koučem nebo stínováním zkušenějšího 

kolegy. Druhou možností rozvíjení dovedností jsou tréninky, které jsou cíleně zaměřené 

na rozvoj konkrétních dovedností a organizace za ně platí peníze v očekávání, že se jim 

investované peníze vrátí ve větší efektivitě leaderů (Procházka, Vaculík a Smutný, 2013). 

Kvalita leadera je posuzována nepřímo podle kvality jeho následovníků, na nichž se 

odráží jeho dovednost rozvíjet lidi a směrovat je ke stanoveným cílům. K tomuto lze použít 

řadu rozvojových aktivit.  
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Mezi tyto aktivity patří: 

• vzdělávání a sebevzdělávání, které může mít formu vědomostního učení, nebo 

praktického výcviku zaměřeného na rozvoj dovedností, 

• motivování, které využívá motivačních prostředků, které slouží ke zvýšení výkonnosti 

a rozvoje pracovníka, 

• koučování je individuální učení pracovníka druhou osobou, nejčastěji nadřízeným, 

který především ovlivňuje jeho dovednosti a postoje, 

• změny pracovní náplně, především rozšiřováním a obohacováním pracovních činností 

tak, aby rozvíjely znalosti, zkušenosti a dovednosti pracovníka, 

• změny funkce zařazením do takové funkce, která lépe odpovídá předpokladům 

pracovníka. 

Armstrong a Stephens (2008) tvrdí, že nejlepším způsobem jak jít kupředu a rozvíjet 

své dovednosti, je proces samostatného rozvoje, kdy se leader nebo pracovník spoléhá pouze 

sám na sebe, ale přitom hledá jakoukoliv podporu, kterou může dostat od svého leadera nebo 

organizace. K samostatnému rozvoji dochází prostřednictvím samostatně řízeného nebo 

samostatně orientovaného učení a vzdělávání. Leader nebo pracovník tak přebírá odpovědnost 

za uspokojování svých potřeb vzdělávání, které slouží k rozvíjení dovednosti, zlepšují výkon 

a urychlují tak pokrok v jejich kariéře. Podstatou je, že samostatné vzdělávání spočívá v tom, 

že lidé se naučí a zapamatují více, když mají dojem, že to dělají pro sebe. Potřebují však 

rozpoznat, na co by se měli zaměřit. To lze podpořit sebehodnocením, které vede k lepšímu 

pochopení sebe sama. K rozpoznání potřeb vlastního rozvoje lze využít procesů řízení 

pracovního výkonu, a to buď samostatně, nebov diskusi se svým leaderem. Procesy obsahují 

zkoumání pracovního výkonu v porovnání s dohodnutými plány a posouzení úrovně schopností 

prokazované při vykonávání práce. Analýza je tak založena na pochopení toho, co se při práci 

očekává, na pochopení znalostí a dovedností, které je potřeba mít, aby byla práce vykonávaná 

efektivně a na tom, čeho bylo dosáhnuto a jaké znalosti a dovednosti leader nebo pracovník má. 

Rozdíl mezi znalostmi a dovednostmi, kterou jsou potřeba a znalostmi a dovednostmi, které má 

leader nebo pracovník, definuje potřebu rozvoje. Při rozhodování, jak uspokojit potřeby rozvoje 

je třeba dbát na to, aby plán nebyl sestaven pouze z vhodných vzdělávacích kurzů, ale 

především byl sestaven z vzdělávacích aktivit, mezi které patří: 

• pozorování, co dělají jiní lidé, 
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• práce na projektech, 

• vytvoření si vzoru, získání mentora, 

• vytváření sítí a diskuze v nich o záležitostech řízení s jinými lidmi a hledání poučení 

z těchto diskuzí, 

• zapojování se do jiných oblastí či oborů práce, 

• využívání vnitřních prostředků vzdělávání, mezi které patří i e-learning, což je 

elektronické vzdělávání využívající učební materiály v elektronické podobě, 

• zapojení se do společnosti a společenských aktivit, 

• koučování jiných lidí, 

• studium doporučené literatury, 

• pověření zvláštními úkoly, 

• distanční vzdělávání, vzdělávání se ve volném čase na základě speciálně připravených 

a dodaných materiálů, 

• vzdělávací kurzy v organizaci nebo mimo ni. 

Vodák a Kucharčíková (2011) ve své knize „Efektivní vzdělávání zaměstnanců“ 

uvádějí, že při posuzování vztahu nákladů a efektivity vzdělávání je nutno sledovat přínos 

vzdělávání, které zahrnují: 

• lepší využití potenciálu zaměstnanců, kdy vzdělávání pomáhá jednotlivcům i celým 

pracovním týmům stát se přizpůsobivějšími, flexibilnějšími a schopnějšími plnit 

požadavky týkající se zvyšování výkonu, 

• lepši využití zařízení a systémů, zaměstnanec, který je vzděláván v dané problematice, 

je schopen vytěžit maximum z používaných technologií. Organizace často investují 

prostředky do technologických prostředků, aniž by brali v úvahu problémy, které mají 

lidé, kteří s danou technologii pracují, 

• zvýšení výkonu, vzdělávání může přinést podstatné zvýšení návratnosti spotřebovaných 

zdrojů. Mezi možné oblasti zlepšení patří výrobní procesy, administrativní procedury, 

kvalita, bezpečnost a spokojenost zákazníka, 

• snížení fluktuace, pracovníci pohlížejí na vzdělání a rozvoj obvykle pozitivně. Vzdělání 

podniku zlepšuje jeho image, přitahuje pracovníky s vyšší úrovní kvalifikace a zvyšuje 

pravděpodobnost, že zůstanou ve firmě, 
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• zvýšení spokojenosti zákazníků, zákazník si často uvědomí potřebu vzdělávání 

zaměstnanců svého partnera jako první a nečiní mu problém odchod ke konkurenci, 

která dokáže lépe a ochotněji splnit jeho požadavky a potřeby. 

Zvýšení výkonnosti je hlavním důvodem, proč by vzdělávání mělo být realizováno 

v organizaci. Některé organizace však vzdělávání realizují pouze jako projev dobré vůle, aniž 

by pohlíželi na nezbytnost vzdělávání, které vede ke zlepšení jejich výkonu.  

2.3 Dotazník 

Dotazník je písemná forma dotazování, která je jednou z nejstarších technik 

marketingového výzkumu. Je to nástroj, pomocí kterého se nejčastěji sbírají primární informace 

(Malý, 2008). Dotazník má podobu písemného nebo elektronického formuláře s otázkami, 

na něž respondenti odpovídají, popřípadě jsou obsaženy varianty možných odpovědí (Kozel, 

2006). Dotazník umožňuje široké možnosti jak pokládat otázky (Malý, 2008). Dotazníky 

zahrnují sérií otázek, které jsou určeny k získání zpětné vazby o postojích, domněnkách 

respondentů o produktu nebo problémech (Clemente, 2004).  

Malý (2008) s.63 uvedl výhody a nevýhody písemného dotazování. Viz tabulka 2.3. 

Tabulka 2.3: Písemné dotazování 

Výhody Nevýhody 

Průzkum na rozsáhlém území. Delší doba průzkumu. 

Dostatek času a péče. Otázky velmi jednoduché (většinou 

uzavřené). 

Neovlivnění tazatelem. Rozsah průzkumu relativně omezený (krátký 

dotazník). 

Větší upřímnost odpovědí. Reprezentativnost výběru (vrácené 

dotazníky). 

Méně organizace. Není kontrola porozumění dotazníku. 

Dosažení některých jinak nedosažitelných 

respondentů. 

Ovlivnění ostatními otázkami. 

 Není spontánnost odpovědi. 

Zdroj: Malý, 2008, s.63 
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2.3.1 Zásady 

Při tvorbě dotazníku je třeba si dávat pozor na jeho správné sestavení a strukturu. Špatně 

sestavený dotazník může negativně ovlivnit získané informace a výsledky nemusí odpovídat 

potřebám a cílům výzkumu (Foret, 2008). Při přípravě dotazníku je tak důležité pečlivě zvolit 

typ otázky, formulaci otázky a jejich sled neboli strukturu (Malý, 2008). 

Foret (2008) uvedl ve své knize tři hlavní požadavky, kterým by měl dotazník 

vyhovovat: 

1. účelově technický, otázky by měly být formulovány a sestaveny do takového celku, 

aby respondent co nejpřesněji odpovídal na to, co nás zajímá, 

2. psychologický, vytvořit respondentovi takové podmínky, aby se mu tento úkol zdál 

snadný, příjemný, žádoucí a chtěný. Především jde o to, aby respondent odpovídal 

stručně a pravdivě, 

3. srozumitelnost, dotazník by měl být sestaven tak, aby respondent všemu rozuměl a bylo 

mu jasné, co se po něm chce, jak má postupovat a vyplňovat. 

Jedním ze způsobů jak naplnit výše uvedené požadavky je správná formulace 

jednotlivých otázek (Foret, 2008). Malý (2008) uvádí několik zásad pro formulaci otázek: 

• Jednoduchý jazyk, otázky musí být formulovány tak, abych je pochopil všichni 

respondenti bez ohledu na vzdělání. 

• Používat známý slovník, je nutné vyloučit odborné termíny, pokud je šetření zaměřeno 

na obecnou veřejnost. 

• Jasnost, konkrétnost otázky, otázky mají být krátké a konkrétní. 

• Jednoznačnost používaných výrazů, prozkoumat zda v otázkách nejsou použita slova, 

která můžou mít různý význam. 

• Neslučovat více témat do jedné otázky, pokud se v otázce vyskytuje spojka „a“, je na 

místě rozdělit otázku na dvě. 

• Vyloučit sugestivní otázky, sugestivní otázka navrhuje nebo obsahuje určitou 

odpověď. 

• Vyloučit zavádějící otázky, zavádějící otázka upřednostňuje určitý typ odpovědí. 

• Vyloučit nepříjemné otázky, otázky by neměly být příliš osobní. 
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• Vyloučit odhady, otázky formulovat tak, aby respondenti nemuseli odhadovat nebo 

generalizovat. 

2.3.2 Typy Otázek 

Řezánková (2011) rozčlenila otázky do dvou základních skupin: 

• Otázky týkající se názorů a chování respondentů, kde jsou obsaženy především 

otázky zaměřené na zkoumaný problém, které se nazývají meritorní. V této skupině 

otázek se mohou také vyskytovat otázky pomocné a kontrolní. 

• Otázky za účelem získání jiných údajů, například demografických, tato skupina 

obsahuje otázky analytické (třídící a identifikační). 

Foret (2008) rozlišil otázky na základě formálního hlediska: 

1. otevřené, 

2. uzavřené, 

3. jejich kombinace v podobě kompromisních otázek polootevřených. 

Otevřené otázky 

Jsou to standardizované otázky s nestandardizovanými odpověďmi (Malý, 2008). 

V otevřené otázce nejsou předkládány respondentovi žádné varianty odpovědí. Respondent se 

tak může vyjádřit zcela svobodně, podle svého a svými slovy (Foret, 2008). Otevřené otázky 

jsou vhodné především tam, kde nelze všechny možné odpovědi předvídat. (Malý, 2008). 

Otevřené otázky jsou typické pro kvalitativní výzkum (Foret, 2008). 

Zde jsou vedeny některé typy otevřených otázek (Foret, 2008): 

• volné, respondentovi je ponechána volnost při formulaci názoru, 

• asociační, respondent má uvést slovo, které si jako první uvědomí při reakci na pojem 

uvedený v dotazníku. 

Uzavřené otázky 

Odpovědi i otázky jsou standardizovány, k otázce jsou uvedeny možné odpovědi, ze 

kterých respondent zatrhává ty, které odpovídají jeho názoru či postoji (Malý, 2008).  
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Výhodou uzavřených otázek je zejména rychlé a snadné vyplnění otázky a také nasměrování 

respondenta na to, co nás zajímá. Nevýhodou je to, že respondent se musí vyjadřovat v daných 

variantách, které nemusí považovat za náležitě vhodné, přesné a výstižné. Uzavřené otázky jsou 

typické pro kvantitativní výzkum. 

Uzavřené otázky lze dělit na: 

1. Dichotomické, označované také jako binární, alternativní, dvojné. Připouštějí pouze 

dvě možnosti např. ano – ne, muž – žena. Výhodou je snadná zpracovatelnost. Ovšem 

často respondenty nutí vyjádřit krajní stanovisko. 

2. Výběrové, též polytomické, nebo s možností výběru jen jedné varianty. Tento typ 

otázek je výhodný při zpracovávání. Hlavním problémem je, že vylučují možnost volby 

více variant. 

3. Výčtové, neboli polytomické, s možností výběru několika variant. Umožňují volnější 

výběr, což více odpovídá skutečnosti. Hlavní nevýhodou jsou obtíže při statistickém 

zpracování. Na jednotlivé varianty je pohlíženo jako na dichotomický znak, který se 

vyskytl nebo nevyskytl. 

4. Polytomické, s uvedením pořadí variant. Tento typ otázky působí pozitivně na 

dotazovaného, neboť mu umožňuje diferencovat mezi variantami a určovat jejich 

pořadí. Při zpracování je tento typ otázky náročnější než otázky výčtové. 

Pro měření názorů a postojů lze využít nástroj škálování. Nezjišťujeme pouze, zda jev 

nastal či ne, ale zjišťujeme i stupeň hodnocení respondentova vnímání tohoto jevu. Hodnotící 

škála má podobu uzavřené otázky, při níž se žádá, aby respondent vyjádřil svůj názor ke 

zkoumanému jevu určením pozice na stupnici. Sudý počet na stupnici umožňuje respondenta 

zaujmout nějaký postoj, lichý počet umožňuje respondentovi být indiferentní (Foret, 2008). 

Malý (2008) dále rozčlenil otázky podle vztahu k obsahu na: 

• Přímé, typ otázek, u kterých je účel dotazu zřejmý a respondent si je vědom, na co je 

tázán a vědomě na smysl dotazu odpovídal. Při přímém kladení otázek není skryt před 

respondentem skučený smysl dotazu. Přímé otázky je nutné formulovat tak, aby 

respondent co nejlépe porozuměl smyslu dotazování a v souladu s tím formuloval svou 

odpověď.  



32 

 

• Nepřímé. Vycházejí ze zadání skupiny otázek, zpravidla nestrukturovaných, které 

připouštějí různorodou množinu výkladů. Jsou voleny takové otázky, ve kterých je 

vlastní účel skrytý a respondent se domnívá, že smysl otázky je jiný. 

Nepřímé dotazování se používá tehdy, jestliže nám jde o poznání hlubší motivační 

struktury. Příprava i interpretace vyžaduje kvalifikovaného psychologa. 

V oblasti kvantitativního výzkumu je vhodnější využít přímých otázek, které jsou 

především snadněji interpretovatelné. 
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3 Představení vybrané firmy 

Cílem následující kapitoly je představení společnosti EURONA s.r.o., se kterou je 

spolupracováno na této bakalářské práci. Veškeré informace o společnosti jsou čerpány 

z obchodních podmínek a z webu společnosti. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Společnost Eurona s.r.o. je česká dynamicky se rozvíjející společnost se sídlem ve Lhotě 

za Červeným Kostelcem, založena v roce 2003. Je zaměřena na výrobu ekologicky šetrných 

výrobků. Společnost vyrábí prací, úklidové a kosmetické prostředky, které neškodí zdraví a 

přírodě. Společnost Eurona také vytvořila pro zájemce o spolupráci systém MLM, pomocí 

kterého své výrobky distribuuje mezi zákazníky. Díky systému MLM své prostředky investuje 

do vývoje produktů, inovací, odměn, vzdělávání a podpory svých obchodních partnerů. Nyní 

působí převážně v České republice, ale také na Slovensku a v Polsku.  

3.2 Úspěchy společnosti 

Společnost za svou dobu působení na trhu získala několik ocenění: 

• 2. místo Firmy roku 2011 v Královehradeckém kraji, 

• cenu Hospodářských novin Vodafone firma roku 2011. 

V roce 2004 vstoupila na zahraniční trhy Slovenska a Polska. V roce 2011 obdržela 

certifikát Top Czech Quality.  

3.3 Výrobkové portfolio 

Jak již bylo zmíněno výše, společnost vyrábí prací, úklidové a kosmetické prostředky, 

které neškodí zdraví a přírodě. Vzhledem k tomuto faktu, výrobky neobsahují fostáty, chlór, 

formaldehydy, perboráty a nejsou testovány na zvířatech. Výrobky jsou tak orientovány 

především pro alergiky, astmatiky, osoby trpící ekzémy, v rodinách s dětmi, lidi s ekologickým 

zaměřením popřípadě pro lidi, kteří vyznávají moderní styl života.  
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Prostředky jsou charakteristické svou koncentrovaností, kdy k požadovanému výsledku 

stačí aplikovat malé množství. Obaly výrobků jsou vyráběny z recyklovatelného materiálu. 

Společnost ceny svých výrobků od roku 2003 neměnila. Některé výrobky jsou nabízeny 

v několika vůních. 

Společnost v současné době nabízí více než 400 výrobků, které jsou prezentovány 

v katalogu a e-shopu. Výrobky jsou účelně rozčleněny do skupin, viz tabulka 3.1. 

Tabulka 3.1: Výrobkové portfolio 

wash care – péče o prádlo baby care – péče o děti 

clinical care – péče o zdraví dish care – péče o nádobí 

home care – péče o domácnost green care – péče o rostliny 

car care – péče o automobil accessories – doplňky 

cerny cosmetix – kosmetika cerny herbalist – čaje 

cerny café – káva cerny aromatix – aromadifuzér 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4 Systém MLM ve společnosti 

Společnost Eurona s.r.o. uplatňuje systém MLM, využívá tak sítě obchodních partnerů 

k prodeji svých výrobků. Obchodním partnerem se může stát kdokoliv starší 15-ti let formou 

registrace, která může proběhnout elektronicky přes web společnosti nebo prostřednictvím 

tištěné přihlášky. Registrace je bezplatná a nezávazná. K tomu, aby proběhla aktivace účtu, 

musí nově registrovaný nakoupit, přičemž není stanovena minimální hodnota nákupu nutná 

k aktivování registrace. Spolu s první objednávkou získá nový obchodní partner tzv. start 

packet, který obsahuje aktuální katalog společnosti, aktuální ceník, aktuální akční leták, 

objednávkové formuláře, přihlášky a reklamační formulář. Pokud partner neprovede 

v následujících 12-ti měsících objednávku je registrační číslo poradce automaticky zrušeno 

systémem.  

Systém společnosti nabízí dvě různé alternativy finančního výdělku pro své obchodní 

partnery. První variantou je okamžitý zisk z prodeje. Obchodní partner nakupuje výrobky se 

svojí marží (A, B, C) a následně ho prodá zákazníkovi za plnou cenu. Obchodní partner může 

získat tři druhy marže v závislosti na jeho osobních objednávkách za předchozí měsíc, viz 

obrázek 3.1. Druhou variantou je možnost získat určité procento provize z objemu vlastního 
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prodeje a objemu skupiny daného poradce. Každý výrobek společnosti je oceněn počtem bodů, 

které se partnerovi při objednávce započítávají do měsíční produkce. Partnerovi se také 

započítávají všechny body, které vytvořila jeho skupina. V závislosti na počtu získaných bodů 

získává partner procentuální odměnu, viz tabulka 3.2. Tato provize se vypočítává z vlastního 

objemu obchodu partnera a z objemu obchodu jednotlivých poradců, kteří jsou v síti partnera. 

Pokud obchodní partner má v síti poradce, kteří také čerpají provize, partnerova provize 

z daného poradce je rozdílem mezi partnerovou provizní úrovní a poradcovou provizní úrovní 

viz příloha č. 1.  

Obrázek 3.1: Podmínky získání výhodnějších cen 

Zdroj: Euronabycerny, 2015 

 

Tabulka 3.2: Provizní tabulka 

 

Zdroj: Euronabycerny, 2015 

V systému Eurony jsou rozlišeny dva typy partnerů: 

• Nezávislý registrovaný zákazník (NRZ) – nakupuje výrobky za nákupní ceny, může 

registrovat další partnery, prémie je mu odečítaná formou slevy z faktury, nepotřebuje 

živ. list, může dále prodávat výrobky, může být i právnická osoba, v tomto případě však 

nemůže registrovat další partnery. 

• Nezávislý registrovaný poradce (NRP) – nakupuje výrobky za nákupní ceny, 

registruje další partnery, provize z prodeje je mu zasílána na bankovní účet, vlastní 

příslušný živ. list a nemůže být právnická osoba. 
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3.5 Vzdělávání pro obchodní partnery 

Společnost Eurona svým obchodním partnerům poskytuje různé aktivity a vzdělávací 

programy v průběhu celého roku. Mezi tyto aktivity patří především: 

• vstupní školení, základní informace, produkty, motivace, příležitost, podmínky, 

• marketingové školení, rozdělení dle úrovně provizí, 

• produktové školení, 

• prodejní dovednosti, 

• vzdělání v oblasti budování týmu, 

• prezentace novinek, 

• externí semináře – základní prodejní dovednosti, manažerské dovednosti, projektové 

vzdělávání manažerů, 

• porady TOP manažerů, 

• ATP školení, 

• team bulding s TOP manažery, 

• setkání s novými top manažery, 

• video prezentace (instruktážní videa). 

Obchodní partneři kromě výše uvedených aktivit, mohou navštívit vzdělávací aktivity 

také v rámci sítě. V tomto případě, však záleží na iniciativě sponzora, který musí aktivity 

zajistit. Oblast i forma vzdělávání je rovněž závislá na sponzorovi a charakteru dané sítě.  
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4 Analýza současného systému vzdělávání firmy 

V této kapitole bude nejprve zmíněná metodika výzkumu, která obsahuje informace 

o výzkumu ve firmě Eurona, informace o výběru respondentů a struktura dotazníku. V další 

části následuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které kromě samotného vyhodnocení 

obsahuje i konkrétní počty dotazníků a jejich návratnost. 

4.1 Metodika výzkumu 

Pro analýzu systému vzdělávání firmy je použita metoda dotazníkového šetření, které 

umožňuje oslovit velké množství respondentů po celé České republice prostřednictvím 

internetu. Výhodou je také anonymita při vyplňování. 

Při sestavování dotazníků jsou využity informace z literatury, z podkladů firmy 

a na základě konzultace s marketingovým oddělením společnosti, kterým byl také dotazník 

schválen. V rámci ověření správnosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti otázek byl proveden 

předvýzkum, kterého se zúčastnilo 10 vybraných respondentů. Tito respondenti byli vybíráni 

na základě vzdělání, věku a podmínkou byla spolupráce se společností Eurona. Dotazník je 

provázen motivačním dopisem, který obsahuje důvod sestavení a cíle dotazníku, pokyny k jeho 

správnému vyplnění, upozornění, aby samotní respondenti nerozesílali dotazníky lidem, kteří 

nejsou poradci ve společnosti Eurona a žádost, o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. 

Otázky jsou sestaveny tak, aby respondenti při jejich vyplňování neměli problém. Pojmy, které 

by respondenti nemuseli znát, jsou jednoduše vysvětleny v popisném poli pod otázkou. 

V případě otázek, které neměli respondenti vyplňovat na základě odpovědí předešlých otázek, 

byly také řádně popsány v popisném poli a uvedeny informace jak dále postupovat. Pro 

vytvoření dotazníků byla použita služba Google formuláře. Dotazník je uveden v příloze č. 2. 

Vyhodnocení dat z dotazníku bylo provedeno prostřednictvím Microsoft Excel, kde byla 

vypočítaná relativní a absolutní četnost u každé otázky. Tabulka četností je v příloze č. 3. 

Následující tabulka 4.1 uvádí časový harmonogram výzkumu. 
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Tabulka 4.1: Časový harmonogram dotazníkového šetření 

Činnost Datum 

Navázání spolupráce s firmou Eurona 16. října 2014 

Vytvoření dotazníku 15. 11. 2014 – 11. 12. 2014 

Kontrola dotazníku vedoucím práce 11. 12. 2014 – 30. 12. 2014 

Korekce 5. 1. 2015 – 10. 1. 2015 

Kontrola dotazníku marketingovým 

oddělením firmy Eurona 

14. 1. 2015 – 25. 1. 2015 

Korekce 10. 2. 2015 

Předvýzkum 20. 2. 2015 

Rozesílání dotazníku respondentům 2. 4. 2015 

Sběr dat 2. 4. 2015 – 16. 4. 2015 

Zpracování dat a vyhodnocení 16. 4. 2015 – 20. 4. 2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost Eurona má obchodní partnery zastoupené po celé České republice 

a Slovensku, bylo by proto velmi obtížné oslovit všechny. Ve spolupráci s TOP manažerkou, 

byly dotazníky rozeslány v celé její síti prostřednictvím emailu. Dotazník byl také vložen 

do facebookové skupiny, která je určena pouze pro registrované poradce a sponzory. V této 

skupině jsou převážně poradci ze sítě jiné TOP manažerky, která byla rovněž oslovena.  

4.1.1 Struktura dotazníku 

Dotazník obsahuje celkem 20 otázek a je rozdělen do těchto oddílů: 

1. analytické otázky, 

2. motivace respondentů, 

3. vzdělávání, 

4. vztah respondenta ke svému sponzorovi, 

5. vzdělání mezi respondentem a sponzorem. 

První oddíl dotazníku je sestaven na základě šesti analytických otázek. První čtyři 

otázky jsou zacíleny na demografické údaje. Dvě otázky jsou třídící, které jsou zaměřeny 

na délku spolupráce a provizní úrovni respondenta. 
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Obsahem druhého oddílu jsou dvě výběrové otázky týkající se motivace. Cílem 

první otázky je zjistit hlavní důvod spolupráce s Euronou, tedy zjistit, jaký byl hlavní motiv 

respondentů spolupracovat se společností. Druhá otázka je zaměřena na respondentovu 

budoucnost ve společnosti, zda respondent chce spolupráci se společnosti přeměnit na jeho 

hlavní zdroj příjmů.  

Cílem třetího oddílu je zjistit pohled respondenta na vzdělání, které mu poskytuje 

společnost. V této části je také otázka třídící, která zjišťuje, zda se daný respondent chce 

vzdělávat. Po této otázce je vytvořen blok, pro respondenty, kteří se chtějí vzdělávat. 

V bloku jsou obsaženy dvě otázky, které jsou zacíleny na respondentovy tužby v oblasti 

vzdělání.  Třetí oddíl obsahuje pět otázek. 

Ve čtvrtém oddílu je zkoumán vztah mezi respondentem a sponzorem. Otázky jsou 

především cílené na to, jak respondent vnímá svého sponzora, při jaké příležitosti a jak často 

se setkávají. Oddíl také obsahuje třídící otázku, která má především vyloučit respondenta, 

který svého sponzora osobně nezná. Čtvrtý oddíl obsahuje čtyři otázky.  

V posledním oddílu jsou obsaženy dvě otázky, které se zaměřují na to, zda sponzor 

vzdělává respondenta a jakým způsobem. Tento oddíl obsahuje třídící otázku, která má 

vyloučit respondenty, které jejich sponzor nevzdělává.  

Typy otázek v jednotlivých oddílech jsou znázorněny v tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2: Struktura otázek v dotazníku 

č. oddílu č. otázky 
Typ Otázky 

Dichotomická Výběrová Výčtová Škálovitá Třídící 

1 
1 x     

2,3,4,5,6  x    
2 7,8,  x    

3 

9  x    
10 x    x 

11, 12   x   
13 x     

4 

14  x  x  
15  x   x 
16   x   
17  x    
18  x    

5 
19 x    x 
20   x   

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Mezi obchodní partnery bylo rozesláno celkem 547 dotazníku, odevzdáno jich bylo 116. 

Návratnost dotazníku je tedy 21%. Po obdržení vyplněných dotazníků bylo nutné provést 

kontrolu správnosti a úplnosti vyplněných údajů. Po kontrole bylo nutné vyřadit 8 dotazníků 

kvůli neúplnosti či nesprávnosti vyplněných údajů. Pro přehlednost jsou všechny čísla uvedeny 

v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3: Dotazníky 
Dotazníky Celkem 

Rozeslaných 547 

Odevzdaných 116 

Návratnost 21 % 

Špatně vyplněných 8 

Správně vyplněných 108 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.1 Analytické otázky 

V následující kapitole jsou rozebrány analytické otázky, které vystihují charakteristiku 

obchodních partnerů ve společnosti Eurona. 

Pohlaví 

Z celkového počtu obchodních partnerů Eurona, kteří se zúčastnili výzkumu, je 95 % 

žen a 5 % můžu. Převaha žen je logická v závislosti na charakteru výrobků, které společnost 

prodává. Především úklidové a prací prostředky jsou charakteristické více pro ženy. Ženy jsou 

v této oblasti také často zkušenější a jejich praktické zkušenosti mohou pomoci při prodeji 

těchto produktů. Viz graf 4.1. 
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Graf 4.1: Pohlaví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Věk 

Z grafu 4.2 je zřejmé, že ve společnosti Eurona je největší počet obchodních partnerů 

ve věku 31-40 let, konkrétně jich je 52. Druhý největší podíl s 25 % mají obchodní partneři 

ve věku 41-50 let, konkrétně 27. Tato skutečnost opět úzce souvisí s charakteristikou produktů, 

které Eurona nabízí. Lidé v těchto letech obvykle mají svoji vlastní domácnost a s tím 

související problémy. 

Graf 4.2: Věk 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Délka spolupráce 

Celkem 30 % dotázaných spolupracuje s Euronou v rozmezí 1-2 roků, což poukazuje 

na spokojenost obchodních partnerů vzhledem k faktu, že mohou kdykoliv přerušit spolupráci 

bez jakýchkoliv následků. Toto tvrzení je potvrzeno tím, že 24 % dotázaných spolupracuje 
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s Euronou ještě déle, a to 3-4 roků. V rozmezí spolupráce 0-5 měsíců řadíme 18 % 

dotazovaných, dále je 14 % dotázaných ve společnosti 6-11 měsíců. Z těchto výsledků dvou 

období, které jsou kratší než jeden rok, lze vyvodit, že se společností navazují spolupráci noví 

obchodní partneři. Podíl všech délek spolupráce je znázorněn v grafu 4.3. 

Graf 4.3: Délka spolupráce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Provizní úroveň 

Na základě další analýzy bylo zjištěno, že 39% obchodních partnerů nepobírá žádnou 

provizi. Provizi 3 % pobírá 30 % dotazovaných. Třetí nejčastěji se vyskytující provize je na 

úrovni 6 %, kdy ji pobírá 11 % dotazovaných. Tyto výsledky jsou velmi znepokojující 

a objevuje se zde prostor pro zlepšení. Obchodní partneři vyšší úrovně provize dosáhnou 

především díky své síti, která vytváří objem obchodu. Viz graf 4.4. 

Graf 4.4: Provizní úroveň 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.2 Otázky týkající se motivace 

Otázka č. 7: Jaký byl hlavní důvod Vašeho vstupu do Eurony? 

Je důležité říci, že při výběru MLM společnosti, hraje velkou roli produkt, který daná 

společnost nabízí. Tento fakt dokazuje, že hlavním důvodem vstupu do Eurony je právě skvělý 

produkt. Tuto možnost označilo 80 % dotazovaných. Na základě výsledku, lze usoudit, že 

společnost nabízí svým potenciálním partnerům převážně kvalitní produkt.  Příjem navíc je 

druhý nejčastější důvod, ovšem pouze s 9 % hlasy. Filosofie firmy motivovala 4 % respondentů 

ke vstupu do společnosti. Pouze 3% dotazovaných vidělo spolupráci s Euronou jako příležitost 

k podnikání nebo nástroj k získání pasivního příjmu. Nejméně respondentů vstoupilo 

do společnosti kvůli osobnímu rozvoji (2 %). Viz graf 4.5. 

Graf 4.5: Jaký byl hlavní důvod Vašeho vstupu do Eurony? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 8: Chcete se živit pouze Euronou? 

Rovná polovina respondentů uvedla, že v Euroně jsou pouze kvůli produktu a neuvažují 

o pasivním příjmu. 22 % respondentů by chtělo mít dostatečný pasivní příjem, tuto skupinu 

doplňuje 14 % respondentů, kteří by také chtěli dostatečný pasivní příjem, ale nevidí to reálně. 

Převážně pro tyto dvě skupiny je důležitý rozvoj osobností, dovedností a schopností, které jim 

můžou pomoci k dosažení tohoto cíle. Odpověď ne, stačí mi vedlejší příjem, označilo 9 % 

respondentů.  5 % respondentů má dostatečný pasivní příjem. Viz graf 4.6. 
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Graf 4.6: Chcete se živit pouze Euronou? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3 Pohled respondentů na vzdělávání, které poskytuje společnost Eurona 

Otázka č. 9: Myslíte si, že Vás Eurona dostatečně vzdělává? 

Z grafu 4.7 vyplývá, že 33 % respondentů označilo odpověď nevím a nemá jasnou 

představu, zda mu společnost poskytuje dostatečné vzdělání. Druhou nejčastější odpovědí je 

spíše ano (26 %), kdy respondenti vnímají menší mezery ve vzdělání. 25 % respondentů zastává 

názor, že je společnost dostatečně vzdělává. Negativní postoj vyjádřilo 14 % dotazovaných, 

zcela negativní postoj vyjádřilo 2 % respondentů. V této oblasti společnost dopadla poměrně 

dobře, ovšem jsou zde stále velké prostory pro zlepšení, převážně u respondentů, kteří označili 

odpověď nevím, spíše ne a ne. 

Graf 4.7: Myslíte si, že Vás Eurona dostatečně vzdělává? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 10:Chcete, aby Vás Eurona, eventuálně Váš sponzor vzdělávali? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda jsou obchodní partneři společnosti ochotni se 

vzdělávat. Kladně odpovědělo 56 % respondentů. Vzdělávat se nechce 44 % respondentů. 

Viz graf 4.8. Je důležité vědět, pro jakou část obchodních partnerů je systém vzdělávání 

vytvářen, především kvůli kapacitě a frekvenci termínů. Lze konstatovat, že ochota se vzdělávat 

je ve společnosti Eurona uspokojující. Je třeba podotknout, že MLM společnosti nemůžou své 

partnery donutit ke vzdělávání, a je pouze na ochotě obchodních partnerů se vzdělávat. 

Graf 4.8: Chcete, aby Vás Eurona, eventuálně Váš sponzor vzdělávali? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě doplňující analýzy můžeme zjistit, zda ochota vzdělávat se, je 

závislá na tom, v jaké věkové skupině se obchodní partner nachází. U obchodních partnerů 

ve věku 31-40 let, v 60 % odpovědí, vyjádřili respondenti ochotu se vzdělávat. Dotazování 

ve skupinách 21 -30 let a 51-60 let, vyjádřili svou ochotu se vzdělávat v 58 % odpovědí. U 

skupiny 41-50 let, převažuje neochota se vzdělávat, a to v 56 % respondentů z této věkové 

skupiny. Skupiny 20 a méně, 60 a více nebyly do této analýzy zahrnuty z důvodu nízkého počtu 

respondentů z těchto skupin. Na základě těchto výsledků lze usoudit, že nejmenší zájem 

a ochotu se vzdělávat, je u obchodních partnerů ve věku 41-50 let.  
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Otázka č. 11: Jakou formou byste se chtěli vzdělávat? 

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří na předešlou otázku odpověděli 

kladně. V této otázce respondenti měli zvolit formu, popřípadě formy vzdělávání, kterou by se 

chtěli vzdělávat. Na tuto otázku odpovídalo 60 respondentů. 

Z výsledků, které jsou uvedeny v tabulce 4.4 vyplývá, že pro respondenty je 

nejpřijatelnější forma vzdělávání prostřednictvím webináře, kdy tuto možnost označilo 58 % 

respondentů. Vzdělávat se individuálně se svým sponzorem chce 48 % respondentů. Následuje 

vzdělávání formou společných setkání, kdy tuto možnost označilo 40 % respondentů, dále 

vzdělávací semináře (37 %), knihy (18 %) a jako poslední audionahrávky (13 %). Společnost, 

popřípadě sponzor, by měli především vzdělávat formou webinářů, individuálních a společných 

setkáních a vzdělávacích seminářů.  

Tabulka 4.4: Formy vzdělávání 

Forma vzdělání Počet Podíl v % 

Webináře 
 

35 58 % 

Individuálně se svým sponzorem 29 48 % 

Na společných setkáních 24 40 % 

Vzdělávací semináře 22 37 % 

Knihy 11 18 % 

Audionahrávky 8 13 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 12: V jaké oblasti byste se nejraději vzdělávali? 

U této otázky respondenti označovali oblasti, ve kterých se chtějí vzdělávat. Měli také 

možnost napsat vlastní oblast vzdělávání, pokud se daná oblast v odpovědích nevyskytovala. 

Této možnosti využili pouze 4 respondenti, kteří se chtějí vzdělávat v oblastech manažerských 

dovedností, obchodní psychologie a také získat zkušenosti s výrobky od ostatních obchodních 

partnerů. Respondenti se poměrně shodli, ve kterých oblastech by se chtěli vzdělávat, viz 

tabulka 4.5. Především jde o první čtyři oblasti, a to obchodní dovednosti (53 %), komunikační 

dovednosti (52 %), osobní rozvoj (50 %), prezentační dovednosti (48 %). Těmto oblastem 

by měla společnost a sponzor věnovat zvýšenou pozornost v oblasti vzdělávání. Naopak 

duchovní rozvoj (8 %) by společnost měla ze svého konceptu vynechat. Sponzor ovšem může 
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tuto oblast vzdělávat individuálně, např. na přání. Zkušenosti s výrobky, psychologie obchodu 

a manažerské dovednosti, i přes nízký výskyt doporučuji zahrnut do oblastí vzdělávání.  

Tabulka 4.5: Oblast vzdělávání 

Oblast vzdělávání Počet Podíl v % 

Obchodní dovednosti 32 53 % 

Komunikační dovednosti 31 52 % 

Osobní rozvoj 30 50 % 

Prezentační dovednosti 29 48 % 

Duchovní rozvoj 5 8 % 

Zkušenosti s výrobky 2 3 % 

Psychologie obchodu 1 2 % 

Manažerské dovednosti 1 2 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doplňující analýzou bylo zjištěno, jakou formou by se respondenti chtěli vzdělávat 

v jednotlivých oblastech vzdělávání. Do této analýzy byly vybrány čtyři nejčastěji 

se vyskytující oblasti vzdělávání, které respondenti označili, viz tabulka 4.5. V oblasti osobního 

rozvoje se respondenti chtějí nejčastěji vzdělávat formou webináře (63 %), vzdělávacích 

seminářů (60 %), individuálně se svým sponzorem (53 %) a také formou společných setkání 

(47%). Respondenti se chtějí vzdělávat v oblasti komunikačních dovedností převáženě formou 

webinářů (68 %) a také individuálně se svým sponzorem (58 %), větší polovinu má také 

zastoupení forma společných setkáních (52%), za zmínku stojí také vzdělávací semináře, které 

v této oblasti získali přízeň 45 % respondentů. Obchodní dovednosti chtějí být nejčastěji 

vyučovány formou webinářů (69 %), následuje forma individuálně se svým sponzorem (66 %), 

na společných setkáních (53 %) a vzdělávací semináře (53 %). U prezentačních dovedností 

chtějí být respondenti nejčastěji vzděláváni formou webinářů (62 %), dále individuální setkání 

se svým sponzorem (59 %), na společných setkáních (48 %) a vzdělávací semináře (48 %). Viz 

graf 4.9. Tato analýza ukázala, jakou formou vzdělávání se chtějí respondenti vzdělávat 

v jednotlivých oblastech vzdělávání.  
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Graf 4.9: Procentuální podíl forem vzdělání v jednotlivých oblastech vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č.13: Uvítali byste seznam knih, seminářů atd., které by bylo vhodné přečíst 

případně navštívit? 

Na tuto otázku odpovídalo všech 108 respondentů. Kladnou odpověď označilo 67 % 

respondentů, zápornou 33 %. Viz graf 4.10. Většina respondentů by tedy uvítala seznam knih, 

seminářů atd., které by bylo vhodné přečíst případně navštívit. Společnost Eurona a sponzoři, 

by se nad tímto faktem měli zamyslet a případně tento seznam vytvořit. 

Graf 4.10: Zájem o seznam knih, seminářů atd. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.4 Vztah mezi respondenty a sponzory 

Otázka č. 14: Je pro Vás podpora Vašeho sponzora důležitá? 

Respondenti v této otázce označovali na stupnici od 1 do 5, stupeň důležitosti podpory 

ze strany sponzora, přičemž jednička vyjadřuje nejvyšší stupeň důležitosti a pětka nejnižší 

stupeň důležitosti. 38 % respondentů vnímá podporu od sponzora jakou velmi důležitou a 11 % 

jako důležitou. Pro 31 % respondentů je podpora od sponzora středně důležitá, respektive 

určitou podporu potřebují. Pro 20 % respondentů podpora od sponzora není důležitá, konkrétně 

pro 6 % je méně důležitá a 14 % není vůbec důležitá. Potřebu být podporován vyjádřilo 80 % 

respondentů. Z těchto výsledků vyplývá, že pro obchodní partnery je podpora od sponzora 

důležitá a bez této podpory se neobejdou. Viz graf 4.11. 

Graf 4.11: Důležitost podpory od sponzora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 15: Znáte svého sponzora osobně? 

V MLM systému je důležité poznat svého sponzora osobně, především kvůli vytvoření 

důvěry a navázání spolupráce. Sponzoři, kteří znají svou downline, mohou tyto osoby lépe vést, 

motivovat a v neposlední řadě vzdělávat. Pokud v této otázce respondent označil možnost vůbec 

nevím, že mám sponzora, na další otázky neodpovídal. 
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Výsledky této otázky jsou poměrně znepokojující, až 54 % respondentů nezná osobně 

svého sponzora, 4 % dokonce neví, že má sponzora. Svého sponzora osobně zná 40 % 

respondentů, přesněji 26 % zná svého sponzora, 17 % zná svého sponzora a velmi si rozumí, 

3 % se již se svým sponzorem párkrát sešlo, viz graf 4.12. I když výsledky v otázce č. 11 

naznačují, že obchodní partneři se chtějí převážně vzdělávat prostřednictvím webinářů, 

tzn. prostřednictvím internetu, je důležité, aby sponzor poznal své obchodní partnery osobně. 

Může tak lépe pochopit jejich potřeby a následně se jim individuálně věnovat. 

Graf 4.12: Znáte svého sponzora osobně? 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 16 a 17: Při jaké příležitosti se setkáváte se svým sponzorem? Jak často se vídáte 

se svým poradcem? 

Na tuto otázku odpovídali respondenti, kteří svého sponzora znají osobně, konkrétně 46 

respondentů. Respondenti měli označit možnosti, při kterých se setkávají se svým sponzorem. 

Nejčastěji se respondenti setkávají se sponzorem na osobních schůzkách (59 %). Třetina 

respondentů označilo odpověď vzdělávací semináře (33 %). Na poradách se setkávají 

respondenti se svým sponzorem ve 22 % případů, dále 20 % respondentů svého sponzora občas 

někde potká a 7 % respondentů uvedlo, že jejich sponzorem je rodinný příslušník. Viz graf 4.13.  

Z těchto výsledků, lze usoudit, že sponzoři dávají přednost osobním schůzkám před společným 

setkáním na poradách. Vzhledem k nízkému setkávání obchodního partnera se sponzorem 

na poradách, by měli sponzoři zvážit přínos těchto setkání.  

17%

23%

3%

54%

4%

Ano, velmi si rozumíme. Ano, znám.

Párkrát jsem se s ním sešel/la Osobně ho neznám.

Vůbec nevím, že mám poradce.
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Zdroj: vlastní zpracování 

S otázkou č. 16 úzce souvisí otázka č. 17. Nejčastěji se respondenti se svým sponzorem 

setkávají 1-3x měsíčně (31 %), následuje 1-2x za půl roku (29 %), jednou za dva měsíce (22 %) 

a 4x a více za měsíc se respondenti setkávají se sponzorem v 18 % případů.  

Otázka č. 18: Jste se svým sponzorem spokojen/a? 

V rámci této otázky vyjadřovali respondenti svou spokojenost se svým sponzorem. Dle 

grafu 4.14 můžeme usoudit, že 91 % respondentů je spokojena se svým sponzorem, přesněji 

62 % je spokojená, 29 % spíše spokojená. Nespokojenost se sponzorem vyjádřilo 9 % 

respondentů, respektive 8 % spíše není spokojeno a 1 % není spokojeno.  

Graf 4.14: Spokojenost obchodních partnerů se svým sponzorem 

 

Zdroj:vlastní zpracování 
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Graf 4.13: Způsob setkání sponzora s obchodním partnerem 
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Dále jsou analyzování nespokojení respondenti a jejich ochota se vzdělávat. Zajímavým 

faktem je, že 88 % nespokojených respondentů se chce vzdělávat. Nespokojenost těchto 

respondentů se svým poradcem mohou být způsobeny především tím, že sponzor své obchodní 

partnery nevzdělává. Ačkoliv je podíl nespokojených respondentů relativně malý, je zapotřebí 

se zaměřit i na tuto skupinu, a poskytnout jim vzdělání.  

4.2.5 Poskytování vzdělávání sponzorem 

Otázka č. 19: Vzdělává Vás váš sponzor? 

V grafu 4.15 můžeme vidět, že sponzor v 57 % případech vzdělává své obchodní 

partnery. Ačkoliv se jedná o větší polovinu, je výsledek znepokojující, vzhledem k faktu, že 

sponzoři by měli své obchodní partnery vzdělávat. Z doplňující analýzy lze zjistit, že ze 43 % 

respondentů, kteří nejsou vzdělávání sponzorem, se 44 % chce vzdělávat. Z těchto výsledků lze 

usoudit, že je zájem o vzdělání, i u těch obchodních partnerů, kterým se vzdělání od svého 

sponzora nedostává.  

Graf 4.15: Vzdělání prostřednictvím sponzora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 20: Pokud ano, jakým způsobem? 

Na tuto otázku odpovídali respondenti, kteří v otázce č. 19 označili odpověď ano, 

respektive, že je jejich sponzor vzdělává. Celkem 59 respondentů. Respondenti mohli označit 

více odpovědí, popřípadě doplnit svou vlastní. 
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Na základě tabulky 4.6 lze konstatovat, že nejčastěji sponzor vzdělává své obchodní 

partnery individuálně ve 49 % případů, dále zve obchodní partnery na semináře (44 %), 

doporučuje knihy, audionahrávky a webináře (39 %). Pouze 8 % respondentů uvedlo, že se jim 

sponzor věnuje prostřednictvím internetu. Na poradách vzdělává sponzor pouze v 5 % případů, 

shodný výsledek je také zaznamenán u poskytování informací o výrobcích.  Alarmující je fakt, 

že sponzor své obchodní partnery nevzdělává prostřednictvím porad, kde může poskytnout 

velké množství informací pro velký počet obchodních partnerů. Tento negativní jev se vyskytl 

i u otázky č. 16, kdy se pouze 22 % respondentů setkává se svým sponzorem na poradách.  

Tabulka 4.6: Způsob vzděláváni poskytovaný sponzorem 

Způsob vzděláváni Počet Podíl v % 

Věnuje se mi individuálně 29 49 % 

Zve mě na semináře 26 44 % 

Doporučuje mi knihy, audionahrávky, webináře 23 39 % 

Přes internet 5 8 % 

Na poradách 3 5 % 

Informuje mě o výrobcích 3 5 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Zhodnocení situace a návrh řešení 

Na základě otázky č. 7 je jasné, že 80 % obchodních partnerů do společnosti vstoupila 

kvůli produktu, tento fakt je pro společnost více než pozitivní, nabízet kvalitní produkt je pro 

společnost důležité. Stejně tak je důležité, aby byli obchodní partneři schopni produkty 

propagovat, prodávat a získávat nové obchodní partnery do své sítě a vytvářet objem pro 

společnost, která je finančně přínosná pro společnost i pro samotného obchodního partnera. 

K tomu, aby obchodní partner byl schopen rozšiřovat svou síť a prodávat výrobky dále, 

potřebuje určité znalosti, schopnosti a dovednosti. Je tedy důležité, aby společnost a sponzor 

obchodního partnera tyto znalosti, schopnosti a dovednosti rozvíjeli v celé společnosti 

respektive v síti. 

5.1 Doporučení pro společnost 

Na základě výsledků otázky č. 10, lze dospět k závěru, že o vzdělání je zájem v 56 %. 

Znepokojující je fakt, že 44 % obchodní partnerů se vzdělávat nechce. Na základě 

kapitoly 2.2.5 doporučuje autor, aby společnost více vzdělávala leadery, neboli TOP 

manažery a sponzory v leaderovských dovednostech, kteří by po té měli být schopni více 

motivovat obchodní partnery ke vzdělávání. 

V rámci otázky č. 9 hodnotili respondenti, zda jsou společností dostatečně vzdělávání. 

Kladný postoj vyjádřilo 51 % respondentů, což lze považovat za dobrý výsledek. Ovšem 33 % 

neví, zda jsou společností dostatečně vzdělávání. Tento výsledek může znamenat 

nedostatečnou informovanost o vzdělávání ve společnosti. Negativní postoj ke vzdělávání, 

které poskytuje společnost Eurona, vyjádřilo 16 %. Je nutno podotknout, že výzkumu se 

zúčastnili především respondenti, kteří dosahují provizní úrovně 0 %, 3 %, 6 %, konkrétně  

80 %, lze tedy jejich postoj považovat za nevypovídající vzhledem k jejich provizní úrovni. 

Autor doporučuje Euroně zlepšit informovanost o vzdělávacích aktivitách, které svým 

obchodním partnerům poskytuje. Autor doporučuje společnosti tyto informace rozesílat 

především prostřednictvím pošty např. spolu s akčním letákem, především pro 

minimalizování nákladů. Dále doporučuje tyto informace poskytovat v elektronické 

podobě v uživatelském prostředí, které poskytuje všem svým obchodním partnerům 

na webu společnosti. Dále je nutné požádat TOP manažery o šíření těchto informací v celé 

jejich síti prostřednictvím principů duplikace, která je přiblížená v kapitole 2.1.6. Autor také 

doporučuje na základě této analýzy pozměnit koncept vzdělávání. V současné době 
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společnost poskytuje obchodním partnerům vzdělání v oblastech, které jsou uvedeny 

v kapitole 3.5. Z velké části je toto vzdělávání poskytováno formou vzdělávacích seminářů. 

Na základě analýzy otázky č. 11, autor doporučuje zahrnout do konceptu vzdělávání jako 

formu vzdělávání webináře, které jsou u obchodních partnerů velice oblíbené. Autor 

doporučuje, aby společnost vždy pozvala na webinář významnou osobnost z dané oblasti 

vzdělávání, která by především předala dále své zkušenosti a znalosti. Pro společnost i pro 

obchodní partnery, je tato forma vzdělávání velmi výhodná v rámci ušetření nákladů a času. 

Webinář lze zaznamenat a pouštět opakovaně. Autor doporučuje, aby  webináře společnost 

zajišťovala jednou za čtvrt roku. Autor také doporučuje, zahrnout do oblasti vzdělávání 

oblast osobního rozvoje, o kterou má zájem 50 % obchodních partnerů. Jako formu vzdělávání 

této oblasti navrhuje vzdělávací semináře. O četnosti vzdělávání této oblasti navrhuje, aby 

společnost Eurona spolupracovala s TOP manažery a dle požadavků jednotlivých sítí 

přizpůsobili termíny a místo, kde vzdělávací seminář proběhne. Doporučuje také do konceptu 

zavést vzdělávání v oblasti prezentačních dovedností, ve které se chce vzdělávat 

48 % obchodních partnerů. Autor také doporučuje přenechat v této oblasti větší iniciativu 

sponzorům, a tudíž navrhuje zahrnout tuto oblast do oblasti obchodních dovedností v rámci 

vzdělávacích seminářů. Toto doporučení je založeno na doplňující analýze u otázek č. 11 

a č. 12, kdy obchodní partneři se převážně chtějí vzdělávat v oblasti komunikačních dovedností 

individuálně se svým poradcem, přesněji v 59 % případů.  

Obchodní partneři by na základě otázky č. 13 uvítali seznam knihy, seminářů atd., které 

by bylo v hodné přečíst případně navštívit. Autor tedy doporučuje společnosti tento seznam 

vytvořit. Dále navrhuje, aby tento seznam byl dostupný v uživatelském prostředí na webu 

společnosti. Navrhuje, aby semináře a knihy byly převážně z oblastí osobního rozvoje, 

obchodních dovedností, prezentačních dovedností a komunikačních dovedností, o které je 

největší zájem, viz výsledky analýzy otázky č. 12. 

5.2 Doporučení pro sponzory 

Na základě analýzy otázky č. 14 je jasné, že pro obchodní partnery je podpora sponzora 

důležitá, pro 38 % je velmi důležitá, pro 11 % důležitá a 31 % středně důležitá. Pozitivním 

výsledkem pro sponzory je fakt, že 91 % obchodní partnerů je se svým sponzorem obecně 

spokojena, viz otázka č. 18. Na základě podrobnější analýzy bylo ovšem zjištěno, že z 9 % 

nespokojených není v 88 % případech vzděláváno svým sponzorem. Na základě doplňující 

analýzy otázky č. 19, lze zjistit, že ze 43 % obchodních partnerů, kteří nejsou vzdělávání 
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sponzorem, se 44 % chce vzdělávat. Autor tedy navrhuje sponzorům zjistit očekávání svých 

obchodních partnerů a případně jim vyhovět v oblasti vzdělávání. 

Situace ve vztazích mezi sponzorem a jejich obchodními partnery je znepokojivá. 

Osobně svého sponzora nezná v 54 % případů, komunikace tedy většinou probíhá v rámci 

telefonních hovorů nebo prostřednictvím internetu. Sponzor má tak omezené možnosti 

vzdělávat svého obchodního partnera. Autor doporučuje sponzorům, aby své obchodní 

partnery poznaly osobně. Toto doporučení potvrzuje fakt, že obchodní partneři se chtějí 

vzdělávat individuálně se svým sponzorem (48 %) a na společných setkáních (40 %), viz otázka 

č. 11, což jsou formy osobních setkání. Autor také doporučuje sponzorům uskutečňovat 

více porad, nedostatku těchto setkání nasvědčuje fakt, že pouze 22 % obchodních partnerů se 

setkává se svým sponzorem právě na poradách, viz otázka č. 16. Znepokojující je také výsledek 

v otázce č. 20, kdy sponzor vzdělává své obchodní partnery na poradách pouze v 5 % případů. 

Toto doporučení potvrzuje fakt, že 40 % obchodních partnerů se chce vzdělávat na osobních 

setkáních, viz otázka č. 11.  

Na základě výsledků otázky č. 13, autor doporučuje vytvořit seznam knih 

a seminářů, které by bylo vhodné navštívit. Popřípadě doplnit seznam, který vytvořila 

společnost Eurona. V seznamu by především měli být zahrnuty vzdělávací semináře, které 

poskytuje společnost a také externí semináře. K seminářům a knihám, by autor doplnil seznam 

webinářů, které jsou obchodními partnery nejžádanější, viz otázka č. 11.  Autor doporučuje, 

aby v tomto seznamu bylo zahrnuto vzdělávání z oblastí osobního rozvoje, komunikačních 

dovedností, obchodních dovedností a prezentačních dovedností, které jsou u obchodních 

partnerů nejžádanější, viz otázka č. 12. 

Je velmi důležité, aby se obchodní partner chtěl vzdělávat ze své vlastní vůle. V otázce 

č. 10 však neochotu vzdělávat se vyjádřilo 44 % obchodních partnerů. Tuto skupinu je potřeba 

inspirovat a motivovat ke vzdělání. K tomu lze využít leaderovských schopností, viz kapitola 

2.2. Autor proto doporučuje sponzorům, rozvíjet leaderovské schopnosti a dovednosti 

a využívali především transformačního leadershipu, viz kapitola 2.2. Pro skupinu 56 % 

obchodních respondentů, kteří se chtějí vzdělávat, je nutné, aby si sponzor vytvořil svůj vlastní 

koncept vzdělávání a následně jej duplikoval, viz kapitola 2.1.6 princip duplikace v síťovém 

marketingu. Autor navrhuje, aby sponzoři vytvořili vlastní koncept vzdělávání pro svou 

síť, nebo aby převzali koncept vzdělávání od svého sponzora v rámci duplikace. 
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Na základě kapitol 2.1 a 2.2, analýz otázek č. 11 a 12, autor navrhuje, aby tento koncept 

vzdělávání byl sestaven z následujících částí: 

• Seznámení se společností, s vizí společnosti, představení produktů, vysvětlení systému 

MLM, motivování, prostřednictvím osobní schůzky. 

• Vytvoření vize a cílů obchodního partnera s pomocí sponzora, prostřednictvím osobní 

schůzky, případně společného setkání. Tento krok je důležitý k motivaci se dále 

vzdělávat. 

• Vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, prostřednictvím seminářů, knih, webinářů, 

osobních schůzkách a společných setkáních. Osobní rozvoj je vzděláván po celou dobu 

spolupráce s obchodním partnerem. 

• Vzdělávání v oblasti obchodních, komunikačních a prezentačních dovedností, 

prostřednictvím seminářů, webinářů, společných setkáních a osobních setkání. Lze 

využít i formu koučování, kdy sponzor je přítomen v situaci, kdy obchodní partner 

získává zákazníka nebo nového obchodního partnera. Sponzor může tak poskytnout 

zpětnou vazbu nebo názorně ukázat jak na to.  

• Vzdělávání v oblasti leaderovských dovedností a v oblasti budování týmu, formou 

individuálních setkání, seminářů, webinářů a společných setkáních.  

5.3 Souhrn doporučení a návrhů 

Pro upřesnění a přehlednost jsou v této kapitoly shrnuty doporučení a návrhy na změny.  

Doporučení a návrhy pro společnost Eurona:  

• vzdělávat TOP manažery a sponzory v oblasti v leaderovských dovednostech, 

• zlepšit informovanost o vzdělávacích aktivitách, které společnost nabízí, 

• zahrnout webináře do konceptu vzdělávání, 

• zahrnout do konceptu vzdělávání prezentační dovednosti v rámci obchodních 

dovedností, 

• vytvořit seznam knih a seminářů, které by byly vhodné přečíst respektive navštívit. 
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Doporučení a návrhy pro sponzory: 

• zjistit očekávání svých obchodních partnerů v oblasti vzdělávání, 

• poznat své obchodní partnery osobně, 

• uskutečňovat více porad, 

• vytvořit seznam knih, seminářů a webinářů, které by bylo vhodné navštívit, z oblastí 

osobního rozvoje, komunikačních dovedností, obchodních dovedností a prezentačních 

dovedností, 

• rozvíjet leaderovské schopnosti a dovednosti a využívat především styl transformačního 

leadershipu, 

• vytvořit vlastní koncept vzdělávání. 
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6 Závěr 

Je důležité, aby MLM společnost poskytovala svým obchodním partnerům vzdělávání. 

Vzdělávání má pomoci obchodním partnerům a společnosti dosahovat vytyčené cíle, 

především, proto, že vzdělávání zvyšuje efektivitu a konkurenceschopnost obchodního 

partnera. Stejně je tak důležité mít v MLM společnosti leadery, kteří budou obchodní partnery 

ke vzdělávání vést a motivovat. Zároveň leader také funguje jako učitel. Ačkoliv většina lidí 

v MLM již ukončili své formální vzdělávání, je až fascinující kolik z nich se chce vzdělávat ve 

svém volném čase, bez záruky zvýšení finančních odměn či kariérního růstu. Pro tyto lidi je 

důležité, aby měli také v této oblasti podporu od samotné společnosti, která jim nabídne 

možnost vzdělávání a především svým systémem umožní kariérní růst. 

V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska k danému tématu bakalářské 

práce, tzn. vysvětlení pojmu MLM, princip, historie, základní pojmy vyskytující se v MLM, 

vysvětlena také síť a duplikace v síťovém marketingu, dále v této části je vymezen leadership, 

styly leadershipu, popsán také transakční a transformační leadership, vztah mezi leaderem 

a následovníkem, charakteristické rysy leadera a rozvoj leaderů a pracovníků. V závěru kapitoly 

jsou uvedena teoretická východiska k metodě sběru dat. 

V další části jsou nejdříve uvedeny charakteristické znaky společnosti Eurona s. r. o., 

dále jsou uvedeny úspěchy společnosti, výrobkové portfolio. Popsán systém MLM 

ve společnosti a informace o současném vzdělávání, které svým obchodním partnerům 

společnost poskytuje.  

V praktické části se autor zabývá současnou analýzou vzdělávání a postoji obchodních 

partnerů ke vzdělávání. V první části praktické části jsou uvedeny základní informace 

o dotazníkovém šetření, časový harmonogram a struktura dotazníku. V další části této kapitoly 

jsou nejdříve uvedeny informace o návratnosti dotazníku. Následuje vyhodnocení 

dotazníkového šetření. 

Cílem této práce bylo analyzovat systém vzdělávání, který poskytuje společnost 

a sponzor svým obchodním partnerům, a také zjistit vztah respondentů ke vzdělávání 

a sponzorovi.  
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Závěr práce obsahuje návrhy na změny a doporučení, které vyplynuly z dotazníkového 

šetření. Změny a doporučení jsou rozděleny do dvou částí, kdy v první části jsou uvedeny 

změny pro společnost. V druhé části pak pro sponzora. Se vzděláním, které poskytuje 

společnost, byly obchodní partneři převážně spokojeni, ovšem třetina nemá jasný názor 

na vzdělávání poskytované společností. Větší část obchodních partnerů má o vzdělávání zájem. 

Obchodní partneři si také na základě průzkumu vybrali oblasti, ve kterých se chtějí vzdělávat 

a také způsob jejich poskytování. Převážně se jedná o čtyři oblasti a formy vzdělávání, které 

obchodní partneři chtějí nejvíce. Obchodní partneři také mají zájem o seznam knih a seminářů, 

které by mohli navštívit. Obchodními partnery byla také vyjádřena potřeba být podporován 

svým sponzorem. Překvapivým zjištěním je, že větší část obchodních partnerů nezná osobně 

svého sponzora.  Z průzkumu také vyplynulo, že obchodní partneři jsou z velké části se svým 

sponzorem spokojeni. Sponzoři pak své obchodní partnery spíše vzdělávají.  

  Na základě analýz a teoretických poznatků je společnosti doporučeno zvýšit 

informovanost o vzdělávacích aktivitách, které poskytuje. Také zahrnout webináře do formy 

vzdělávání, zahrnout do konceptu vzdělávání prezentační dovednosti v rámci obchodních 

dovedností, vytvořit seznam knih a seminářů, které by bylo vhodné navštívit, vzdělávat 

TOP manažery a sponzory v leaderovských dovednostech. 

Sponzorům bylo doporučeno poznat své obchodní partnery osobně, zjistit jejich 

očekávání v oblasti vzdělávání, uskutečňovat více porad, vytvořit vlastní nebo doplnit seznam 

knih a seminářů, které by bylo vhodné navštívit, rozvíjet své leaderovské schopnosti 

a především preferovat styl transformačního leadershipu a vytvořit vlastní koncept vzdělávání.  
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