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rozhovor vzdělávání

"Pokud má člověk úspěšně podnikat, musí vědět, co vlastně chce. Dalším krokem
je vymyslet, pochopit, případně zjistit, jak na to. A být ochoten obětovat čas a umět
přijmout riziko:' říká Zdenka Vostrovská, která vzdělávací aqenturu a akciovou
společnost 1. VOX a.s. vybudovala takřka z ničeho.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc, založila
vzdělávací agenturu VOX v roce 1993.
Od té doby "garážovou firmu" změnila

v jednoho z lídrů pro vzdělávání dospělých
na českém trhu. Dnes má VOX kolem 20 za-
městnanců a 400 spolupracujících lektorů.
Ovšem v kartotéce disponuje více než čtyř-
mi tisíci lektory. Aktivně spolupracuje totiž
jen s těmi, kteří se nejvíce osvědčili a o je-
jichž témata je na trhu vzdělávání zájem.

Začala jste podnikat v době, kdy už vám
bylo po třicítce, měla jste rodinu a rozje-
tou kariéru. Co vás k podnikání přivedlo?

Na počátku devadesátých let jsem pra-
covala na různých projektech Vysoké ško-
ly ekonomické v Praze a vedle toho vedla
účetnictví dvou menších firem. Potřebova-
la jsem rychle proniknout do této proble-
matiky, ale kurzy, které jsem navštěvovala,
za mnoho nestály. Když jsem si postěžovala
kolegům, jeden z nich - mimochodem, do-
dnes patří k lektorům společnosti VOX - mi
navrhl: tak si zorganizuj kurzy vlastní.

Opravdu je za vaším úspěšným podniká-
ním jen tento důvod?

Chtěla jsem v životě dělat věci, které mě
naplňují. A vzdělání a rozvoj zaměstnanců

- mě naplňují stoprocentně. Baví mě sledovat
posun mých klientů na kariérním žebříku.
To, jak díky našim kurzům rostou. Někdejší
mistři ve výrobě jsou dnes třeba na pozici
ředitelů a je úžasné vědět, že jsme k tomu
aspoň trochu přispěli. Když jdu do práce,
mám pocit, že jdu trávit volný čas.

Takže jste v práci de facto pořád?
Svůj volný čas prolínám se svým pracov-

ním životem. Například nedávno jsem trá-
vila víkend u jedné naší lektorky. S lektory
potřebuji mít velmi dobré vazby, zejména

pokud vyučují soft skills - komunikační do-
vednosti, kreativní řešení problémů, strate-
gické myšlení a tak dále. Musím znát jejich
postoje, hodnoty a životní styl, abych je do-
kázala doporučit svým klientům. Například
mám deset lektorů na time management
a pro kurz, který organizuje můj firemní kli-
ent, mohu vybrat toho, který bude nejlépe
odpovídat cílové skupině. Takže s lektory
trávím hodně volného času.

A jsou životní hodnoty pro výuku důleži-
té?

Nebudu jmenovat, ale například se k nám
hlásll jeden lektor na výuku etikety a etiky.
Jenže pak jsem zjistila, že je dvakrát rozve-
dený a žalován pro neplacení alimentů. Od-
mítli jsme s ním spolupráci, takový člověk
nemůže být dobrým lektorem etiky v pod- .
nikání.

Moje první kancelář, to byla
mokrá místnost v suterénu,

kde se dařilo plísním.

Jak jste naznačila, snažíte se vybrat si
nejlepší z nejlepších. Kurzy asi musejí být
hodně drahé?

Zakázkový kurz na míru se odvíjí od ceny
lektora a od času, který je třeba věnovat pří-
pravě - diagnostice a definování cíle. Částka
se pohybuje mezi 20 až 35 tisíci korun za vý-
ukový den pro skupinu.

Spolupracujete se 400 lektory. Řekla
bych, že takové množství stačí pro celou
Českou republiku.

Zní to jako velké číslo, ale v oblasti soft
skills spolupracujeme se zhruba padesát-

kou lektorů. Ostatní se specializují na hard
skills. To znamená, že třeba jednou za rok
mají speciální kurz v oblasti práva, daní či
třeba účetnictví.

Jak poznáte dobrého lektora?
Mám empatii a obrovskou zkušenost. Ni-

kdy nespolupracuji s lektorem, kterého jsem
. sama neslyše~a. Pokud tématu, na které se

specializuje, nerozumím, sháním reference,
žádám klienty o zpětnou vazbu a chodím
i na náslechy. Zaplatím si kurz, kde před-
náší. Mám připravené hodnoticí dotazníky
a ptám se o přestávkách klientů. U soft skllls
si pak vyžádám ukázkovou hodinu. Trvám
také na tom, aby lektor, pokud něco učí, se
tomu oboru aktivně věnoval. Zkrátka aby to
nebyl jen teoretik. Zejména u soft skllls se
téměř všechno dá vyčíst z knih, ale dobrý
lektor k tomu přidá osobní zkušenost z pra-
xe a nadhled.

Stalo se vám někdy, že byl klient hrubě
nespokojen?

Bohužel. Stane se to, když má jiná oče-
kávání. Napřiklad začátečník se přihlásí
na kurz, kde se již předpokládají nějaké
elementární znalosti posluchačů. Ostatně
v hard skills pořádáme často kurzy, které
jsou opravdu pro specialisty. Je tedy třeba
číst specifikaci skupiny, pro kterou je kurz
určen.

Řekla byste, že máte jako žena v prostře-
dí českého byznysu nějakou nevýhodu?

Nemyslím, že je tu nějaká diskriminace.
Vždy jsem byla toho názoru, že je to o člo-
věku samotném. Protože když někdo chce
a je ochoten pro to něco obětovat - čas
a úsilí, tak pohlaví úplně nerozhoduje. Je
pravda, že muži nemají rodinné povinnos-
ti, tak je to pro ně snazší. Ale ženy mají po-
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vor vzdělávání

vinností hodně, takže výborně umí všech-
ny procesy racionalizovat a lépe pracovat
s časem.

Byly vaše začátky hodně těžké?
Je pravda, že v 90. letech, kdy jsem za-

čínala, vzniklo hodně konkurenčních firem.
Ale ti, kdo neměli vůli a sílu překonávat pře-
kážky a byli stoprocentně závislí na zdro-
jích z toho předmětu podnikání, ukončili
činnost. Moje první kancelář, to byla mokrá
místnost v suterénu, kde se dařilo plísním,
a první kopírka byla pozoruhodný stroj,
který se podepisoval na každém papíru
šmouhou.

Ale uspěla jste.
Měla jsem výhodu v tom, že jsem stále

měla příjem ze závislé činnosti na Vysoké
škole ekonomické, kde jsem učila. Také můj
manžel měl plat. Mohla jsem řadu let budo-
vat brand firmy a to, co jsem vydělala, in-
vestovat do rozvoje. Například jsem patřila
k prvním, kdo měl v Česku webové stránky.
Třeba to, co jsem ve VOX za celý rok vyděla-
la, šlo do certifikace ISO.

Kdybych všechen ten čas
mohla vrátit a začít znova,
nerozhodla bych se jinak.

Jaký je tedy váš recept na úspěch.v pod-
nikání?

Nehroutit se pod tíhou dílčího neúspě-
chu a učit se z vlastních chyb. Rozhodnutí,
že začne podnikat, dělá každý člověk sám
za sebe. Musí ale počítat s obrovským na-
sazením, vysokými riziky a krátkodobým
neúspěchem. Byl rok, kdy jsem třeba byla
ve ztrátě, ale z předchozích let, která byla
úspěšná, jsem měla našetřeno. Je to hodně
o osobní disciplíně. Já mám třeba osm let
staré auto, zatímco ostatní mi říkají, proč si
tak úspěšná podnikatelka jako já nekoupí
nový vůz. Ale já musím mít v podnikání re-
zervu na horší časy.
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Měla jste někdy pocit, že to vzdáte?
Stávalo se to tehdy, když se nějaká sku-

pina lidí z mé agentury domluvila a založila
si konkurenční firmu. Využili při tom našich
lektorských i klientských databází i proces-
ních norem. To jsem nesla velmi těžko, ale
především šlo o zklamání z těch lidí. Ale
stejně, kdybych všechen ten čas mohla vrá-
tit a začít znova, nerozhodla bych se jinak.

Dá se podle vás takovým podrazům ně-
jak zabránit?

Právně se to dá jen velmi těžko ošetřit.
Konkurenční doložky jsou navíc vícenáklad.
Spíše sázím na lidský rozměr: když se lidem
ve firmě líbí a mohou si ke svému základu
vydělat nějakou pohyblivou část mzdy, tak
třeba nemají tolik důvodů jít na volnou
nohu a podnikat. Ale abych někomu, komu
je 40 let, měnila mravně hodnotové postoje,
není možné. Těžko změním něčí charakter.

Jak jste pocítila ekonomickou stagnaci
posledních let? Klesl zájem o kurzy?

Spíše bych řekla, že na podnikání ve vzdě-
lávání dospělých se odrazily transfery z Ev-
ropských sociálních fondů (ESF). Nejsme
firma, která se specializuje na tento druh
školení. Měli jsme klienty, u nichž jsme uspě-
li v rámci výběrových řízení, ale spolupráce
skončila. V případě dotací se totiž ceny za vý-
ukové dny soutěží ve výši 10 až 15 tisíc korun
za den, což je jen cena lektorů. VOX se pro-
to těchto výběrových řízení často nemůže
účastnit.

Takže vás netrápí krize, ale dotace.
Na trhu se kvůli nim pohybují i takzvaní

"specialisté" na školení v rámci ESF,kteří na-
jímají lektory za velice nízké ceny. Kurzy jsou
pak prodávány hluboce pod cenou. Firma
dostane dotaci, požádá jinou spřátelenou
společnost o realizaci kurzů, která si třeba
najme za tři stovky na hodinu lektory, co si
něco načetli v knihách. Dochází tak k deval-
vaci vzdělávání dospělých.

Neuvažovala jste o zlevnění kurzů?
Ne. Protože výborní lektoři cenu nesníží

a vědí, 'že si klienty umí sehnat i bez naší

Zdenka Vostrovská

• V roce 1993 byla zakladatelkou
a dnes je předsedkyní představenstva
akciové společnosti 1.VOX a.s.

• Od roku 1979 je odbornou
asistentkou Katedry
hospodářské a sociální politiky
Národohospodářské fakulty Vysoké
školy ekonomické v Praze.

• Vystudovala obor ekonomika
podniku na Vysoké škole ekonomické.
Po promoci zůstala na škole
a pokračovala v doktorandském
studiu.

• Na počátku 90. let pracovala
na různých projektech VŠEa vedla
účetnictví dvou menších firem.

podpory. Navíc jsem doslova umanutá
na kvalitu. Hromady hlušiny ve chvilce na-
vrší každý jouda. Skutečná kvalita je vzácná
- a drahá. Je to však jediný způsob, jak se
pozitivně odlišit od konkurence.

Cenu ale dnés mohou snížit i moderní
technologie.

V současnosti se nejvíce prosazují ta-
kové metody výuky, Jako jsou e-Iearnin-
gy, videokurzy, neboť prezenční kurzy
jsou spojeny s vícenáklady jako cestovné,
ubytování a podobně. Ovšem pozor - e-
-Iearning je sice' vynikajícím vzdělávacím
nástrojem, ale pouze v kombinaci s pří-
mou výukou. Zcela substituovat přímou
výuku elektronickými formami vzdělávání
je tentýž problém jako nahrazovat klasic-
kou knížku e-bookem. Ten si klidně vezmu
do letadla - ale jinak... Jen to zkuste, ne-
chat si na autogramiádě od autora pode-



rozhovor vzdělávání

psat e-book. Mimochodem, papír se vám
nezaviruje. Nikdy.

Jaké by bylo vaše doporučení pro výběr
kvalitního kurzu?

Kdykoli platíte nějakou službu, je to risk.
Zrovna jsme se spálili s dodavatelem softwa-
ru. Nevěřte slibům. Důležité jsou reference
a doporučuji prohlédnout si i zázemí firmy.
Výběr dodavatele by se neměl řídit nejrůz-
něJšími pofidérními kamarádskými vztahy,
ale vycházet jen z jasně nastavených kvali-
tativních kritérií. Kvalita je dána především
profesionalistou vyučujících, ničím jiným.

A proč by firmy nemohly rovnou oslovit
lektory?

Firma vždy pracuje s jedincem či malou
vytipovanou skupinou, kdežto my máme
dokonalý přehled o celé lektorské scéně.
Známe ji natolik, že dokážeme postavit
takové realizační týmy, které budou kore-
spondovat s firemní kulturou a respektovat
zvláštnosti a specifika daného klienta.

Vaším přáním bylo vybudovat špičkovou
agenturu pro vzdělávání dospělých. To
se vám opravdu podařilo. Co teď chystáte
dál?

Vzdělávání lidí je nejlepší možný způsob
ekonomického rozvoje společnosti. V jiném
oboru bych podnikat nechtěla; tolik zají-
mavých lidí bych jinde nepotkala. Ale prav-
dou je, že nesnáším papírování. Ráda bych

Důležité jsou reference
a doporučuji prohlédnout

si i zázemí firmy.

časem mnohé své pravomoci delegovala
schopnému nástupci. Delegování, kontro-
la, motivace, to je svatá trojice úspěšného
managementu - ale vhodného člověka pro
takovou roli aby jeden hledal s lucernou
v pravé poledne. •

Dagmar Langová

Podnikatelské zásady:
• Kradené štěstí nepřináší.

• Že se firma musí uživit? Jistě,
zadarmo nám nikdo nic nedá.
Ale bude-Ii zisk pět milionů
nebo jeden milion - c'est la
vie - na tom vlastně už ani tak
nesejde.

• Skutečná kvalita je vzácná -
a drahá.

• Kabát od dobrého krejčího
padne vždycky lépe než tuctový
plášť z konfekce. A nefouká pod
něj.

• Že se občas může v plavební
dráze vyskytnout nějaká ta
závistivá mina nebo legislativní
ledovec, patří k riziku podnikání.

• Pořád věřím, že poctivost
a korektnost v českém byznysu
ještě nevymřely.
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