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Management není věda 



Management je postup  
Management znamená řídit praxi na základě 
cílů, vědomým postupem.  



Drucker říká:  

Veterinární praxe má tři složky:  

Byznys, organizace, sociální instituce.  

 

Prvním rozměrem každého jednání, každého 
rozhodnutí, každého úmyslu v rámci 
managementu je ekonomika.  



Veterinární medicína je byznys  

Snažte se pochopit svůj byznys, fungování své 
kliniky, ne být pouze další pracovní silou, která 
se ji snaží udržet nad vodou.  

Michael Gerber, 2001  



Mega studie provedená KPMG (1999) 

Vybavenost veterinářů  

Veterináři postrádají některé ze schopností                
a znalostí nutných pro ekonomický úspěch.  

Poptávka po vet. službách 

Je někdy snížena informacemi na internetu nebo 
doplňkovými službami, které veterináři 
neposkytují.  

 



Mega studie provedená KPMG (1999) 

Veterinární platy rostly méně ve srovnání                  
s humánními lékaři a zubaři (35,3 % za 10 let 
versus 73,9 % nebo 91,6 %).  

Příjmy žen v profesi jsou významně nižší.  

Veterinární služby. 

Systém je roztříštěný a mnohdy neefektivní.  

Množství veterinářů. 

Z čistě ekonomického hlediska je trh přesycen.  

 



Moje práce je dozvědět se, co ostatní 
lidé neví – A.C.Doyle 



Klíčové je ptát se 



 
 Mystery 

Client  
 



Co je okamžik 
pravdy?  

Chvíle kontaktu či interakce 
mezi majitelem zvířete                     
a veterinární praxí  

•  při telefonátu, návštěvě, 
vyšetření či koupi produktu  

•  umožňuje klientovi vytvořit 
si (či změnit) svůj názor, 
dojem z praxe 



K čemu je 
dobrý 

veterinární 
management

?  

Management poskytuje měřítka ke 
zhodnocení veterinární praxe  

Management umožňuje vytvořit 
trvale pozitivní zkušenost pro naše 
klienty  

Management je cestou k finančně 
stabilní praxi, jejíž majitel má čas 
na sebe  

Management je konec dojmologie 
a začátek reálného pohledu                
na vlastní praxi  



Mystery 
client       

– utajená 
majitelka 

Všichni věříme, že poskytujeme 
skvělé veterinární služby  

Subjektivní zhodnocení praxe           
z pohledu klienta nám podá reálný 
obraz 

Zákaznická zkušenost rozhoduje                
o úspěchu našich praxí  

K tomu poslouží návštěva fiktivního 
zákazníka s pacientem, jehož 
diagnóza je nejasná  



Mystery shopping 
 v českých a slovenských 

ordinacích  

Fiktivní zákazník:  

•    žena (většinu klientů tvoří ženy) 

•    s veterinárním vzděláním (studentky) 

•    zkušená kynoložka a chovatelka 

•    proškolená v oblasti veterinárního 
managementu  

Příběh: „Starám se o psa asi měsíc, majitelka 
je v zahraničí, vrátí se tento týden. Pes se mi 
nějak nezdá, je bez nálady, včera nechtěl jít 
ani ven…, nechci nic podcenit.“ 

 



Vzor 
dotazníku, 

který 
fiktivní 

majitelka 
vyplňuje po 

každé 
utajené 

návštěvě: 



Která jsou 
„bolavá 

místa“ 
manageme
ntu česko-

slovenských 
praxí                    

z pohledu 
klientky ? 

 

 

• A) Přístup ke klientovi  

• B) Čistota 

• C) Cena zákroku  

• D) Komunikace, nevysvětlování, 
nátlak  

• E) Čekací doba (ČR) 



Praktické provedení 
průzkumu 

• Vždy v dopoledních hodinách, mimo hlavní 
provoz  

• Klientka odmítá injekční aplikace a jiné 
invazivní zákroky ani netrvá na medikaci!! 



Výhody průzkumu tohoto typu 
(fiktivní zákaznice) 

• Ověřuje reálný pocit zákaznice z návštěvy 
veterinární praxe (rozhodujeme se na základě 
pocitů) 

 

• Zhodnocuje význam různých kritérií, podle 
kterých se rozhodujeme o další návštěvě 
(čistota pracoviště, hluk, čas strávený čekáním 
na administrativní úkony, možnost rozptýlení) 

•    



Výhody průzkumu (pes 
s nejasnou diagnózou) 

• Ukazuje, jak 
veterináři 
komunikují se svými 
klienty a pacienty, 
předávají si 
informace se svými 
zaměstnanci 

• Poskytuje vhled            
do uvažování 
veterináře, kvalitě 
jeho klinického 
vyšetření, finanční 
politice, praxe  

• Odhaluje tendenci 
veterinářů k využití 
antibiotik, 
podceňování 
významu dodržování 
terapie ze strany 
klienta  
 



Bolavá místa 
českých         

a 
slovenských 

praxí I. 

• Klinická nejistota, obavy vyslovit 
magickou větu: neshledávám        
v tuto chvíli na pacientovi nic 
špatného... 16 případů z 20 

• Chybí schopnost dále sledovat 
pacienta a vývoj jeho zdravotního 
stavu, navrhnout přesný čas další 
návštěvy ... 19 případů z 20  

 

 



Bolavá 
místa 

českých      
a 

slovenskýc
h praxí II. 

• Lékaři nepopisují, co právě 
vyšetřují a proč, chybí komunikace 
s majitelem (stává se, že klient 
najde na účtence položku 
neurologické vyšetření, aniž by 
zaznamenal jeho provedení)....   
14 případů z 20 

• Vzhledem k věku psa (10 let) 
lékaři nenabídli možnost 
hematologického                                       
a biochemického vyšetření.....            
13 případů z 20  



Bolavá 
místa 

českých 
praxí III. 

• Značný počet léků odevzdaných 
na domácí použití (při prvním 
kontaktu lze jen stěží odhadnout 
komplianci klienta) 

• Lékaři často posílají klienta domů 
s antibiotiky na domácí 
podávání..... 5 případů z 20 

• Mnohdy klient dostává léky bez 
příbalové informace, ne v 
původním balení, bez uvedení 
dávkování!!!!!.... 8 případů z 10  



Bolavá místa 
českých       

a 
slovenských 

praxí IV. 

• Komunikace – recepční je spíše 
překážkou zážitku z praxe než 
pomocí.... 5 případů z 20 – je 
poloviční doktorkou  

• Komunikace – veterináři se tváří 
otráveně, naznačují klientovi, že 
se těší až odejde..... 4 případy z 20 

• Komunikace – veterináři zaujímají 
nátlakový případně manipulativní 
postoj..... 4 případy z 20 

 

 



Mega studie provedená KPMG (1999) 

Vybavenost veterinářů  

Veterináři postrádají některé ze schopností                 
a znalostí nutných pro ekonomický úspěch.  

Poptávka po vet. službách 

Je někdy snížena informacemi na internetu nebo 
doplňkovými službami, které veterináři 
neposkytují.  

 



Faktory ovlivňující profitabilitu 
(Mercader, 2009) 

Nelze kontrolovat:               Lze kontrolovat:  

Délka působení praxe         Správný způsob řízení 

Lokalizace                              Ekonomické znalosti 

Konkurence  

Majitel versus majitelka  

 



Studie AVMA-Pfizer (2005)  

8 postupů, které vedou k vyšším příjmům:  

Znalost principů byznysu 

Četnost provádění finančních rozborů  

Rozvoj zaměstnanců 

Vyjednávací schopnosti  

Věrnost klientů, získávání nových klientů  

Schopnost vést tým  

Schopnost udržet si klienty  



Porovnání s konkurencí - 
benchmarking 

Co nelze změřit, nelze řídit.  

V současné situaci lze alespoň měřit trendy 
vlastní praxe – to je náš CÍL.  



3 techniky managementu  

1. Klíčové parametry stavu praxe  

2. Obchodní model praxe  

3. Schopnost řídit a udržet si  

      zaměstnance  



Základní postupy k úspěchu 

Pravidelný přehled a interpretace finančních 
výsledků praxe.  

Pokud veterináři nezačnou rozumět financím, 
mohou ztratit své postavení.  

  



Váš obraz  

Vaše klinika je jasným obrazem vás samotných.  
Z toho vyplývá, že pokud se vaše pracoviště má 
změnit, což je dlouhodobý proces, musíte se 
změnit nejprve vy. 

 

Michael Gerber, 2001  



Veterina 
má 

future 


