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Jeremymu,
nejlepšímu synovi, jakého si otec může přát
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„Zjednodušujte, zjednodušujte.“
–Henry David Thoreau

„Zjednodušujte.“
–Apple
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Předmluva

Život je kombinací schopností a  štěstí. Nebudu tvrdit, že jsem nejschopnějším 
člověkem ve své profesi, ale určitě jsem tím nejšťastnějším. U fi rem NeXT a Apple 
jsem se Stevem Jobsem mohl pracovat více než deset let.

Nebylo to vždy jednoduché. Možná to nebylo ani zdravé. Ale bylo to vždy za-
jímavé a budu navždy Steveovi zavázán za to, co mě naučil.

Steve zemřel dříve, než jsem dokončil tuto knihu. Třebaže se jeho smrt očeká-
vala, jedna moje část se s tím odmítala smířit. Ve skrytu jsem se držel naděje, že je 
jeho zdraví lepší, než se soudí. Nechtěl jsem ani pomyslet na svět bez něj.

Takže navíc ke svému původnímu poslání podnikatelské příručky kniha zís-
kala i osobní nádech. Chci v ní vzdát hold Steveu Jobsovi – za vše, co dal tomuto 
světu, a za možnosti, které poskytl mně osobně.

Nevymyslel jsem koncepty popisované v této knize, jen jsem je pozoroval.
Děkuji ti, Steve, že jsi vše tak zjednodušil.
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Úvod

Hůl jednoduchosti

Tým Applu zodpovědný za návrh obalů se vrátil ze své prezentace Steveu Jobsovi 
a obličeje jeho členů mluvily za vše. Nebylo vidět žádné známky krveprolití, ale 
pohledy říkaly, že věci „nešly úplně podle plánu“.

Bylo mně jich líto, protože jsem věděl, že projektu dávali po  týdny celé své 
srdce, jak se snažili vyřešit ožehavý problém s obalem. Pracoval jsem v budově 
na jiném projektu a několikrát mě pozvali do své hermeticky uzavřené zabezpe-
čené místnosti, abych přispěl svými nápady.

Zatímco tým relaxoval po  schůzce se Stevem, já jsem se potkal s vedoucím 
projektu v kuchyňce.

„To napětí mě zabíjí,“ řekl jsem. „Jak to dnes ráno šlo?“
„Steve nás zasáhl ,holí jednoduchosti‘,“ odpověděl.
Překlad: Steve odmítl jejich práci – ne proto, že byla špatná, ale protože se jim 

nějak nepovedlo dobrat se až k samému jádru věci. Udělali zatáčku tam, kde měli 
jet rovně.
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V tomto případě Stevea ani tak netrápil kreativní návrh – nelíbil se mu projekt 
sám. Vedoucí projektu požádal tým o vytvoření obalu pro dvě verze téhož pro-
duktu. Steve se rozhodl, že to je nesmysl. „Prostě je zkombinujte,“ řekl. „Jeden 
produkt, jedna krabice.“ Nebyl žádný důvod zabývat se druhým obalem.

Měl pravdu. Bylo to jednodušší, rychlejší, lepší. Za pár minut bylo po debatě 
a skupina velmi chytrých a talentovaných lidí se divila, proč na to nepřišli sami.

Hůl jednoduchosti symbolizuje ústřední hodnotu Applu. Někdy sloužila jako 
inspirace; jindy dopadala jako kyj jeskynního člověka. Ve všech případech byla při-
pomínkou toho, čím se Apple liší od ostatních technických společností a proč vy-
čnívá v komplikovaném světě: hluboká, téměř nábožná víra v síly jednoduchosti.

Jak dosvědčí lidé, kteří pro Apple pracovali, jednodušší neznamená vždy nej-
snadnější. Často to znamená více času, více peněz a více energie. Občas musíte 
někomu šlápnout na kuří oko. Ale ve většině případů to povede ke znatelně lep-
ším výsledkům.

Jednoduchost byla hnací silou Applu již od prvních dnů dvou Steveů, Jobse 
a Wozniaka. Inspirovala je, aby navrhli počítač, který pomohl lidským bytostem 
vytvořit něco báječného – na rozdíl od hromadného zpracování dat v suterénech 
velkých společností.

Jednoduchost byla i majákem na cestě k Macintoshi, který předvedl největší 
skok v dějinách počítačů: grafi cké uživatelské rozhraní ovládané myší. (Neberte 
mě za slovo ohledně toho, kdo tento systém opravdu vynalezl. Macintosh byl prv-
ním počítačem, který jej zpopularizoval.)

Když Steve Jobs vystoupil v roce 1984 na pódium, aby ohlásil Macintosh, pou-
žil slova, která měla znít i v dalších dekádách. Nazval jej „šíleně úžasný“.

Bylo to toto zdání nemožného, co nutilo lidi ve frontách, které zahýbaly za roh, 
aby se na tento výkřik techniky mohli podívat zblízka. Když se Steve vrátil po je-
denácti letech exilu do Applu, vrátila se s ním i tato „úžasnost“ – a fronty se začaly 
tvořit znovu. Nejdříve oživil počítače (iMac), potom udělal revoluci v hudbě (iPod 
a iTunes), nato v chytrých telefonech (iPhone) a nyní znovu počítačích (iPad).

Všechny revoluce Applu se zrodily z jeho vášně pro jednoduchost. Každé nové 
zařízení buď zřídilo novou kategorii výrobků, nebo tu stávající postavilo na hlavu 
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– to všechno proto, jak říkala stará reklama na iMac, že technika je „jednoduše 
úžasná a úžasně jednoduchá“.

Zastával jsem vedoucí pozici v  marketingu Intelu, Dellu a  IBM, stejně jako 
ve společnosti Apple, a mohu vás ujistit, že důraz Applu na jednoduchost je výji-
mečný. Není to ani nadšení, ani vášeň, jde o posedlost.

Zatímco láska k jednoduchosti vycházela z osobnosti Stevea Jobse, nyní je pev-
nou součástí fi remní DNA a slouží jako maják legiím zaměstnanců Applu po ce-
lém světě. Vyplácí se také tradičnějším způsobem – vytváří hromady peněz.

Stačí porovnat velikost zisků Applu s některým z jeho konkurentů, abyste ten-
to aspekt naplno ocenili. Nebo ještě lépe, porovnejte zisk Applu se zisky všech 
konkurentů dohromady. Ve třetím kvartále 2011 na čtyři procenta podílu Applu 
na  trhu s  chytrými telefony připadala více než polovina zisku celého odvětví. 
I v oboru osobních počítačů malý tržní podíl Applu (celosvětově asi pět procent) 
přináší nepřiměřený podíl celkového zisku odvětví.

Tím vůbec nechci říci, že jednoduchost je jediným důvodem úspěchů Applu. 
Vůdcovství, vize, talent, představivost a neuvěřitelně tvrdá práce na tom také mají 
svůj podíl. Ale vším se vine jedna společná nit. Tou je jednoduchost. Ta pohání 
Apple k  tomu, aby tvořil, co tvoří, a  choval se, jak se chová. Oddanost Applu 
jednoduchosti je tím, co tvoří nerozbitné spojení se zákazníky a inspiruje je, aby 
o výhodách Applu přesvědčovali kolegy, rodinu a přátele.

Jednoduchost nejenže umožňuje Applu dělat revoluce, ona mu je dovoluje dě-
lat opakovaně. Svět se mění, technika se mění a společnost se těmto změnám při-
způsobuje, ale náboženství jednoduchosti se nemění. Jsou to tyto hodnoty, které 
dovolují Applu měnit techniku na zařízení, kterým nelze odolat.

Na lásce Applu k jednoduchosti není nic skrytého. Vztah je vidět všude. Ve vý-
robcích fi rmy, jejích reklamách, interní organizaci, skladech i vztazích se zákazní-
ky. Uvnitř Applu je jednoduchost cílem, stylem práce i měřítkem.

To vše vede k jedné otázce: Je-li posedlost Applu jednoduchostí tak zřejmá a fi -
nanční výsledky jsou stejně tak jasné, proč ostatní společnosti prostě neokopírují 
metody Applu, aby dosáhly stejných úspěchů?

Rychlá odpověď: není to snadné.
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Jednoduchost není vrstva, kterou je možné přidat ke  stávajícímu podniku. 
Nedá se koupit v prefabrikovaném balení. Nedá se zapnout a vypnout vypínačem. 
Každý ji však může využít, má-li dostatečné odhodlání a znalosti.

Jednoduchost se neprobere k životu sama od sebe při přítomnosti té správné 
kombinace molekul, vody a  slunečního svitu. Potřebuje svého rytíře – někoho 
ochotného bojovat za její principy a dostatečně silného, aby čelil námluvám složi-
tosti, zlé sestry jednoduchosti. Potřebuje někoho ochotného vést hlavou i srdcem.

Asi si umíte představit, že je příjemnější mávat holí jednoduchosti než jí být 
zasažen. Přijmete-li zásady jednoduchosti, budete vy tím, kdo propaguje změnu, 
udržuje kolegy ve správném směru a denně prokazuje svou hodnotu pro společ-
nost.

Nepopiratelná pravda

Jelikož je tato kniha o jednoduchosti, je důležité připomenout, že vše, co se zde do-
čtete, vychází z jediného jednoduchého faktu: lidé dávají přednost jednoduchosti.

Možná, že na začátku knihy to nestačí vyjádřit tak jednoduše. Více slovy to zní 
takto: Může-li si vybrat, každá osoba zdravého rozumu zvolí snadnější cestu před 
složitější.

Jestliže vám to přijde samozřejmé, jste na nejlepší cestě, abyste ocenili jednu 
z nejnápadnějších vlastností jednoduchosti: vypadá, chová se a zní naprosto při-
rozeně. Vaše hlava sama od sebe přikyvuje.

Nikdy ale nepodceňujte sílu, s jakou lidé touží po takové jasnosti a jak kladně 
na ni reagují. Většina z nás žije ve světě, který je stále komplikovanější a jednodu-
chost není snadné objevit. V zásadě jde o poptávku a nabídku: čím je jednodu-
chost vzácnější, tím je i cennější. Cennější je proto i vaše schopnost udržovat věci 
jednoduché a chránit je před komplikacemi.

Lidé jakéhokoli věku, náboženství, kultury a  politického přesvědčení dávají 
přednost jednoduchosti. A  nedávají jí přednost jen lidské bytosti. Toto upřed-
nostňování jednoduchosti je vrozenou vlastností všech živých buněk. Když při-
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jde na běžná, každodenní rozhodnutí, většina forem života se shodne: jednodušší 
cesta je přitažlivější.

Ať už jste člověk, pes, ryba nebo améba, budete pozitivněji reagovat na jedno-
duché řešení – i kdyby to rozhodnutí nebylo vědomé. Podnikatelé, kteří chápou, 
přijímají a využívají tuto skutečnost, jsou předurčeni, aby dosáhli větších úspěchů 
než ostatní.

Jestliže je tato preference jednoduchosti vrozena všem a všemu, proč zůstává 
podnikání – a život – tak komplikované? Příroda ráda udržuje věci v rovnováze. 
Kromě toho, že existuje jednoduchost, existuje také temný mrak zvaný složitost. 
Složitost umí být mocná a svůdná, takže ji nikdy nepodceňujte.

Její vojáci často vypadají a chovají se jako my ostatní. Setkáváte se s nimi v prá-
ci každý den. Tito lidé věří nebo byli přesvědčeni, že jejich složité metody jsou 
jaksi chytřejší. Někdy je možné je osvítit. Jindy je můžeme pouze odzbrojit. Svým 
způsobem bychom měli být vděčni, že tito agenti složitosti existují, protože díky 
jejich přítomnosti jednoduchost vyniká o to více.

V jednoduchosti je síla, ať už ji používají jednotlivci nebo organizace. Otázka 
zní, zda máte znalosti a dovednosti, abyste tuto sílu dokázali využít ve svůj pro-
spěch.

Brzy je budete mít.

Je tato kniha o marketingu, nebo o čem?

Toto je kniha o posedlosti, která je zdrojem úspěchů Applu: jednoduchosti.
Abyste však správně pochopili jednoduchost, zjistili, jak se v  Applu zavádí, 

udržuje a vynucuje, abyste se naučili využívat její síly k dosažení svých cílů, musí-
te ji vidět v souvislostech. A v organizaci, kterou Steve Jobs vybudoval, marketing 
souvisí se vším. Není žádným přeháněním říci, že marketing je pro úspěch Applu 
stejně zásadní jako zařízení, která fi rma vyrábí.

Bude se tedy mnoho příběhů v této knize točit kolem marketingu? Zcela urči-
tě. Pomůže vám tato kniha, jestliže pracujete v marketingu? Cítil bych se dotčen, 
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kdyby vám nepomohla. Musíte pracovat v marketingu, abyste z této knihy získali 
užitečné informace? Vůbec ne.

Tato kniha je o myšlenkách a procesech. Je o  tom, jak vytvořit co nejlepší 
dílo a  zajistit mu co největší šanci na  přežití. Je o  tom, jak se dostat z  bodu 
A do bodu B účinněji a s lepšími výsledky. Tyto principy platí v mnoha oblas-
tech podnikání – určitě nejen v marketingu.

Jestliže jednáte s klienty, řídíte tým, snažíte se stihnout termíny nebo koordi-
nujete skupinu lidí, která má vyřešit nějaký zapeklitý problém, tato kniha oplývá 
nápady a informacemi, které vám umožní více úspěchů, ať už je váš obor činnosti 
jakýkoli.

Věřte mně, že i když vám marketing není blízký, zde popisované situace vám 
nebudou cizí. Jak jste viděli v seriálu Mad Men nebo ve stovkách jiných fi lmů či 
televizních pořadů o této profesi, není těžké ji pochopit. A ve světě Applu jsou 
skutečné příběhy alespoň tak zábavné, jako jejich verze z Hollywoodu.

V této knize budete neviditelnou muškou na stěně v kanceláři Stevea Jobse. 
Budete dostávat půlnoční telefonáty. I když mnoho rozhovorů, které popisuji, se 
zabývá nějakým aspektem marketingu, všechny ukazují lásku k  jednoduchosti, 
která dělá Apple Applem a která může pomoci i vašemu podnikání vyhrát ve stylu 
Applu.

Vaším skromným průvodcem na této cestě je reklamní kreativní ředitel, který 
strávil sedmnáct let ve světě fi rem NeXT a Apple, kde se snažil s dalšími svého 
druhu vytvářet reklamní kampaně, které pomáhaly formovat tyto společnosti. 
Mým úkolem bylo přeměňovat složité myšlenky na zajímavé a lákavé příběhy – 
činnost, kterou se pokusím v této knize zopakovat.

Důvod existence knihy Šíleně jednoduché

Jak se legendy kolem Applu množily, narůstala i řada knih o této fi rmě. Mnohé 
napsali novináři nebo jiní lidé zvenčí, kteří zapracovali na přípravě a obstarali si 
příběhy o vnitřní činnosti společnosti.

Toto není jedna z takových knih.
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Tato kniha vychází z toho, že i když Apple dělá dobře mnoho věcí – hardware, 
soft ware, výrobu, strategii, uvádění nových produktů, vztahy s veřejností, marke-
ting, maloobchod a mnoho dalšího –, je to jednoduchost, která je všechny spojuje.

Jestliže pochopíte, jak jednoduchost pomohla Applu stát se nejcennější společ-
ností na světě, můžete tyto znalosti použít ve svém podnikání stovkami různých 
způsobů. Můžete využít jednoduchost, aby se váš podnik vyčlenil stejným způso-
bem, jakým Apple předstihl své konkurenty.

Popravdě řečeno, Apple nebyl jedinou inspirací pro tuto knihu. Jako autor, 
kterého technika zaujala již dávno, jsem mnoho let pracoval na kampaních pro 
jiné fi rmy zvučných jmen, včetně IBM, Intelu a Dellu. Byl to právě obrovský roz-
díl mezi podnikovou kulturou Applu a kulturami těch ostatních, který mě naučil 
respektovat sílu jednoduchosti. Na jedné straně jsem viděl společnost, jak stoupá 
k výšinám na křídlech jednoduchosti; na druhé straně jsem viděl společnosti, kte-
ré prohrávaly své každodenní bitvy se složitostí. Viděl jsem mnoho fi rem, které 
jevily zájem o  jednoduchost – ale jen u  jedné z nich se z  toho stala posedlost. 
A jen jedna z nich se dostala do takové astronomické výše.

Mohl jsem Apple porovnávat nejen s ostatními společnostmi, ale i s jeho vlast-
ní minulostí. Kromě toho, že jsem sloužil za Stevea Jobse, byl jsem i kreativním 
ředitelem agentury Applu za vlády ředitele Johna Sculleyho. Také jsem pro Stevea 
Jobse mohl pracovat v  jeho dvou inkarnacích: jednou ve fi rmě NeXT, podruhé 
v Applu.

Své zkušenosti ze všech těchto období jsem přetavil do této knihy. Mým cílem 
je uvést výběr příběhů společně ukazujících posedlost, která je zdrojem úspěchů 
Applu. Činím to v naději, že může být zdrojem i vašeho úspěchu.

Co svědčí jednoduchosti

Může být těžké popsat jednoduchost, přestože je to koncept, který vypadá samo-
zřejmě. Může to být volba, pocit nebo světlo, které vám ukazuje cestu. Můžete o ní 
uvažovat i jako o duchu, protože je velmi snadné poznat, zda jste na místě, které 
v ní věří, nebo nevěří.
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Jednoduchost je dítě lásky dvou nejmocnějších sil světa podnikání: chytrosti 
a zdravého rozumu. Jelikož většina lidí je nadána oběma, mohli byste si myslet, že 
jednoduchost vládne světu. Bohužel tomu tak není. Zdravý rozum by napovídal, 
že když Microsoft  vytvoří Zune Store, aby konkuroval obchodu iTunes Store, tak 
si bude účtovat pevnou cenu za písničku. Místo toho Microsoft  vymyslel „Body 
Microsoft “, které si zákazníci musejí kupovat po stovkách a pak použít směnný 
kurs osmdesát bodů za  dolar, aby si mohli koupit písničku za  devadesát devět 
centů. Autorovi tohoto nápadu zřejmě gen zdravého rozumu chyběl – a ti, co jej 
schválili, měli asi trochu problém s chytrostí.

Ne, zdravý rozum a  chytrost v  tomto světě často chybí, i  ve  společnostech, 
u jejichž zrodu stála mimořádná chytrost. Musím zopakovat, že je to tím, že jed-
noduchost má svého protihráče v protichůdné síle složitosti. Posuzováno podle 
stávající situace by se dalo dokonce říci, že složitost vyhrává.

Je to právě kvůli složitosti a útočišti, které nalézá všude kolem nás, že i  lidé 
s nejlepšími úmysly, dobře vybavení chytrostí a zdravým rozumem, často zbloudí 
na své cestě za jednoduchostí.

Jednoduchost a složitost spolu bojují na život a na smrt již od úsvitu civilizace. 
A složitost je bohužel běžnou součástí lidské přirozenosti. Žije v nás všech – ano, 
i v lidech jako Steve Jobs. Až dočtete tuto knihu, uvidíte, že i rytíř jednoduchosti 
Steve dokázal udělat chybu a stát se, byť jen na okamžik, obětí složitosti.

Na  rozdíl od  jednoduchosti, která obvykle září elegancí, složitost může být 
ošklivá. Co je horší, nikdy neumírá. Dobrou zprávou je, že nikdy nezahyne ani 
jednoduchost. Je dokonale schopná se postavit jakékoli výzvě strany temna – jen 
potřebuje rytíře, který by za ni bojoval.

Naštěstí nemusíte začínat od  nuly. Můžete se poučit od  společnosti, která 
o jednoduchosti napsala knihu. Stejně jako Apple můžete využít sil jednoduchos-
ti, abyste v tom složitém světě vynikli.

Vaši konkurenti mohou být větší nebo mít více peněz – vy ale budete mít „hůl 
jednoduchosti“.
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Připravte se k boji

Během let porad se Stevem Jobsem a jeho marketingovým týmem se stalo zjev-
ným, že pracuji na mimořádném místě. Takže jsem si začal ve svých poznámkách 
dělat hvězdičku, kdykoli se stalo něco zvláštního nebo bylo přijato nějaké klíčové 
rozhodnutí. Chtěl jsem si označit věci, které Apple dělal jinak než ostatní společ-
nosti, pro které jsem pracoval.

Když jsem si své poznámky prohlížel, zdálo se mně, že v nich bylo příliš mno-
ho hvězdiček, než aby to dávalo nějaký smysl. Když jsem však přehled dokončil, 
uvědomil jsem si, že každá z těch událostí nějakým způsobem odrážela posed-
lost Applu jednoduchostí. Třebaže se posedlost Applu projevuje mnoha různými 
způsoby, zaznamenané okamžiky odpovídaly určitému vzorci. Vypadalo to, že se 
vynořuje deset základních prvků jednoduchosti.

Apple ani nikdo jiný nemá na tyto prvky patent. Patří nám všem. Apple může 
být největším provozovatelem jednoduchosti na světě, ale zbývá dost místa pro 
každého.

Jste-li připraveni se složitostí bojovat, nebudete mít vůbec problém najít bitvu, 
které byste se mohli zúčastnit. Pravděpodobně jste bitevním polem obklopeni. Jest-
liže nemáte mimořádné štěstí na prostředí, složitost žije v hierarchii vaší společ-
nosti, v jejích cílech a pravděpodobně i ve většině vašich kolegů. Nebude-li se vaší 
společnosti dařit dobře, můžete si být jisti, že to nebude vinou jednoduchosti – bude 
to následkem její nepřítomnosti.

V každé kapitole této knihy se budu věnovat jednomu základnímu prvku jed-
noduchosti a ukážu vám, jak hluboká oddanost Stevea Jobse a Applu tomuto prv-
ku vedla k jejich jednání. Na konci knihy budete chápat, jak tyto prvky do sebe 
zapadají, a budete mít mocnou zbraň, s níž zlepšíte fungování svého podniku.

Jen nezapomínejte, že jednoduchost není jen cíl – je to i dovednost. Abyste ji 
úspěšně využili, musíte tuto dovednost získat. To vyžaduje cvik. A tady to začíná 
být trochu složité. Je totiž ironií, že stát se dobrým ve využívání jednoduchosti není 
jednoduché. Nemůžete se ji jenom naučit; musí se stát vaší druhou přirozeností.
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Stejně důležité je, abyste chápali, že jednoduchost není švédský stůl, kde si 
vyberete, co se vám hodí. Buď přijmete všechno, nebo nic. Nepochopíte-li zcela 
a nebudou-li vaše dovednosti úplné, nebudete pro složitost žádným soupeřem, 
neboť ovládá všechny zákeřné triky.
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Kapitola 1

Myslete brutálně

Steve Jobs čekal v zasedací místnosti na druhé straně budovy a měl jsem dojem, 
že mě chce zabít.

Nebyla to moje vina. Nic jsem neudělal. Prostě jsem dal výpověď z jednoho 
z nejžádanějších míst v reklamě – uměleckého ředitele reklamní agentury fi rmy 
Apple v  Los Angeles –, abych se stal uměleckým ředitelem agentury pracující 
v New Yorku pro Steveovu novou počítačovou společnost NeXT.

Jediným problémem bylo, že nikdo nepomyslel na to, aby měl se mnou Steve 
pohovor, než mě zaměstnají, a to ho očividně příliš nepotěšilo.

Moje hlava byla plná nervózních myšlenek, jak jsem tak pochodoval přes bu-
dovu vstříc své první schůzce se Stevem za agenturu. Nebyl jsem k smrti vyděše-
ný, ale byl jsem vyděšený natolik, abych začal promýšlet nouzový plán pro případ, 
že by k potenciálnímu neštěstí skutečně došlo.

Mojí novou agenturou, známou svojí kreativitou, byla fi rma Ammirati & Pu-
ris, dobře známá a obdivovaná pro svoji práci pro BMW. Byl to sám Ralph Am-
mirati, kdo mě uvítal a upozornil na své malé faux pas se Stevem. Byl si jist, že to 
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nedorozumění překonáme, ale jeho sebedůvěra vedla jen k tomu, že jsem si řekl, 
že už přemýšlí o náhradním uměleckém řediteli. Nebylo pochyb, že by po tako-
vé příležitosti skočili mnozí. Steve Jobs již nepracoval u Applu, ale jeho pověsti 
a charismatu to nijak neublížilo.

Předtím jsem se Stevem nikdy nepracoval, ale cítil jsem určité spříznění. Mým 
mentorem a  šéfem, který měl na  starosti Apple v  Los Angeles, byl Steve Hay-
den, který zodpovídal za reklamní kampaň na počítač Macintosh, když pracoval 
v reklamní agentuře Chiat/Day. Byl autorem reklamy Apple 1984, reklamy, která 
udělala ze zápasů Super Bowl velký reklamní podnik a která je dodnes považová-
na za nejlepší, jaká kdy vznikla. Od Haydena jsem slyšel mnoho historek o práci 
se Stevem Jobsem – nyní to tedy zažiji na vlastní kůži. Pokud tedy přežiji příští 
hodinu.

Bylo zvláštní, že jsem se musel kvůli tomuto zaměstnání přestěhovat z  Los 
Angeles do New Yorku, i když sídlo NeXT leželo jižně od San Franciska. Steve 
si vybral agenturu Ammirati & Puris prostě proto, že vyžadoval jen to nejlepší. 
Zamiloval se do reklam pro BMW („Th e ultimate driving machine“) a pro UPS 
(„We run the tightest ship in the shipping business“) a vydal svému marketingovému 
oddělení pokyn, aby našlo agentury, které tyto reklamy vytvořily. Jakmile zjistil, že 
obě pocházejí od stejné agentury, Ammirati se rychle stala favoritem.

Tak jsem teď kráčel s bušícím srdcem dlouhou chodbou k zasedací místnosti, 
zhluboka jsem se nadechl a otevřel dveře. Uvnitř stál Steve a klábosil s Ralphem, 
který mě mávnutím přivolal, aby mě představil. Steve se na mě usmál a rozhovor 
začal již při podávání rukou.

„Slyšel jsem, že jste dělal reklamy pro Apple,“ řekl.
Viděl jsem v tom nadějné znamení. Možná si myslel, že jsem spřízněná duše.
„Ano,“ řekl jsem hrdě. Koneckonců, získali jsme spoustu ocenění.
„Vaše televizní reklama se mně opravdu líbila“, řekl Steve a opět tak povzbudil 

moji sebedůvěru. Potom se mně podíval přímo do očí a se srdečným úsměvem 
dodal: „Tištěná reklama ale stojí za h…“

Byla to jedna z těch chvil, kdy se nemůžete rozhodnout, co máte udělat, když na to 
máte jen okamžik. Z neznámých důvodů jsem se velmi snažil, abych se dál usmíval.
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„Děkuji“ – to bylo všechno, na co jsem se zmohl, i když jsem si uvědomoval, 
že jsem právě poděkoval člověku, který právě prohlásil moji práci za mizernou. 
Ale bylo to nějak v pořádku. Ve Steveových slovech nebyla zloba; byl prostě sám 
sebou a já jsem byl rád, že byly alespoň prolomeny ledy, i když to nalomilo moje 
ego. Náhle jsem cítil, že dostanu příležitost uspět nebo zklamat zcela podle vlast-
ních zásluh.

Až po několika letech jsem si vzpomněl na toto první setkání a uvědomil si, 
jakou bylo krásnou předzvěstí mnoha budoucích schůzek. Nepřemýšlel jsem 
o Steveovi v pojmech hodný/zlý, vstřícný/odmítavý. Byl ke mně prostě upřímný. 
Vztah, který jsme pak po léta měli, vždy zůstal takto jednoduchý. Steve neměl slo-
žitost v pracovních vztazích o nic raději než nadbytečná tlačítka na svém iPodu.

Přímost je jednoduchost. Okliky znamenají složitost.
V následujících měsících jsem zjistil, že to, co jsem zažil, byly normální Steve-

ovy způsoby. Vždy jasně řekl, co si myslel, a vůbec ho nezajímalo, jak se při tom 
cítíte.

Málokdo z  nás je ochotný nebo schopný být takto stoprocentně upřímný. 
Není to tím, že bychom byli nečestní. Pouze se v  určitých situacích vyhýbáme 
nepříjemnostem. Chceme ušetřit něčí pocity nebo nechceme být tím, kdo zničí 
pozitivní náladu v místnosti. Pro Stevea toto nehrálo žádnou roli. Ať se jednalo 
o přítele nebo nepřítele, pravda byla pravda a jeho názor byl jeho názor. Nemělo 
to nic společného s tím, zda vás měl rád, nebo zda si cenil vašeho příspěvku, a už 
vůbec to nemělo nic společného s náladou v místnosti.

Pracoval jsem v  marketingových týmech Intelu a  Dellu a  mohu jen říci, že 
být adresátem brutálně upřímných názorů není vůbec běžné. Mnohem běžnější 
ve světě velkých společností je přikrášlená pravda a v pořadí za ní občasná pravda.

Můžete například slyšet, že generální ředitel si myslel, že vaše práce měla zá-
sadní nedostatky – zatímco ve skutečnosti měl několik připomínek, kterým bylo 
možno snadno vyhovět. To, co se dozvíte, je častěji interpretace prostředníka než 
poctivá zpětná vazba. Prostředník – v tomto případě váš klient – může vidět věci 
ve světle svých vlastních zájmů. Takže se nedozvíte celou pravdu, váš tým zvolí 
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nový přístup k projektu a než se nadějete, váš vztah ovládne složitost a začne pá-
chat škody.

Když pracujete pro Apple, přesně víte, jaká je vaše pozice, co je cílem a  jak 
rychle musíte dodat výsledky. Také víte, jaké jsou následky neúspěchu.

Jasnost pohání organizaci dopředu. Ne občasná jasnost, ale všudypřítomná, 
neustálá, bezohledná jasnost. Většina lidí si nikdy nevšimne, že tomu tak v jejich 
podniku není, ale platí to o nich v devíti případech z deseti. Stačí otevřít několik 
náhodných e-mailů, nasadit své brutální vidění skutečnosti a číst. Mlžící zprávy 
převládají. Kdyby lidé byli ve svých e-mailech brutálně upřímní, čas, který stráví-
me přehrabováním se v došlé poště, by se zkrátil na polovinu.

Steve Jobs vyžadoval od ostatních stejně přímou a jasnou komunikaci, jakou 
používal on sám. Neměl žádnou trpělivost s lidmi, kteří chodili kolem horké kaše. 
Když jste odbíhali od tématu, okamžitě vás přerušil. Řídil svůj podnik, jako by ne-
bylo času nazbyt, což pro Apple vcelku platilo – stejně jako pro každý jiný podnik, 
který bere konkurenci vážně.

Toto je pravděpodobně ta součást jednoduchosti, kterou lze nejsnáze zavést. 
Buďte upřímní a nic nezamlčujte. Požadujte totéž od lidí, se kterými pracujete. 
Někteří lidé se budou kroutit, ale všichni budou vědět, na čem jsou. Veškerý čas 
vašeho týmu bude věnován pokroku v práci, ne luštění toho, co si lidé dooprav-
dy myslí.

Panuje všeobecné přesvědčení, že Steve Jobs byl zlý tyran, který vyžadoval 
věrnost, štěkal příkazy a  budil v  těch okolo strach z  boha. Ačkoli se tak Steve 
často choval, není tento portrét úplný. Uměl být také zábavný, srdečný a dokonce 
okouzlující. Je velký rozdíl, když je někdo brutálně upřímný, nebo jenom brutální.

Upřímnost k lidem z vás ještě nedělá syčáka bez srdce. Kvůli upřímnosti ještě 
nemusíte být zlí nebo manipulátoři. Jde pouze o to, říci to, co musí být řečeno, aby 
váš tým dosáhl nejlepších možných výsledků.
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Pravidla nejsou k tomu, aby se nedodržovala

Málo z nás lidských bytostí je zcela necitelných k emociálním potřebám lidí ko-
lem nás. I když to neříkáme nahlas, záleží nám na nich. Alespoň trochu. Takže vi-
díme-li kolegy, jak tvrdě pracují a obětují svůj osobní život pro dobro společnosti, 
samozřejmě jim držíme palce, aby uspěli. Ale jednoduchost umí být nemilosrdná. 
Jde-li o to, učinit věci jednoduššími, neexistuje žádné „téměř“.

Chiat/Day, agentura pracující dlouhodobě pro fi rmu Apple, je tak známa svý-
mi vtipnými tričky, že jednou vydala knihu o těch nejlepších. Jedno z těch zná-
mějších se pokoušelo bojovat s lidskou přirozeností spokojit se s téměř dokona-
lým výsledkem. Slogan na něm zněl: „Docela dobré nestačí.“

Pro Stevea Jobse by toto tričko nebylo dost přísné. O jeho standardech nebylo 
možno smlouvat. I když je to pro někoho nepohodlné nebo vás lidé za zády po-
mlouvají, není možné nechat se přemluvit ke spokojenosti s něčím, o čem víte, 
že může být lepší. Nikdy. Spokojit se s druhým nejlepším je porušením pravidla 
jednoduchosti a vede pouze ke zklamání, dodatečné práci a dalším schůzím. A co 
je ještě horší, staví vás to do té nejnepříjemnější pracovní situace: musíte bránit 
myšlenku, které jste nikdy nevěřili.

Vaší výzvou je stát se neoblomným ve vynucování svých standardů. Bez milos-
ti. Odevzdáváte-li a schvalujete-li pouze dílo, kterému stoprocentně věříte, máte 
něco, co vám nikdo nevezme: osobní integritu.

Jak se v  životě často stává, člověk musí často zažít na  vlastní kůži důsledky 
pochybovačství, než se stane přesvědčeným zastáncem nějaké myšlenky. Nejsem 
na to nijak pyšný, ale i já jsem se tak musel naučit svou lekci o standardech.

Asi po týdnu tvrdé práce několika kreativních týmů přišel čas na výběr reklam, 
které jsme měli Steveovi Jobsovi příští den prezentovat. Byl to ten okamžik, kdy 
musíte všechny nápady pečlivě vytřídit, abyste mohli hrdě představit jakoukoli 
prezentovanou reklamu. Možná jsem nebyl ve své kůži, měl jsem chvilkové za-
temnění smyslů – ať už to bylo cokoli, moje obrana na chvíli polevila. Jeden kre-
ativní tým dělal na tomto projektu do padnutí a opravdově a vášnivě věřil svému 
výtvoru. Mně se jejich dílo moc nelíbilo, ale prakticky mě umluvili, abych je z pre-
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zentace nevypouštěl, a já jsem dovolil, aby mé standardy ovlivnil soucit. Ponechal 
jsem toto dílo v prezentaci.

Když jsme se setkali se Stevem Jobsem, předložil jsem mu naši práci. Okamži-
tě ukázal na pochybné reklamy a řekl: „Aha, tak vy jste na tuto zakázku nasadili 
tým B, že?“

Prokoukl mě. Pravda je, že jsem si myslel, že ty reklamy byly „dostatečně dob-
ré“, a prezentoval jsem je společně s jinými, které byly podle mě mnohem lepší. 
Nyní však byly na stole a snižovaly kvalitu celé prezentace. Co jsem udělal, bylo 
jednodušší, ale ne chytřejší. Musel jsem získat zpět důvěru, kterou jsem u Stevea 
ztratil. Zkomplikoval jsem si život.

Vzal jsem si Steveova chladná slova k srdci. Věděl, jsem, že můj původní názor 
byl správný, ale podlehl jsem svodům kompromisu. Dobrý nebo špatný úmysl, 
výsledek byl stejný. Tato zkušenost stačila, abych si slíbil, že se již nikdy nedostanu 
do pozice, ve které bych musel hájit něco, čemu sám nevěřím.

Ve světě Applu musí být každý manažer nemilosrdným vynucovačem standar-
dů. Jste-li ochotni přizpůsobovat své standardy situaci, váš vztah s jednoduchostí 
bude obtížný. Kompromisy vás často pošlou zpět k rýsovacímu prknu a u klienta 
vzbudí pochybnosti o vašem nadání.

Brutalita, která má styl

Existují spousty historek o zlých ředitelích, kteří jsou obtížně uspokojitelní, neú-
navní a celkově nesnesitelní. Spoustu by jich bylo možné najít v šanonu nadepsa-
ném „Jobs, Steve“.

Steve byl zcela jistě neúnavný a obtížně uspokojitelný, ale o přívlastku nesnesi-
telný by se dalo debatovat. Osobně jsem zažil docela dost lidí, které slovně napadl, 
ale jen málo z nich to považovalo za tak zlé, aby kvůli tomu dali výpověď. Většina 
lidí chápala, že Steveův tlak má své důvody. Věděli, že zažít Steveův útok nutně 
neznamenalo jejich odsouzení k smrti.

Určitou úlevou bylo, že Steve dělal za každou poradou tlustou čáru. Jestliže jste 
s ním sváděli jeden den plamenný boj, druhý den bylo obvykle vše, jako by se nic 
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nestalo. Pokud jste ho ovšem na té příští schůzi znovu něčím nenaštvali. Tento 
přístup zajišťoval, že o každé věci se jednalo pouze na základě faktů, které se jí 
týkaly. To, že jste byli včera za hlupáky, neznamenalo, že budete za hlupáky i dnes. 
Pro získání Steveovy přízně stačilo ukázat svou cenu.

Kdokoli se Stevem pracoval delší dobu, má zásobu dobrých historek, které 
může vyprávět. Některé jsou zábavné samy o sobě, jiné jen proto, že jste nebyli 
cílem Steveova chování.

Steve byl vtipný a často této vlastnosti využíval pro vyjádření svého opovržení 
tradičními fi remními strukturami. Existuje historka z doby počátků Macintoshe 
u agentury Chiat/Day, kdy se jeden ze zaměstnanců agentury Steveovi před natá-
čením horlivě představil.

„Co v agentuře děláte?“ zeptal se Steve.
„Mám na starosti vztahy se zákazníky,“ odpověděl zaměstnanec.
„Aha, takže režijní pracovník,“ řekl Steve.
Přestože to bylo řečeno v legraci, Steve to myslel vážně. Nevadilo mu inves-

tovat miliony do věci, které věřil. Nevadilo mu ani opustit investice, jestliže se 
jeho obchodní strategie změnila. (Jednou zrušil z tohoto důvodu jednu z našich 
televizních kampaní těsně před začátkem výroby, což ho stálo více než milion 
dolarů.) Měl pouze velikou averzi vůči nesmyslnému utrácení peněz nebo utráce-
ní, za které nedostal odpovídající protihodnotu. Nechoval žádný respekt k lidem, 
kteří se zabývali administrativními činnostmi – pouze k těm, kteří skutečně něco 
vytvářeli.

Další zážitek se Stevem byl, když měl pohovor s člověkem, kterého agentura 
Chiat/Day navrhovala pro řízení jeho celosvětového marketingu. Steve si vážil 
lidí, kteří odvedli vynikající práci pro velké fi rmy, a na papíře byly kandidátovy 
reference nenapadnutelné. Byl vedoucím manažerem aktivit pro jednoho z nej-
větších prosperujících klientů v jedné z nejvyhlášenějších reklamních agentur celé 
země. Agentura Chiat/Day věřila, že musí Stevea uspokojit, a poslala kandidáta 
na pohovor.

„A co teď děláte?“ zeptal se Steve.
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„Jsem celosvětovým manažerem konta Nike v agentuře Wieden & Kennedy,“ 
odpověděl uchazeč s vědomím, že jeho reference nemohou být lepší.

Steve se odmlčel. Byl velkým fanouškem značky Nike.
„Nike je už dlouho báječná fi rma,“ řekl Steve.
„Děkuji,“ odpověděl kandidát.
„Takže vaší prací je… nic nepokazit,“ uzavřel Steve.
Steve nakonec kandidáta schválil. Chtěl mít jenom jistotu, že náš člověk chápe 

rozdíl v práci pro klienta, který nutně potřebuje velkou pomoc – jako Apple v té 
době – a udržováním obchodu v chodu pro fi rmu, která jede na plný plyn. Takto 
přímo se Steve choval ke všem, ať už u něj byli na pohovoru nebo s ním aktivně 
spolupracovali.

Steve má na svědomí nejnepříjemnější schůzi mého profesního života, schůzi, 
která se konala v časech fi rmy NeXT. Byl to opravdový festival brutální upřímnos-
ti. Ale abyste pochopili, o co na schůzi šlo, musíte se seznámit s událostmi, které 
k ní vedly.

Po letech, co Steve společnost budoval vlastně z ničeho, byl připraven uvést 
její první výrobek, počítač NeXT. Přišel tedy čas pro naši první reklamní kam-
paň. Vzhledem k  důležitosti, jakou Steve přikládal reklamě, a  k  důležitosti 
chvíle pro budoucnost společnosti NeXT, byla tato prezentace mimořádně 
důležitá.

Vztah fi rmy NeXT a  naší agentury se tenkrát teprve vytvářel, takže by pro 
Stevea nebyl velký problém najít si někoho jiného, kdyby došel k závěru, že na tu 
práci nejsme vhodní. Vzhledem k tomu, že jsme žili a pracovali pět tisíc kilomet-
rů daleko od sídla fi rmy, byl k různým problémům dostatek důvodů.

Vzhledem k důležitosti chvíle se šéf agentury Ralph Ammirati rozhodl zapo-
jit jednoho ze svých oblíbených návrhářů na volné noze, aby pro kampaň NeXT 
navrhl výrazný design, který by od té chvíle používaly všechny marketingové ma-
teriály. Designérem, kterého Ralph vybral, byla velmi příjemná žena, která již pro 
Chiat/Day dříve mnohokrát pracovala. Měla mimořádný vkus, stěnu plnou desig-
nérských diplomů a hořela touhou poskytnout Steveovi něco báječného. Na papí-
ře to vypadalo perfektně.
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Bohužel, v jednom z největších průšvihů v historii reklamy na technické vý-
robky, tato designérka – s plnou podporou agentury – navrhla, aby Steve šel dole-
va, když ostatní šli doprava. Měla geniální nápad, že by Steve měl zahájit činnost 
své dlouho očekávané, na moderní technologie zaměřené fi rmy, použitím zcela 
netechnických výrazových prostředků. Navrhla sérii reklam s dlouhým textem, 
který obtékal obrázky zobrazující vlastnosti počítače NeXT. Avšak místo toho, aby 
k  předvedení nejmodernějšího počítače světa použila moderní fotografi e, roz-
hodla se pro černobílé ruční ilustrace technikou dřevorytu. Obrázky tak byly roz-
hodně podivné a staromódní, vhodné spíše do nějakého kalendáře pro statkáře.

Když to nyní vyprávím, zní to pochopitelně jako kolosální nesmysl. Byli byste 
však překvapeni, kolik opravdu chytrých lidí z reklamní branže si v té době, když 
agentura chtěla přijít s něčím novým, myslelo, že je to skvělý nápad. Během té 
první prezentace v sídle společnosti NeXT Steve oněměl, když se na výtvor podí-
val. Rychle ho zamítl. To připravilo půdu pro naši schůzku v následujícím týdnu, 
která byla tak nepříjemná.

Dorazili jsme do sídla NeXT s novými návrhy a novým přístupem. Všechny 
reklamy jsme předělali, aby vypadaly mnohem moderněji, a byli jsme připraveni 
získat rozhřešení za minulé hříchy. Schůze začala. Když jsme začali vyndávat naše 
nové návrhy, Steve řekl: „Poslyšte, než se podíváme na ty nové návrhy, tak bych si 
chtěl promluvit o tom, k čemu došlo minulý týden.“

Jeho hlas byl klidný a  nijak nenaznačoval blížící se bouři. Ale jak mluvil, 
byl stále rozzlobenější, až se z  jeho projevu staly nepříjemné a hlasité nadávky. 
Ve zkrácené podobě to znělo asi takto: „Práce, kterou jste mně ukázali minulý 
týden, stála za h… Já jsem věděl, že stojí za h…, vy jste věděli, že stojí za h…, ale 
stejně jste přicestovali celou tu dálku, abyste mně ji ukázali. To není přijatelné 
a nebude se to už nikdy opakovat. Nikdy.“

Steve si zasloužil body za upřímnost, ale z pohledu agentury to nebyl nejlepší 
začátek nové prezentace, která si měla získat jeho přízeň. Steveovi se naštěstí nové 
návrhy líbily a z toho jsme měli radost, i když v místnosti ještě zněla ozvěna jeho 
předchozího útoku. Byla to kampaň, kterou pak společnost používala po celou 
dobu své existence: moderní vzhled s tučnými černými titulky a odvážnými foto-
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grafi emi – zřetelně ve stejném stylu jako reklamy na BMW, které Stevea do agen-
tury přivedly.

Po pracovní stránce tedy bylo vše v pořádku. Důvěra byla obnovena, agentura 
byla připravena spustit kampaň. Avšak ne tak rychle.

Stejně jako na začátku schůze, Steve měl pocit, že nám musí ještě něco sdělit. 
Když byla nyní práce za námi, chtěl navázat na svou úvodní řeč. Řekl, že se cítí 
trochu provinile, že byl na  začátku tak zuřivý. Vysvětlil, že mu naše předchozí 
schůze ležela v hlavě. Zvažoval, že bude mlčet a počká na kvalitu našich nových 
návrhů, ale pak si řekl, že bude lepší pročistit vzduch. Proto řekl to, co řekl.

Protože o věci přemýšlel a byl spokojen s našimi novými návrhy, myslel si, že 
by věci pomohlo, kdyby nám nyní, po několika měsících vztahu, sdělil, jak věci 
vidí. Obcházel místnost a každému oznámkoval jeho výkon. Já jsem byl na šťast-
ném místě – poslední na řadě –, takže jsem mohl pozorovat, jak Steve v dobře 
odměřených dávkách přiděloval svou brutální upřímnost.

Manažer konta dostal jedničku. Steve byl velmi spokojený s obchodní strán-
kou věci. Člověk zodpovědný za média dostal dvě plus. Byl kompetentní, ale Steve 
nebyl nijak ohromený jeho výkonem. Další na řadě byl můj partner, umělecký 
ředitel. Špatné zprávy: dostal pětku. Steve měl za to, že zodpovídá za fi asko z mi-
nulého týdne, i když vlastní práci udělal tajný umělecký ředitel. „Jestli nedokážete 
odvést lepší práci, bude vás muset nahradit někdo jiný,“ řekl Steve.

Konečně přišla řada na mě. Byl jsem velmi rád, že jsem dostal jedna minus. 
„Jde vám to báječně, ale budete muset u Chiat/Day vymést ještě spoustu starých 
pavučin,“ řekl Steve.

Toto hodnocení bylo zajímavé ze dvou důvodů, vztahujících se k dvěma růz-
ným desetiletím. Zaprvé, Chiat/Day odvedl pro Apple jeden z nejlepších výkonů, 
který kdy Apple – a celý průmysl – viděl, a hrál klíčovou roli v úspěchu původ-
ního Macintoshe. Mysleli byste si, že takové pavučiny by Steveovi neměly vadit. 
Zadruhé, deset let po této události Steve s velkým nadšením najal Chiat/Day – 
i s pavučinami – jako reklamní agenturu Applu, když se do něj vrátil jako jeho 
staronový šéf.
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Potom, co jsme dostali naše slovní vysvědčení, se několik docela spokoje-
ných lidí a jeden umělecký ředitel v depresi sbalilo a odletělo zpět do New Yorku. 
Konečně se nám podařilo připravit pro Stevea kampaň, se kterou byl spokojen, 
a díky jeho upřímnosti jsme všichni věděli, jak si s ním přesně stojíme.

Porozumění stavu vašich vztahů nemusí být vždy příjemné, má ale velkou 
cenu – vědět, co jste udělali dobře, co špatně a co musíte udělat pro spokojenou 
budoucnost. Bez ohledu na to, jak to bylo někdy nepříjemné, náš vztah se Stevem 
takový byl a bylo to ku prospěchu všech. Když se věci nechají nevyřešené, začne se 
člověk více zabývat minulostí, místo aby přemýšlel o budoucnosti. Tehdy vzniká 
složitost. Ve Steveově zjednodušeném světě takové věci neměly naději, že by ho 
vyrušily z jeho soustředění.

Otočná věž

V Applu se odehrávalo určité divadlo. Pravidla byla známa a odehrálo se mnoho 
představení s předvídatelným výsledkem.

Je dobře známo, že Steve Jobs nesnášel hloupost. Když se projevila, nebyl ani 
trochu zdvořilý. Zvláště nesnášel hloupé zaměstnance, takže když jste pracovali 
pro Apple a chtěli v něm zůstat, bylo moudré neprojevit nedostatek rozumu bě-
hem schůzky s ním. Jenom jste ho naštvali a schytali to z první ruky.

Dřívější vedoucí pracovník Applu vzpomíná na rutinní příhody, které pravi-
delně vídal ze své pozice přímého Steveova podřízeného. Říkal jim „otočná věž“. 
Nikdy se nedalo předvídat, kdy k nim dojde, protože to záleželo na průběhu kon-
verzace. Ale na nějaké schůzi, zcela nepředvídaně, kterýsi nešťastník v místnosti 
řekl něco, o čem všichni v místnosti věděli, že to Stevea rozčílí.

Nejprve nastala rozpačitá pomlka.
Ofenzivní poznámka se vznášela ve vzduchu a vypadalo, že chod času se zpo-

malil, jak Steveovy smysly určovaly původ té zvukové vlny. Téměř jste slyšeli cva-
kání ozubených koleček, jak se Steveova věž pomalu otáčela směrem k viníkovi. 
Všichni věděli, co přijde – a nikdo to nedokázal zastavit.
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Nakonec se Steveova věž zaměřila na svůj cíl. Ve zlomku sekundy zamířil a bez 
sebemenšího zaváhání vypálil veškerou svou munici. Bylo nepříjemné to pozoro-
vat a ještě horší být cílem, ale v Applu to prostě patřilo k životu.

Naučte se přijmout ránu

Mohli byste si myslet, že když měl Apple tak odhodlaného ředitele, který se vůbec 
nekrotil, že jeho chodby budou poseté mrtvolami. Ale se Stevem jednali převáž-
ně vedoucí pracovníci a to, že vás napadl, ještě neznamenalo, že vás i propustil. 
Pokud jste místnost opouštěli a byli stále ještě zaměstnáni, cítili jste se pravdě-
podobně silnější. Přežili jste. Vypěstovali jste si rostoucí imunitu proti útokům, 
čelním i jiným.

Je velkou výhodou mít tlustou kůži, protože emocionální kolapsy v zaměstnání 
nejsou nikdy dobrý nápad. Jsem docela hrdý na to, že během deseti let, kdy jsem 
pracoval přímo se Stevem pro NeXT a Apple, jsem byl terčem děsivých útoků jen 
při dvou příležitostech, z nichž obě zůstanou nesmazatelně vryty do mé paměti. 
Při jedné z nich jsem musel uletět dvanáct tisíc kilometrů, abych dostal co proto 
v havajském ráji, o několik palmových stromů po cestě dále od prázdninové chaty 
Jobsovy rodiny. Druhý útok se odehrál během telefonního rozhovoru, při kterém 
jsem seděl ve své kanceláři v agentuře. Asi byste si řekli, že po telefonu to muselo 
být méně strašné, ale nebylo.

I když tyto zážitky byly tenkrát iritující, dnes se s nimi chlubím jako s odzna-
kem za  odvahu. Jestliže jste pracovali ve  Steveově světě a  podobné zážitky jste 
neměli, mohli jste se dokonce cítit ošizeni.

Jsou stovky lidí, kteří vědí, jaké to bylo být napaden Stevem. Ale co Steve? Jak 
ten se vyrovnával se zničujícím slovním útokem ostatních? Steve si vypěstoval 
tlustou kůži hned na začátku kariéry. První věcí, kterou Steve v roce 1997, když 
byl Apple na smrtelné posteli a Steve se do něj vrátil jako hrdina, udělal, bylo, že 
ukončil licencování počítačů Mac. Předchozí vedení poskytlo jiným výrobcům 
počítačů licence na výrobu počítačů kompatibilních s Macem. Stála za tím my-
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šlenka, že by tak bylo možné získat nové uživatele a zachránit platformu, která 
tehdy velmi trpěla.

Steve tento nápad nenáviděl. Chtěl, aby Apple kontroloval hardware i soft -
ware, tečka. Již tehdy Steve mluvil o tom, jak je důležité mít kontrolu nad úpl-
ným zážitkem, a  nikdy nedovolit, aby se zákazníci Applu dostali do  situace, 
kdy by mohli využívat výhod operačního systému Mac, ale trpět nekvalitním 
hardwarem od jiného výrobce. Mnozí v Applu však licencované počítače pod-
porovali a věřili, že rozšíření operačního systému Mac bylo pro přežití Applu 
nutností. Když Steve myšlenku zamítl, téměř ho ukřižovali. Mnozí se báli, že 
se Steve nepoučil a že měl stále sklony ke zbrklým krokům, které by společnost 
mohly ohrozit.

Zuřivost těchto útoků mě překvapovala. Odpůrci na Stevea útočili po osobní 
i profesní linii. Ale Steve se choval, jako by se nic nedělo. Toto nebylo poprvé, kdy 
byl kritizován, a věděl, že to nebude ani naposled. Příchozí informace si snadno 
rozdělil. Co si přál, to vstřebal, a zbytek ignoroval.

Další příležitostí, při které jsem mohl pozorovat, jakou má Steve tlustou kůži, 
bylo vysílání původního fi lmu stanice TBS Piráti ze Silicon Valley v  roce 1999. 
Steve byl vzrušený, když byl projekt oznámen. Překypoval emocemi, když se do-
zvěděl, že jeho postavu ztvární Noah Wyle, který si získal slávu svou rolí v popu-
lárním seriálu ER stanice NBC.

Týden před vysíláním fi lmu nám Steve řekl, že uspořádá doma večírek pro 
přátele, jehož součástí bude sledování tohoto fi lmu. Vzhledem k tomu, že naše 
agentura utrácela u stanice TBS spoustu peněz za vysílání reklam našich klientů, 
dostali jsme kopii fi lmu týden před premiérou. Pozval jsem celý kreativní tým 
na pizzu k obědu spojenému s promítáním fi lmu. Pizza byla báječná, nad fi lmem 
jsme se ale kroutili. Nebyla to zrovna kvalitní produkce. Bylo také zřejmé, že pří-
běh je přehnaný a časová linie změněná kvůli dramatickému efektu.

Nejvíce starostí nám působil fakt, že Steve byl vykreslen s velmi špatným cha-
rakterem. Ve fi lmu (i ve  skutečném životě) odmítl uznat otcovství svého dítěte 
a  platit na  ně jakékoli alimenty, i  když v  té době již vlastnil miliony. Nebyl to 
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lichotivý portrét. (Poznámka: jak mnozí vědí, Steve nakonec uznal odpovědnost, 
sblížil se se svou dcerou a přispíval na její výchovu.)

Mojí první myšlenkou bylo, že Steve by si to měl s tím večírkem rozmyslet.
Vykonal jsem svou povinnost a řekl Steveovi, že ho fi lm vykresluje negativně, 

ale bylo mu to jedno. Nijak ho nepřekvapilo, že fi lm byl fi ktivní. To prý je nor-
mální.

Příště jsem Stevea viděl v pondělí po víkendu, během kterého se fi lm poprvé 
vysílal. Nebyl jsem si jist, zda to mám zmínit, ale nakonec to nebylo potřeba. Než 
schůze začala, Steve se zeptal celého týmu, zda fi lm viděl. Smál se zeširoka a byl 
nadšený. Musel jsem se ptát sám sebe, zda jsme viděli stejný fi lm. Vypadalo to, že 
se drží zásady, že jakákoli reklama je dobrá reklama, a negativa po něm sklouzla, 
aniž by zanechala stopu.
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Kapitola 2

Myslete v malém

Apple podporoval neomezené, rozmáchlé myšlení, ale všechno ostatní mělo být 
malé. Jinými slovy, pokud jste měli nutkání mluvit nebo jednat způsobem, který 
jste se naučili ve velké společnosti, bylo nejlepší nechat si to domů.

Dobrým příkladem tohoto typu „umírněnosti“ je velikost schůzí. Když byla 
agentura Chiat/Day potvrzena ve funkci dvorní agentury Applu, scházeli jsme se 
se Stevem Jobsem každé druhé pondělí.

Obvykle jsme neměli žádnou formální agendu. My jsme Steveovi ukázali 
rozpracované návrhy a on se s námi podělil o nové informace. Tak jsme všichni 
zůstávali informováni o  posledním vývoji. Seznam pozvaných nebýval dlouhý. 
Na straně agentury to byli kreativci, manažer konta a manažer médií. Na straně 
Applu býval Steve, Phil Schiller (marketing výrobků), Jony Ive (design), Allen 
Olivo (marketingová komunikace) a Hiroki Asai (vlastní kreativec Applu). Ostat-
ní byli zváni dle potřeby.

Jednoho dne se mezi námi objevila žena z Applu, kterou jsem neznal. Nepa-
matuji se na její jméno, protože jsem se s ní již nikdy nesetkal, takže pro účely 
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této historky jí budu říkat Lorrie. Posadila se mezi nás, právě když se Steve přesně 
na čas vřítil do zasedací místnosti.

Steve byl ve společenské náladě, takže jsme si chvíli povídali a potom schůze 
začala. „Než začneme, dovolte mně, abych vám řekl několik novinek,“ řekl Steve 
a přejel očima místnost. „Nejdříve si promluvme o iMacu–„

Zastavil se uprostřed slova. Jeho oči se zastavily na  jediné věci v  místnosti, 
která nebyla správně. Ukázal na Lorrie a řekl: „Kdo jste?“

Lorrie byla trochu zaražená, že byla takto oslovena, ale klidně odpověděla, že 
byla požádána, aby se zúčastnila, protože pracuje na některých marketingových 
projektech, o kterých se bude jednat. Steve to vyslechl. Zpracoval. Pak ji udeřil 
holí jednoduchosti.

„Lorrie, myslím, že vás na schůzi nebudeme potřebovat. Děkuji,“ řekl. Potom, 
jako by k tomuto přerušení nikdy nedošlo – a jako by Lorrie vůbec neexistovala –, 
pokračoval ve svém výkladu.

Takže sotva schůze začala, chudák Lorrie se musela zvednout, sbalit si své věci 
a před osmi lidmi, které Steve na schůzi chtěl, se vydat na dlouhou cestu místností 
ke dveřím.

Její zločin: nebylo jí třeba.

Nejlepší přítel jednoduchosti: malé skupiny chytrých lidí

To, co Lorrie zažila, bylo přísné vynucení jednoho z nejdůležitějších pravidel jed-
noduchosti: začněte s malými skupinami chytrých lidí – a nezvětšujte je. Kdykoli 
se počet lidí zvětší, zvete ke stolu složitost.

Princip malých skupin je úhelným kamenem náboženství jednoduchosti. Je 
klíčem trvalého úspěchu Applu a klíčem jakékoli organizace, která chce podporo-
vat kvalitní myšlení. Myšlenka je to velmi jednoduchá: každý v místnosti by tam 
měl být z konkrétních důvodů. Neexistuje nic jako „pozvání ze slušnosti“. Buď 
jste pro schůzi důležití, nebo nejste. Není v tom nic osobního, jde čistě o obchod.

Steve Jobs aktivně oponoval jakémukoli chování, o  němž byl přesvědčen, že je 
typické pro velké společnosti – i když v té době již Apple byl po mnoho let velkou 
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společností. Věděl, že malé skupinky složené z těch nejchytřejších a nejkreativnějších 
lidí dovedly Apple k jeho ohromujícím úspěchům, a nehodlal na tom nic měnit. Když 
uspořádal schůzi nebo oslovil její účastníky, očekával, že každý v místnosti bude po-
třebným účastníkem. Diváci nebyli vítáni.

To vycházelo z celkem zřejmé myšlenky, že malé skupiny budou soustředěnější 
a motivovanější než velké skupiny a že chytří lidé odvedou kvalitnější práci.

Je překvapující, kolik společností tento princip založený na prostém rozumu 
ignoruje. Kolika přelidněných schůzí jste se v  minulém roce zúčastnili? Kolik 
z těchto schůzí se odchýlilo od tématu nebo ztratilo koncentraci, k čemuž by ni-
kdy nedošlo, kdyby skupina měla poloviční velikost? Pravidlo malé skupiny je 
třeba vynucovat, ale stojí to za to.

Nezapomeňte, že složitost vám obvykle nabízí snadnější cestu. Je jednodušší 
mlčet a nechat Lorrie zůstat a většina z nás má příliš dobré způsoby, než aby se 
uchýlila k veřejnému vyhazovu. Jestliže se ale nesnažíte, aby skupina zůstala malá, 
vytváříte výjimku z pravidla – a jednoduchosti nelze dosáhnout výjimkami. Po-
pravdě, můžete tuto brutální operaci provést i slušně. Prostě vysvětlete své důvody 
a udržte skupinu malou.

Než jsem začal pracovat pro Stevea Jobse, tak jsem pracoval pro několik tradič-
ních velkých společností. Vstup do Steveova světa jednoduchosti byl proto pro mě 
šokem (v pozitivním slova smyslu). V kultuře Applu bylo mnohem snazší dosáh-
nout pokroku. Šokem, tentokrát negativním, byl pro mě i odchod ze Steveova světa 
a návrat do světa tradičních fi rem, kde jsem opět trpěl stejnými starými problémy.

Jednou v počátcích fi rmy NeXT, když ještě všechny přísliby ležely před námi, 
jsem slyšel Stevea, jak mluví k zaměstnancům a vybízí je, aby si těchto chvil užili. 
Řekl jim, že až bude NeXT větší a úspěšnější, budou na tyto začátky rádi vzpomí-
nat jako na „staré dobré časy“. Věci budou v budoucnu mnohem složitější. (Když 
si připomeneme neustálé problémy fi rmy NeXT, tak to nebyla jeho nejúspěšnější 
předpověď, ale víte, co tím myslím.) Později, když jsem se účastnil velkých, nepří-
liš produktivních schůzí ve společnostech se složitou strukturou, se mně tato jeho 
slova často ozývala v hlavě. Postrádal jsem staré dobré časy – ne proto, že byly 
jednodušší, ale protože byly chytřejší.
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Když mluvím o malých skupinách chytrých lidí, málokdy mně někdo oponuje. 
Je to tím, že nám selský rozum říká, že to je správně. Většina lidí ví ze zkušenosti, 
že nejrychlejším způsobem jak ztratit důraz, promrhat cenný čas a rozředit báječ-
né nápady je svěřit je velké skupině. Stejně tak víme, jak je nebezpečné vydat velké 
nápady na milost velké skupině schvalovatelů.

Jedním z důvodů, proč jsou v mnoha společnostech vytvářeny velké, nepružné 
skupiny, je fi remní kultura, která přesahuje jednotlivce. Je těžké změnit způsoby, 
kterými „se tu věci dělají“. Zde musí nastoupit nadšení zastánci jednoduchosti 
a překonat setrvačnost.

Při aplikaci principu malých skupin je třeba být soudní a realističtí. Jednodu-
ché zmenšení skupin problém očividně nevyřeší a „malý“ je relativní pojem. Je-
nom vy znáte svůj podnik a povahu svých projektů, takže pouze vy můžete udělat 
čáru mezi pojmy příliš málo a příliš mnoho. Musíte být připraveni k vynucení 
pravidel a zasáhnout proces holí jednoduchosti, kdykoli hrozí nepotřebné rozší-
ření.

Během let marketingové oddělení Applu vyladilo proces, který se úspěšně 
opakoval, stále znovu a znovu. Projektové týmy jsou malé a skládají se z talento-
vaných lidí, kteří dostanou skutečnou zodpovědnost – což je vede k tomu, že mají 
neskutečně dlouhé pracovní dny a odvádějí kvalitní myšlení. Protože důraz je kla-
den na kvalitu, ne na kvantitu, dosahuje se pokroku na týdenní, ne-li denní bázi.

Každá společnost chce maximalizovat produktivitu a omezit nepotřebné schů-
ze. Způsoby, jakými toho dosahují, se však mohou velmi lišit. V Applu je vytváře-
ní malých skupin přirozené, protože je v jeho kultuře, je to způsob, „jak to děláme 
my“. Společnosti se někdy pokoušejí dosáhnout produktivity vydáváním podni-
kových směrnic.

V  jedné dobře známé technické společnosti, pro kterou jsem pracoval, visí 
v každé konferenční místnosti zarámovaný plakát, který má zaměstnance pobíd-
nout k větší produktivitě. Titulek na plakátu zní Jak mít úspěšnou schůzi. Obsah 
vypadá, jako by pocházel z fi remní příručky (což nejspíš pochází). Návod obsa-
huje hesla jako „Na začátku schůze oznamte její program“, „Podporujte zapojení 
všech účastníků“ a „Zakončete schůzi dohodou o dalším postupu“.
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Tyto plakáty ve  skutečnosti říkaly: „Vítejte ve velké společnosti. Chovejte se 
podle těchto instrukcí a dobře sem zapadnete.“ Není těžké si představit Stevea 
Jobse, jak tyto plakáty s úsměškem strhává ze zdí a nahrazuje je obrázky Ansela 
Adamse, které by mohly být inspirací nebo příležitostí k refl exi – jako ty, které 
rozmístil v chodbách fi rmy NeXT.

Pomýšlíte-li na práci pro Apple, neočekávejte plakáty, které vám řeknou, jak 
vést schůzi. Také nenajdete žádné, které by poskytovaly návod, jak si zavázat boty 
nebo nalít sklenici vody. Když vás fi rma zaměstnala, tak předpokládala, že máte 
mozek a selský rozum a že jste fungující dospělá osoba. Nejste-li ještě přívržen-
cem jednoduchosti, rychle se jím stanete. Buď to, nebo se rozhodnete, že tohle pro 
vás není, což je také v pořádku. Jednoduchost je ráda, že nemusí cvičit vzpírající-
ho se divokého koně.

Kdyby velké společnosti opravdu trvaly na nějakém návodu na zdi, lepší se-
znam by mohl vypadat takto:

Jak uspořádat kvalitní schůzi

1. Vyhoďte od stolu nejméně potřebnou osobu.
2. Opusťte schůzi, jestliže trvá déle než třicet minut.
3. Udělejte dnes něco produktivního, abyste nahradili čas zde strávený.

Samozřejmě přeháním. Schůze jsou nutným a potřebným způsobem, jak po-
kročit při spolupráci různých lidí. Ale všichni víme, že zbytečné a velké schůze 
mohou připravit i ty nejchytřejší lidi o jejich kreativní energii.

Jestliže princip malých skupin představuje pro schůze užitečné doporučení, 
pro projektové týmy je povinností.

Mnoho podniků se řídí instinktivním, ale pomýleným pravidlem: čím je pro-
jekt důležitější, tím více lidí se na něm musí podílet. Zdůvodnění zní, že více hlav 
znamená více nápadů. Tomu je těžké oponovat – jediným problémem je, že pouze 
výjimečně platí více hlav, lepší nápady.

Čím více lidí se podílí na nějakém projektu, tím komplikovanější se stává pra-
videlné informování, lidé potřebují více vedení, aby do projektu pronikli, a tím 
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více času je třeba věnovat kontrole práce účastníků a poskytování užitečné zpětné 
vazby. Malá skupina nabízí nejefektivnější způsob úspěšného završení projektu – 
za předpokladu, že v ní jsou chytří lidé. (Slibte, že nikdy nezapomenete na tuto 
podmínku.)

Říkáte-li, že nasazení více lidí povede k lepším výsledkům, v podstatě tvrdíte, 
že nemáte přílišnou důvěru ve skupinu, se kterou jste začali. Buďto toto, nebo si 
kryjete záda – což vlastně také znamená, že skupině nevěříte. Ať už je vaše moti-
vace jakákoli, ve skutečnosti říkáte, že nemáte na tu práci správné lidi. Napravte 
to. Budou-li se skládat ze správných lidí, poskytnou menší týmy vedení více dů-
věry, ne méně.

Budete-li se snažit vytvářet malé skupiny chytrých lidí, všichni získají. Společ-
nost získá kvalitnější nápady. Tým bude cítit, že je oceňován a bude ochotnější vzít 
si více práce. Tento typ organizace práce zvyšuje produktivitu projekt od projektu.

Agentura Applu, původně známá pod názvem Chiat/Day, uspěla využitím 
stejné fi losofi e. Pod vedením kreativního ředitele Leea Clowa, který se dostal 
do  síně slávy, se naše malá skupina vhodně doplnila s malou skupinou Applu. 
Omezení velikosti naší skupiny nám umožnilo pracovat rychleji, získávat rychleji 
informace a být připraveni na neočekávané události.

Zakladatel agentury, zesnulý Jay Chiat, zastával podobný přístup již před dese-
tiletími. Jay a Steve měli jedinečný vztah v dobách původního Macintoshe a svým 
způsobem byli ze stejného těsta. Měl jsem to potěšení, že mě Jay osobně vyhodil 
ze schůze během mého působení u  agentury. Vypadalo to podobně, jako když 
Steve vyhodil Lorrie, s tím rozdílem, že já jsem byl jedním ze dvou vyhozených. 
Jay před začátkem schůze přelétl místnost a podíval se na mne a na druhého umě-
leckého ředitele a řekl: „Pánové, co tady vy dva děláte?“

„Nevím,“ odpověděl jsem. „prostě jsme reagovali na pozvánku.“
„Neměli byste sedět u  stolu a  mluvit o  těchto nesmyslech,“ řekl Jay. „Běžte 

a něco vytvořte.“ Alespoň jsme mohli z místnosti odejít s úsměvem. To Lorrie 
nemohla.

Pracovní styly Stevea a Jaye se mě držely celá léta. Nemohu přijít na lepší pří-
klad šéfů s talentem k tomu, aby udrželi tým soustředěný na své poslání a na tvor-
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bu vynikajících výsledků. Oba dva vytvořili mimořádně úspěšné podniky. To není 
náhoda.

Dodnes se mně vrací sen, že jsem uvězněn na obrovské schůzi, která k ničemu 
nevede. Představuji si, co by řekl a udělal Steve Jobs, kdyby seděl ve stejné míst-
nosti a zažíval to, co já. V mém snu je to jako opravdu dobré sedadlo na předsta-
vení v římském Koloseu. Koho by Steve slovy zničil nebo vyhodil ze schůze? Kdy 
by přerušil mluvčího uprostřed věty a řekl, že to jsou samé pitomosti? Při všech 
těch řečech o tom, jak byl Steve hrubý, bychom si měli přiznat, že často dělal jen 
to, co bychom rádi udělali my všichni. Steve neviděl žádný důvod k ohleduplné-
mu jednání, když se mrhalo časem jeho i ostatních.

Toto je výzva, které my, kteří nejsme jako Steve, musíme čelit. Většině z nás 
není příjemná představa, že bychom bezcitně poroučeli ostatním, ale také víme, 
že je někdy třeba být tvrdý, aby se projekty dokončily včas.

Dobré na tom je to, že tvrdost a respekt se vzájemně nevylučují. Naopak, to, že 
ukážete občas ve správnou dobu trochu tvrdé upřímnosti, je docela dobrou cestou 
k získání respektu – a postarejte se, aby ty chytré týmy byly malé.

Myslete velkoryse, jednejte skromně

Když Steve Jobs hovořil v roce 2010 na konferenci All Th ings Digital, prozradil 
něco o tom, jak Apple funguje:

Víte, kolik máme v Applu výborů? Ani jeden. Máme organizaci jako začína-
jící podnik. Jsme ten největší začínající podnik na Zemi.

Steveova oddanost jednoduchosti byla taková, že se nedokázal smířit s kom-
plikovanou hierarchií. Věřil až do  hloubi srdce, že dokáže dovést celosvětovou 
společnost k úspěchu, aniž by upadl do spárů složitosti. Přesněji, věřil, že nový 
Apple může uspět, zůstane-li věrný hodnotám starého Applu. Jak řekl:

Nevidím důvod, proč bychom se měli měnit, když rosteme.
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Zní to nerealisticky. Koneckonců, jak se může společnost nezměnit, když místo 
tisíců zákazníků jich má najednou desítky milionů? Ale Steve si málokdy myslel, 
že něco není možné, takže prostě dělal to, co považoval za správné – což zahr-
novalo vynucování principu malých týmů. Byl poháněn věrností svému ideálu, 
tomu, jak by věci měly správně fungovat, i  když to bylo v  naprostém rozporu 
s tradičním chováním velkých podniků.

John Sculley, často očerňovaný ředitel, který připravil vypuzení Jobse z Applu 
v roce 1985, vysvětlil v interview roku 2010 Steveovy organizační zásady:

Steve zavedl pravidlo, že tým pracující na Macu nesměl mít nikdy více než sto 
členů. Takže když jste chtěli někoho přidat, museli jste někoho jiného odebrat. 
Pro Stevea Jobse to bylo typické: „Nedokážu si zapamatovat více než sto jmen 
a chci být jen s lidmi, které znám osobně. Kdyby byl tým větší, musel by mít 
jinou strukturu a já bych takto nemohl pracovat. Rád pracuji tak, že si mohu 
všechno osahat.“ Po celou dobu, co jsem ho v Applu znal, řídil svoji divizi 
takto.

To se příliš nezměnilo od doby, kdy Apple uvedl svůj první Macintosh, do po-
sledních dnů Jobse v práci. Jednou z věcí, které Steve uvedl do života, bylo výroční 
výjezdní zasedání sta vrcholových manažerů Applu, kterým se říkalo Top 100. 
Byli to lidé, kterým Steve věřil, že chápou poslání Applu a  že se postarají, aby 
ho chápali i  jejich podřízení. Vsadil bych se, že Steve znal křestní jména všech 
Top 100.

Když byla fi rma Apple Computer zrozena v garáži, Jobs, Wozniak a pár dalších 
tvořili nejvýlučnější skupinku chytrých lidí. Byly to skromné podnikatelské začát-
ky Applu, které ze Stevea učinily zastánce tohoto způsobu práce. Úžasné je, že to 
nejen pomohlo Applu stát se velkou společností, ale že to z něj udělalo nejcennější 
společnost na Zemi. (Nebo druhou nejcennější, podle toho, jak se zrovna vyvíjí 
cena akcií fi rem Apple a ExxonMobil.)
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Zákony malé velikosti

Předpokládejme, že jste se již postarali o to, aby členové vašich týmů byli „chytří“. 
(Gratulujeme.) Věnujme se nyní části poučky o „malé“ velikosti. Během své bar-
vité kariéry v reklamě jsem dospěl k následující jednoduché poučce:

Kvality výstupů projektu je nepřímo úměrná počtu lidí, 

kteří se na projektu podílejí.

Jinými slovy, čím více lidí posadíte k jednomu stolu, tím menší je pravděpo-
dobnost, že z toho vzejde něco dobrého. Důraz na složení skupiny nevyjadřuje ale 
pouze snahu o „kontrolu davu“. Je jedna zvláštní osoba, jejíž zapojení do skupiny 
je rozhodující. Tento bod je tak důležitý, že si zaslouží svou vlastní poučku:

Kvalita projektového výstupu je přímo úměrná míře zapojení člověka, 

který má právo posledního rozhodnutí.

Tímto člověkem s nejvyšší rozhodovací pravomocí nemusí být nutně generál-
ní ředitel. Může to být kterýkoli manažer, kterému byla svěřena zodpovědnost. 
Někdo ale má právo rozhodovat a zapojení této osoby je klíčové. Je kontrapro-
duktivní a nesmírně frustrující, když nějaký tým pracuje na projektu po týdny či 
měsíce, aniž by získal zpětnou vazbu osoby vybavené rozhodovacím právem. Tato 
osoba musí být součástí zadání projektu a musí být do něj co nejvíce zapojena 
v jeho průběhu.

Ve  většině velkých společností by vám řekli, že je nerealistické očekávat, že 
se generální ředitel zapojí do marketingu. Právě proto bylo dobré pracovat s ně-
kým nerealistickým, jako byl Steve Jobs. Byl zrovna tak zapálený pro marketing 
jako pro vývoj produktů. Chápal, že oboje je pro Apple životně důležité. Věděl, že 
když se bude podílet na marketingu řízením malé skupiny chytrých lidí, Apple své 
konkurenty v marketingu mnohonásobně předčí.

Steve nevěřil v delegování důležitých marketingových rozhodnutí jiným. Byl 
na každé prezentaci a neustále sledoval postup projektu. Mohu osobně dosvěd-
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čit, že se během let, kdy běžela kampaň Th ink diff erent (Myslete jinak), zabýval 
každým obrázkem a každým slovem. Ne tyranským způsobem, ale jako aktivní 
účastník diskuse. Půlnoční telefonní hovory o reklamách, které jsme měli uveřej-
nit, bych nespočítal.

Steve trval na jedné zásadě, kterou jsem neviděl používat nikde jinde. Nepře-
kvapilo by mě, kdyby byl jediným generálním ředitelem, který takto pracoval. Ne-
dovolil nikomu, ani viceprezidentovi pro marketing, aby viděl kreativní nápady 
agentury dříve než on sám. „Nechci, aby někdo odhadoval, co se mně bude, nebo 
nebude líbit,“ vysvětloval Steve při nejedné příležitosti. „Možná, že zahlédnu jis-
kru nápadu, které by si nikdo jiný nevšiml.“

Je jasné, že většina generálních ředitelů Steveovo nadšení pro marketing nesdí-
lí. Mnozí by oprávněně řekli, že na to nemají čas. Tím pozoruhodnější je, že Steve 
si ten čas udělal, když byl současně ředitelem Applu i Pixaru. Ve skutečnosti je to 
jednoduché: když něco považujete za důležité, tak si na to čas uděláte. Jestliže ten 
čas opravdu nemáte nebo marketing není vaše parketa, musíte na tu práci někoho 
zaměstnat – a svěřit mu rozhodovací pravomoc.

Malé skupiny = lepší vztahy

Vzhledem k dobře známým změnám nálady Stevea Jobse byste si pomysleli, že 
vztahy mezi Applem a agenturou byly často napjaté k prasknutí. Napjaté byly, ale 
k prasknutí ne. Naopak, Steve a Chiat/Day utvořili jedno z nejdéle fungujících 
a nejúspěšnějších partnerství v historii marketingu.

Důvod? Překvapení. Malé skupiny chytrých lidí. Tento faktor umožnil agen-
tuře Chiat/Day udržet si těsný vztah se Stevem a s Applem. Proto také agentura 
nepřestávala odvádět vynikající práci. A proto se rovněž podařilo vztah udržet 
v napjatých obdobích. Svým způsobem se tyto vztahy podobají manželství, a dob-
ré manželství vždy najde způsob, jak se udržet.

Chiat/Day pracoval pro Apple po pět let počínaje rokem 1980; fi rmy se k sobě 
vrátily v roce 1997 a od té doby pracují společně. To je na reklamní průmysl ne-
obvykle dlouhé partnerství. Šéf agentury Chiat/Day Lee Clow a Steve k sobě našli 

KE0687_sazba_dotisk.indd   42KE0687_sazba_dotisk.indd   42 13.6.2013   13:24:4713.6.2013   13:24:47



Myslete v malém

43

těsný vztah v době uvedení počítače Macintosh, a  tak málokoho překvapilo, že 
Steve po svém návratu do Applu v roce 1997 svěřil reklamu opět agentuře Chiat/
Day. V té době se agentura spojila s jinou do fi rmy TBWA\Chiat\Day. (Od této 
chvíle přestanu používat formální název a budu agenturu nazývat prostě „Chiat“. 
Kromě jiného to umožní vyhnout se těm hloupým zpětným lomítkům.)

Zajímavé je, že když se Chiat ucházel o  zakázku IBM PC během doby, kdy 
Apple svěřil svou reklamu agentuře BBDO, největší starostí IBM byla pověst 
Chiatu jako fi rmy, u které klienti dlouho nevydrží. IBM chtělo najít dlouhodobé 
partnerství. Osud tomu chtěl, že se Apple nejen vrátil k Chiatu, ale vydržel u této 
agentury déle, než IBM vydrželo vyrábět osobní počítače.

Malé skupiny chytrých lidí jsou důležitou součástí fi remní kultury na obou 
stranách vztahu Apple–Chiat. Obě fi rmy jsou tak vnitřně nastaveny a obě malé 
skupiny se při setkáních dobře doplňovaly.

Pravda, byly okamžiky, kdy Steve vyhrožoval, že agenturu propustí, ale byly 
také chvíle, kdy nám Steve dojatě říkal, jak moc si cení naší práce. Nejdůležitější 
bylo, že obě strany vždy věděly, na čem jsou. Sdílely stejnou vášeň. Panovala také 
upřímnost – někdy tvrdá, ale většinou pouze stará dobrá upřímnost, která zname-
ná, že před partnerem nic netajíte. Když se objevily problémy, tak se také rychle 
vyřešily. Partnerství Applu s Chiatem mělo hluboké kořeny a  to dávalo oběma 
stranám pocit bezpečí a zodpovědnosti.

Pokud bych potřeboval důkaz, že vztah Applu a Chiatu byl mimořádný, snad-
no bych jej našel ve chvíli, kdy jsem toto místo opustil, abych pracoval v agentuře 
Euro NY pro Intel.

Již dávno předtím, než Euro získalo tuto zakázku, byl Intel znám jako „ob-
tížný“ klient. To bylo samozřejmě zdvořilé slovo používané těmi, kdo pro Intel 
právě pracovali. Kolegové, kteří pro Intel pracovali předtím, používali mnohem 
barvitější slova.

Na rozdíl od Applu byl Intel velká společnost, která se jako velká společnost 
chovala. Zatímco u Applu nebylo nic důležitějšího než práce, u Intelu to zdaleka 
nebylo tak jasné. Často existovaly postranní zájmy, přemíra rozborů, předjímání 
rozhodnutí a řada dalších věcí, které přispívaly k odvádění pozornosti od kreativ-
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ní práce. Ve vztahu mezi agenturou a klientem docházelo k třenicím a zbytečné 
formálnosti, což obojí pramenilo ze vztahu dvou velkých skupin lidí, které musely 
pracovat společně.

Některé problémy ve vztazích byly zřejmé. Aby se vztahy zlepšily, každé čtvrt-
letí Intel udělal to, co by každý milující člověk udělal pro svého partnera: vystavil 
nám detailní vysvědčení, ve kterém popsal klady i zápory naší spolupráce a vypo-
četl všechny nedostatky, které jsme měli napravit. Intel také vyžadoval, abychom 
my vystavili vysvědčení jemu, což jsme poctivě dělali. Byl ohromný rozdíl mezi 
spoluprací velkých a malých skupin. Stevea by nikdy nenapadlo, aby mařil cenný 
čas tvorbou a zpracováváním vysvědčení. Dával přednost upřímnosti v reálném 
čase. Jestliže měl s něčím problém, zkrátka nám to řekl. To bylo jeho vysvědčení.

Velký tým Eura byl strukturován tak, aby odpovídal hierarchii velké skupiny 
u Intelu. Atmosféra byla formálnější, aby se věci udržely v pořádku. Schůze s na-
šimi klienty v Intelu se připravovaly mnohem pečlivěji než schůze s Applem, které 
naproti tomu neměly téměř žádný pevný program.

Mohl bych psát donekonečna o rozdílech mezi produktivitou malých skupin 
ve vztahu Apple–Chiat a velkých skupin ve vztahu Euro–Intel. Ale jedna příhoda 
to shrne lépe, než bych to kdy dokázal já.

V reakci na právní problém, který vyvstal v souvislosti s naší reklamou, požá-
dal viceprezident Intelu pro marketing o stanovisko agentury k dalšímu postupu. 
Po interní schůzce se náš tým jednomyslně shodl na svém doporučení. Když jsem 
tento názor poslal manažerovi konta Intel v agentuře a navrhl, abychom jej klien-
tovi ihned poslali, dostal jsem odpověď, která začínala klasickou replikou:

Nemůžeme mít názor, dokud nebudeme znát názor Intelu.

Tento přístup dokonale shrnuje potíže jednání ve velkých skupinách, kdy je 
ve hře zakázka za miliony dolarů. Když si nedáte pozor, upřímnost nahradí vypo-
čítavost a vztahy se začnou „řídit“, místo aby se pěstovaly. Je zbytečné podotýkat, 
že kdyby se Chiat takto někdy choval ke Steveu Jobsovi, nemohl by se dnes pyš-

KE0687_sazba_dotisk.indd   44KE0687_sazba_dotisk.indd   44 13.6.2013   13:24:4713.6.2013   13:24:47



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je
možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

