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7

Během posledního dne kurzu, který vedu na Harvard Business School, ob-

vykle studentům vyprávím o tom, co jsem vysledoval mezi svými bývalými 

spolužáky. Scházíme se jednou za pět let a na setkáních si vyprávíme spousty 

fascinujících zážitků. Škola dokáže úspěšně vábit své absolventy na akce, které 

jsou benefi ční, při nichž se pokládá červený koberec a  jichž se účastní řada 

významným řečníků. Ani mé první absolventské setkání nebylo výjimkou, 

zúčastnila se ho spousta lidí, všichni jsme vypadali tak kultivovaně a dokonale, 

že jsme si nemohli pomoct a cítili se jako součást něčeho neobyčejného.

Bylo co oslavovat, zdálo se, že se bývalým spolužákům neobyčejně daří, 

měli skvělá zaměstnání, někteří pracovali na  neobvyklých místech a  většina 

z nich měla manželky hezčí, než byli oni sami. Zdálo se, že jim je předurčen 

úžasný život.

PROLOG

—
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Ale od  druhého setkání jsem se stále častěji setkával se situacemi, 

s  nimiž jsem vůbec nepočítal, například někteří spolužáci, na  které jsem se 

těšil, se neukázali a  já jsem netušil proč. Zavolal jsem jim anebo se poptal 

přátel a nakonec jsem na to přišel – mezi mými spolužáky byli vedoucí pra-

cov níci významných poradenských a  fi nančních společností, jako jsou 

McKinsey & Co. a Goldman Sachs, jiní byli na nejlepší cestě umístit se se svými 

fi rmami v žebříčku Fortune 500, někteří byli úspěšnými podnikateli a pár jich 

vydělávalo obrovské množství peněz.

Mnozí z nich, bez ohledu na profesní úspěchy, byli zcela jistě nešťastní.

Za  maskou pracovního úspěchu se skrývalo mnoho těch, kteří se 

svým zaměstnáním nebyli spokojeni, přibyly rozvody a nešťastná manželství 

a  vzpomínám si na  spolužáka, který dlouhá léta nehovořil se svými dětmi 

žijícími na opačném pobřeží. Jedna spolužačka žila již ve třetím manželství.

Mí spolužáci patřili k nejchytřejším a nejslušnějším lidem, které jsem 

znal. Na konci školy měli plány a vize, které hodlali uskutečnit v pracovním 

i v soukromém životě, přesto se některým ne vše povedlo, a i když před sebou 

měli skvělé profesionální vyhlídky, osobní vztahy se jim rozpadaly. Vytušil jsem 

jejich rozpaky při vysvětlování rozdílů mezi osobním a pracovním životem.

Tehdy jsem si myslel, že se jedná o výkyv, o krizi středního věku, ale 

na  našem pátém a  šestém setkání byla situace ještě horší  – spolužák Jeff rey 

Skilling se za účast v účetním podvodu ve společnosti Enron dostal do vězení.

 Jeff reyho Skillinga jsem znal z dob studií na Harvard Business School 

a byl to dobrý člověk, byl chytrý, tvrdě pracoval, miloval svou rodinu, patřil 

mezi nejmladší partnery v  McKinsey & Co. a  později na  pozici výkonného 

ředitele společnosti Enron vydělal za  jediný rok sto milionů dolarů. Jeho 

soukromý život tak úspěšný nebyl a  první manželství skončilo rozvodem. 
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Stoupal na  žebříčku a  já jsem v  něm rozhodně nepoznával toho fi nančního 

žraloka popisovaného v médiích. Po obvinění z několikanásobného federálního 

zločinu souvisejícího s fi nančním zhroucením Enronu se jeho kariéra začala 

rozpadat a mne šokovalo nejen, že se vydal špatnou cestou, ale i jak velkolepě 

po ní kráčel. Zcela jistě ho muselo něco na špatnou cestu navést.

Vnitřní nespokojenost, rozpady rodin, pracovní nasazení a kriminální 

chování se netýkaly pouze spolužáků z Harvard Business School – se stej ný-

mi problémy se potýkali i  mí bývalí spolužáci a  stipendisté Rhodes nadace 

z Oxfordské univerzity. Stipendisté museli předvést výjimečné nadání ke studiu, 

vynikající výkony v mimoškolních činnostech, například ve sportu, v politice či 

v písemném projevu, a prokázat, že jsou významným přínosem pro společnost. 

Byli to všestranní a vynikající lidé, kteří měli co nabídnout světu.

Někteří z mých třiceti dvou spolužáků a stipendistů časem zažili podobná 

zklamání; jeden z nich hrál významnou roli ve skandálu se zneužíváním dů věr-

ných informací v obchodním styku, což bylo popsáno v knize Den of Th ieves, 
a druhý skončil ve vězení kvůli sexuálnímu vztahu s mladou dívkou podílející 

se na jeho politické kampani, v té době byl ženatý, měl tři děti a já myslel, že je 

předurčený k úspěchu v práci i v rodině, selhal však v obou sférách a nejednou 

se rozváděl.

Jsem si jistý, že nikdo z nich nekončil školu s tím, že se rozvede či nebude 

v kontaktu se svými dětmi, a už vůbec ne s tím, že skončí ve vězení, a přesto se 

jedná přesně o tu strategii, kterou mnozí uskutečnili.

Ale abych vás nemátl, mnoho mých spolužáků vedlo příkladné osobní 

životy a byli mi velkou inspirací. Ještě nejsme na konci našich životů, naše děti 

mají své životy před sebou. Je důležité, aby ti, kdo sešli z plánované cesty, ti, kdo 

se stále drží správné cesty, i ti, kdo teprve stojí na počátku své cesty, pochopili, 
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co způsobilo některým mým spolužákům problémy. Všichni jsme citliví na tla-

ky a rozhodnutí, které mnohé vykolejily. 

Zatím patřím k  těm šťastnějším a z velké části za  to vděčím své ženě 

a její pozoruhodné jasnozřivosti, s níž nám pomáhala nahlížet do budoucnosti. 

Bylo by ode mne hloupé tvrdit, že každý, kdo bude dělat stejná rozhodnutí, jako 

jsme dělali my, také dosáhne štěstí a úspěchu; při psaní této knihy jsem se tedy 

držel postupů charakteristických pro má bádání v oblasti řízení. 

Do hledání jsem zapojil i své studenty. V rámci MBA studií jsme v kur-

zu Vybudování a udržení úspěšného podniku zkoumali teorie související s nej-

různějšími aspekty práce generálních ředitelů; tyto teorie popisují, co se stane 

a  proč. Jakmile studenti tyto teorie pochopí, nasadí si je, jako by si nasadili 

brýle, a  zkoumají skrze ně celou společnost. Společně probíráme, co nám 

jednotlivé teorie mohou naznačit o tom, jak a proč se ve společnosti vynořily 

její problémy a  příležitosti, a  následně pomocí těchto teorií předvídáme, ja-

ké problémy a příležitosti se pravděpodobně v budoucnosti ve společnosti vy-

skytnou, a současně předvídáme, co budou muset ředitelé udělat, aby se s nimi 

vypořádali.

Tímto způsobem se studenti učí, že silná teorie dokáže objasnit, co se 

přihodí v celém systému byznysu – v průmyslu, ve společnostech spadajících 

pod tento průmysl, v obchodních odděleních těchto společností a v  týmech, 

z  nichž se tato oddělení skládají. Během několika posledních let jsme se 

na konci posledního dne výuky, poté, co jsem shrnul to, co se často děje našim 

absolventům, dostali v diskuzi ještě o něco dále, až k nejzákladnějšímu článku 

organizace  – k  jednotlivci. Během této diskuze jsme neprobírali případové 

studie z obchodní oblasti, raději jsme hovořili o sobě.
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Těchto diskuzí jsem se účastnil, a  byť jsem byl zkušenější, dodržoval 

jsem stejná pravidla. Nesešli jsme se, abychom probírali to, v co doufáme, že 

se nám přihodí, ale to, co se nám má přihodit podle teorií a co je důsledkem 

různých rozhodnutí a postupů. Diskuzí jsem se účastnil po mnoho let, byl jsem 

tedy zkušenější než mí studenti, a abych vyrovnal skóre, podělil jsem se s nimi 

o poznatky, jak dané teorie zafungovaly v mém vlastním životě. 

Prostudované teorie jsem vypsal na tabuli a vedle nich jsem napsal tři 

jednoduché dotazy:

Jak si mohu být jistý, že:
• Budu ve své profesi úspěšný a šťastný?
• Mé vztahy s partnerem, dětmi, vzdálenější rodinou i blízkými přáteli 

mne budou činit šťastným?
• Prožiji bezúhonný život a neskončím ve vězení?

Může se zdát, že se jedná o  jednoduché dotazy, ale mnozí mí spolužáci si je 

nikdy nepoložili, anebo položili, ale ztratili přehled o tom, co jim přinesly.

Rok co rok mě překvapuje, jak teorie fungující v obchodní sféře do kážou 

objasnit události v našich soukromých životech. V této knize se po ku sím shrnout 

ty nejlepší myšlenky, jimž jsme se během posledního dne kurzu věnovali.

—
Na  jaře roku 2010 jsem byl požádán, abych nediskutoval pouze se svými 

studenty, ale se všemi čerstvými absolventy. Ten den proběhl mírně odlišně 

a nebylo to jen z tohoto důvodu; stál jsem na pódiu, vysvětlil, že za ztrátu mých 

vlasů může folikulární lymfom, tedy podobný typ rakoviny, která zabila mého 
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otce, a projevil vděčnost za možnost seznámit ostatní s tím, co jsem se spolu 

se svými studenty naučil, když jsme všechny ty teorie zaměřili sami na sebe. 

Mluvil jsem o věcech, které jsou v životě nejdůležitější, v každodenním životě 

každého z nás, nejen ve chvílích, kdy stojíme tváří v tvář život ohrožující nemoci. 

Hovořil jsem se studenty o jejich vlastní cestě životem a byl to nevšední zážitek.

Probírané téma velmi zapůsobilo na  Jamese Allwortha, který ten rok 

navštěvoval mé přednášky a zúčastnil se závěrečného dne, a na Karen Dillo no-

vou, redaktorku časopisu Harvard Business Review. Později jsem je poprosil, 

aby mi pomohli dál šířit pocity, které sdíleli účastníci onoho dne v Burden Hall 

v kampusu Harvard Business School. 

Patříme k jiným generacím a ovlivňovaly nás odlišné názory: James je 

čerstvým absolventem obchodní školy a ujistil mne, že je ateista; já jsem otec 

a praotec, silně věřící a ponořený do své třetí profesionální kariéry. Karen, mat-

ka dvou dcer, již po dvě desetiletí vykonává práci redaktorky a říká, že pokud 

jde o víru a kariéru, nachází se někde uprostřed mezi námi dvěma. 

Všichni tři máme stejný cíl – pomoci vám pochopit teorie, jež zde uvá-

dí me, jelikož věříme, že díky nim svůj život více prozkoumáte a lépe pochopíte. 

Kniha je psána v první osobě, protože přesně tak hovořím ke studentům a vlast-

ním dětem, avšak James a Karen jsou skutečně spoluautory této knihy.

Neslibuji, že vám tato kniha přinese snadné odpovědi, naopak, zodpovídání 

dotazů vyžaduje tvrdou práci. Mně to zabralo celá desetiletí, ale tato snaha 

rozhodně stála za to. Doufám, že teorie uvedené v této knize vám na vaší cestě 

pomohou a že na  jejím konci si dokážete zodpovědět otázku: „Jak změřím 

svůj život?“
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PR VNÍ K APITOLA

Jen proto, že máte peří…

Pravděpodobně znáte desítky lidí, kteří to s  vámi myslí dobře a  mají pro vás 
spoustu rad, jak byste se měli protloukat životem, jak byste měli naložit se svou 
kariérou či jak byste měli být šťastní. Klidně zamiřte v  jakémkoli knihkupectví 
do  oddělení se sebevzdělávací literaturou a  budete zavaleni spoustou nápadů 
na zlepšení života. Intuitivně víte, že všechny ty knihy nemohou být pravdivé, ale 
jak poznáte ty správné? Jak víte, která rada je dobrá a která je špatná?

—
Co si myslet, jak si to myslet a jaký je mezi tím rozdíl

Na životní výzvy se neodpovídá snadno, i proto není hledání štěstí a smyslu 

života ničím novým – lidé se nad důvodem své existence zamýšlejí po tisíce let. 
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Nový je způsob, jakým současní myslitelé pojmenovávají problémy a jak 

jednoduše nabízí skupina takzvaných odborníků své odpovědi. Nepřekvapí, 

že tyto odpovědi jsou pro některé lidi tak přitažlivé: tito odborníci se zaměří 

na těžkou potíž, na takovou, se kterou nelze žít, aniž by došlo k jejímu vyřešení, 

a nabídnou rychlou a snadnou nápravu.

Nic takového nezamýšlím udělat, na základní lidské problémy neexistují 

žádná rychlá řešení. Nabídnu vám něco, čemu říkám teorie; tyto teorie vám 

pomohou, aby vaše volby byly správné a odpovídaly vaší situaci. 

O síle toho přístupu jsem se dozvěděl v roce 1997, ještě předtím, než 

jsem vydal svou první knihu Th e Innovator’s Dilemma. Zavolal mi Andy Grove, 

tehdejší ředitel společnosti Intel, že se dozvěděl o mých vědeckých pojednáních 

o  konceptu rozvratné inovace (disruptive innovation); poprosil mne, abych 

přijel do Santa Clary, představil mu své výzkumy a vysvětlil celému jeho týmu, 

co to může přinést Intelu. Byl jsem mladý profesor, a tak jsem se nadšeně rozjel 

do Silicon Valley, dorazil v dojednaný čas a Andy mi řekl: „Podívejte, něco se 

přihodilo, máme na vás jenom deset minut. Řekněte nám, jaký má váš výzkum 

význam pro Intel, a my budeme pokračovat v práci.“

Odpověděl jsem: „Andy, to nemůžu, vím toho o Intelu málo. Nejprve vám 

vysvětlím teorii a následně se skrze tuto teorii podíváme na vaši společnost.“ 

Poté jsem jim ukázal schéma teorie rozvrácení (disruption), vysvětlil, že k roz-

vrácení dochází, když na trh přichází konkurent s levným výrobkem či službou, 

které zavedení hráči na trhu vnímají jako něco podřadného. Nový konkurent 

využívá technologie a  obchodní modely k  ustavičnému vylepšování své na-

bíd ky, dokud není natolik dobrá, aby uspokojila potřeby zákazníků. Po deseti 

minutách mne Andy netrpělivě přerušil: „Hele, chápu to, jen nám řekni, co to 

znamená pro Intel.“ 
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Odvětil jsem: „Andy, ještě to nejde. Nejprve musím popsat, jak tento 

proces funguje v odlišných odvětvích, abyste si dokázali představit, jak to celé 

na sebe navazuje.“ Vyprávěl jsem jim, jak Nucor a další nevýznamné ocelárny 

rozvrátily ocelářské obry. Celý proces odstartovaly na  nejpodřadnější části 

trhu  – vyráběly výztuže. Krok za  krokem se ocelárny postupně dopracovaly 

do  žádanějších sfér, začaly vyrábět ocelové plechy a  kromě jedné tradiční 

ocelárny přivedly všechny ostatní k bankrotu. 

Když jsem dopověděl svůj malý ocelářský příběh, Andy řekl: „Chápu. 

Pro Intel to znamená, že…“ a začal formulovat to, co se mělo stát strategií Intelu 

při vstupu do spodních pater trhu, v nichž nabízeli levný procesor Celeron.

Od té doby jsem o tomto hovoru přemýšlel snad tisíckrát. Kdybych se 

pokusil říct Andymu to, co měl o trhu s mikroprocesory vědět sám, oslabil bych 

svou vlastní argumentaci a Andy by z mé řeči pozapomínal více argumentů, 

než kolik jsem jich kdy já znal o mikroprocesorech.

Místo abych mu řekl, co si má myslet, jsem ho naučil, jak má myslet. 

A to mu umožnilo udělat odvážná rozhodnutí. 

Já nemám názor, teorie má názor

Po setkání s Andym jsem začal na dotazy odpovídat jiným způsobem. Pokud 

jsem dostal nějaký dotaz, již jsem neodpovídal přímo a v hlavě jsem si dotaz 

fi l troval skrze teorii. Věděl jsem, jaký bude dle této teorie pravděpodobný vý-

sledek zamýšlené akce, a mohl jsem provádět srovnání. Následně jsem vy světlil, 

jak lze teorii aplikovat na jejich dotaz, a aby mne pochopili a mohli si představit, 

jak to celé funguje, popsal jsem jim modelový proces či jinou situaci, v níž byla 

teorie použita. Na to lidé příznačně odpovídají: „Dobře, chápu,“ a začnou sami 

a s větším vhledem, než jaký bych mohl mít já, odpovídat na své vlastní dotazy.
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Dobrá teorie se nemění a  nemůže se stát, že by platila jen pro určité 

společnosti a  lidi a  pro nikoho dalšího. Jedná se o  obecný výrok popisující, 

co způsobuje co a proč. Jen pro ilustraci, rok po setkání s Andym Grovem mi 

zavolal William Cohen, tehdejší ministr obrany ve vládě prezidenta Clintona. 

Řekl mi, že četl Th e Innovator’s Dilemma a  zeptal se, zda bych mohl dojet 

do  Washingtonu a  pohovořit s  ním a  jeho lidmi o  svém výzkumu. Byla to 

jedinečná příležitost, taková, jaká přichází jednou za život.

Když ministr Cohen mluvil o svých lidech, v mysli mi vytanuli pod po-

ru číci a stážisté, ale když jsem vešel do ministrovy zasedací místnosti, uvi děl 

jsem v první řadě Sbor náčelníků štábů, za nimi byli tajemníci armády, ná moř-

nictva a vojenského letectva, následovali sekretáři, náměstci a asistenti sekre-

tářů. Byl jsem ohromen. Dozvěděl jsem se, že to bylo úplně poprvé, kdy se 

pří mí podřízení ministra shromáždili v jedné místnosti.

Ministr Cohen mne požádal, abych pohovořil o svém výzkumu. Použil 

jsem naprosto stejnou prezentaci, jakou viděl Andy Grove, a začal vysvětlovat 

teo rii rozvrácení. Když jsem se dostal k vysvětlování, jak malé ocelárničky po-

mo  cí armatur a cestou zdola zničily tradiční ocelářský průmysl, přerušil mne. 

„Vy nemáte tušení, proč se o to zajímáme, že?“ Ukázal na tabulku s malými 

oce lář skými společnostmi a zeptal se: „Vidíte ty ocelové plechy v čele trhu? 

To by li Sověti a ti už nejsou našimi nepřáteli.“ Poté ukázal na spodní příčky 

trhu, kde se nacházely armatury. „V  našem světě jsou těmi armaturami 

místní policejní akce a  terorismus.“ To, jak malé ocelářské fi rmy zaútočily 

na obrovské a do bře zavedené ocelárny odspodu a pomalu se propracovaly 

nahoru, v  něm vyvolávalo obavy: „Při své práci se soustředíme na  jeden 

problém – čím býval SSSR.“ 
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Jakmile jsem pochopil, proč si mne pozvali, mohli jsme se soustředit 

na  dopady, jaké by měl boj s  terorismem vedený ze stávajících oddělení 

a  jaké dopady by měl boj s  terorismem řízený ze zcela nové společnosti. 

Sbor náčelníků se později rozhodl, že půjdou cestou vytvoření nové entity – 

Velitelství společných sil v Norfolku ve Virginii. Přes deset let byly tyto jednotky 

využívány Spojenými státy jako transformační laboratoř, v  níž se vymýšlely 

strategie pro boj s terorismem. 

Zvnějška se může zdát, že konkurence na  trhu s  počítačovými čipy 

a  globální šíření terorismu jsou zcela rozdílné problémy, v  zásadě se však 

jedná o stejný problém s různými kontexty. Kvalitní teorie nám pomůže tyto 

problémy roztřídit, vysvětlit, a co je nejdůležitější, pomůže nám je předvídat. 

Lidé si často myslí, že budoucnost lze předvídat až po nashromáždění co 

možná největšího množství informací, ale to je jako byste chtěli řídit auto pouze 

pohledem do zpětného zrcátka – máte pouze informace týkající se minulosti. 

Jistě, ze zkušeností a informací se můžeme mnohému naučit a v životě 

je bezpočet situací, v nichž si nemůžeme dovolit spoléhat pouze na naši praxi. 

Nechcete procházet několika manželstvími jen proto, abyste se naučili být dob-

rý mi partnery, anebo zvládnout perfektně rodičovství, až když dospěje vaše 

nej mladší dítě. Hodnota teorie spočívá v tom, že vám vysvětlí, co se přihodí, 

ještě předtím, než stihnete získat osobní zkušenost.

Zamyslete se například nad pokusy lidstva vznést se do oblak. Dávní 

vědci se zaměřili na souvislost mezi schopností létat a křídly a příběhy lidí, kteří 

si ve snaze létat přidělávali křídla, jsou staré stovky let. Napodobovali to, co dle 

jejich víry umožňovalo ptákům vznést se vzhůru – křídla a peří.

Tyto atributy umožňovaly létání, avšak když se lidé pokusili napodobit 

to, co považovali za  osvědčenou metodu, tedy přidělali si křídla, skočili 
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z katedrály a začali co možná největší silou mávat křídly – neuspěli. Zmýlili se. 

Ačkoli peří a křídla byla úzce spojena s létáním, potenciální aviatici nechápali 

základní mechanismus příčiny, tedy co skutečně způsobuje, že se něco stane, co 

umožňuje ptákům létat.

Průlomem, který umožnil lidem létat, nebylo vytvoření lepších křídel 

či použití většího množství peří. Tento průlom přišel s holandsko-švýcarským 

matematikem Danielem Bernoullim a  jeho knihou Hydrodynamica, v  níž se 

věnoval mechanice tekutin. V roce 1738 popsal takzvaný Bernoulliho princip, 

teorii, která, pokud je aplikována na létání, vysvětluje pojem zdvihací síly. Již 

nehovoříme o  vzájemném vztahu mezi křídly a  peřím, mluvíme o  příčinné 

souvislosti. Moderní způsob létání mohl být odstartován až po  rozvinutí 

a přijetí této teorie.

Avšak ani průlomové pochopení této příčiny nepostačovalo k zajištění 

naprosto spolehlivého létání. Pokud došlo k  havárii, museli se vědci zajímat: 

„Jaké konkrétní okolnosti vedly k  tomu, že let nebyl úspěšný? Vítr? Mlha? 

Směr letu?“ Následně mohli defi novat, jaká pravidla musejí piloti dodržovat, 

aby uspěli za různých okolností. Charakteristickým znakem dobré teorie je, že 

dokáže reagovat na dotazy typu co když.

Vliv teorie na naše životy

Jak souvisejí základní teorie s hledáním štěstí v životě?

Prosté odpovědi jsou neuvěřitelně lákavé – v případě létání bylo touto 

jednoduchou odpovědí peří a připnutí křídel. Kdykoli přijde takováto odpověď 

od spisovatelů, kteří lidem vnucují své zaručené postupy, jak vydělat miliony, 

či čtyři rady, které zaručí šťastné manželství, chceme věřit, že to bude fungovat, 

avšak základem těchto oblíbených rad není nic víc než spousta anekdot. Abyste 
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vyřešili své problémy, musíte dokonale pochopit jejich příčiny. Teorie, s nimiž 

vás seznámím, vám s tímto pochopením pomohou. 

V  této knize vycházím z  výzkumů prováděných na  Harvard Business 

School a  některých významných univerzitách, jež byly pečlivě otestovány 

v různě velkých organizacích po celém světě.

Tyto teorie vysvětlují chování za  různých okolností a  lze je aplikovat 

na  širokou škálu dotazů. U  složitých problémů lze zřídka určit jedinou 

teorii, která je vyřeší, často je třeba použít více teorií. Například Bernoulliho 

průlomové názory pomohly skrze gravitaci a odpor vzduchu dokonale vysvětlit 

létání.

V  každé kapitole upozorním na  teorii, již lze použít na  konkrétní 

problém, ale stejně jako to bylo s  pochopením létání, ani problémy, s  nimiž 

se v životě setkáváme, nelze popsat jednou jedinou teorií. Problémy a s nimi 

související teorie jsou uvedeny v  kapitolách jdoucích po  sobě tak, jak je 

probírám při výuce se studenty. Postupujte touto knihou kupředu, stejně 

jako mí studenti se vracejte k teoriím uvedeným v předcházejících kapitolách 

a nahlížejte na problémy i skrze ně.

Tyto teorie jsou mocným nástrojem. Mnohé z nich jsem ve svém životě 

použil, jiné bych byl býval měl rád k dispozici, když jsem byl mladý a bo jo val 

s daným problémem. Pochopíte, že bez teorie jsme jako loď na moři bez sex-

tantu. Pokud nedokážeme nahlížet za roh, spoléháme na náhodu a necháváme 

se strhávat proudem života. Kvalitní teorie nás povede správným směrem, a to 

jak v pracovní sféře, tak v osobním životě.

—
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Můžete se pokoušet rozhodovat na základě svých vlastních zkušeností z minulosti 
anebo na základě zkušeností jiných lidí. Pokud čelíte nějakému problému, měli 
byste se co možná nejvíce poučit z  minulosti, naslouchat odborníkům, kteří 
dané problémy studovali, a lidem, kteří jimi prošli. Tím však nevyřešíte základní 
problém, a sice kterou radu byste měli přijmout a kterou ignorovat. Větší šanci 
na úspěch máte, pokud pomocí silné teorie předpovíte, co se stane. Teorie v této 
knize vycházejí z hlubokého pochopení toho, co způsobuje, že se něco stane, a proč. 
Byly pečlivě prozkoumány a používány organizacemi působícími po celém světě 
a všem nám mohou pomoci s rozhodnutími, s nimiž se každodenně potýkáme. 
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ČÁST PR VNÍ

—

Nalezení 
profesního štěstí

Jediný způsob, jak být skutečně spokojeni, je dělat to, co po va žujete za skvělou 
práci. A  jediný způsob, jak odvádět skvělou práci, je milovat to, co děláte. 
Pokud jste to ještě nenašli, hledejte dál. Nepřestávejte. Z celého srdce poznáte, 
až to naleznete.

— Steve Jobs
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Když vám bylo deset a někdo se zeptal, čím chcete být, až budete velcí, 

všechno přicházelo v úvahu: astronaut, archeolog, hasič, hráč basketbalu, 

první prezi dentka Spojených států. Odpovídali jste podle toho, co jste si mysleli, 

že vás udělá skutečně šťastnými. Nic vás neomezovalo.

Existují tací, kteří se nevzdali snahy dělat to, co je pro ně skutečně smy-

slu plné, avšak většina z vás se postupem času svých snů vzdala. Vzali jste práci 

na základě nevhodných pohnutek a vyrovnali se s nimi. Přijali jste názor, že 

není reálné živit se něčím, co byste skutečně milovali.

Většina z vás, kdo jste se vydali cestou kompromisů, se již nikdy nevrá tí 

zpět. Vzhledem k tomu, že v práci strávíte nejvíce svého času, jedná se o kom-

pro mis, který naruší váš život. 

Vy však nemusíte rezignovat a poddat se osudu.

Už jsem byl dávno pryč z univerzity a měl za sebou několik let praxe, 

když mne napadlo, že bych se mohl vrátit do školy učit a ovlivňovat generaci 

úžasných mladých lidí. Dlouho jsem si myslel, že to nebude možné, a nyní není 

nic, co bych dělal raději. Každý den si opakuji, jaké mám štěstí.

Chci, abyste ten pocit zažívali, abyste se každé ráno probudili s po myš-

le ním, že jste šťastní, protože děláte to, co děláte. V následujících kapitolách 

společně vybudujeme strategii, jež vám v tom pomůže.

Strategii? Na základní úrovni strategie znamená to, čeho chcete do sáh-

nout a jak toho dosáhnete. Ve světě obchodu se jedná o výsledek mnoha vlivů: 

jaké jsou priority společnosti, jak společnost reaguje na příležitosti a nepříznivé 

okolnosti a jak rozděluje své drahocenné zdroje; nepřetržitou kombinací všech 

vlivů dochází k vytvoření a rozvoji strategie.

Zjištění, že stejným způsobem si vytváří strategii každý z nás, vám ne-

za bere ani minutu. Přemýšlíte o  své kariéře a  současně s  těmito úvahami se 
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vynořují příležitosti a hrozby, s nimiž jste nepočítali. Vaši skutečnou životní 

strategii určuje to, jak rozdělujete své zdroje – čas, talent a energii. Občas se 

aktuální strategie přiblíží tomu, co jste zamýšleli, avšak často se přihodí, že 

děláte něco zcela rozdílného, než co jste měli v úmyslu.

Situaci nezvládnete tak, že jednoduše zapudíte vše, co nebylo součástí 

původního plánu; mezi hrozbami a příležitostmi, s nimiž jste nepočítali, se té-

měř vždy objevují lepší možnosti, než jaké byly zahrnuty v původním plánu. 

Stra  tég uvnitř vás musí zjistit, co jsou ty lepší možnosti, a následně přerozdělovat 

zdroje tak, aby tyto lepší možnosti podporoval.

Následující kapitoly jsou sestaveny tak, aby vám pomohly odpovědět 

na otázku: „Jak naleznu štěstí ve své kariéře?“ 

Výchozím bodem je diskuze o  prioritách. Všeobecně platným roz ho-

do va cím kritériem je dotaz: „Co považujete v kariéře za nejdůležitější?“ Avšak 

to, co považujete za nejdůležitější v zaměstnání, se často neshoduje s tím, co 

vás dělá skutečně šťastnými. Anebo ještě hůř, nepovšimnete si tohoto rozdílu, 

dokud není příliš pozdě. Aby k takové chybě nedošlo, seznámím vás s naším 

nejlepším výzkumem zabývajícím se skutečnou motivací lidí.

Nyní nastíním, jak nejlépe vybalancovat plány, abyste našli, co byste 

skutečně rádi dělali – s přihlédnutím k příležitostem a situacím, jež se ve vašich 

životech nečekaně objeví. Někdo vám bude tvrdit, že byste měli mít naplánováno 

příštích pět let svého života, od jiných lidí uslyšíte, že si strategii utvářeli dle 

situací, s  nimiž se na  své cestě potkávali, a  že jim to takto vyhovovalo. Oba 

přístupy mají svůj čas a své místo. Vyjdu z našich výzkumů a vysvětlím vám, 

kdy je vhodné mít vše promyšlené a naplánované a kdy je vhodné rozhodovat 

se okamžitě a být otevřeni neočekávaným situacím. 
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A  poslední fází je uskutečnění. Strategii lze realizovat pouze tak, že 

do ní vložíte své zdroje. Dobrý záměr nepostačuje; pokud neinvestujete svůj 

čas, peníze a talent způsobem, který je v souladu s vaším záměrem – neusku-

teč  ňu je te svou strategii. V životě se neustále setkáváte s požadavky na svůj čas 

a  pozornost; na  základě čeho se rozhodnete, kterému požadavku své zdroje 

věnujete? Mnoho lidí se nechá chytit do  pasti a  věnuje čas nejurgentnějším 

požadavkům a talent tomu, co nabízí nejrychlejší zisk. Jedná se o nebezpečný 

způsob budování strategie.

Strategii lze vybudovat kombinací priorit, vybalancovaných plánů a roz-

dě lených zdrojů. Jedná se o nepřetržitý proces: jakmile začne vaše strategie do-

stávat přesné obrysy, narazíte na nové okolnosti, vynoří se nové problémy a no-

vé příležitosti; to vše ovlivní vaši strategii a celý cyklus se zopakuje.

Pokud tomuto procesu utváření strategie porozumíte a  naučíte se ho 

ovládat, budete na  nejlepší cestě k  získání kariéry, kterou budete skutečně 

milovat.

Dokonce i když nebudete astronautem.
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DRUHÁ K APITOLA

Co nás motivuje

Je nemožné hovořit smysluplně o  štěstí, aniž byste chápali, co vás motivuje. 
Pokud máte pocit, že jste se zasekli v  zaměstnání, které vám nepřináší štěstí 
a není přínosné pro váš život, jedná se často o základní nepochopení toho, co vás 
skutečně motivuje.

—
Důležitost správné motivace

Na  počátku své kariéry jsem spolu s  několika profesory z  massachusettské 

univerzity MIT založil společnost CPS Technologies a  během jejího řízení 

jsem měl vnuknutí související s tím, co nás motivuje. Během jedné letní soboty 

jsme uspořádali pro rodiny našich zaměstnanců fi remní piknik v parku poblíž 
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laboratoří. Nejednalo se o nic exkluzivního, byla to však vítaná příležitost, jak 

se dozvědět více o životech našich kolegů.

Obcházel jsem celou skupinu, abych zjistil, kdo patří ke komu, a koutkem 

oka jsem zahlédl Dianu, členku našeho vědeckého týmu, jak si s  manželem 

hrají s dětmi. Diana měla v našich laboratořích klíčové postavení, ze své pozice 

analytického chemika pomáhala dalším vědcům používat speciální vybavení 

tak, aby dokázali určit, jaké prvky jsou obsaženy ve směsích, které vyrobili či 

s nimiž pracovali. Samozřejmě, že čekání na výsledky Dianiných testů občas 

rozčílilo některého z přibližně dvaceti vědců v týmu – každý z nich potřeboval, 

aby právě jeho test dostal nejvyšší prioritu. Diana chtěla být nápomocná všem, 

ale byli jsme mladá společnost a  nemohli si dovolit nakupovat neomezené 

množ ství vybavení, měli jsme tedy jen omezený počet přístrojů a Diana mohla 

pra covat jen deset hodin denně. Výsledkem bylo, že musela často svádět bitvy 

o své výsostné území.

Ale v tuto chvíli jsem viděl něco jiného, byl jsem ohromen láskou, s ja-

kou Diana s manželem komunikovali se svými dětmi. Tehdy jsem poprvé vní-

mal Dianu z celé perspektivy jejího života – nebyla jen vědkyní, byla matkou 

a ženou, jejíž nálada, pocit štěstí a pocit sebeúcty měly velký vliv na její rodinu. 

Představil jsem si, jak to asi vypadá po ránu u ní doma, když dává svým blízkým 

sbohem a odchází do práce, a představil jsem si, jak se o deset hodin později 

vrací zpět po nepříjemném dni s pocity nedocenění, frustrovaná a ponížená 

a s vědomím, že se za celý den nenaučila mnoho nového. Měl jsem pocit, že 

vím, jak její práce negativně ovlivňuje večerní pohodu, jež by měla mezi ní, 

manželem a dětmi panovat. 

A ve své představivosti jsem se přenesl do jiného dne; byla jednak zcela 

zaujata svými experimenty a nejraději by kvůli nim zůstala v práci, ale současně 
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se těšila domů na manžela a na děti. Ten den se domů vracela s větší sebeúctou, 

s pocitem, že se toho hodně naučila, nabitá pozitivní energií, jelikož dosáhla 

nemalého cíle a zastávala významnou roli v práci několika vědců i v celé fi rmě. 

Měl jsem pocit, že vidím, jak se po takovém dni vrací domů a všechny ty kladné 

pocity, kterých je plná, hluboce ovlivňují její vztahy s manželem a těmito dvěma 

milými dětmi. A věděl jsem, jak se bude cítit následující ráno před odchodem 

do práce – bude motivovaná a plná energie. 

Bylo to velké poznání.

Roztáčejí podněty kola soukolí?

Před šesti lety jsem jako mladý profesor stanul před harvardskými studenty a jal 

se učit je Management technologie a provozu, povinný předmět pro všech ny 

MBA studenty. Během diskuze nad případovou studií rozebírající vel kou spo-

leč nost navrhla jedna studentka řešení konfl iktu s nejdůležitějšími zákazníky, 

doporučila společnosti, aby do  projektu zapojila klíčového inženýra Bruce 

Stevense, a  to nad rámec jeho běžných povinností. Zeptal jsem se: „Požádat 

Bruce, to samo o sobě dává smysl, ale dát tomuto úkolu nejvyšší prioritu při 

vědomí, že je zavalen dalšími důležitými úkoly – nebude to poněkud náročné?

„Prostě mu dejte podnět,“ odpověděla.

„Páni, to je skutečně prostá odpověď. Jaký podnět máte na mysli?“

„Dejte mu odměnu, pokud vše dokončí včas,“ odvětila.

„Problém je,“ řekl jsem, „že pracuje i  na  dalších projektech, a  pokud 

se zaměří na toto jako na svou největší prioritu, zpozdí se jeho další úkoly. Co 

udě láte potom? Dáte mu další fi nanční podnět, abyste ho motivovala k usilovné 

prá ci na všech ostatních projektech?“ Zaměřil jsem se na Bruce, jelikož to byl 

jed no znač ně tahoun běžně pracující sedmdesát hodin týdně. 
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Když studentka potvrdila, že by to udělala přesně tak, zatlačil jsem 

ještě víc: „Všichni ostatní zaměstnanci postřehnou, že dáváte Brucovi odměny; 

nebudou požadovat, abyste s nimi zacházela stejně? A kam to všechno povede? 

Chcete jim dávat odměnu za každý úkol?“ Zdůraznil jsem, že každý inženýr 

v této fi rmě pracuje velmi tvrdě, aniž by dostával odměny. „Zdá se, že milují 

svou práci, že?“ dodal jsem.

Jiný student dodal: „Nemyslím, že můžete Bruceovi nabízet odměnu, je 

to proti pravidlům zavedeným ve společnosti. Výkonnostní odměny se běž ně 

dávají pouze generálním ředitelům v obchodních odděleních, ale ne in že ný-

rům, jelikož výnosy a náklady jsou řízeny na manažerské úrovni. Zaměstnanci 

odpovídají pouze za  své úkoly. Tato iniciativa by mohla narušit zavedenou 

rovnováhu.“

„Hm,“ odpověděl jsem, „zkusím tomu porozumět. V  této společnosti 

dříve mno ho vysoce postavených vedoucích pracovníků zastávalo inženýrské 

pozice a zdálo se, že je motivuje vlastní práce. Nepotřebovali podněty, že? Co 

se přihodilo poté? Když postoupili na vedoucí pozice, stali se z nich jiní lidé 

a potřebovali fi nanční podněty, aby pracovali tvrdě? Rozumím tomu správně?“

Diskuze pokračovala a  já jsem vnímal zvětšující se trhlinu mezi mým 

světem a studenty. Jim připadalo, že podněty jsou tím, co roztáčí kola soukolí. 

Já jsem se ve svém světě setkával s Dianou a jejími kolegy.

Jak jsme mohli něco tak základního vnímat zcela odlišnými způsoby?

Kvalitnější teorie motivace

Odpověď leží na  dně hluboké strže rozevírající se mezi koncepty podnětů 

a motivace. A oba koncepty mají mnoho zastánců.
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V roce 1976 publikovali ekonomové Michael Jensen a William Meckling 

text, který se zapsal do paměti zastánců podnětů. Tento text, jenž byl během 

po sledních tří desetiletí často citován, se zaměřuje na problém nazývaný agen-

tur ní teorie anebo také teorie podnětu: proč se manažeři ne vždy chovají v sou-

la du s  tím, co je prospěšné pro akcionáře? Podstatu problému viděli Jensen 

a  Meckling ve skutečnosti, že lidé pracují podle toho, jak jsou placeni. Je 

tedy třeba sladit zájmy vedení podniku se zájmy akcionářů. Pokud ceny akcií 

stoupají, vedení podniku dostává vyšší odměny a spokojeno je jak vedení, tak 

akcio náři. Ačkoli se Jensen a Meckling přímo nezastávají obrovských odměn, 

jejich úvahy o pohnutkách vedení podniku zaměřit se na konkrétní a ne jiný 

úkol souvisejí s fi nančními podněty. Nicméně k zajištění vysokých výkonů byly 

pod rouškou sladění podnětů běžně používány horentní odměny. 

Nejen mí studenti věří této teorii, i mnoho manažerů se ztotožnilo se 

zá kladní myšlenkou Jensenovy a Mecklingovy teorie – pokud potřebujete pře-

svěd čit zaměstnance, aby se věnovali konkrétní věci, musíte jim zaplatit, aby 

dě lali to, co po nich chcete, a v době, kdy to po nich chcete. Je to snadné, měři-

tel né a v podstatě můžete celý management plánovat. Dokonce i rodiče mohou 

sklouznout k názoru, že bonusové odměny jsou nejlepším způsobem, jak mo-

ti vovat děti k  požadovanému chování, například nabídnou fi nanční podnět 

za každou jedničku.

Nejlepším způsobem, jak si ověřit pravdivost teorie, je poohlédnout 

se po  nesrovnalostech, po  něčem, co teorie nedokáže vysvětlit. Vzpomínáte 

si na  příběh s  ptáky, peřím a  létáním? První aviatici si mohli povšimnout 

některých varovných signálů ve  svých elementárních analýzách, mohli 

zaregistrovat nesrovnalosti, které jejich teorie nedokázaly vysvětlit: pštros má 
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křídla i peří, ale létat nedokáže; netopýři mají křídla, ale žádné peří, a přesto 

jsou skvělí letci. A poletuchy nemají ani křídla, ani peří... a jak jim to lítá. 

Problémem agenturní teorie neboli teorie podnětu jsou významné ano-

má lie, které nedokáže vysvětlit. Například ty nejtvrději pracující lidi na světě 

naleznete v neziskových a charitativních organizacích a někteří z nich pracují 

v  těžko představitelných podmínkách, v  místech zničených katastrofami či 

v  zemích postižených hladomorem a povodněmi. Dostávají zlomek toho, co 

by vydělali v soukromých společnostech, a přesto stěží uslyšíte od manažerů 

neziskových společností, že by měli problémy s motivací zaměstnanců.

Můžete tyto lidi považovat za idealisty, ale co řeknete na armádu, která 

přitahuje pozoruhodné množství lidí, jež riskují životy, aby sloužili vlasti? 

A nedělají to kvůli výdělku, spíše opak je pravdou: práce v armádě je na hony 

vzdálená nejlépe placené práci, kterou by mohli získat. V mnoha zemích včetně 

Spojených států je armáda považována za velmi úspěšnou organizaci a mnozí 

lidé, kteří pro ni pracují, pociťují ze své práce velké sebeuspokojení.

Jak vysvětlíme jejich motivaci, pokud to nejsou peníze?

Existuje další teorie, nazývaná dvoufaktorová anebo motivační, jež staví 

teorii podnětu na hlavu. Uznává, že můžete platit lidem, aby dělali, co po nich 

chcete  – stále a  stále dokola. Ale podněty nejsou to, co motivace. Skutečná 

mo tivace znamená přimět lidi, aby něco dělali, protože to chtějí dělat. Tato 

motivace funguje vždy – v dobrých i ve špatných časech.

Frederick Herzberg, pravděpodobně jeden z nejostřejších pisatelů zabý-

va   jících se motivační teorií, publikoval v Harvard Business Review průlomové po -

jednání; bylo určeno odborné veřejnosti, ale jeho závěry platí na každého z nás.

Herzberg zde uvádí běžnou domněnku, že uspokojení v práci je obrov-

ská škála pocitů, od velmi pozitivních na  jedné straně až po velmi skličující 
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na straně druhé, a nesouvisí se způsobem, jakým pracuje mysl. Právě naopak, 

spokojenost a nespokojenost jsou dva nezávislé pocity, což například znamená, 

že svou práci dokážete současně milovat i nenávidět. 

Dovolte mi, abych to vysvětlil. Tato teorie rozlišuje dva rozdílné typy 

faktorů – hygienické a motivační.

Na  jedné straně rovnice stojí takové pracovní podmínky, které, když 

nejsou uspokojeny, vedou k  nespokojenosti  – říká se jim hygienické faktory. 

Mezi hygienické faktory patří postavení, platové podmínky, jistota zaměstnání, 

pracovní podmínky, politika organizace a  řízení a  kontrola. Je například 

důležité, abyste neměli manažera, který vámi manipuluje kvůli svým vlastním 

záměrům či který vás činí zodpovědnými za věci, které nespadaly do vašich 

povinností. Nevyhovující hygienické faktory vedou k nespokojenosti, je třeba je 

pojmenovat a napravit, aby nedocházelo k tomu, že budete v práci nespokojeni.

Je zajímavé, že Herzberg řadí fi nanční odměnu mezi hygienické faktory, 

nikoli mezi motivační. Owen Robbins, úspěšný fi nanční ředitel a člen předsta-

ven stva, který předsedal naší odměnové komisi v CPS Technologies, mi jednou 

řekl: „Odměna je cesta do pekel. To, co si jako ředitel můžeš nejvíce přát, je 

zveřejnit na nástěnce jmenný seznam zaměstnanců včetně jejich odměn a sly-

šet jednotlivé zaměstnance, jak říkají: ‚Kéž bych měl vyšší plat, ale je to zatra-

ceně spravedlivé.‘ Claytone, můžeš mít pocit, že je snadné řídit fi rmu pomocí 

odměn, avšak pokud si některý zaměstnanec začne myslet, že pracuje více než 

ostatní a dostává méně peněz než jeho kolegové, bude to, jako bys do fi rmy 

implantoval rakovinu.“ Odměna je hygienický faktor. Je třeba tomu správně 

rozumět. A  vy se musíte snažit, aby zaměstnanci kvůli odměnám nezačali 

nenávidět sebe navzájem a potažmo celou fi rmu.
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Důležitým postřehem Herzbergova výzkumu je zjištění, že pokud ve své 

práci vylepšíte hygienické faktory, nezačnete ji náhle milovat, v  nejlepším 

případě ji již nadále nebudete nenávidět. Opakem nespokojenosti v práci není 

spo ko jenost v  práci, ale spíše absence nespokojenosti. Rozhodně se nejedná 

o  stejné věci. Je důležité pojmenovat hygienické faktory, jako jsou bezpečné 

a pří   jemné pracovní prostředí, vztahy s vedením a s kolegy a dostatek peněz, 

abys te dokázali zabezpečit rodinu; pokud vám zaměstnání tyto věci neposky tu-

je, budete v ní nespokojeni. Avšak samy o sobě nevedou k tomu, že byste svou 

práci začali milovat; pouze ji po jejich uspokojení přestanete nenávidět. 

Motivační a hygienické faktory v rovnováze

Co vás skutečně uspokojí? Které faktory vás přimějí milovat práci? Jsou to fak-

to ry, které Herzberg ve svém výzkumu nazývá motivátory. Motivační faktory 

zahrnují zajímavou práci, uznání, odpovědnost a osobnostní růst; pocit, že vy-

ko ná váte smysluplnou práci, vychází z práce samé. Motivace není příliš zá vis-

lá na vnějších podnětech a stimulacích, mnohem více souvisí s vaším nitrem 

a vlastní prací. Doufám, že jste v životě zažili situace, které uspokojily Herz-

ber ge rovy motivátory. Pokud ano, rozpoznáte rozdíl mezi nimi a zážitky, kte ré 

poskytují pouze hygienické faktory. Mohlo se jednat o práci, která pro vás měla 

skutečný význam, která byla zajímavá a obohacující, pomohla vám k osob nost-

nímu růstu a  znamenala větší odpovědnost. To jsou faktory, které vás moti-

vují a umožňují vám milovat to, co děláte, to jsou ty faktory, které, dou fám, mí 

studenti vyhledávají, jelikož jsou tím, co utváří rozdíl mezi sněním a kaž do den-

ním radostným odchodem do práce.

Herzbergova teorie mi pomohla pochopit rozhodnutí, která 

učinili po  absolvování školy mí spolužáci. Zatímco mnozí z  nich se našli 
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v zaměstnáních, která je velmi motivují, jiní takovouto práci nemají. Čím to, 

že lidé, kterým, jak se zdálo, ležel svět u nohou, učinili vědomě volby, jež je 

dovedly k pocitům frustrace?

Světlo do celé situace vnáší Herzbergova teorie. Mnoho mých vrstevníků 

se při výběru zaměstnání řídilo primárně hygienickými faktory a nezřídka pro 

ně byl nejdůležitější plat. Na první pohled měli spoustu dobrých důvodů, aby 

se rozhodli přesně takto – mnoho lidí vnímá vzdělání jako investici, vzdají se 

několika let života, během nichž by mohli vydělávat peníze, často si musejí vzít 

nemalé půjčky, aby se udrželi na škole, někteří z nich mají vlastní rodiny (což byl 

i můj případ), a když končí školu, naprosto přesně vědí, kolik peněz dluží. 

Mé spolužáky dovedly do školy velmi rozdílné důvody; ve vstupní eseji 

popisovali, jak své vzdělání využijí v boji s nejpalčivějšími sociálními problémy, 

či snili, že se stanou podnikateli a založí svou vlastní fi rmu. 

Své plány jsme pravidelně probírali a snažili jsme se být k sobě navzájem 

upřímní: „Co takhle dělat něco fakt důležitýho nebo něco, co budeš milovat? 

Nejsi tady právě kvůli tomu?“ „Žádný obavy,“ zněla odpověď. „Tohle budu dě-

lat je nom pár let, zaplatím všechny dluhy, vylepším si fi nanční situaci, a pak si 

začnu plnit svý skutečný sny.“

Nebyl to špatný argument. Všichni jsme čelili velkému tlaku – museli 

jsme zajistit rodiny, naplnit svá vlastní očekávání i očekávání rodičů a přátel, 

a někteří museli udržet krok se sousedy. Z toho důvodu se mí spolužáci a mnozí 

z  dalších absolventů nechávali zaměstnat jako bankéři, investiční manažeři 

a kon zultanti či zastávali jiná významná místa. Některá tato rozhodnutí opravdu 

vycházela z vášně, absolventi svou práci milovali a vybrané zaměstnání bylo 

pro ně to pravé, jiné motivovala dobrá fi nanční návratnost drahého vzdělání.
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Nastoupili do zaměstnání, které jim umožnilo splatit studentské půjčky, 

následně měli pod kontrolou hypotéky a příjemně fi nančně zajištěné rodiny. 

Naplnění slibu, že se po pár letech vrátí k tomu, co milují, se oddalovalo: „Ještě 

jeden rok…“ nebo „Nevím, co jiného bych teď mohl dělat.“ A jejich příjem se 

neustále zvyšoval.

Zanedlouho někteří z nich soukromě přiznávali, že svou práci začínají 

nenávidět, a to kvůli důvodům, na jejichž základě ji přijali. A co je horší – zjis-

ti li, že v této práci uvízli. Své životy přizpůsobili příjmům a bylo by těžké hodit 

všechno za hlavu. Na počátku se rozhodli dle hygienických faktorů a nyní stěží 

hledali cestu zpět z této léčky.

Není pravda, že by základní příčinou pracovní nespokojenosti byly 

peníze. Skutečně nejsou. Problém ale nastává, když dostávají přednost před 

vším ostatním, ve  chvíli, kdy jsou uspokojeny hygienické faktory a  zůstává 

pouze snaha vydělat více peněz. Dokonce i  ti, kdo se pohybují v  prostředí 

zaměřeném přímo na  peníze, jako jsou například prodejci a  obchodníci, 

podléhají těmto pravidlům motivace, jen se v těchto profesích peníze chápou 

jako měřítko úspěchu. Například obchodníci vnímají úspěch a  cítí motivaci 

ve  chvílích, v  nichž dokážou předpovědět, co se ve  světě obchodu přihodí, 

a  mohou se na  tyto své odhady spolehnout. Správné rozhodnutí má téměř 

přímý vztah s vyděláváním peněz, je potvrzením, že svou práci odvádějí dobře 

a jejich postupy jsou konkurenceschopné. A stejně tak prodejci pociťují úspěch, 

pokud dokážou přesvědčit zákazníka, že právě jejich produkt je pro ně vhodný, 

a i zde se peníze poměřují s úspěchem – s prodejem. Peníze jsou indikátorem 

dobře odvedené práce. Nechápejte to tak, že někteří z vás jsou naprosto odlišné 

bytosti: je možné, že za smysluplné a příjemné považujete něco jiného, avšak 

teorie bude platit stejným způsobem pro každého z  vás. Pokud vaše práce 
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obsahuje motivátory popsané v Herzbergově teorii, budete svou práci milovat, 

i když nebudete vydělávat hromady peněz. Budete motivováni.

Motivace je důležitá i tam, kde byste to nečekali

Jakmile pochopíte, jak jsou lidé motivováni, začnete motivaci vnímat v širších 

souvislostech, ne jen z profesního pohledu. Jeden důležitý aspekt Herzbergovy 

teorie jsem pochopil díky svým dvěma starším dětem: když jsme si koupili 

náš první dům, zaujalo mne místo za ním, zdálo se mi vhodné na postavení 

domečku pro děti; Matthew a Ann byli v tom správném věku a my se nadšeně 

vrhli do  práce, týdny jsme vybírali vhodné dřevo a  střešní krytinu a  stavěli 

domeček od  základu přes stěny až po  střechu. Každý hřebík jsem zatloukl 

téměř celý, jen poslední ránu kladivem jsem nechal na dětech; samozřejmě to 

zdržovalo, dohadovaly se, kdo je na řadě, kdo bude zatloukat a kdo řezat. Bylo 

zábavné sledovat, jak jsou hrdé na  svou práci, a když je navštívili kamarádi, 

vždy je zavedly na  zahradu a  ukázaly jim, jak stavba pokračuje. Po  návratu 

z práce se na mne vrhly a ptaly se, kdy budeme pokračovat.

Domeček jsme dostavěli a děti se v něm moc nezdržovaly. Nemotivovalo 

je to, že mají zahradní domek, motivovala je stavba domku, pocit uspokojení 

z vlastní práce. Myslel jsem, že důležitý je cíl, ale vyšlo najevo, že důležitá je cesta.

Je těžké odhadnout sílu těchto motivátorů – pocitů vyplývajících z vlast -

ní dovednosti a z klíčové role v týmu, který vytvořil něco smysluplného. 

Když najdete práci, kterou milujete…

Teorie motivace mi spolu s  popisem rolí, které hrají podněty a  hygienické 

faktory, pomohla lépe pochopit, co způsobuje, že jsou lidé v  zaměstnání 

úspěšní a šťastní. Dříve jsem si myslel, že pokud chcete rozumět lidem, musíte 
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studovat sociologii či něco podobného, ale když jsem si představil, co se asi děje 

u Diany doma po různě náročných dnech v laboratoři, došlo mi, že pokud chci 

ostatním pomáhat, musím být manažer. Dobře odvedená manažerská práce 

patří k nejvznešenějším profesím, jste na pozici, z níž vnímáte lidi pracující pro 

vás každodenně osm až deset hodin, a máte možnost naplánovat jim práci tak, 

aby se cestou domů cítili stejně dobře jako Diana po příjemném dni, aby byl 

jejich život naplněn motivátory. Uvědomil jsem si, že když teorie motivace platí 

i pro mne, je mou povinností ujistit se, že lidé pracující pro mne mají ve svém 

životě motivátory. 

Dále jsem si uvědomil, že honba za penězi může v nejlepším případě 

zmírnit frustraci z práce, avšak zpěv sirén již zmátl a svedl z cesty i ty, o nichž 

byste to neřekli. Abyste opravdu nalezli štěstí, musíte se neustále ohlížet 

po  příležitostech, které pokládáte za  smysluplné, jež vám umožní naučit se 

něco nového a naloží vám na bedra více odpovědnosti. Jedno staré rčení říká: 

„Najděte si práci, kterou budete milovat, a do konce života nestrávíte v práci ani 

jeden den.“ Lidé, kteří svou práci skutečně milují a pokládají ji za smysluplnou, 

jsou každý den po příchodu do zaměstnání ve výrazné výhodě: věnují se naplno 

své práci a díky tomu jsou v tom, co dělají, dobří.

To samozřejmě vede k lepšímu platu; kariéra, která je naplněna moti vá-

to ry, je úzce spojena s fi nančními odměnami, někdy ovšem platí opak – fi  nan-

ční odměna může přijít i při absenci motivátorů. Dle mého zjištění je strašně 

jednoduché přestat vnímat rozdíl mezi tím, co nám přináší peníze a co štěstí; 

musíte být opatrní, abyste nezaměnili korelaci s  kauzalitou při posuzování 

štěstí, které vám mohou přinést různá zaměstnání.

Motivátory se, chválabohu, profese od profese nemění, v průběhu času 

nám poskytují pocit správného směru a my dle nich můžeme upravovat směr 
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