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Ohlasy na knihu Ve svém živlu

„Kniha Ve svém živlu nabízí návody, jak objevit své pravé já, které 
vám mohou změnit život.“

–Stephen R. Covey, autor knihy 7 návyků skutečně 
efektivních lidí

„Ken Robinson píše o kreativitě a inovacích způsobem, který vás 
ponouká jít a  zkusit přeměnit vaše sny ve skutečnost. Zábavným 
stylem, který se úžasně snadno čte, představuje příběhy lidí, kteří to 
dokázali... Je to kniha, která odhaluje nové obzory a povznáší srdce 
a mysli všech lidí, kteří ji přečetli.“

–Susan Jeff ersová, autorka bestsellerů Uvědom si svůj strach 
a překonej ho a Life is Huge!

„Vynikající a inspirativní kniha. Říká se, že neprozkoumaný život 
nestojí za to žít. Je to pravda a Ken Robinson vás nenechá na pokoji. 
Hned na první stránce musíte opustit své ego a začít hledat vlastní 
talent.“

–Warren Bennis, autor knihy On Becoming a Leader: 
Th e Leadership Classic

„Robinson (Out of Our Minds), známý svou prací v oblasti rozvoje 
kreativity, inovací a  lidských zdrojů, se věnuje problému naleze-
ní práce, která odpovídá talentu a zálibám jednotlivce, aby každý 
mohl dosáhnout úspěchu a spokojeného života... Tato motivující, 
přesvědčivá, zábavná a inspirativní kniha osloví široké publikum.“

–Publishers Weekly
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„Ken Robinson je pozoruhodný muž, jeden z mála, který je skuteč-
ně schopen se nahlédnout do vašeho nitra, takže se cítíte spokojení 
a šťastní. Jsem hrdá, že jsem uvedena v jeho knize jako jedna z lidí, 
kterým se podařilo dostat do svého živlu. Četba této knihy vám po-
může zaměřit hledání, které musíme všichni podstoupit, abychom 
ze sebe dostali to nejlepší.“

–Gillian Lynneová, choreografk a muzikálů Kočky 
a Fantom opery

„Zatímco svět se mění rychleji, než kdy dříve, naše organizace, ško-
ly a příliš často i naše mysli jsou zatíženy zvyky minulosti. Výsled-
kem je masivní mrhání lidským talentem. Ve svém živlu je vášnivou 
a přesvědčivou výzvou, abychom o sobě přemýšleli jinak, a návod, 
jak čelit budoucnosti.“

–Alvin Toffl  er, autor knihy Šok z budoucnosti

„Skvělý a svůdný pohled na kreativitu a cestu k úspěchu v zítřejším 
globálním světě.“

–Harry Lodge, spoluautor knihy Younger Next Year
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O autorech

Sir Ken Robinson, Ph.D., je mezinárodně uznávaný lídr v oblasti 
kreativity, inovace a rozvoje lidského potenciálu. Je poradcem vlád, 
podniků, vzdělávacích systémů a řady předních světových kultur-
ních organizací. Žije v Los Angeles v Kalifornii.

Lou Aronica je autorem dvou románů a spoluautorem několika na-
učných děl, včetně bestselleru Th e Culture Code (spolu s Clotaire 
Rapaillem). Žije v Connecticutu.
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Mé sestře a bratrům, Ethel Leně, Keithovi, Derekovi, Ianovi, Johno-
vi a Neilovi; našim mimořádným rodičům, Ethel a Jimovi; mému 
synovi Jamesovi a dceři Kate a mé partnerce Terry. Tato kniha je 
pro vás. Za všechno vaše nadání a nekonečnou lásku a veselí, kte-
rými navzájem obohacujeme své životy. Jsem ve svém živlu právě 
tehdy, když jsem s vámi a vašimi milovanými.
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Poděkování

Říká se, že na výchovu dítěte je třeba celé vesnice. K napsání ta-
kovéto knihy je třeba malé metropole. Vím, že musím napsat, že 
nemohu poděkovat všem – a skutečně nemohu. Musím však zmínit 
několik lidí, kteří si zaslouží zvláštní ocenění.

Na prvním a nejdůležitějším místě je to moje manželka a part-
nerka Terry. Nebýt jí, nedrželi byste tuto knihu ve svých rukou. 
Počátek knihy je v náhodné poznámce, kterou jsem pronesl před 
několika lety na jedné konferenci. Právě jsem dovyprávěl příběh 
Gillian Lynneové, kterým začíná první kapitola. Mimochodem 
jsem řekl, že jednou napíši knihu podobných příběhů. Od té doby 
jsem se poučil, že takové věci nemám říkat před Terry. Zeptala 
se mě, kdy hodlám knihu napsat. „Brzy,“ řekl jsem, „určitě brzy.“ 
Uplynulo několik měsíců a ona na ní začala pracovat sama, sepsala 
osnovu, pracovala na některých nápadech, udělala několik rozho-
vorů a potom našla agenta, Petera Millera, který měl knize pomoci 
na svět. Když byly základy tak solidně položeny a únikové cesty tak 
pevně uzavřeny, dodržel jsem konečně slovo a pustil se do díla.

Chci poděkovat Peterovi Millerovi, našemu literárnímu agento-
vi, za jeho ohromnou práci a v neposlední řadě za to, že mě sezná-
mil s Louem Aronicou. Hodně cestuji – popravdě až příliš – a psa-
ní takové knihy vyžaduje čas, energii a spolupráci. Lou byl ideální 
partner. Je naprostý profesionál: moudrý, uvážlivý, kreativní a  tr-
pělivý. Byl klidným středobodem celého projektu, zatímco já jsem 
létal po světě a posílal poznámky, návrhy a komentáře z letišť a ho-
telových pokojů. Spolu jsme také dokázali vyřešit často komické 
rozpory mezi britskou a americkou angličtinou. Děkuji ti, Lou.
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Můj syn James obětoval poslední cenné studentské léto, aby 
procházel archivy, časopisy a  internetové stránky, ověřoval fakta, 
data a  nápady. Pak se mnou diskutoval doslova o  každé myšlen-
ce knihy, dokud mě neutahal. Nancy Allenová pracovala několik 
měsíců na výzkumu ve stále napjatějších termínech. Moje dcera 
Kate vytvořila v  kreativní spolupráci s  Nickem Eganem unikátní 
webovou stránku, na které se lze seznámit s naší další prací. Naše 
asistentka Andrea Hanna neúnavně organizovala tisíce neustále se 
měnících záležitostí tohoto projektu. Bez ní bychom to nedokázali.

Měli jsme také štěstí na moudré a kreativní rady naší redaktorky 
Kathryn Courtové z vydavatelství Viking Penguin, když kniha začí-
nala získávat formu. Její decentní nátlak také zajistil, že jsme knihu 
dokončili v rozumném čase.

Nakonec musím poděkovat všem, jejichž příběhy tvoří tuto kni-
hu. Mnozí z nich strávili cenné hodiny ze svých zaneprázdněných 
životů, aby svobodně a s vášní hovořili o zkušenostech a myšlen-
kách, které tvoří jádro knihy Ve svém živlu. Mnoho ostatních mi 
poslalo dojemné dopisy a e-maily. Jejich příběhy dokazují, že téma 
této knihy se hluboce dotýká našich životů. Všem děkuji.

Je samozřejmě obvyklé říci, že zůstaly-li v knize navzdory dobré 
práci všech ostatních nějaké chyby, jsem za ně zodpovědný já sám. 
To mi připadá trochu tvrdé, ale asi to bude pravda.
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Předmluva

Před několika lety jsem slyšel báječný příběh, který velmi rád 
vyprávím. Učitel na základní škole vedl hodinu kreslení šesti-

letých dětí. V zadní lavici seděla malá dívka, která obyčejně nedá-
vala ve škole příliš pozor. V hodině kreslení jej však dávala. Více 
než dvacet minut seděla s  rukama kolem kreslicího papíru, zcela 
ponořená do své práce. Učitele to fascinovalo. Nakonec se dívky 
zeptal, co kreslí. Aniž by vzhlédla, odpověděla: „Kreslím obrázek 
Boha.“ Učitel překvapeně reagoval: „Ale vždyť nikdo neví, jak Bůh 
vypadá.“

Dívka řekla: „Za chvíli to vědět budou.“
Miluji tento příběh, protože nám připomíná, jak báječnou dů-

věru děti chovají ve svou představivost. Většina z nás tuto důvěru 
ztratí, když dospěje. Zeptejte se třídy prvňáčků, kdo z nich si myslí, 
že je kreativní, a ruce zvednou všichni. Zeptejte se na totéž studentů 
vyšších ročníků vysoké školy a většina to popře. Neochvějně věřím, 
že se všichni rodíme s ohromnými přirozenými schopnostmi, a že 
jich mnoho ztratíme, čím déle jsme na světě. Je ironií, že jedním 
z hlavních důvodů, proč k tomu dochází, je vzdělání. Výsledkem je, 
že příliš mnoho lidí nikdy nevyužije svých skutečných schopností, 
a nevědí proto, co všechno by mohli dokázat.

V tomto smyslu vlastně nevědí, kým doopravdy jsou.
Hodně cestuji a pracuji s lidmi po celém světě. Pracuji pro vzdě-

lávací systémy, fi rmy a neziskové organizace. Všude se setkávám se 
studenty, kteří přemýšlejí o své budoucnosti a nevědí, kde začít. Se-
tkávám se s ustaranými rodiči, kteří se jim snaží pomoci, ale místo 
toho je často odvádějí od jejich přirozeného nadání kvůli domněn-
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Ve svém živlu14

ce, že jejich děti musejí nastoupit na konvenční cestu k úspěchu. 
Setkávám se se zaměstnavateli, kteří mají problém lépe pochopit 
a využít různé talenty lidí ve svých společnostech. Za tu dobu jsem 
se setkal s  ohromným počtem lidí, kteří nemají nejmenší zdání, 
v čem spočívá jejich skutečné nadání a zájmy. Netěší je jejich sou-
časná práce, ale současně netuší, co by je vlastně naplňovalo.

Na druhé straně se také setkávám s  lidmi, kteří jsou ve svém 
oboru mimořádně úspěšní, kteří dělají svou práci s vášní a nedo-
kážou si představit, že by dělali něco jiného. Věřím, že jejich pří-
běhy nás všechny mohou naučit něco důležitého a povaze lidských 
schopností a o jejich využití. Když jsem přednášel na různých ak-
cích po celém světě, zjistil jsem, že takové skutečné příběhy pře-
svědčí lidi nejméně stejně dobře jako statistiky a názory odborníků, 
že všichni musíme o sobě a o tom, co děláme se svými životy, pře-
mýšlet jinak, že musíme změnit svůj pohled na to, jak vzděláváme 
své děti a řídíme své podniky.

Tato kniha obsahuje širokou paletu příběhů o  kreativní cestě 
velmi rozdílných lidí. Mnoho z nich poskytlo rozhovor speciálně 
pro tuto knihu. Tito lidé vyprávějí, jak poprvé poznali svůj jedineč-
ný talent a jak si velice úspěšně vydělávají tím, co milují. Udivuje 
mě fakt, že velmi často jejich příběhy nebyly konvenční. Byly plné 
změn, zvratů a překvapení. Často ti, které jsem zpovídal, prohlási-
li, že náš rozhovor jim odhalil myšlenky a zážitky, o kterých do té 
doby s nikým nemluvili. Okamžik poznání. Rozvoj jejich talentu. 
Povzbuzování nebo odrazování rodiny, přátel a učitelů. Co je při-
mělo postupovat vpřed navzdory četným překážkám. 

Jejich příběhy však nejsou pohádkami. Všichni tito lidé vedli 
komplikované a náročné životy. Jejich životní příběhy nebyly snad-
né a přímočaré. Všichni zažili prohry stejně jako triumfy. Nikdo 
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Předmluva 15

z nich neměl „dokonalý“ život. Ale všichni z nich pravidelně za-
žívají okamžiky, které jim dokonalé připadají. Jejich příběhy jsou 
často uchvacující.

Tato kniha není ale ve skutečnosti o nich. Je o vás. 
Mým cílem při psaní knihy bylo nabídnout širší pohled na lid-

ské schopnosti a kreativitu a na prospěch, který nám všem přináší, 
když lépe využíváme svého nadání a zálib. Tato kniha je o záleži-
tostech, které mají zásadní důležitost v  životech nás samotných, 
v životech našich dětí, našich studentů a lidí, se kterými pracuje-
me. Používám pojem živel pro označení místa, kde se scházejí věci, 
které milujeme, a věci, ve kterých jsme dobří. Věřím, že je zásadní, 
aby každý z nás našel svůj živel – nejen proto, že nás to více uspo-
kojí, ale také proto, že na tom závisí budoucnost našich komunit 
a institucí.

Svět se mění rychleji než kdy předtím. Naší největší nadějí pro 
budoucnost je rozvinout nové paradigma lidských schopností, 
které by bylo vhodné pro novou éru lidské existence. Potřebuje-
me uznat důležitost podporování lidského nadání a pochopit, že se 
projevuje v každém jedinci jiným způsobem. Potřebujeme vytvořit 
prostředí – ve školách, na pracovištích a ve veřejných úřadech –, ve 
kterém se každému bude dostávat inspirace ke kreativnímu růstu. 
Musíme zajistit, aby všichni lidé měli možnost dělat to, co by dělat 
měli, aby objevili svůj vlastní živel svým vlastním způsobem.

Tato kniha je oslavnou písní úžasné různorodosti lidského ta-
lentu a mimořádného potenciálu růstu a  rozvoje. Zabývá se také 
pochopením podmínek, ve kterých lidský talent vzkvétá, nebo na-
opak uvadá. Je o tom, jak se můžeme lépe angažovat v současnosti 
a jak se jediným možným způsobem připravit na zcela neznámou 
budoucnost.
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Ve svém živlu16

Abychom ze sebe i  z  druhých dostali to nejlepší, musíme si 
osvojit širší pojetí lidských možností. Musíme se vrhnout do svého 
živlu.
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KAPITOLA 1

Živel

Gillian bylo jen osm let, ale její budoucnost již byla ohrožena. 
Její práce ve škole byla strašná, alespoň z  pohledu učitelů. 

Domácí úkoly odevzdávala pozdě, její rukopis byl příšerný a měla 
špatné známky. Ale nešlo jen o  toto; rušila celou třídu. V  jedné 
chvíli se hlučně vrtěla, pak zase zírala z  okna a  donutila učitele 
přerušit výuku a přivolat zpět její pozornost, za chvíli začala rušit 
děti kolem sebe zase něčím jiným. Gillian si s tím nedělala žádné 
starosti – byla zvyklá, že ji učitelé napomínají, a nepovažovala se za 
problematické dítě –, ale škola si starosti dělala. Nakonec napsali 
rodičům.

Škola se domnívala, že Gillian má nějakou poruchu učení a že 
by pro ni mohlo být vhodnější navštěvovat zvláštní školu. Toto se 
odehrávalo v  třicátých letech dvacátého století. Myslím, že dnes 
by řekli, že trpí syndromem hyperaktivity s poruchou pozornosti 
(ADHD) a  nasadili by jí Ritalin nebo jiný podobný lék. Ale v  té 
době o ADHD ještě nikdo nic nevěděl. Nebyla to známá diagnóza. 
Lidé nevěděli, že takový syndrom existuje, a museli se poprat s ži-
votem bez této znalosti.

Rodičům Gillian způsobil dopis ze školy velké obavy a se dali 
do práce. Gillianina matka ji oblékla do svátečního, svázala jí vlasy 
do ohonu a vzala ji na posouzení k psychologovi obávajíc se nej-
horšího.

j
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Ve svém živlu18

Gillian mi řekla, že si pamatuje, jak ji vyzvali vstoupit do velké 
dubem obložené místnosti s knihami vázanými v kůži na policích. 
Vedle velkého psacího stolu stál důležitě vypadající muž v  tvído-
vém saku. Vzal Gillian na konec místnosti a posadil ji na velkou 
koženou pohovku. Její nohy nedosáhly na podlahu a prostředí ji 
znejišťovalo. Byla nervózní z toho, jaký udělá dojem, a tak si sedla 
na ruce, aby se nevrtěla.

Psycholog šel zpět ke svému stolu a  po dalších dvacet minut 
se vyptával Gillianiny matky na potíže, které měla ve škole, a na 
problémy, které podle školy působila. Ačkoli se Gillian na nic pří-
mo neptal, celou dobu ji pečlivě pozoroval. Gillian byla kvůli tomu 
velmi neklidná a zmatená. I při svém nízkém věku věděla, že tento 
muž sehraje v  jejím životě důležitou roli. Věděla, co to znamená 
chodit do zvláštní školy, a vůbec o to nestála. Opravdu si nemyslela, 
že by měla nějaké zvláštní problémy, ale zdálo se, že všichni ostatní 
si to myslí. Podle toho, jak její matka odpovídala na otázky, bylo 
možné, že si to myslí i ona. 

Možná mají pravdu, pomyslela si Gillian.
Nakonec přestali psycholog a  Giliannina matka mluvit. Muž 

vstal od stolu, přešel k pohovce a posadil se vedle děvčete.
„Gillian, děkuji ti, že jsi byla tak trpělivá,“ řekl. „Ale bojím se, 

že to budeš muset vydržet ještě chvíli. Musím si nyní s maminkou 
promluvit v soukromí. Půjdeme na chvíli pryč z místnosti. Neboj 
se, nepotrvá to dlouho.“

Gillian přikývla, že chápe, a  oba dospělí ji nechali samotnou. 
Když psycholog opouštěl místnost, naklonil se přes stůl a zapnul 
rádio.

Jakmile byli na chodbě, doktor řekl Giliannině matce: „Jen tu 
chvíli stůjte a dívejte se, co bude dělat.“ Do pracovny vedlo okno 
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Živel 19

a oni stáli stranou, kde je Gillian nemohla vidět. Gillian téměř oka-
mžitě vyskočila a  začal se pohybovat po místnosti podle hudby. 
Oba dospělí ji po několik minut pozorovali, zaujati jejím půvabem. 
Kdokoli mohl vidět, že v pohybech Gillian bylo něco přirozeného, 
snad dokonce vycházejícího z prvotních instinktů. Stejně jako by 
viděl na její tváři výraz mimořádného potěšení.

Nakonec se psycholog obrátil k matce Gillian a řekl: „Víte, paní 
Lynneová, Gillian není nemocná. Je to tanečnice. Dejte ji do taneč-
ní školy.“

Zeptal jsem se Gillian, co se stalo potom. Řekla, že její matka 
udělala přesně to, co psycholog navrhl. „Ani nedokážu vypovědět, 
jak to bylo báječné,“ řekla. „Vešla jsem do místnosti a ta byla plná 
lidí jako já. Lidí, kteří nedokázali klidně posedět. Lidí, kteří se mu-
seli hýbat, aby mohli myslet.“

Začala chodit do taneční školy jednou týdně a  doma cviči-
la každý den. Nakonec dělala zkoušky do Královské baletní školy 
v Londýně a byla přijata. Později se stala členkou Královské baletní 
společnosti, stala se sólistkou a vystupovala po celém světě. Když 
ukončila aktivní taneční kariéru, založila vlastní muzikálovou di-
vadelní společnost a byla producentkou vysoce úspěšných předsta-
vení v Londýně a New Yorku. Nakonec se seznámila s Andrewem 
Lloydem Weberem a spolu vytvořili několik muzikálů, které patřily 
k nejúspěšnějším v historii, včetně Koček a Fantoma opery. 

Malá Gillian, děvče s rizikovou budoucností, se ve světě prosla-
vila jako Gillian Lynneová, jedna z nejlepších současných choreo-
grafek, přinesla potěšení milionům lidí a vydělala miliony dolarů. 
Došlo k tomu proto, že se jí někdo podíval hluboko do očí – někdo, 
kdo rozuměl dětem a dokázal číst jejich projevy. Někdo jiný jí mohl 

KE0738_sazba.indd   19KE0738_sazba.indd   19 10.9.2013   15:17:3710.9.2013   15:17:37



Ve svém živlu20

předepsat léky a říct jí, aby se uklidnila. Ale Gillian nebyla problé-
mové dítě. Nepotřebovala chodit do zvláštní školy.

Potřebovala jen být sama sebou.

Na rozdíl od Gillian, Mattovi se ve škole dařilo, měl hezké známky 
a procházel při všech důležitých zkouškách. Strašně se však nudil. 
Aby se nějak zbavil, začal si při vyučování kreslit. „Kreslil jsem si 
neustále,“ řekl mi. „A šlo mi to tak dobře, že jsem mohl kreslit bez 
dívání, aby si učitel myslel, že dávám pozor.“ Hodiny kreslení pro 
něj představovaly příležitost, jak se své vášni věnovat bez omezení. 
„Měli jsme vybarvovat omalovánky a  já si pomyslel, těch čar se 
rozhodně nebudu držet. To není pro mě.“ Na střední škole to do-
sáhlo dalšího stupně. „Měli jsme hodiny kreslení a ostatní děti tam 
jen seděly, učitel se nudil a materiál se k ničemu nepoužíval. Tak 
jsem udělal za hodinu tolik obrázků, kolik jsem jen dokázal – třicet 
obrázků během jedné hodiny. Podíval jsem se na každý obrázek, 
jak vypadal, a dal jsem mu jméno: ‚Delfín v mořských řasách‘ – 
prima! Další! Pamatuji se, že jsem toho namaloval spousty, dokud 
si konečně neuvědomili, že spotřebovávám hromadu papíru a ne-
zarazili mě.“

„Bavilo mě tvořit něco, co předtím neexistovalo. Jak se zlepšova-
la moje technická dovednost, bylo prima vidět, že obrázky konečně 
začaly připomínat to, co jsem zamýšlel. Ale pak jsem si uvědomil, 
že moje kreslení se příliš nezlepšuje a začal jsem se soustřeďovat na 
příběhy a vtipy. Připadalo mi to zábavnější.“

Matt Groening, známý po celém světě jako tvůrce Simpsono-
vých, nalezl svou skutečnou inspiraci v díle ostatních umělců, je-
jichž díla postrádala technickou dokonalost, ale kteří spojovali svůj 
zvláštní umělecký styl s  vynalézavým vyprávěním příběhů. „Po-
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vzbudilo mě vidět lidi, kteří neuměli kreslit, ale vydělávali tak, jako 
James Th urber. Také pro mě byl velmi důležitý John Lennon. Jeho 
knihy, In His Own Write a A Spaniard in the Works, jsou plné jeho 
vlastních velmi nepodařených obrázků, které ale doprovázejí básně 
v  próze a  bláznivé historky. Měl jsem období, ve kterém jsem se 
pokoušel Johna Lennona napodobovat. Velký vliv měl na mě také 
Robert Crumb.“

Jeho učitelé a rodiče – dokonce i jeho otec, autor komiksů a fi l-
mař – mu radili, aby se svým životem naložil jinak. Navrhovali, aby 
šel na vysokou školu a studoval pro získání solidnější profese. Po-
pravdě řečeno, než šel na vysokou (netradiční školu bez známko-
vání nebo předepsaných předmětů), setkal se pouze s jedním uči-
telem, který ho opravdu inspiroval. „Moje učitelka z první třídy si 
schovávala obrázky, které jsem udělal ve škole. Doopravdy si je po 
léta schovávala. Byl jsem dojat, protože, víte, tou školou procházejí 
stovky dětí. Jmenuje se Elizabeth Hooverová. Pojmenoval jsem po 
ní jednu postavu v Simpsonových.“

Nesouhlas autorit ho neovlivnil, protože Matt v hloubi duše vě-
děl, co ho doopravdy inspiruje.

„Už jako dítě, když jsme si hráli a vymýšleli příběhy a dělali malé 
fi gurky – dinosaury a tak podobně –, jsem věděl, že to budu dělat 
celý život. Viděl jsem dospělé, jak jdou s aktovkami do kanceláří, 
a pomyslel jsem si: ‚To nemohu dělat. Toto je všechno, co opravdu 
chci.‘ Obklopovaly mě ostatní děti, které měly podobné pocity, ale 
postupně je odložily a zvážněly. Pro mě to bylo vždy o hraní a vy-
právění příběhů.

Chápal jsem stádia, kterými jsem měl projít  – jdete na stření 
školu, pak na vysokou, získáte titul a pak si najdete nějaké dobré 
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místo. Věděl jsem, že by to u mě nefungovalo. Věděl jsem, že budu 
provždy kreslit komiksy.

Měl jsem přátele, kteří měli ve škole stejné zájmy. Scházeli jsme 
se spolu, kreslili komiksy a pak je nosili do školy a navzájem si je 
ukazovali. Když jsme byli starší a ambicióznější, začali jsme natáčet 
fi lmy. Bylo to báječné. Částečně to kompenzovalo pocit, že jsme 
pro ostatní zvláštní. Místo abychom zůstali o  víkendu doma, šli 
jsme ven a natáčeli fi lmy. Místo abychom šli v pátek večer na fotbal, 
šli jsme na místní univerzitu a sledovali nezávislé fi lmy.

Rozhodl jsem se, že budu žít podle svého. A mimochodem, ne-
myslel jsem si, že to vyjde. Myslel jsem si, že budu pracovat na ně-
jakém mizerném místě a dělat něco, co nenávidím. V duchu jsem si 
vždy představoval, že budu pracovat ve skladu pneumatik. Nemám 
tušení, proč to měl být sklad pneumatik. Představoval jsem si, jak 
budu kutálet po skladu pneumatiky a o přestávkách malovat ko-
miksy.“

Věci nakonec dopadly jinak. Matt se přestěhoval do Los Ange-
les, podařilo se mu prodat svůj komiks Life in Hell novinám L. A. 
Weekly a  začal si získávat pověst. To vedlo k  nabídce studia Fox 
Broadcasting Company, aby vytvořil krátké animované segmenty 
pro program Th e Tracey Ullman Show. Během schůzky, na které 
představoval svou myšlenku studiu Fox, vymyslel na místě Simpso-
novy – doopravdy neměl ani tušení, že udělá právě tohle, když šel 
na schůzku. Program se prodloužil na půl hodiny a v době, kdy toto 
píšu, už běží na Foxu každou neděli po devatenáct let. Na základě 
seriálu Simpsonovi vznikly fi lmy, komiksy, hračky a nespočetné jím 
inspirované zboží. Jinými slovy, je to celé impérium populární kul-
tury.
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Nic z toho by se nestalo, kdyby Matt Groening dal na ty, kteří 
mu radili, že by měl dělat „skutečnou“ kariéru.

.  .  .

Ne všichni úspěšní lidé neměli rádi školu nebo se jim v ní špatně 
dařilo. Paul stále ještě studoval na střední škole s velmi dobrými 
známkami, když poprvé vstoupil do posluchárny Chicagské uni-
verzity. Neuvědomoval si v té chvíli, že tato škola je jednou z ve-
doucích institucí na světě v oblasti ekonomie. Věděl jen, že je blízko 
od domova. O několik minut později se „znovu narodil“, jak poz-
ději napsal v jednom článku. „Přednáška toho dne byla o Malthu-
sově teorii, že lidstvo se bude množit jako králíci, dokud hustota 
obyvatelstva nesníží mzdy na úroveň stěží dostatečnou k  přežití 
a zvýšená úmrtnost se vyrovná porodnosti. Bylo tak snadné chápat 
ty jednoduché diferenciální rovnice, že jsem (chybně) předpoklá-
dal, že mi uniká něco podstatného.“

V té chvíli začal život Paula Samuelsona jako ekonoma. Je to ži-
vot, který popisuje jako „čirou radost“ a během nějž byl profesorem 
na MIT, stal se prezidentem International Economic Association, 
napsal několik knih (včetně nejprodávanější učebnice ekonomie 
všech dob) a stovky vědeckých článků, měl významný vliv na po-
litiku a v roce 1970 získal jako první Američan Nobelovu cenu za 
ekonomii.

„Jako předčasně dospělý mladík jsem byl vždy dobrý v  logic-
kých úlohách a v řešení problémů v testech IQ. Takže jestliže eko-
nomie byla jako dělána pro mě, já jsem byl jako dělán pro ekono-
mii. Nikdy nepodceňujte důležitost toho, abyste brzy v životě našli 
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práci, která je pro vás zábavou. Z  potenciálních ztroskotanců se 
díky tomu stanou šťastní válečníci.“

Tři příběhy, jedno poselství
Gillian Lynneová, Matt Groening a Paul Samuelson jsou tři velmi 
odlišní lidé s  velmi odlišnými příběhy. Spojuje je jedno nespor-
ně silné poselství: všichni dosáhli výrazných úspěchů a  osobní-
ho uspokojení poté, co objevili věc, kterou dělali přirozeně dobře 
a která probouzela jejich vášně. Říkám podobným příběhům „pří-
běhy prozření“, protože obvykle zahrnují na nějaké úrovni jisté zje-
vení, které rozděluje život na dobu před a  po. Tato zjevení zcela 
změnila život těchto lidí, dala jim směr a účel a uchvátila je, jako 
nic předtím.

Tito tři lidé a další, se kterými se setkáte v této knize, si našli 
v životě to správné místo. Objevili svůj živel – místo, kde se spojují 
věci, které děláte rádi, a věci, ve kterých jste dobří. Živel je jiným 
způsobem, jak defi novat potenciál. U každého člověka se projevuje 
jinak, ale složky živlu jsou obecně platné.

Lynneová, Groening a Samueslon toho dokázali v životě hodně. 
Nejsou však jediní, kdo to může dokázat. Liší se tím, že objevili 
to, co rádi dělají, a skutečně to dělají. Našli svůj živel. Podle mých 
zkušeností se to většině lidí nedaří.

Objevit svůj živel je podstatné pro spokojený život a konečný 
úspěch, a v důsledku toho i pro zdraví našich organizací a efektivitu 
našeho vzdělávacího systému.

Pevně věřím, že všichni můžeme objevit svůj živel, všichni 
máme potenciál pro mnohem lepší výkony a  naplnění. Tím ne-
chci říct, že v každém z nás dříme tanečnice, kreslíř komiksů nebo 
laureát Nobelovy ceny za ekonomii. Chci říct, že všichni máme 
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nejrůznější nadání a vášně, které nás mohou povzbudit, abychom 
dosáhli mnohem větších úspěchů, než si myslíme. Pochopit tento 
fakt mění vše. Také nám to nabízí nejlepší a možná jedinou cestu 
k opravdovému a trvalému úspěchu ve velmi nejisté budoucnosti.

Být ve svém živlu závisí na objevení našeho odlišného nadání 
a zájmů. Proč je jen málokdo objeví? Jeden z hlavních důvodů spo-
čívá v tom, že většina lidí jen velmi omezeně chápe své vlastní při-
rozené možnosti. To se projevuje různými způsoby.

Prvním omezením je naše nedostatečné porozumění rozsahu 
vlastních možností. Všichni se rodíme s  mimořádnou představi-
vostí, inteligencí, pocity, intuicí, duchovní silou a fyzickou a smy-
slovou vnímavostí. Po většinu času používáme pouze malou část 
těchto vlastností a některé z nich vůbec. Většina lidí nenalezla svůj 
živel, protože nerozumí svým schopnostem.

Druhým omezením je naše nedokonalé porozumění tomu, jak 
se tyto schopnosti holisticky propojují. Většinou si myslíme, že 
naše mysli, těla, pocity a vztahy fungují nezávisle, jako samostatné 
systémy. Většina lidí neobjevila svůj živel, protože nerozumí své or-
ganické podstatě.

A  za třetí nás omezuje naše špatné chápání toho, jak velký 
máme potenciál k růstu a změně. Lidé si většinou myslí, že život je 
lineární, že se naše schopnosti se stářím zhoršují, a že příležitosti, 
které jsme propásli, jsou navždy pryč. Většina lidí neobjevila svůj 
živel, protože nechápe neustálý potenciál k obnově.

Tento omezený pohled na vlastní schopnosti mohou dále pod-
porovat naši známí, naše kultura a naše vlastní očekávání. Důleži-
tým faktorem je však vzdělání.
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Jeden model není pro všechny
Některým z nejšikovnějších kreativních lidí, které znám, se ve škole 
moc nedařilo. Mnozí z nich doopravdy neobjevili, co dokážou – 
a kým jsou –, dokud neodešli ze školy a nevzpamatovali se ze svého 
vzdělávání.

Narodil jsem se v Liverpoolu v Anglii a v šedesátých letech jsem 
tam chodil do školy – Liverpool Collegiate. Na druhé straně měs-
ta byla škola Liverpoole Institute. Jedním z tamních žáků byl Paul 
McCartney.

Paul strávil většinu svého času ve škole pofl akováním se. Místo 
aby po příchodu ze školy doma pilně studoval, věnoval většinu své-
ho času poslouchání rokové hudby a učení se na kytaru. To se uká-
zalo být dobrou volbou, zvláště poté, co na školní slavnosti v jiné 
části města potkal Johna Lennona. Udělali na sebe navzájem dobrý 
dojem, a nakonec se rozhodli založit spolu s Georgem Harrisonem 
a později Ringo Starrem skupinu, která se jmenovala Th e Beatles. 
To byl velmi dobrý nápad.

V  polovině osmdesátých let byly už obě školy, Liverpool 
 Collegiate i  Liverpool Institute, uzavřeny. Budovy byly prázdné 
a chátraly. Obě byly od té doby renovovány velmi odlišným způso-
bem. Mou starou školu přeměnil developer na luxusní byty – to je 
velká změna, neboť na škole nebylo nikdy nic luxusního. Z Liver-
pool Institute se stal Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA, 
Liverpoolský institut múzických umění), jedno z vedoucích evrop-
ských center profesionálního vzdělávání v umění. Hlavním patro-
nem školy je Sir Paul McCartney. Ve starých, zaprášených třídách, 
kde strávil své mladé roky sněním, dnes sedí studenti z celého světa 
a dělají to, o čem on snil – dělat hudbu (případně jiné umělecké 
obory). 
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Podílel jsem se na raném rozvoji LIPA a u příležitosti jeho desá-
tého výročí mě správní rada ocenila čestným uznáním. Vrátil jsem 
se do Liverpoolu, abych ocenění při příležitosti zahájení školního 
roku převzal od Sira Paula. Přednesl jsem studentům končícím stu-
dium řeč, která obsahovala některé myšlenky, které najdete v této 
knize – potřebu hledat své nadání a touhy, skutečnost, že vzdělání 
v tom lidem často nepomůže a že má mnohdy opačný účinek.

Sir Paul toho dne také promluvil a  přímo zareagoval na můj 
projev. Řekl, že vždy miloval hudbu, ale nikdy neměl rád hodiny 
hudební výchovy ve škole. Jeho učitelé se domnívali, že mohou na-
učit děti oceňovat hudbu poslechem poškrábaných desek klasické 
hudby. To mu připadalo stejně nudné jako vše ostatní ve škole.

Řekl mi, že absolvoval celou školu, aniž by si někdo všiml toho, 
že má hudební nadání. Dokonce se přihlásil do sboru liverpoolské 
katedrály a byl odmítnut. Řekli mu, že není dost dobrým zpěvá-
kem. Opravdu? Jak dobrý byl ten sbor? Jak dobrý může vůbec sbor 
být? Je ironií, že týž sbor, který mladého McCartneyho odmítl, na-
konec provedl dvě z jeho klasických skladeb.

McCartney není jediným člověkem, jehož nadání bylo ve ško-
le přehlíženo. Zdá se, že organizátoři zabránili Elvisi Presleymu ve 
vstupu do pěveckého klubu jeho školy. Řekli mu, že jeho hlas by 
zničil celkový zvuk. Stejně jak sbor liverpoolské katedrály, i pěvec-
ký klub si musel udržovat svůj standard. Všichni víme, jakých výšin 
pěvecký klub dosáhl, když se mu podařilo udržet Elvise mimo.

Před několika lety jsem mluvil při různých příležitostech o kre-
ativitě s Johnem Cleesem ze skupiny Monty Python. Zeptal jsem se 
Johna na jeho vzdělání. Zdá se, že mu to ve škole dobře šlo, byť ne 
v oblasti komedie, oboru, který nakonec utvářel jeho život. Řekl, 
že prošel školstvím od školky až po Cambridge, ale žádný z  jeho 

KE0738_sazba.indd   27KE0738_sazba.indd   27 10.9.2013   15:17:3710.9.2013   15:17:37



Ve svém živlu28

učitelů si nevšiml, že by měl smysl pro humor. Od té doby jej ovšem 
zaznamenala spousta lidí.

Nemělo by velký smysl o  těchto lidech mluvit, kdyby to byly 
izolované případy. Ale nejsou. Mnoho lidí, se kterými se setkáte 
v této knize, se špatně učilo nebo se jim ve škole nelíbilo. Pochopi-
telně, nejméně stejnému počtu lidí se ve škole daří a líbí se jim, co 
jim vzdělávací systém nabízí. Ale příliš mnoho lidí získá titul nebo 
školu opustí předčasně, aniž by si byli jisti svým nadáním a  tím, 
kterým směrem se vydat. Příliš mnoho z nich má dojem, že oblast, 
ve které jsou dobří, není školami ceněna. Příliš mnoho z  nich si 
myslí, že nejsou dobří v ničem.

Pracoval jsem po většinu života ve školství nebo ve spojitosti 
s ním a nemyslím si, že by to byla vina jednotlivých učitelů. Samo-
zřejmě, někteří by rozhodně měli dělat něco jiného a  co nejdále 
od mladých myslí. Ale jsou spousty dobrých učitelů i mnoho těch 
skvělých.

Většina z nás si dokáže vzpomenout na konkrétní učitele, kteří 
nás inspirovali a změnili náš život. Tito učitelé byli výborní a ovliv-
nili nás, ale udělali to v  rozporu s  převládající kulturou a  nasta-
vením systému veřejného vzdělávání. Tato kultura má vážné pro-
blémy a  nevidím téměř žádná zlepšení. V  mnoha systémech se 
 problémy spíše zvětšují. To platí téměř všude.

Když jsem se s rodinou přestěhoval z Anglie do Spojených států, 
naše dvě děti, James a Kate, začaly chodit na střední školu v Los 
Angeles. V některých ohledech se systém velmi lišil od toho, kte-
rý jsme znali z  Británie. Děti například musely studovat některé 
předměty, které předtím neměly  – například americkou historii. 
V Británii americkou historii téměř neučíme. Potlačujeme ji. Naší 
politikou je zatáhnout oponu nad celou tou nepříjemnou epizo-
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dou. Přijeli jsme do Států čtyři dny před Dnem nezávislosti, právě 
včas, abychom mohli ostatní pozorovat při oslavách vyhnání Britů 
ze země. Nyní, když jsme tu již několik let a víme, co očekávat, trá-
víme Den nezávislosti raději doma za staženými žaluziemi a pro-
hlížíme si staré obrázky královny.

V mnoha ostatních ohledech se však vzdělávací systém ve Spo-
jených státech podobá tomu britskému a většině jiných na světě. 
Zvláště vynikají tři jeho vlastnosti. Zaprvé, existuje důraz na určitý 
druh akademických schopností. Vím, že akademické schopnosti 
jsou velmi důležité. Ale školské systémy mají sklon dávat přednost 
určitému druhu kritické analýzy a  argumentace, zvláště použití 
slov a  čísel. Jakkoli jsou tyto oblasti důležité, lidskou inteligenci 
tvoří mnoho jiných věcí. Více to rozeberu v další kapitole.

Druhým rysem je hierarchie předmětů. Na vrcholu této hierar-
chie je matematika, přírodní vědy a  jazykové dovednosti. Upro-
střed jsou humanitní předměty. Úplně dole je umění, kde panuje 
další hierarchie: hudba a vizuální umění mají obyčejně vyšší status 
než divadlo a  tanec. Ve skutečnosti stále více škol vyřazuje umě-
ní z osnov úplně. Na velké střední škole může být jen jeden učitel 
uměleckých předmětů a i děti v základních školách dostávají velmi 
málo času na pouhé kreslení a malování.

Třetím rysem je rostoucí spoléhání se na určité způsoby hod-
nocení. Děti téměř všude jsou pod silným tlakem dosahovat stále 
lepších výsledků v úzké paletě standardizovaných testů.

Proč vypadají školy takto? Důvody jsou kulturní a historické. 
Opět to probereme více v příští kapitole a já uvedu své názory na 
to, co bychom měli změnit ve vzdělávání. Problémem je, že vět-
šina systémů hromadného vzdělávání vznikla relativně nedávno – 
v osmnáctém a devatenáctém století. Tyto systémy byly navrženy, 
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aby odpovídaly ekonomickým zájmům té doby – doby, které v Ev-
ropě a Americe vládla průmyslová revoluce. Matematika, přírodní 
vědy a jazykové dovednosti byly podstatné pro zaměstnání v prů-
myslových ekonomikách. Dalším velký vliv na školství měla akade-
mická kultura univerzit, která odsouvala do pozadí vše, co souvise-
lo s duší, tělem, smysly a velkou částí vlastního mozku.

Výsledkem je, že nás všude školské systémy očkují velice úz-
kým pohledem na inteligenci a schopnosti a přeceňují určitý druh 
nadání a schopností. Tím zanedbávají jiné oblasti, stejně důležité, 
a nevěnují pozornost tomu, jak vztahy mezi nimi podporují vitali-
tu našich životů a komunit. Tento rozvrstvený přístup ke vzdělání 
založený na jediném modelu, který je vnucován všem, vyhání na 
okraj všechny, kteří se tímto způsobem neučí.

Velmi málo škol a  ještě méně školských systémů na světě má 
tanec jako součást svého každodenního programu – jako je tomu 
v případě matematiky. Přesto však víme, že mnoho studentů se do 
výuky zapojí, jen když mohou používat své tělo. Gillian Lynneová 
mi například řekla, že se jí lépe dařilo ve všech předmětech od chví-
le, kdy objevila tanec. Byla jedním z těch, kdo se „musejí pohybo-
vat, aby mohli myslet“. Bohužel, většina dětí nenajde nikoho, kdo 
by v jejich životě sehrál stejnou roli, jako onen psycholog v životě 
Gillian – zvláště nyní. Když jsou příliš neklidné, předepíší se jim 
léky a jsou napomínány, aby se uklidnily. 

Současné systémy také kladou přísná omezení na to, jak učitelé 
učí a studenti studují. Akademické schopnosti jsou velmi důležité, 
ale jsou i jiné způsoby myšlení. Lidé, kteří myslí vizuálně, mohou 
mít rádi určitý předmět nebo téma, ale neuvědomí si to, když je-
jich učitel vyučuje pouze jedním, nevizuálním způsobem. Přesto 
však naše vzdělávací systémy v rostoucí míře nutí učitele vyučovat 
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jednotvárným způsobem. Abychom mohli plně ocenit důsledky 
příběhů o zjevení vyprávěných v této knize, musíme radikálně pře-
hodnotit svůj pohled na inteligenci.

Tyto přístupy ke vzdělání také dusí některé z  nejdůležitějších 
schopností, které mladí lidé potřebují, aby se uplatnili ve stále ná-
ročnějším světě dvacátého prvního století – sílu kreativního myš-
lení. Naše vzdělávací systémy přikládají velkou důležitost znalosti 
jedné správné odpovědi na otázku. S programy jako Žádné dítě ne-
zůstane vzadu (No Child Left  Behind, program, který se snaží zlepšit 
kvalitu veřejných amerických škol tím, že je činí více odpovědnými 
za dodržení předepsaných úrovní výsledků) a  jejich důrazem na 
to, aby všechny děti ze všech koutů země byly formovány podle 
stejných standardů, přikládáme stále větší důležitost konformitě 
a nacházení „správných“ odpovědí.

Všechny děti začínají svoji školní dráhu s bystrou představivostí, 
otevřenou myslí a ochotou přijímat rizika ve svých názorech. Když 
byly mému synovi čtyři roky, jeho školka připravila představení vá-
nočního příběhu. Během představení nastal úžasný okamžik, kdy 
na jeviště přišli tři malí chlapci jako tři králové se svými dary zlata, 
kadidla a myrhy. Druhý chlapec ztratil trochu nervy a vypadl z tex-
tu. Třetí hoch musel improvizovaně říci něco, co se neučil nebo 
čemu během zkoušek nevěnoval vzhledem ke svému věku čtyř let 
mnoho pozornosti. První chlapec řekl: „Přináším vám zlato.“ Dru-
hý hoch řekl: „Přináším vám myrhu.“ 

Třetí chlapec řekl: „Frank posílá tohle.“
Kdo myslíte, že byl Frank? Třináctý apoštol? Ztracená Kniha 

Frankova? 
Tato příhoda se mně velmi líbila, protože ilustrovala, že když 

jsou velmi malé, dětem nijak zvlášť nevadí dělat chyby. Když si ne-
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jsou jisté, co mají v nějaké situaci udělat, prostě něco zkusí a po-
čkají, jak to dopadne. Tím nechci říct, že mýlit se je totéž jako být 
kreativní. Omyl je někdy jednoduše omyl. Je však pravda, že pokud 
nejste připraveni se mýlit, nikdy nepřijdete na nic původního.

V tom, jak někteří politici při své snaze zlepšit vzdělávací sys-
tém chápou princip „vrátit se k základům“, je zásadní chyba. Dívají 
se na návrat k základům jako na způsob, jak posílit starou hierar-
chii předmětů z doby průmyslové revoluce. Zdá se, že věří, že když 
vnutí dětem celostátně předepsané menu čtení, psaní a aritmetiky, 
budeme ve světě konkurenceschopnější a budeme lépe připraveni 
na budoucnost.

Katastrofální chybou tohoto způsobu myšlení je, že obrovsky 
podceňuje lidské schopnosti. Klademe přílišný důraz na standar-
dizované testy, omezujme to, čemu říkáme „nepodstatný program“ 
a následně se divíme, že naše děti se zdají být bez představivosti 
a  inspirace. Tímto způsobem náš vzdělávací systém systematicky 
zbavuje děti kreativity.

Většina studentů nikdy v plné míře neprozkoumá plný rozsah 
svých schopností a zájmů. Ti studenti, jejichž mysli pracují odliš-
ně – a mluvíme zde o velkém počtu, možná většině –, se cítí odra-
zováni celou kulturou vzdělávání. To je přesně ten důvod, proč ně-
kteří nejúspěšnější lidé, se kterými se setkáte, měli ve škole špatné 
výsledky. Vzdělávání je systém, od kterého očekáváme, že rozvine 
naše přirozené schopnosti a umožní nám uspět ve světě. Místo toho 
potlačuje individuální talent a  schopnosti příliš mnoha studentů 
a zabíjí jejich motivaci učit se. V tom je velká ironie.

Důvodem, proč se mnohé školské systémy vydávají tímto smě-
rem, je víra politiků, že je to nutné pro ekonomický růst a  kon-
kurenceschopnost a pro větší pravděpodobnost, že studenti získají 
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zaměstnání. Zůstává však skutečností, že v dvacátém prvním století 
závisí pracovní místa a konkurenceschopnost právě na těch vlast-
nostech, které se školské systémy pokoušejí potlačit a  které tato 
kniha oslavuje. Podniky neustále tvrdí, že potřebují lidi, kteří jsou 
kreativní a schopní nezávisle myslet. Nejde však jen o podniky. Jde 
i o to, abychom žili životy, které mají smysl a účel, v práci i mimo ni.

Myšlenka vrátit se k základům není sama o sobě špatná. Já si 
také myslím, že musíme naše děti vrátit zpět k  základům. Chce-
me-li se však skutečně vrátit k základům, musíme se vrátit až na 
úplný začátek. Musíme změnit pohled na základní povahu lidských 
schopností a původní účel vzdělání.

Byla v naší historii doba, které vládl parní stroj. Byl silný, účinný 
a mnohem výkonnější než tažná síla, která mu předcházela. V prů-
běhu doby však přestal lidem sloužit a  nové paradigma stanovil 
spalovací motor. Náš současný vzdělávací systém v  mnoha ohle-
dech připomíná parní stroj – a rychle mu dochází pára.

Tento problém starého myšlení nekončí, ani když opustíme 
školu. Typické rysy vzdělávání se opakují ve veřejných institucích 
a podnicích a cyklus se stále opakuje. Jak každý ve světě podnikání 
ví, je velice snadné být na počátku kariéry „zaškatulkován“. Když 
k  tomu dojde, je poměrně obtížné využít své další – a možná to 
pravé – nadání. Jestliže vás svět podnikání vidí jako fi nanční typ, 
budete jen obtížně hledat zaměstnání na „kreativní“ straně byzny-
su. Můžeme to napravit, když budeme my sami i naše organizace 
myslet a jednat odlišně. Popravdě je nezbytné, abychom to udělali.

Rychlost změn
Děti, které začínají teď chodit do školy, půjdou do penze (snad) 

kolem roku 2070. Nikdo netuší, jak bude svět vypadat za deset let, 
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natož v roce 2070. Mohou za to dva hlavní hybatelé změn – tech-
nika a demografi e.

Technika – obzvláště digitální technika – se rozvíjí tempem, kte-
ré většina lidí pořádně nechápe. Také přispívá k tomu, čemu někteří 
říkají „největší generační předěl od dob rock’n’rollu“. Lidé, kterým 
je více než třicet let, se narodili před začátkem digitální revoluce. 
Naučili jsme se používat digitální techniku – laptopy, fotoaparáty, 
internet – jako dospělí, a bylo to něco jako učit se cizímu jazyku. 
Většina z nás s tím nemá problémy a z některých se dokonce stali 
experti. Posíláme e-maily, děláme prezentace v powerpointu, sur-
fujeme po internetu a cítíme, že používáme moderní technologie. 
Ale v porovnání s většinou lidí pod třicet let, a zcela jistě s těmi pod 
dvacet, jsme jen nešikovní amatéři. Lidé tohoto věku se narodili po 
začátku digitální revoluce. Naučili se digitální technologie používat 
jako mateřský jazyk.

Když můj syn dělal úkoly do školy, měl na svém počítači otevře-
ných šest oken, chatovací program neustále blikal, jeho mobil ne-
ustále zvonil a současně si stahoval hudbu a sledoval přes rameno 
televizi. Netuším, zda opravdu dělal nějaké úkoly, ale očividně byl 
pánem situace, takže jsem si nedělal starosti.

Ale malé děti, které vyrůstají s ještě sofi stikovanějšími techno-
logiemi, již začínají předhánět teenagery jeho generace. A revoluce 
ještě neskončila. Popravdě, stěží začala.

Někteří lidé tvrdí, že v blízké budoucnosti dosáhne výkon pře-
nosných počítačů výpočetní síly lidského mozku. Jaké to bude, 
když dáte svému počítači příkazy a on se zeptá, jestli víte, co dě-
láte? Nepotrvá dlouho a uvidíme propojení informačních systémů 
s lidským vědomím. Když si uvědomíte, jaký dopad měly relativně 
jednoduché digitální technologie za posledních dvacet let na to, co 
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děláme a jak to děláme, představte si, co leží před námi. Nedělejte si 
starosti, že to nedokážete předvídat – nikdo to nedokáže.

Přidejte k  tomu dopady růstu populace. Počet obyvatel země 
se za posledních třicet let zdvojnásobil. V polovině století se může 
blížit devíti miliardám. Tato velká lidská masa bude používat tech-
nologie, které ještě nebyly objeveny, způsoby, které si nedokážeme 
představit, a v povoláních, která ještě neexistují.

Tyto hybné kulturní a  technologické síly způsobují obrovské 
posuny ve světové ekonomice a zvyšující se různorodost a složitost 
našeho denního života, zvláště u mladých lidí. Je jednoduše skuteč-
ností, že prožíváme bezprecedentní globální změny. Můžeme od-
halit budoucí trendy, ale přesné předpovědi jsou téměř nemožné.

Pro mě byla jednou z  klíčových knih sedmdesátých let kni-
ha Alvina Toffl  era Future Shock (Šok z budoucnosti, vydala Práce 
v roce 1992). V této knize Toffl  er rozebírá hluboké dopady spole-
čenských a technologických změn. Jedním z neočekávaných potě-
šení a privilegií života v Los Angeles je to, že jsme se já a moje žena 
Terry spřátelili s Alvinem a jeho ženou Heidi. Během večeře s nimi 
jsme se ptali, zda sdílejí náš názor, že změny, které nyní hýbou 
světem, nemají v dějinách obdoby. Souhlasili, že žádná jiná etapa 
v historii se současné nevyrovná v rozměru, rychlosti a složitosti 
změn a výzev, kterým čelíme.

Kdo dokázal koncem devadesátých let přesně odhadnout, jaká 
bude o  deset let později politická situace ve světě, jaký obrovský 
dopad bude mít internet, k jakému stupni dospěje globalizace ob-
chodu a  jak velmi odlišnými způsoby spolu budou komunikovat 
naše děti? Někteří z nás mohli uhádnout jednu nebo dvě z těch věcí. 
Ale všechny? Velmi málo lidí je schopných takové vize. Přesto však 
tyto změny zcela změnily náš způsob života.
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Ve svém živlu36

A změny se zrychlují.
A my nedokážeme říci jak.
Víme však, že některé trendy naznačují, že se svět změní fasci-

nujícím způsobem. Čína, Rusko, Indie, Brazílie a jiné země budou 
hrát stále dominantnější roli ve světovém hospodářství. Víme, že 
počet obyvatel se bude nadále zvětšovat bezprecedentní rychlostí. 
Víme, že technologie nám otevřou nové obzory a že zaplaví naše 
domovy a kanceláře nebývalou rychlostí.

Tato kombinace věcí, které víme – že bude ve hře více zemí a lidí 
než kdy dříve a že technologie v současnosti proměňuje samotné 
hospodářství –, nás vede k jednomu nevyhnutelnému závěru: ne-
můžeme vědět, jaká bude budoucnost.

Jediným způsobem, jak se připravit na budoucnost, je využít co 
nejlépe svých schopností ze předpokladu, že se tak staneme co nej-
přizpůsobivějšími a nejproduktivnějšími.

Mnoho lidí, se kterými se setkáte v  této knize, se nevěnovalo 
svým zálibám pouze kvůli vysokému platu. Věnovali se jim, pro-
tože si nemohli představit, že by v životě dělali něco jiného. Našli 
věci, pro které byli stvořeni, a hodně investovali do toho, aby tyto 
profese perfektně zvládli. Kdyby se svět zítra převrátil vzhůru no-
hama, našli by způsob, jak své nadání přizpůsobit, aby se se změ-
nou vyrovnali. Našli by způsob, jak nadále dělat to, co je přivádí do 
jejich živlu, protože by chápali, jak jejich nadání zapadá do nového 
prostředí.

Mnoho lidí nechává své záliby stranou a věnuje se věcem, které 
je nezajímají, kvůli fi nančnímu zabezpečení. Je však skutečností, že 
zaměstnání, které jste přijali, abyste „měli z čeho platit účty“, může 
být během příštího desetiletí přestěhováno do země s lacinou pra-
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covní silou. Jestliže jste se nikdy nenaučili kreativně myslet a využí-
vat svých skutečných schopností, co si pak počnete?

Nebo ještě konkrétněji, co budou dělat naše děti, budeme-li je 
nadále připravovat na život pomocí starých modelů vzdělávání? Je 
velmi dobře možné, že naše děti budou během svého života vy-
konávat různé profese, nikoli pouze pracovat na různých místech. 
Mnoho z nich bude mít jistě zaměstnání, která dosud neexistují. 
Není proto naší povinností povzbuzovat je, aby vyzkoušely co nej-
více věcí a snažily se objevit své pravé nadání a zájmy?

Je-li jedinou věcí, kterou víme o budoucnosti, to, že bude odliš-
ná, bylo by moudré, kdybychom sami udělali totéž. Musíme o lid-
ských zdrojích a o jejich rozvoji přemýšlet zcela odlišně, máme-li 
těmto výzvám čelit.

Musíme se vrhnout do svého živlu.

Co je to živel?
Živel je místo, kde se setkávají přirozené schopnosti a osobní zájmy. 
Lidé, se kterými jste se seznámili v  této kapitole, a  valná většina 
lidí, které poznáte na dalších stránkách, mají společné to, že dělají 
věci, které mají rádi, a  při jejich uskutečňování se cítí přirozeně. 
Cítí, že při takové práci ubíhá čas odlišně a že mají větší radost ze 
života, cítí se soustředěnější a aktivnější než jindy. 

To, že jsou ve svém živlu, pro ně znamená více, než jsou běžné 
zážitky zábavy a štěstí. Nemluvíme o smíchu, dobré pohodě, zápa-
dech slunce a večírcích. Když jsou lidé ve svém živlu, jsou ve spo-
jení s něčím podstatným pro svou identitu, účel života a dobrou 
pohodu. Setrvání v jejich živlu jim poskytuje možnost objevit sami 
sebe, odhalit, kým skutečně jsou a co mají dělat se svými životy. To 
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Ve svém živlu38

je důvodem, proč mnoho lidí v této knize popisuje nalezení svého 
živlu jako okamžik zjevení.

Jak nalezneme ten správný živel v nás a v jiných? Neexistuje na 
to žádný přesný návod. Živel je pro každého jiný. O to ve skuteč-
nosti jde. Nejsme mimochodem omezováni na jeden živel. Někteří 
lidé mohou cítit stejný zájem o více aktivit a být v nich stejně dobří. 
Jiní mají zájem jediný a schopnosti, které jej naplňují více než co-
koli jiného. Nejsou zde žádná pravidla. Existují však prvky živlu, 
které poskytují kostru pro přemýšlení o něm, ukazují věci, které je 
třeba hledat a co dělat.

Živel má dva hlavní rysy a vyžaduje dvě podmínky. Jeho rysy 
jsou vlohy a vášeň, podmínkami přístup a příležitost. Jejich pořadí 
vypadá nějak takto: mám to, mám to rád, chci to, kde to je?

Mám to
Vlohy znamenají přirozené nadání pro nějakou činnost. Je to in-
tuitivní pochopení toho, o co jde, jak to funguje a jak to používat. 
Gillian Lynneová má přirozené nadání pro tanec, Matt Groening 
pro vyprávění příběhů a Paul Samuelson pro ekonomii a matema-
tiku. Naše schopnosti jsou vysoce individuální. Mohou být obecné, 
například pro matematiku, hudbu, sport, poezii nebo politologii. 
Nebo mohou být velice specializované – nikoli pro hudbu všeobec-
ně, nýbrž pro jazz nebo rap. Nikoli pro dechové nástroje, nýbrž pro 
fl étnu. Nikoli pro jakoukoli vědu, nýbrž pro biochemii. Nikoli pro 
atletiku, nýbrž pro skok do dálky.

V celé této knize se budeme setkávat s lidmi s přirozeným na-
dáním pro nejrůznější věci. Nejsou dobří ve všem, jsou dobří v ně-
čem konkrétním. Paul Samuelson je přirozeně dobrý v matematice, 
ostatní nejsou.
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Já jsem jeden z  těch ostatních. Matematika mi ve škole nikdy 
nešla a  byl jsem rád, když jsem se jí po dokončení školy zbavil. 
Když jsem měl vlastní děti, matematika se opět zjevila jako příšera 
ve fi lmu, o které jste si mysleli, že je mrtvá. Jedním z problémů ro-
dičovství je, že musíte svým dětem pomáhat s domácími úkoly. Po 
určitou dobu se z toho můžete vylhat, ale v hloubi duše tušíte, že 
den zúčtování se blíží. 

Asi do dvanácti let věku si má dcera Kate myslela, že vím všech-
no. Tento dojem jsem se velmi usilovně snažil posilovat. Když byla 
malá, žádala mě o pomoc, když se zasekla v angličtině nebo ma-
tematice. Vzhlédl jsem se sebevědomým úsměvem od své práce, 
objal ji a řekl něco jako, počkej, podíváme se na to, a předstíral, že 
je to opravdu těžké, aby se necítila zahanbená, že na to nepřišla. 
Pak se na mě obdivně dívala, když jsem jako matematický bůh bez 
námahy řešil prosté odčítání a malou násobilku.

Jednoho dne, když jí bylo čtrnáct, přišla domů se stránkou pl-
nou kvadratických rovnic a  já jsem ucítil, jak mě polévá studený 
pot. Tehdy jsem zavedl učení metodou pokusů. Prohlásil jsem: 
„Kate, nemá smysl, abych ti řekl správnou odpověď. Tak se nic ne-
naučíš. Musíš na to přijít sama. Já půjdu vedle a dám si gin s toni-
kem. A mimochodem, až to doděláš, tak mi to ani neukazuj. Od 
toho jsou učitelé.“

Příští týden přinesla domů komiks, který našla v časopise. Řek-
la: „To je pro tebe.“ Komiks zobrazoval otce, jak pomáhá své dceři 
s úkolem. Na prvním obrázku se jí nakláněl přes rameno a říkal: 
„Tak co máš udělat?“ Dívka odpověděla: „Mám najít nejmenší spo-
lečný jmenovatel.“ Otec: „To na to ještě nepřišli? Tenhle problém se 
řešil, už když jsem chodil do školy já.“ Vím přesně, jak se cítil.
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Pro některé lidi je však matematika tak nádherná a zajímavá, 
jako je pro jiné poezie a  hudba. Najít a  rozvinout své kreativní 
schopnosti je podstatnou částí toho, abychom se stali tím, kým do-
opravdy jsme. Nebudeme vědět, kým můžeme být, dokud se nedo-
zvíme, co dokážeme dělat.

Mám to rád
Být ve svém živlu není pouze otázkou přirozených schopností. 
Znám mnoho lidí, kteří jsou v něčem od přírody dobří, ale nemají 
pocit, že je to jejich životním posláním. Být ve svém živlu vyžaduje 
něco víc – vášeň. Lidé, kteří jsou ve svém živlu, nacházejí v tom, co 
dělají, hluboké potěšení.

Můj bratr Ian je hudebník. Hraje na bubny, klavír a  basovou 
kytaru. Před lety byl v Liverpoolu členem skupiny, kde hrál také 
mimořádně talentovaný hráč na klávesy, který se jmenoval Charles. 
Po jednom z jejich vystoupení jsem Charlesovi řekl, jak dobře po-
dle mě tu noc hrál. Pak jsem prohlásil, že bych chtěl umět hrát tak 
dobře jako on. „Ale ne, nechtěl,“ odpověděl. Zarazilo mě to a trval 
jsem na tom, že bych to umět chtěl. „Ne,“ řekl. „Myslíte tím, že se 
vám zamlouvá myšlenka umět hrát na klávesové nástroje. Kdyby 
vás to opravdu těšilo, tak byste na ně už hrál.“ Řekl, že aby mohl 
hrát tak dobře, musí kromě vystupování každý den tři až čtyři ho-
diny cvičit. Dělal to od sedmi let.

Najednou už se nápad hrát na klávesy tak dobře jako Charles 
nejevil tak přitažlivý. Zeptal jsem se, jak se přiměje k takové dis-
ciplině. Řekl: „Protože to miluji.“ Neuměl si představit, že by dělal 
něco jiného.
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Chci to
Přístup je náš osobní pohled na sebe sama a své podmínky – náš 
úhel pohledu, dispozice a emocionální pohled na věc. Náš přístup 
ovlivňuje mnoho věcí, včetně našeho charakteru, ducha, sebedů-
věry, vnímání lidí kolem nás a jejich očekávání. Zajímavým ukaza-
telem našeho základního přístupu je to, co si myslíme o roli štěstí 
v našem životě.

Lidé, kteří milují svou práci, často říkají, že mají v  životě 
štěstí. Lidé, kteří si myslí, že jejich život není úspěšný, často naříkají 
na smůlu. Nehody a náhoda hrají určitou roli v životě nás všech. 
Ale štěstí je více než pouhá náhoda. Vysoce úspěšní lidé mají často 
stejné vlastnosti, jako je vytrvalost, sebedůvěra, optimismus, ambi-
ce a frustrace. Jak vnímáme svou situaci a jaké vytváříme a využí-
váme příležitosti, závisí z velké míry na tom, co od sebe očekáváme.

Kde to je?
Bez těch správných příležitostí možná nikdy nezjistíte, jaké 

jsou vaše schopnosti a kam až by vás mohly dovést. V Antarkti-
dě není mnoho jezdců na divokých koních, stejně tak na Sahaře 
není mnoho lovců perel. Schopnosti se nemusejí projevit, nejsou-
-li příležitosti k jejich uplatnění. Důsledkem toho pochopitelně je, 
že svůj pravý živel nemusíme nikdy objevit. Hodně záleží na tom, 
jaké máme příležitosti, jaké příležitosti si vytvoříme a jak a zda je 
využijeme.

Být ve svém živlu často znamená být ve spojení s jinými lidmi, 
kteří sdílejí stejné zájmy a mají stejné odhodlání. V praxi to zname-
ná aktivně vyhledávat příležitosti k  vyzkoušení svých schopností 
v různých oborech.

KE0738_sazba.indd   41KE0738_sazba.indd   41 10.9.2013   15:17:3710.9.2013   15:17:37



Ve svém živlu42

Často potřebujeme, aby nám druzí pomohli rozpoznat naše 
skutečné nadání. Často můžeme my pomoci ostatním, aby objevili 
to své.

V  této knize budeme detailně zkoumat základní prvky živlu. 
Rozebereme rysy, jež jsou společné lidem, kteří svůj živel našli, 
podíváme se na okolnosti a  podmínky, které lidem pomáhají jej 
nalézt, a odhalíme faktory odrazující jedince od toho, aby se svému 
živlu přiblížili. Setkáme se s lidmi, kteří svůj živel nalezli, s jinými, 
jež si připravují cestu, s organizacemi, které jsou průkopníky, a in-
stitucemi, které jdou špatným směrem.

Mým cílem v  této knize je ozřejmit vám koncepty, které jste 
možná intuitivně vycítili, a inspirovat vás, abyste nalezli svůj živel 
a pomohli s jeho hledáním ostatním. Doufám, že zde najdete nový 
způsob, jak se dívat na své možnosti a na možnosti lidí kolem sebe.
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KAPITOLA 2

Myslete jinak

Mick Fleetwood je jedním z nejslavnějších rockových hudeb-
níků na světě a hodně toho dokázal. Jeho skupina Fleetwood 

Mac prodala desítky milionů nahrávek a  rockoví kritici považují 
jejich alba Fleetwood Mac a  Rumours za geniální. Nicméně když 
chodil Mick Fleetwood do školy, čísla naznačovala, že se mu nedo-
stává inteligence, přinejmenším podle defi nice, kterou mnozí z nás 
považují za danou.

„Ve škole jsem byl naprosto k  ničemu a  nikdo nevěděl proč,“ 
svěřil se mi. „Měl jsem poruchu učení a dodnes ji mám. Matema-
tiku jsem vůbec nechápal. Naprosto nic. Měl bych potíže odříkat 
dnes abecedu pozpátku. A jen se štěstím by se mi to podařilo rychle 
od A  do Z. Kdyby se někdo zeptal: ‚Jaké písmeno je před tímto‘, 
polil by mě studený pot.“

Mick navštěvoval v Anglii internátní školu a tento zážitek pova-
žoval za hluboce neuspokojivý. „Měl jsem báječné přátele, ale nebyl 
jsem šťastný. Připadal jsem si vyždímaný. Trpěl jsem. Neměl jsem 
ponětí, co ze mě bude, protože po akademické stránce jsem napros-
to propadal a nic jiného mě nenapadalo.“

Naštěstí pro Micka (a pro všechny, kdo si později kupovali jeho 
alba), pocházel z rodiny, která se nespokojila s tím, co se vyučova-
lo a zkoušelo ve škole. Jeho otec byl stíhacím pilotem Královského 
letectva, ale když odešel ze služby, začal se věnovat psaní, své pravé 
vášni. Aby se jí mohl věnovat, odstěhoval svou rodinu na tři roky 

j
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do hausbótu zakotveného na Temži v hrabství Kent. Mickova sestra 
Sally odešla do Londýna, aby se stala sochařkou, a jeho sestra Susan 
se věnovala kariéře v divadle. V rodině Fleetwoodů každý chápal, 
že vynikající výkony mají mnoho různých podob a že špatné vý-
sledky v matematice nebo neschopnost odříkat abecedu pozpátku 
ještě nikoho neodsuzují k nevýznamnému životu.

A Mick uměl bubnovat. „Hra na klavír je pravděpodobně vý-
znamnějším signálem, že se děje něco kreativního,“ řekl. „Já jsem 
chtěl vytlouct duši z bubnu nebo nějakého polštáře na židli. Není 
to úplně ta nejpůsobivější forma kreativního projevu. Je to téměř 
jako ‚To umí každý. Na tom nic není‘. Ale začal jsem se bubnování 
věnovat a ukázalo se, že z toho buď bude úspěch, nebo mě to zničí.“

Mickův okamžik prozření – bod, kdy se z bubnování stala ce-
loživotní ambice – nastal, když jako chlapec navštívil v Londýně 
svou sestru. „Šel jsem do nějakého malého podniku s  pianistou 
v  Chelsea. Byli tam lidé, kteří hráli, jak nyní vím, Milese Davise 
a kouřili cigarety Gitanes. Pozoroval jsem je a viděl jsem jiný svět. 
Atmosféra mě úplně vtáhla. Cítil jsem se příjemně, nespoutaně. Byl 
to můj sen.

Zpátky ve škole jsem si připomínal tyto obrazy a snil jsem o ces-
tě do tohoto světa. Ani jsem nevěděl, jestli bych mohl hrát s jinými, 
ale ta vize mě dostala z depresí školní noční můry. Měl jsem spous-
tu vnitřního odhodlání, ale byl jsem také neuvěřitelně nešťastný, 
protože všechno ve škole ukazovalo, že jsem byl v obvyklém slova 
smyslu k ničemu.“

Mickovy školní výkony nadále mátly jeho učitele. Ti věděli, že je 
chytrý, výsledky ale říkaly něco jiného. A když výsledky říkaly něco 
jiného, nemohli toho moc dělat. Tyto zážitky byly pro chlapce, kte-
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rý snil o tom, že bude bubeníkem, nesmírně frustrující. V pubertě 
toho měl konečně dost.

„Jednoho dne jsem vyšel ze školy a posadil se pod velký strom 
na školním pozemku. Nejsem pobožný, ale tekly mi slzy a modlil 
jsem se k bohu, abych už na tom místě nemusel být. Chtěl jsem být 
v Londýně a hrát v jazzovém klubu. Bylo to úplně naivní a hloupé, 
ale já jsem se pevně rozhodl, že budu bubeníkem.“

Mickovi rodiče chápali, že škola nebyla to pravé místo pro ně-
koho s Mickovým druhem nadání. V šestnácti je požádal, aby mohl 
opustit školu, a místo aby trvali na získání nějakého titulu, posadi-
li ho s bubnem na vlak do Londýna a dovolili mu, aby se pokusil 
uskutečnit svůj sen.

Následovala série zlomů, ke kterým by nikdy nedošlo, kdyby byl 
Mick zůstal ve škole. Když trénoval hru na bubny v garáži, zaklepal 
na dveře Mickův soused, hráč na klávesy jménem Peter Bardens. 
Mick si myslel, že mu přišel říct, aby byl ticho, on ho ale místo toho 
pozval na vystoupení v  místním mládežnickém klubu. To uved-
lo Micka začátkem šedesátých let na londýnskou hudební scénu. 
„Jako dítě jsem nikdy nezažil úspěch. Nyní jsem dostával signály, že 
je v pořádku být sebou samým a dělat to, co jsem dělal.“

Jeho přítel Peter Green jej navrhl jako nového bubeníka do sku-
piny Johna Mayalla Bluesbreakers, skupiny, ve které v různých ob-
dobích hráli Eric Clapton, Jack Bruce ze skupiny Cream a Mick Ta-
ylor z Rolling Stones. Později vytvořil s Greenem a dalším odcho-
vancem Bluesbreakers, Johnem McVie, skupinu Fleetwood Mac. 
Zbytek už je historie mnohonásobně platinových desek a vyproda-
ných stadionů. Jako jeden z nejslavnějších hudebníků světa ovšem 
Mick stále analyzuje své nadání na základě školních zkušeností. 
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„Můj styl nemá žádnou matematickou strukturu. Sesypal bych 
se, kdyby se někdo zeptal: ‚Víš, co je čtyřosminový takt?‘ Hudeb-
níci, se kterými pracuji, vědí, že jsem ve skutečnosti dítě. Mohli 
by říci, ‚Víš, v  refrénu, v druhém taktu...‘ a  já řeknu ‚Ne‘, protože 
nepoznám refrén od sloky. Poznám to, když se hraje, protože po-
slouchám  slova.“

Opustit školu a testy, které ověřovaly malou úzkou součást inte-
ligence, bylo pro Micka Fleetwooda cestou k vysoce úspěšné karié-
ře. („Moji rodiče viděli, že silnou stránkou toho malého směšného 
stvoření určitě nebyla akademická dráha.“) Došlo k tomu, protože 
intuitivně věděl, že má velké vlohy pro něco, co by známky nebo 
testy nikdy neodhalily. Byl úspěšný, protože se rozhodl nesmířit 
s tím, „že je podle obvyklých měřítek k ničemu“.

Považovat vše za dané
Jedním z  klíčových principů živlu je, že nesmíme slepě přijímat, 
co se považuje o našich schopnostech a  schopnostech jiných lidí 
za dané. To není tak snadné, jak by si mohl jeden myslet. Součástí 
problému, jak objevit věci, které se považují za dané, je to, že neví-
me, které to jsou, protože je považujeme za dané. Stávají se základ-
ním předpokladem, který nezpochybňujeme, součástí kostry naší 
logiky. Nezpochybňujeme je, protože je považujeme za základní, 
nedělitelnou součást svých životů. Jako vzduch. Nebo zemskou při-
tažlivost. Nebo Oprah.

Dobrým příkladem něčeho, co mnoho lidí považuje bez hlubší 
znalosti za dané, je počet lidských smyslů. Když mluvím k publi-
ku, někdy s ním provedu jednoduché cvičení, abych tento bod de-
monstroval. Zeptám se, kolik smyslů si myslí, že mají. Většina lidí 
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odpoví pět – chuť, hmat, čich, zrak a sluch. Málokdy někdo zmíní 
ještě něco jiného.

Mezi prvními pěti smysly a  tím šestým je však určitý rozdíl. 
S těmi pěti jsou spojeny konkrétní lidské orgány – nos u čichu, oči 
u zraku, uši u sluchu a tak dále. Jsou-li tyto orgány nějak poškoze-
ny, dotčený smysl utrpí. Není příliš zřejmé, co dělá intuice. Je to ta-
kový tajuplný smysl, o kterém se předpokládá, že jej mají ženy lepší. 
Obvyklým předpokladem mnoha lidí, se kterými jsem mluvil, je, že 
máme pět „normálních“ smyslů a jeden „strašidelný“.

Existuje fascinující kniha od antropoložky Kathryn Linn 
 Geurtsové, která se jmenuje Culture and the Senses. Píše v ní o své 
práci s kmenem Anlo Ewe v  jihovýchodní Ghaně. Musím říci, že 
chovám k okrajovým etnickým skupinám jisté sympatie. Zdá se, že 
je antropologové neustále pronásledují – je to jako kdyby jejich prů-
měrná rodina měla tři děti a antropologa, který s nimi žije a vyptává 
se, co měli k snídani. Studie Geurtsové je však i přesto poučná. 

Jednou z věcí, které zjistila o lidu Anlo Ewe, je to, že nepřemýš-
lejí o smyslech stejně jako my. Zaprvé, nikdy je nenapadlo je počí-
tat. Takový nápad jim připadal absurdní. Když jim navíc Geurtsová 
vyjmenovala našich pět obecně přijímaných smyslů, zeptali se na 
ten zbylý. Na ten hlavní. Nemluvili o nějakém „strašidelném“ smys-
lu. Ani neměli na mysli nějaký „zbytkový“ smysl, který přežil u lidu 
Anlo Ewe, ale my ostatní jsme jej ztratili. Mluvili o smyslu, který je 
základní, a který je podstatný pro naše fungování ve světě. Mluvili 
o našem smyslu pro rovnováhu.

Tekutiny a kůstky vnitřního ucha zprostředkovávají smysl pro 
rovnováhu. Stačí si představit, jaký dopad by náš život měla ztráta 
smyslu pro rovnováhu – kvůli nemoci nebo alkoholu –, abychom si 
uvědomili, jak je pro náš každodenní život důležitý. Většina lidí jej 
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však nikdy nezahrnuje do svého seznamu smyslů. Je to tím, že jsme 
si zvykli na myšlenku, že máme pět smyslů (a možná jeden straši-
delný), a přestali o tom přemýšlet. Považujeme to prostě za dané.

Jedním z nepřátel kreativity a inovace, zvláště ve vztahu k naše-
mu vlastnímu rozvoji, je takzvaný zdravý rozum. Dramatik Bertolt 
Brecht řekl, že jakmile něco vypadá jako samozřejmé, znamená to, 
že jsme se vzdali všech snah to pochopit.

Jestliže jste hned neuhádli, že zbylým smyslem je smysl pro rov-
nováhu, neberte si to příliš k srdci. Většina lidí, se kterými mluvím, 
na to také nepřijde. A přitom je tento smysl přinejmenším stejně 
důležitý, jako ty ostatní. A není jediný, který ignorujeme.

Fyziologové se povětšinou shodují, že kromě oněch pěti obecně 
známých existují další čtyři. Prvním z nich je naše vnímání teploty. 
To se liší od hmatu. Nemusíme se ničeho dotýkat, abychom cítili 
horko nebo zimu. To je velmi důležitý smysl vzhledem k tomu, že 
jako živočichové jsme schopni přežít jen ve velmi úzkém pásmu 
teplot. Je to jeden z důvodů, proč nosíme šaty. Jeden z nich.

Dalším smyslem je pocit bolesti. Vědci se nyní obecně shodu-
jí, že tento smysl využívá jiný senzorický systém než hmat nebo 
 vnímání teploty. Také se zdá, že máme dva odlišné systémy pro vní-
mání bolesti pocházející zevnitř a bolesti pocházející zvenčí našeho 
těla. Dalším je vestibulární smysl, který zahrnuje vnímání rovno-
váhy a zrychlení. A pak existuje ještě kinestetický smysl, který nám 
poskytuje informace o  tom, kde v  prostoru jsou naše končetiny 
a zbytek našeho těla, a o jejich vzájemném postavení. Tento smysl 
je nezbytný, abychom vstali, otočili se a zase se vrátili zpět. Intuice 
u fyziologů neuspěla. K tomu se ještě vrátím.

Všechny tyto smysly přispívají k  našim informacím o  svě-
tě a k naší schopnosti v něm fungovat. Někteří lidé prožívají jis-
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té neobvyklé změny smyslů. Někteří zažívají fenomén, kterému se 
říká synestézie, při kterém se jejich smyslové vjemy míchají nebo 
překrývají: mohou vidět zvuky nebo slyšet barvy. To jsou výjim-
ky, které ještě více narušují naše tradiční vnímání běžných smyslů. 
Ilustrují však, jak hluboce naše smysly, bez ohledu na to, kolik jich 
máme a  jak pracují, ve skutečnosti ovlivňují naše vnímání světa 
a nás samých. Přesto však mnozí z nás o některých z nich nevědí 
nebo o nich nikdy nepřemýšleli.

Ne všichni považujeme smysl pro rovnováhu nebo jiné smy-
sly za dané. Vezměte si například Barta. Když vyrůstal jako dítě 
v  Morton Grove v  Illinois, nebyl obzvláště aktivní. Ale když mu 
bylo asi šest let, začal dělat něco velmi neobvyklého. Ukázalo se, že 
uměl chodit po rukou skoro stejně dobře jako po nohou. Nebyl to 
příliš elegantní pohled, ale přinášel mu mnoho úsměvů a pochval 
od rodiny. Kdykoli byla v domě návštěva nebo rodinná oslava, lidé 
vybízeli Barta, aby předvedl svůj vyhlášený kousek. Bez nějakých 
rozpaků – koneckonců, jeho trik a pozornost, kterou vyvolával, se 
mu docela zamlouvaly –, se spustil na ruce, udělal přemet a hrdě 
se kolem promenoval na rukou. Když byl starší, naučil se dokonce 
chodit po rukou na schodech.

Nic z toho zrovna nebylo k praktickému užitku. Koneckonců, 
chůze po rukou mu těžko mohla zlepšit známky ve škole nebo se 
nějakým způsobem zpeněžit. Udělala však divy s jeho oblíbeností – 
člověk, který umí chodit po rukou, je zábavný.

Jednoho dne, když mu bylo deset let, jej učitel tělocviku vzal se 
souhlasem jeho matky do místní tělocvičny gymnastů. Když vstou-
pil, Bartovy oči se rozšířily úžasem. Nikdy ve svém životě neviděl 
nic tak skvělého. Byla tam lana, bradla, hrazdy, žebříky, trampolíny, 
překážky – všechny možné věci, na které mohl lézt, skákat a houpat 
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se. Bylo to jako návštěva Ježíškova skladu a Disneylandu najednou. 
Pro Barta to bylo ideální místo. Jeho život se v tom okamžiku změ-
nil. Najednou bylo jeho vrozené nadání dobré i k něčemu jinému 
než jen pro zábavu ostatních.

O osm let později, po nespočetných hodinách skákání, prota-
hování, dělání salt a  zdvihání se ze země, Bart Conner nastoupil 
při olympiádě v Montrealu na žíněnku, aby reprezentoval Spoje-
né státy. Stal se z něj nejúspěšnější americký gymnasta všech dob 
a první Američan, který vyhrál medaile na všech domácích i mezi-
národních soutěžích. Byl mistrem Spojených států, mistrem NCAA 
(Národní vysokoškolská atletická asociace, pozn. red.), mistrem na 
Panamerických hrách, mistrem světa, držitelem Světového poháru 
a olympijským vítězem. Byl členem tří olympijských týmů, v letech 
1976, 1980 a  1984. Legendárním výkonem na olympiádě v  Los 
Angeles v roce 1984 se mu podařil dramatický návrat po zranění 
(přetrženém bicepsu), když vyhrál dvě zlaté medaile. V roce 1991 
byl uveden do Síně slávy amerických olympioniků a v roce 1996 do 
Síně slávy mezinárodní gymnastiky.

Conner nyní napomáhá probuzení zájmu o  gymnastiku v  ji-
ných lidech. Spolu se svou ženou, olympijskou vítězkou Nadiou 
Comaneciovou, vlastní prosperující gymnastickou školu. Také 
vydávají časopis International Gymnast a provozují televizní pro-
dukční společnost.

Sportovci jako Bart Conner a Nadia Comaneciová velmi dobře 
rozumějí schopnostem svých těl a jejich výkony ukazují, jak omeze-
né jsou naše běžné představy o lidských dovednostech. Když pozo-
rujete atlety, tanečníky, hudebníky a jiné úspěšné jedince při jejich 
činnosti, vidíte, že myslí, stejně jako provádějí své výkony, mimo-
řádnými způsoby. Když cvičí, zapojují celé své tělo do provedení 
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a zapamatování cviku, na kterém pracují. Při tomto procesu vyu-
žívají jevu, kterému se říká „svalová paměť“. Během sportovního 
nebo uměleckého výkonu se obvykle pohybují příliš rychle a složitě 
na to, aby mohli spoléhat na běžný vědomý proces myšlení a rozho-
dování. Využívají hlubokých rezerv svých pocitů a intuice a fyzic-
kých refl exů a koordinace, které používají celý mozek, a nikoli jen 
jeho přední část, kterou spojujeme s racionálním myšlením. Kdyby 
to tak nedělali, jejich kariéra by se nikdy neodlepila od země – a oni 
také ne.

Tímto způsobem sportovci a  všichni ostatní, kteří provádě-
jí podobné výkony, pomáhají zpochybňovat představy o  lidských 
schopnostech, které příliš mnoho lidí považuje za dané  – naše 
představy o inteligenci.

Jak inteligentní jste?
Když přednáším, někdy lidi v  publiku požádám, aby ohodnotili 
svou inteligenci na stupnici od jedné do deseti, přičemž deset je 
nejvyšší známka. Obvykle si jeden nebo dva lidé dají známku deset. 
Těm navrhnu, aby šli domů – musejí mít důležitější věci na práci, 
než mě poslouchat. 

Dále tam bývá několik devítek a větší počet osmiček. Bez vý-
jimky se však valná část posluchačů ohodnotí šestkou nebo sed-
mičkou. Nižších hodnocení je pak stále méně, i když připouštím, 
že nikdy nedojdu až do konce. Přestávám u dvojky, abych ochránil 
před rozpaky ty, kteří si dávají známku jedna. Proč vždy dostanu 
rozdělení hodnot ve varu Gaussovy křivky? Myslím, že je to kvů-
li tomu, že některé myšlenky ohledně inteligence považujeme za 
dané.
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Je zajímavé, že většina lidí zvedne ruku a nějak se ohodnotí. Zdá 
se, že jim ta otázka nijak nevadí a celkem ochotně se na stupnici 
někam umístí. Pouze někteří zpochybňují formu otázky a  žádají, 
abych defi noval pojem inteligence. Myslím si, že to by měl udělat 
každý. Jsem přesvědčen, že přijímání defi nice inteligence jako dané 
je jedním z hlavních důvodů, proč tolik lidí podceňuje své skutečné 
intelektuální schopnosti a nemůže najít svůj živel.

Běžný názor je zhruba následující: Všichni se narodíme s urči-
tou danou mírou inteligence. Je to rys osobnosti, stejně jako modré 
a zelené oči nebo krátké a dlouhé končetiny. Inteligence se projevu-
je při určitých činnostech, obzvláště v matematice a při používání 
slov. Je možné měřit inteligenci písemnými testy a vyjádřit ji číselně 
na dané stupnici. Hotovo.

Myslím, že pokud se vyjádří takto zjednodušeně, zní tato de-
fi nice pochybně – a taková ve skutečnosti je. V zásadě je však do 
značné míry součástí kultury Západu a z velké části i kultury Vý-
chodu. Je základem našeho vzdělávacího systému a je na ní založen 
miliardový průmysl testů, který po celém světě parazituje na vzdě-
lávacích systémech. Na této myšlence je založen princip školních 
dovedností, převládá u přijímacích zkoušek na univerzity, je zákla-
dem hierarchie předmětů a celé myšlenky testování IQ.

Tento druh uvažování o inteligenci má v kultuře Západu dlou-
hou historii a začíná již nejpozději v dobách velkých řeckých fi lo-
zofů, Aristotela a Platóna. K  jejímu významnému rozkvětu došlo 
v  období velkých intelektuálních pokroků v  sedmnáctém a  osm-
náctém století, které je známé jako osvícenství. Filozofové a učenci 
se snažili vytvořit pevnou základnu lidského vědění a  skoncovat 
s pověrami a mýty o lidské existenci, které podle nich zatemňovaly 
mysl předchozích generací.
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Jedním z pilířů tohoto nového hnutí byla pevná víra v důležitost 
logiky a kritické argumentace. Filozofové tvrdili, že bychom neměli 
přijímat za fakt nic, co není možné dokázat logickou argumenta-
cí, zejména slovy a matematickými důkazy. Problémem však bylo, 
kde tento proces zahájit, aniž bychom přijali za dané něco, co by 
bylo možné logicky zpochybnit. Slavným závěrem fi lozofa Reného 
 Descartesa bylo, že za jedinou danou věc mohl považovat své vlast-
ní bytí, jinak by vůbec nemohl mít podobné myšlenky. Jeho teze 
zněla: „Myslím, tedy jsem.“

Druhým pilířem osvícenství byla rostoucí víra v důležitost dů-
kazů podporujících vědecké teorie  – důkazů, které bylo možné 
pozorovat lidskými smysly – namísto pověr nebo znalostí z druhé 
ruky. Tyto dva pilíře logiky a důkazů se staly základem intelektu-
ální revoluce, která změnila vyhlídky a fungování západního světa. 
Vedla k rozvoji vědeckých metod a lavině objevů, analýz a klasifi -
kací myšlenek, objektů a fenoménů, které rozšířily dosah lidských 
znalostí do hlubin země a do vzdálených konců známého vesmíru. 
Tato revoluce umožnila pozoruhodné pokroky v  praktické tech-
nické oblasti, ze kterých vzešla průmyslová revoluce a  absolutní 
nadvláda tohoto druhu myšlení ve vědě, politice, obchodu a vzdě-
lávání.

Vliv logiky a důkazů se rozšířil mimo oblast exaktních věd. Tyto 
principy utvářely i humanitní vědy, včetně psychologie, sociologie, 
antropologie a medicíny. Veřejné vzdělávání, které se v devatenác-
tém a dvacátém století šířilo, bylo také založeno na těchto nově pře-
vládajících principech vědění a inteligence. S rozšiřování masového 
vzdělávání, které mělo vyhovět potřebám průmyslové revoluce, vy-
vstala také potřeba rychlého a  snadného způsobu výběru a  hod-
nocení. Po ruce byla nová vědní disciplína, psychologie, s novými 
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teoriemi, jak měřit a testovat inteligenci. Z větší části byla inteligen-
ce defi nována pojmy slovní a matematické argumentace. Nejdůle-
žitější myšlenkou tohoto procesu bylo zavedení koceptu IQ.

Tak se stalo, že jsme začali uvažovat o skutečné inteligenci v po-
jmech logické analýzy: s vírou, že racionální uvažování je nadřa-
zené pocitům a emocím a že myšlenky, které mají skutečnou hod-
notu, musí být možné vyjádřit slovy nebo matematickými výrazy. 
Navíc jsme se domnívali, že inteligenci je možné měřit, a začali se 
spoléhat na testy IQ a  jiné standardizované testy, jako například 
SAT (Scholastic Atitude Test), pro výběr těch z nás, kteří jsou sku-
tečně inteligentní a hodni zvláštního jednání.

Je ironií, že Alfred Binet, jeden z tvůrců testů IQ, zamýšlel testy 
použít přesně k opačnému účelu. Ve skutečnosti tento test navrhl 
(na zakázku francouzské vlády) výhradně jako metodu, jak určit 
děti se zvláštními potřebami, kterým by se mělo dostat vhodné 
formy vzdělání. Nikdy neměl v úmyslu určovat stupeň inteligence 
nebo „duševní hodnoty“. Binet dokonce poznamenal, že stupnice, 
kterou navrhl, „nedovoluje měřit inteligenci, protože intelektuální 
schopnosti nelze jednoduše řadit jednu vedle druhé, a tudíž je nelze 
měřit, jako se měří lineární rozměry“.

Také nikdy nechtěl tvrdit, že inteligence osoby by se nemohla 
s  časem zvýšit. „Někteří současní myslitelé,“ prohlásil, „tvrdí, že 
inteligence jedince je pevná hodnota, která se nemůže zvýšit. Mu-
síme protestovat a reagovat na tak brutální pesimismus, musíme se 
pokoušet dokázat, že postrádá pevných základů.“

Přesto však někteří pedagogové a  psychologové využívali  – 
a nadále využívají – výsledky testů IQ k absurdním účelům. V roce 
1916 Lewis Terman ze Stanfordské univerzity publikoval revidova-
ný Binetův test IQ. Ten je znám jako Stanford-Binetův test a jeho 
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již pátá verze tvoří základ moderních testů IQ. Je však zajímavé 
povšimnout si, že Terman měl o lidských možnostech velmi nízké 
mínění. Toto jsou jeho slova z učebnice Th e Measurement of Intelli-
gence: „Mezi dělníky a služkami jsou tisíce slabomyslných. Jsou to 
‚drvoštěpové a  nosiči vody‘ tohoto světa. Přesto však, pokud jde 
o  inteligenci, testy odhalily pravdu. Žádná míra školního vzdělá-
vání z nich nikdy neudělá inteligentní voliče nebo způsobilé voliče 
v pravém smyslu tohoto slova.“

Terman byl aktivním činitelem v jednom temném období vzdě-
lávací a veřejné politiky, období, o kterém jste nejspíše nikdy ne-
slyšeli, protože většina historiků se o něm raději nezmiňuje, stejně 
jako se pomíjí bláznivá teta v rodině nebo pijácká nehoda na koleji. 
Eugenika se pokoušela vyhubit celé skupiny populace na základě 
argumentů, že rysy jako kriminalita nebo život v chudobě jsou dě-
dičné a že je možné takové rysy objevit měřením inteligence. Snad 
nejotřesnějším tvrzením tohoto sociálně-fi lozofi ckého směru byla 
víra, že do těchto kategorií spadají celá etnika, včetně Jihoevropa-
nů, Židů, Afričanů a Latinoameričanů. „Skutečnost, že se s  tako-
vými typy člověk často setkává mezi Indiány, Mexičany a černochy 
silně naznačuje, že se celou otázkou rasových rozdílů v mentálních 
rysech bude nutné zabývat znovu za použití experimentálních me-
tod,“ napsal Terman.

„Děti z  této skupiny by se měly vyčlenit do zvláštních tříd 
a mělo by se jim dostat konkrétního a praktického vzdělávání. Tito 
lidé nemohou vést, ale často je z nich možné udělat efektivní dělní-
ky, schopné se o sebe postarat. V současnosti není žádná možnost 
přesvědčit společnost, že by jim nemělo být povoleno rozmnožovat 
se, přestože z  eugenického pohledu představují závažný problém 
kvůli své mimořádné porodnosti.“
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Hnutí dokázalo úspěšně lobbovat za přijetí zákonů o nedobro-
volné sterilizaci v třiceti amerických státech. To znamenalo, že stát 
mohl sterilizovat lidi, kteří měli nižší IQ, než byla stanovená hra-
nice, bez jejich souhlasu. To, že všechny státy tyto zákony posléze 
zrušily, je svědectvím zdravého rozumu a soucitu. Ovšem fakt, že 
tyto zákony byly vůbec přijaty, je hrůzostrašným ukazatelem toho, 
jak nebezpečně omezené je jakékoli standardizované měření inteli-
gence a schopnosti přispívat společnosti.

Testy IQ dokonce mohou rozhodovat o životě a smrti. Zločinec, 
který spáchá hrdelní zločin, nemůže dostat trest smrti, je-li jeho IQ 
nižší než sedmdesát. Výsledky testování IQ se však s  každou ge-
nerací pravidelně zvyšují (někdy až o dvacet pět bodů) a stupnice 
se tak každých patnáct až dvacet pět let upravuje, aby se udržela 
průměrná hodnota sto bodů. Takže někdo, kdo spáchá zločin ke 
konci takového cyklu má větší pravděpodobnost, že bude odsou-
zen k  smrti, než někdo na začátku cyklu. To přisuzuje jedinému 
testu strašlivou zodpovědnost.

Lidé také mohou zlepšit své výsledky studiem a cvičením. Ne-
dávno jsem četl o případu muže odsouzeného k smrti, který v té 
době již strávil deset let ve vězení (nebyl tím, kdo zabíjel, ale podí-
lel se na loupeži, při které někdo zemřel). Během svého věznění se 
zúčastnil řady kursů. Když ho znovu testovali, jeho IQ se zvýšilo 
o více než deset bodů – a trest smrti na něm mohl být najednou 
vykonán.

Většina z nás pochopitelně nebude nikdy v situaci, kdy by nás 
sterilizovali nebo nám dávali smrtící injekci kvůli našemu výsledku 
v testu IQ. Ale tyto extrémní situace nám dovolují položit si někte-
ré důležité otázky, zejména „Co jsou tato čísla?“ a „Co doopravdy 
vypovídají o naší inteligenci?“ Odpovědí je, že tato čísla naznačují 
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schopnost člověka uspět dobře při zkoušení jistého druhu mate-
matické a verbální argumentace. Jinými slovy, měří určitý druh in-
teligence, nikoli celkovou inteligenci. A jak jsme již poznamenali, 
měřítko se neustále posouvá, jak se v čase zlepšuje populace jako 
celek.

Naše fascinace IQ dobře odpovídá naší fascinaci standardizova-
ným testováním ve školách a spoléháním se na ně. Učitelé ve Spo-
jených státech tráví velkou část každého školního roku tím, že při-
pravují studenty na celostátní testy, na základě jejichž výsledků se 
rozhoduje o všem – od umístění dítěte ve třídách dalšího školního 
roku po objem fi nancování, který škola dostane. Tyto testy samo-
zřejmě neberou žádný ohled na zvláštní dovednosti a potřeby dítě-
te (a školy), přesto však mají ohromný vliv na osud dítěte ve škole.

Standardizovaným testem, který má v současnosti největší vliv 
na akademickou budoucnost dítěte ve Spojených státech, je SAT 
(Scholastic Atitude Test). Je zajímavé, že Carl Brigham, vynálezce 
SAT, byl také eugenik. Vymyslel test pro armádu a je třeba v jeho 
prospěch uvést, že po pěti letech jej zavrhl, stejně jako celou euge-
niku. V té době však už Harvard a jiné prvotřídní univerzity začal 
test používat jako kritérium pro přijetí uchazečů. Po sedm desetile-
tí tento test (nebo podobný test ACT) používá většina amerických 
vysokých škol jako zásadní součást svého přijímacího procesu, ač-
koli některé školy se na něj již začínají spoléhat méně.

SAT je v  mnoha ohledech dobrým příkladem toho, co je na 
standardizovaných testech špatně: měří pouze určitý druh inte-
ligence, dělá to zcela neosobním způsobem, pokouší se utvářet 
obecné předpoklady o studijním potenciálu mimořádně různorodé 
skupiny mládeže stylem „jedna velikost pro všechny“, a nutí stu-
denty středních škol trávit stovky hodin přípravou na test na úkor 
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školního studia nebo věnování se svým zájmům. John Katzman, 
zakladatel časopisu Princeton Review, jej takto sžíravě kritizoval: 
„SAT je špatný, protože nemá nic společného s tím, co se děti učí na 
střední škole. Důsledkem toho vytváří jakési stínové osnovy, které 
neprospívají zájmům ani studentů, ani pedagogů. [...] SAT byl pre-
zentován jako zázračný lék, měl měřit inteligenci, ověřit výsledky 
maturit a  předpovědět výsledky na vysoké škole. Nikdy neuspěl 
v prvních dvou cílech a nijak zvlášť dobře ani v tom třetím.“

Přesto však jsou studenti, jejichž silnou stránkou není typ uva-
žování, který SAT hodnotí, nuceni sahat ke kompromisům ohledně 
své budoucnosti na vysoké škole – jen kvůli tomu, že přijímáme 
tvrzení, že inteligenci lze měřit. Tento názor je všudypřítomný, ne-
jen v akademické sféře. Vzpomínáte si na křivku rozdělení ve tvaru 
Gaussovy křivky, o které jsme mluvili dříve? Získáme ji vždy, když 
se zeptáme lidí, jak jsou inteligentní, jelikož jsme inteligenci defi -
novali příliš úzce. Myslíme si, že na otázku „Jak jste inteligentní?“ 
známe odpověď. Tou správnou odpovědí však je, že otázka sama 
o sobě je chybná.

Jakým způsobem jste inteligentní?
Toto je ta správná otázka. Rozdíl mezi oběma otázkami je obrovský. 
Ta první naznačuje, že existuje jeden konečný způsob, jak měřit in-
teligenci, a že je možné výsledek shrnout do nějakého čísla. Druhá 
otázka naznačuje skutečnost, kterou neuznáváme do té míry, do 
jaké bychom měli – totiž že je mnoho způsobů, jak vyjádřit inte-
ligenci, a že ji není nikdy možné vyjádřit prostřednictvím nějaké 
stupnice.

Podstata inteligence byla vždy předmětem sporů, zvláště mezi 
specialisty, kteří se jí zabývají celý život. Liší se v názoru na to, co to 
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