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Milí čtenáři,

troufám si tvrdit, že ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, nemůže být 
nic stylovějšího než nové číslo Aperitivu, které právě držíte v ru-
kou. Čeká vás, věřím, chytré a přitom zábavné čtení o tom, jak 
různě lze nahlížet obsah slova „STYL“. Lehce jsme styl zařadi-
li do svých slovníků a ani si neuvědomujeme, jak často ho po-
užíváme. Jen tak v řeči, anebo přímo způsobem života. A tak 
někteří z nás toho spoustu udělají „se stylem“. Jiní se oblékají 
ve stylu“, a další si kupují „stylové“ věci. Mnozí chtějí „stylově“ 
bydlet a myslím, že skoro všichni, když už jdeme do restaurace, 
chceme, aby to bylo něco „stylového.“ Pokud ovšem takto vy-
razíme za hranice všednosti, je záhodno před tím navštívit ně-
jakého dobrého „stylistu“, o němž se ví, že má samozřejmě svůj 
vlastní originální „styl“. Jen pozor, aby toho všeho nebylo zase 
příliš, to by nám to pak připadalo tak nějak moc “stylizované“. 
Nicméně, ať tak či onak, je moudré si přiznat, že všichni jsme 
si prošli cestu hledání svého stylu, i když jsme tomu třeba tak 
neříkali. Mnozí jsme v době dospívání hledali svůj vlastní styl 
konverzace s opačným pohlavím. A dnes, o něco let starší, 
ho hledáme zase. Spíše však v běhu, golfu, lyžování… ane-
bo v otázce, jak se propojit se svými staršími dětmi, neboť v je-
jich stylu smskování, aby se jazykovědec vyznal. 
Ale sakrování pro nesrozumitelnost vás  při čtení textů nové-
ho Aperitivu určitě nečeká. Ručím vám za to, že autoři článků je 
tvořili s myšlenkou na vás – čtenáře - a vybrušovali jejich „styl“ 
takřka k dokonalosti. 

Inspirativní čtení celého Aperitivu 
psaného „ve stylu“ Aperty přeje

Oldřich Kvasnička 
jednatel Aperta, s.r.o.,

lektor, konzultant, kouč

OBSAH

Rozhovor: Záchranář a manažer

Agilní pracovní styl aneb to samé není 
TO samé

1 milion dolarů za hodinu práce aneb 
inspirace QB managementem 

Život, to je týmová spolupráce

Rozhovor: Pracovní styl

Jak si dělat dobrou náladu?

Změny v pracovních návycích

Lze být sám sebou/jedinečný 
v korporaci?

Svobodné tryskové mozky

Škola jako odraz zemědělství a armády 
aneb proč čeští žáci nejsou nejlepší?

Dva jiné přístupy ke vzdělání aneb jak 
se studuje v USA na střední

5 tváří home office

Náhlé zpomalení

Prokrastinátorovo každodenní drama

Knižní a filmové tipy

4

6 

8 

10

12

13

14 
 

15 

16 
 

18 
 
 

20 

22

24

25

26

APERITIV/ 3. vydání jaro/léto 2018/ Vychází 3.4.2018/ periodicita 2x ročně/ Vydavatel: 
Aperta, s.r.o., Lužická 1157/30, Liberec 46001/ www.aperta.cz/ Redakce: Věra Růžičková, 
Oldřich Kvasnička, Markéta Holinová/ Foto: archiv Aperta, pixbay.com, Michal Jánoš, 
archiv autorů článků/ Tisk: Irbis Liberec/ Grafika a sazba: Šárka Čivrná/ I přes pečlivé 
zpracování nepřebíráme zodpovědnost za případné chyby.



LUBOMÍR MOLNÁR - ZÁCHRANÁŘ A MANAŽER4

Pracovní a životní příběh Lubomíra Molná-
ra je zosobněním toho, o čem se v sou-
časnosti hodně mluví. Generační výmě-

na v rodinné firmě, radikální změna v kariéře, 
práce, která vás nejenom baví a navíc dává 
smysl. Na tato témata jsme se soustředili v na-
šem rozhovoru.

Poprvé jsme se spolu setkali před lety 
na ZZSLK. Jak dlouho a v jakých rolích jste 
pracoval na záchrance?

Na záchrance, přesněji ZZSLK, jsem pracoval 
v několika rolích: záchranáře, leteckého zá-
chranáře a hlavního záchranáře – majíce 
na starosti nelékařský zdravotnický personál. 
Celkem třináct let.

V čem je pro Vás prostředí záchranky atrak-
tivní?

Pomáhat zachránit – je pro mne to nejvíc, 
co člověk může v životě udělat. Aspoň já to tak 
mám. Situace jsou hodně extrémní. Série, kdy 
se to nepodaří, je velmi demotivující. Pocit 

LUBOMÍR MOLNÁR
ROZHOVOR

opojení, když se to naopak povede. Přirovnal 
bych to k pocitu sportovce, když získá mistrov-
ský titul. 

Jak by se dal charakterizovat styl práce zá-
chranáře?

Pracovní rytmus je dán službami. Obvykle 
jsou tři během týdne, každá v délce dvanác-
ti hodin. Samotný obsah práce během služ-
by je hodně nárazový. Taková brzda a plyn. 

...postup 
a souhra dělají někdy 
rozdíl mezi životem 
a smrtí.

V předstihu několika dnů víte, kdy budete mít 
službu, můžete si i dát požadavky na konkrétní 
dny. Jaký však bude její průběh, je velká nezná-
má. Nejenom, že se špatně plánuje, co budete 
ve službě dělat, ale pořád jste v pohotovost-
ním režimu. A to stojí energii, i když zdánlivě 
není tolik co dělat. A do toho výjezdy.

Co rozhoduje o úspěchu výjezdu?

Velmi důležitá je sehranost záchranáře s řidi-
čem. Rozdíly v kvalitě zásahu jsou především 
v souhře posádky. Proto se v současnosti klade 
velký důraz na tzv. netechnické dovednosti. 
Způsob komunikace i její obsah, postup a sou-
hra dělají někdy rozdíl mezi životem a smrtí. 
Zdravotnické znalosti jsou mnohdy obdobné. 
Nejvíce chyb se dělá v komunikaci.

Co vyžaduje tento styl práce, aby v něm člo-
věk byl dobrý?

Penzum znalostí a dovedností, kterými vás vy-
baví škola a následně praxe, rozvážnost, která je 
více dána geny a výchovou. Důležité je také se 

ZÁCHRANÁŘ A MANAŽER
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Zkušenosti ze zá-
chranky mi dávají 
nadhled.

Cítil jsem, že bych 
měl v životě zkusit 
něco jiného.

správně a rychle rozhodnout. Umět komuniko-
vat s členy týmu i pacienty. Maximálně důležité 
je, je-li to možné, informačně „vytěžit“ pacien-
ta, případně jeho okolí ve prospěch pomoci. 
O dlouhodobé výkonnosti rozhoduje fyzická 
a psychická kondice. Mně k obojímu pomáhá 
sport, oblíbená čtveřice - běh, jízda na kole, 
plavání a lyžování. 

Byla pro Vás práce záchranáře hodně stresová?

Největší stres, a to velmi intenzivní, jsem proží-
val v daném okamžiku, při poskytování pomo-
ci. Když jsme pacienta předali do nemocnice, 
stres ze mne spadl. Takto jsem to měl já, mož-
ná to má někdo jinak.

Jak se dá předejít vyhoření?

Při nástupu na záchranku zažíváte často eu-
forii, máte zvednutou hladinu adrenalinu. Je 
to nové, napínavé, máte moc pomoci. Časem 
dojde k otupění, jako všude jinde. I na zachra-
ňování se dá zvyknout. Stává se, že začínáte 
být alergický na požadavky pacientů, říkáte si: 
Co zase ten pacient chce... Řešením je spor-
tovat, vidět smysl práce a nestačí-li to, zavča-
su odejít. 

Proměňuje se to nějak v čase? Má vliv věk?

U mne s přibývajícím věkem narůstala nutnost 
pravidelnosti a nutnost dobře se vyspat. U 
žen hraje velkou roli, když se jim narodí vlastní 
děti – hůře snášejí případy s dětskými pacienty. 
U mužů si myslím, že to nemá tak dramatický 
vliv. Tím nechci říci, že by se jich takové situace 
nedotýkaly. Jedním z vrcholů je věk kolem tři-
cítky. Máte už kolem sedmi let zkušeností, jste 
v dobré kondici a „ještě jste všechno nezažil.“ 

Proč jste ze záchranky odešel?

Hodně k tomu přispěl už zmíněný nepravidel-
ný režim a absence spánku, což znatelně poci-
ťuji. A také změny v naší rodinné firmě.

Co vám práce na záchrance dala do života?

Byla to dobrá průprava k vedení lidí. Setkal 
jsem se s širokou škálou osobností, se vše-

Mgr. Michal Knězů Mrvka, MBA
jednatel Aperta, s.r.o., lektor, konzultant, kouč

Obdivuji lidi, kteří jsou úspěšní ve vícero činnos-
tech.

mi jsem musel vycházet. Vytrénovala mne 
v rychlém rozhodování, za které nesete odpo-
vědnost. Umění se v dané chvíli soustředit.

A pak jste v roce 2014 udělal změnu. Jste teď 
v roli jediného výkonného jednatele ve firmě 
Washtec Cz, která se zabývá mycími systémy, 
především pro automobily. Firmu založil Váš 
tatínek. Co je obsahem Vaší práce?

Jsem jednatelem se vztahem k obchodu. Mám 
na starosti strategii firmy Washtec Cz a s tím 
související zásadní rozhodnutí. Řídím obchod 
a jsem v kontaktu s centrálou v Německu. Fir-
ma sídlí v Praze a má zákazníky po celé České 
republice. Žiji s rodinou v Liberci. Dost cestu-
ji a také, podobně jako na záchrance, spolu-
pracuji se sehraným týmem zkušených lidí. 
Moji pravou rukou a pevným bodem v Praze 
je pan Martin Marván, jež se stará o provozní 
věci, dokumentaci atd. Díky tomu mám hodně 
plovoucí pracovní dobu. Oproti záchrance je 
to kontrastní rozdíl v pojetí pracovního času. 
Nyní si práci téměř na 100% mohu organizovat 
podle sebe. 

pracovně–právních věcí. Držím si větší odstup 
v pracovních vztazích a jsem i obchodně agre-
sivnější. Mám také rád nové technologie, které 
do firmy zavádím. 

Byl byste jiný, kdybyste se teď vrátil na zá-
chranku po zkušenosti s prací ve Washtecu?

Asi ne. Jsem rád za pořadí pracovních zkuše-
ností tak, jak proběhlo. Práce v terénu mi hod-
ně dala a ve Washtecu z toho těžím. I ve firmě 
zažívám stres, ale je jiný. Takový více plíživý. 
Prohrát zakázku, na které vám hodně záleže-
lo, je úplně něco jiného, než když někdo může 
umřít. Zkušenosti ze záchranky mi dávají nad-
hled. A také mám na rozhodování mnohem 
více času a mohu si ho i sám prodloužit. Na zá-
chrance jsou to vteřiny a minuty, v obchodní 
pozici jde o dny a týdny.

Navazujete na práci tatínka. O rodinných fir-
mách se dnes hodně hovoří. Je Váš styl práce 
podobný, jiný? A v čem?

Před čtyřmi roky se potkalo několik věcí. Cítil 
jsem, že bych měl v životě zkusit něco jiné-
ho, tatínek si chtěl užívat důchodu a nebýt 
v každodennosti zapojen do řízení Washtecu. 
Dobře to do sebe zapadalo. Táta dělá takové-
to změny radikálně, takže mi firmu předal, se 
zaměstnanci se rozloučil a od této chvíle pře-
stal do firmy jakkoliv zasahovat. Bylo na nás, 
abychom všichni proměnu zvládli. A změ-
na to byla nejenom pro mne, ale i pro zaměst-
nance a obchodní partnery.
Pokud jde o styl práce, řekl bych, že jsem ve 
srovnání s tátou v některých věcech důsled-
nější, což se projevuje i ve větším sjednocování 

Jak se mění Váš pracovní styl v čase? Řekl 
byste, že se v něčem posouvá Váš manažer-
ský rukopis?

Ano, z černo/bílého pojetí dobře/špatně, 
hodný/zlý vidím odstíny. Hledám širší a hlubší 
souvislosti, více přemýšlím o strategických roz-
hodnutích. Je to znát i na mém jednání se za-
městnanci. S přibývajícím věkem a zkušenost-
mi se mi zdá, že je svět složitější. A také mi více 
záleží na vnitřním pocitu, že jsem udělal dobrá 
rozhodnutí. Pro moji psychiku je to důležité. 
Dnes nelituji svých rozhodnutí, což se mi dříve 
stávalo, a díky tomu se cítím lépe. 

Foto archiv Lubomír Molnár



Mou prací je měnit lidi. Říkám 
to bez obalu a popravdě. Firmy 
si mě najímají jako lektora, kouče 

a konzultanta proto, abych jim pomohl do-
sáhnout u lidí změn. Základními formami, 
v nichž pracuji, je pak trénink, koučink, po-
zorování přímo na pracovišti, případně moti-
vační přednáška. Metod a technik používám 
nepočítaně. 

Na některých personálních útvarech mají jas-
no a říkají: „Tohle přesně chceme.“ A pak je 
zajímá moje zpětná vazba. Na jiných se ptají 
předem: „Co jste viděl, co jste poznal jinde? 
Jakou jste udělal za dobu své práce zkuše-
nost, kterou my udělat nemůžeme? A jak 
jste ji přetvořil do svého know-how?“ Přistihl 
jsem se, že v obou případech poslední tři roky 
v podstatě odpovídám to samé: „Máte pro-
blém. Vaši řídící pracovníci, ale i řadoví za-
městnanci mají špatné (nebo žádné) pracovní 
styly.“ To, jak pracují se sebou samými, s lid-

AGILNÍ PRACOVNÍ STYL 
ANEB to SAMÉ NENÍ TO SAMÉ

...zásadním 
způsobem měníme 
pravidla pracování...

mi, které mají vést, a prostředky, které mají 
organizovat a přetvářet do firemního bo-
hatství, neodpovídá dnešní době. Myslí si, 
že jsou ve vlaku, který ovládají, ale to je jen 
iluze. Ten vlak se řítí krajinou a většina stěží 
stíhá vnímat, kdo ve vlaku sedí s nimi. Někte-
ří k tomu zvládnou postřehnout, že se mění 
i to za okny, ale moc tomu nerozumí. A bohu-
žel mnozí vyloženě tahají za záchrannou brz-
du. A navíc, ani o tom nevědí. 

Agilní pracovní styl, tak jak ho vnímám, není 
něco, co lze osekat do nějakých 4 až 7 stylů 
školených stále dokola na leadershipu. Je 
to mnohem víc. 

Pracovní styly, které dnes potřebujeme, ne-
jsou ty, které vzniknou samovolně, tak nějak 
jak nás život naučil, nebo přirozeně, tak ně-
jak jací jsme. Dnes firmy potřebují lidi, co je 
vymyslí (postaví si je) a pak realizují. A lidé 
(zaměstnanci) potřebují takové firmy, které 

jim to umožní, ba co víc, které to na nich vyža-
dují. Toto pokládám za úplnou revoluci v po-
jímání řízení práce. Proč takové pracovní styly 
potřebujeme? Uvedu sedm důvodů, ale je 
jich víc. 

1.  Protože velká množina nových zaměst-
nanců – mileniálů má málo (nebo vů-
bec) vytvořených pracovních návyků 
či návyků podporujících výkon a výsled-
ky. (Například návyky spolupracovat tvá-
ří v tvář a trpělivě dlouho něco budovat 
a tvořit bez okamžitých výsledků.) 

2.  Protože se zrychluje dynamika odchodů 
a příchodů do jednotlivých týmů.

3.  Protože zásadním způsobem měníme 
pravidla pracování (home office, půl 
úvazky, pracovní stoly a židle podle ob-
jednávkového systému…).

4.  Protože maskulinnímu a jednokulturo-
vému managementu zvoní umíráček.

5.  Protože jsme stále na pří-
jmu nebo on-line, a to zásadně mění 
způsoby komunikace a spolupráce.

6. Protože máme nepřeberně možností, 

Vymezení: 

Agilní pracovní styl je zcela unikátní 
individualizovaný, a přitom do kontex-
tu firemní kultury a aktuálních potřeb 
týmu zasazený, způsob každodenní-
ho VĚDOMÉHO řízení sebe (jsem-li za-
městnanec) plus řízení druhých (jsem-
-li manažer). 

HODNOTY
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...do pracovního 
stylu patří čas, 
v němž koncen-
trovaně přemýš-
lím o tom, jak 
pracuji a řeším to.

moc toho chceme a neumíme si v tom 
udělat jasno. 

7. Protože vzdělávací školské systémy 
vlají na chvostu velmi rychlého peloto-
nu společenských změn. Ztratily své vý-
sadní postavení ovlivňovat budoucnost 
společnosti výchovou a vzděláním svých 
studentů.

Jak agilní manažerský pracovní styl postavit 
aneb čtyři zásadní otázky

Většina programů pro leadery začíná tradičně 
tématem „Osobnost manažera“. Domnívám 
se, že tento způsob je značně zastaralý a ne-
nosný, i když zní lákavě, a tak nějak logicky. 
Je to ale chyba. Manažerem se málokdo rodí. 
Manažerem se stáváme děláním manažerské 
práce. A to především se svým týmem. Tým 
je rozhodujícím činitelem. Od něho se musí 
začít. Ovšem ne nácvikem týmové práce 
spolu s testem týmových rolí, ale analytic-
kými otázkami mířícími do sociálně-psycho-
logické hloubky reality a budoucnosti týmu. 
Jejich zodpovězení pak končí zcela zásadní 
dvojotázkou, jež si manažer týmu musí polo-
žit: 

1. Co ode mne můj tým potřebuje? A ja-
kým se mám stát manažerem, aby můj 
tým mohl 100% pracovat? A takto je 
potřeba se zeptat ještě třikrát!

2. Co ode mne moje firma potřebuje? 
A jakým se mám stát manažerem, aby 
firma mohla růst a měla budoucnost? 

3. Co ode mne vyžaduje povaha práce, 
která můj tým živí? A jakým se mám 
stát manažerem, aby ji tým zvládal 
a měnil?

4. A co od sebe já sám potřebuji? Jakým 
se mám stát člověkem, abych v tom 
všem byl uvěřitelný a abych dobře zvlá-
dal nároky své práce? 

Odpovědi (a nejsou vůbec jednoduché) 
pak vyformují jedinečný pracovní styl. Když 
takto pracuji s manažery, jedná se více 
o workshop s prvky koučování, než trénink. 
Opíráme se s účastníky o data, která před spo-
lečným setkáním sesbíráme díky našemu do-
tazníku vyvinutému speciálně pro tyto účely. 

Věřte mi, je to docela dřina, ale každý ma-
nažer si odnáší z takového setkání svou jas-
ně zadefinovanou roli a úkoly, na nichž musí 
zapracovat. A vědomí, že vše plyne a že jed-
na změna v jakékoliv jedné části systému, se 
musí vždy dotknout i jeho samého. I on se 
musí rychle měnit, aby vše fungovalo. Osob-
nost manažera a vše, co ji tvoří, jsou samo-
zřejmě také důležité, nicméně tento přístup 
silně tlačí na to, aby s nimi manažer pracoval 
a snažil se je měnit. 

Schéma, samozřejmě více celé filosofie, než 
procesu, je zobrazeno na předchozí straně.  
Je na něm patrné, že podstatnými vstupy 
do tvorby Agilního Pracovního Manažerské-
ho Stylu je pětice důležitých oblastí, které 
jsou definovány čtyřmi zásadními tématy. 
Z povahy článku podtrhnu jen ty, okolo té-
matu HODNOTY, které považuji za zásadní. 
Uvádím je s anglickými ekvivalenty, aby lépe 
vyznělo, co vše se jimi myslí. 

Mgr. Oldřich Kvasnička
jednatel Aperta, s.r.o., lektor, kouč soft skills

Účastníci mých školení i zaměstnanci naší spo-
lečnosti mě neustále inspirují k vymýšlení no-
vých postupů. Všechno hned zkouším na sobě. 
Tím pádem je můj pracovní  život všechno, jen 
ne nudný. A to je mimo jiné i dobrá prevence 
proti duševnímu krnění. 

PŘIPRAVENOST
READINESS

• Pohotovost
• Ochota
• Obratnost

PŘÍMOČAROST
DIRECTNESS

• Otevřenost
• Upřímnost

PLNOST
RICHNESS

• Bohatství
• Úrodnost
• Bujnost
• Nádhera

POZORNOST
THOUGHTFULNESS

• Ohleduplnost
• Hloubavost
• Taktnost

zajímavé, že se dostavuje u jednotli-
vých účastníků v různých momentech 
workshopu. Nicméně poté už jejich pře-
mýšlení o svém pracovním stylu vypadá 
úplně jinak.)

•  AHA moment, že uvnitř týmu existu-
je týmová dynamika, která významně 
ovlivňuje výkon. 

•  AHA moment, že většina manažerů má 
opravdu, ale opravdu špatný time ma-
nagement, resp. že vlastně ve světle 
dnešní „posttimové doby“ vůbec neví, 
co to efektivní řízení času znamená. 

•  AHA moment, že manažer by měl být 
aktivním hybatelem změn týkající se ne-
jen procesu práce, ale především samot-
né její povahy. 

•  AHA moment, že do pracovního sty-
lu patří čas, v němž koncentrovaně 
přemýšlím o tom, jak pracuji a řeším to. 
(Prosím nezaměňovat s přemýšlením 
o tom, jak vyřeším aktuální problém.)

A určitě ne poslední AHA moment, kterým 
ale teď mohu celý článek uzavřít, je jejich 
poznání, že i oni jako leadeři by měli podob-
ně vypracovat se svými podřízenými jejich 
Osobní Pracovní Styl, který povede k týmové 
agilitě. Opravdu jim umožnit nalézt cestu, jak 
pracovat efektivněji a pomoci jim, aby se nau-
čili sami objevovat smysl práce, kterou dělají. 

Při workshopech tvorby APMS se vyplácí 
pracovat ve skupince okolo 6 – 10 lidí. Může 
to znít paradoxně, vždyť se jedná o individuál-
ní styl, nicméně účastníci si vzájemně pomá-
hají. Vznikne tvůrčí prostředí, v němž pak lze 
objevit pro sebe i kolegy nové přístupy i mož-
nosti. Pro zajímavost uvedu některé AHA mo-
menty z našich seminářů: 

•  AHA moment, že leader není ten, 
kdo vede, ale ten, kdo umožňuje. (Na-
zývám ho uvolňujícím a zásadním. Je 
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Slavný tým amerického fotbalu Green 
Bay Packers rozehrál v roce 2017 no-
vou sezonu skvěle. Ještě v pátém 

kole porazili jednoho z favoritů ligy, tým 
Dallas Cowboys, a pomalu se začali těšit 
na play-off. Vždyť celá sezona NFL, tedy Ná-
rodní fotbalové ligy, je tak náročná, že má 
jen šestnáct zápasů. A letos možná postoupí 
Packers až do nejsledovanějšího finále Se-
verní Ameriky, uctívaného Super bowlu.
Na začátku šestého zápasu ale kapi-
tána týmu, quarterbacka (QB) Aaro-
na Rodgerse, těsně po odhozu míče sráží 
obrovitý obránce soupeře. Už v okamži-
ku dopadu na zem Aaron věděl, že je ko-
nec. Konec pro něj. Konec pro celý tým. Se 
sezonou je amen! Praskla mu klíční kost. 
Tak počkat! V týmu je téměř padesát 
hráčů. Obránci a útočníci Packers patří 
na svých postech ke špičce ligy. To půjde! 
Ne, nepůjde. Zapomeňte. Tým prohrál 
s náhradním QB zápas 10:23. Přišla série 
proher a Packers do play-off vůbec nepo-

stoupili. 
Náš fotbal, hokej, házená, dokonce i před-
chůdce amerického fotbalu – evropské 
rugby, jsou týmové sporty, kde jednotliví 
hráči jsou podobně důležití. V americkém 
fotbale to neplatí. Tým NFL má na hřiš-
ti deset hráčů plus jedenáctého quarter-
backa. Ten je mozkem hry, vůdcem týmu, 
klíčovým hráčem. Míč při každé akci jde 
nejprve do jeho rukou a jeho hra pak 
rozhoduje, zda se tým dokáže posouvat 
po hřišti vpřed. 

1. QB je 100% zodpovědný za výsledek 
Má kompetenci a poslední slo-
vo při výběru herní kombinace k pře-
konání soupeřovy obrany. Když akce 
nevyjde, tak nemůže říct, to jsme 
rozhodli tak nějak všichni. Majitel, 
generální manažer i trenér, fanouš-
ci, ti všichni očekávají úspěšnou hru. 
Konečné skóre se rodí ze společné-
ho úsilí celého týmu, ale tíhu rozhod-

1 MILION DOLARŮ ZA HODINU 
PRÁCE ANEB INSPIRACE QB 
MANAGEMENTEM 

nutí na hřišti nese jediný muž, QB.  
Umíme jako QB udělat sami rozhod-
nutí a nést si bez výmluv za něho zod-
povědnost?

2. QB vede tým vpřed postupnými ak-
cemi
Výběrem nacvičených akcí musí za-
jistit, že tým s míčem přejde celé 
hřiště dlouhé 120 yardů a tím skó-
ruje. Tým musí s míčem překonat 
vždy minimálně vzdálenost 10 yardů 
na čtyři pokusy. Pokud nepostou-
pí vpřed, tak útok končí, nahrazuje 
ho obrana a šanci dostává soupeř.  
Máme jako QB plán včetně promyšle-
ných jednotlivých fází, jak dosáhnete 
stanoveného cíle? Nebo máme jen 
dokonale vySMARTovaný cíl?

3. QB před každou akcí vyhodnocuje 
informace
Ty základní, tedy kolik yardů je potře-



1 MILION DOLARŮ ZA HODINU PRÁCE ANEB INSPIRACE QB MANAGEMENTEM 9

Petr Kouřil
manažer ve společnosti Kooperativa pojišťov-
na, a.s., Vienna Insurance Group

Pracuji 25 let pro jedinou společnost. Více než 
10 let jsem se odborně specializoval na po-
suzování majetkových škod. Jsem veteránem 
obou ničivých povodní 1997 a 2002. Jako ma-
nažer jsem vedl nejdříve tým likvidátorů poj. 
událostí a později převzal obchodní vedení 
pobočky. Jsem dlouholetým zlínským regio-
nálním ředitelem, odkud jsem přešel do br-
něnského vedení Kooperativy. Zaměřuji se 
na řízení interní obchodní sítě, rozvoj poboček 
a podporu manažerů k naplňování jejich vizí, 
strategií a cílů.

ba s míčem překonat a kolik času zbý-
vá na rozehrání. Ty herní, tedy 
jaké spoluhráče může v následující 
akci využít a jaké obránce má na hři-
šti soupeř. Podle aktuálního skó-
re vybírá, zda půjde tým pro kratší 
vzdálenost s vyšší nadějí na úspěch, 
nebo bude riskovat delší přihrávku. 
Když vedete, můžete běhat hodně 
s míčem po zemi s menším rizikem 
jeho ztráty. Když neplníte plán postu-
pu, prohráváte, tak nezbývá než ris-
kovat dlouhé hody míčem vzduchem. 
Na place prohráváme de facto jen 
ze dvou důvodů: buď je lepší soupeř, 
nebo špatně čteme hru a děláme 
chybná rozhodnutí. A soupeř je lepší 
proto, že my jsme horší. Je to prostě 
na nás. Vždycky. 

4. QB před každou akcí sděluje týmu cíl 
a způsob jeho dosažení
Na začátku každé hry svolá tým 
do huddlu, tj. klubka kolem sebe. 
Oznamuje, kterou z nacvičených kom-
binací budou hrát. Každý ví, kdo bude 
blokovat obránce soupeře, kdo kam 
poběží, na koho a do kterého mís-
ta přesně půjde přihrávka. Nediskutu-
je se. Pokud má někdo k výběru akce 
výhrady, tak i pro největší hvězdy 
týmu expresivně vyjádřeno platí: „Já 
jsem QB a ty budeš držet hubu“. Pou-
ze v případě, že každý splní na 100% 
svůj úkol, tak je dosaženo cíle. Ka-
ždé zaváhání jednotlivce naopak 
znamená neúspěch akce týmu. 
Pomohlo by vašemu týmu pravidelné 
krátké ranní setkání? Jen rychlé ko-
lečko, kdo – co dnes?

5. QB pracuje s časem 
Na zahájení akce má QB max. čtyřicet 
sekund od skončení předchozí hry. 
Pokud není tým perfektně na akci při-
praven, je lepší si vzít timeout. Těch je 
ale jen několik za zápas, který celý trvá 
šedesát minut. Někdy musí QB kvů-
li agresivnímu postavení obrany ještě 
těsně před rozehrávkou změnit ozná-
menou hru. V tom případě musí vy-
užít předem nacvičená gesta, posun-
kovou řeč nebo jednoduchý pokřik.  
Není časový limit skvělým lékem 
na rozhodovací paralýzu? Ať žije ak-
ceschopnost!

6. QB přihrává spoluhráčům
QB neskóruje, body sbírají spoluhráči. 
QB ovlivňuje hru rozehranou na ro-
bustní specialisty pro běh s míčem, 
nebo hodem míče na vytáhlé specialis-
ty pro zachycení přihrávek vzduchem. 
Není jeho rolí běhat přes stopadesá-
tikilové obránce s míčem sám. Pokud 
boduje přímo QB, tak výjimečně. Ris-
kuje zranění. Náhradní QB nikdy není 

sehrán s týmem tak, jako jeho ka-
pitán. Pokud se QB vůbec nepodaří 
rozehrát, je složen obránci a tým 
se posouvá zpět na místo skládky. 
Pomohlo by nám v delegování, kdyby 
při každém „nejlíp to udělám sám“ 
přišel jako na hřišti strašný náraz?  

7. QB je nejčastěji sražený hráč
QB je srážen často bez ohledu na to, 
zda hraje dobře, nebo špatně. Je 
cílem číslo 1 pro obranu soupeře, 
která se snaží každou akcí překonat 
ochrannou hráz jeho spoluhráčů, 
a složit ho ještě těsně před přihráv-
kou. QB často přihrává až těsně před 
nárazem obránce, aby jeho útoční-
ci měli co nejdelší čas na běh vpřed. 
Pro úspěch týmu potřebujete vydr-
žet i něco, co bolí a neděláte to rádi.  

celou sezonu. Pokud je QB neroz-
hodný, bez kuráže, tak nemá respekt 
týmu. Nikdo se neobětuje pro sla-
bého, alibisticky hrajícího kapitána. 
Důvěra v QB vzniká před sezonou, 
kde QB tvrdě pracuje celou přípra-
vu s týmem. Často je ráno první 
v posilovně, pak maká na hřiš-
ti na dokonalém sehrání se spoluhrá-
či a večer studuje herní kombinace.  
V americkém fotbale se oceňuje těžká 
práce a disciplína. Čím více v přípravě 
pracujete, tím těžší je se pak v zápa-
sech vzdát.

Jsme mikromanažeři okamžiků, nebo jako  
QB rozebíráme hru, přemýšlíme o strate-
gii vítězství, pracujeme s daty, jsme s tý-
mem, jsme vzorem disciplíny? Možná jsme 
si až příliš zvykli na průměr, jsme mistři stře-

Jak hodně jsme jako manažeři ochot-
ni vystavit se nárazům odjinud, ručit 
doslova sebou samými za úspěch dru-
hých?

8. QB vede tým k vítězství
Nejobdivovanější trenér v histo-
rii NFL, Vince Lombardi, řekl: „Vítězit je 
zvyk. A prohrávat taky“. A i když se ne-
vyhrává, tak v NFL platí, že pokud není 
vítězství všechno, tak úsilí o něj ano. 
Lombardi věřil, že nejlepším okamži-
kem každého člověka, jeho největším 
naplněním, je právě ten okamžik, kdy 
pro dobrou věc leží zcela vyčerpán 
na bitevním poli – jako vítěz. Bojištěm 
pro jeho hráče bylo fotbalové hřiště.  
Nejsou naše firmy a pracoviště taky 
imaginárním fotbalovým hřištěm?  
Na jakém postu hrajeme? A nenechá-
vají nás naše zvyky jen sedět na stří-
dačce? 

9. QB je vůdce týmu a vzor
Ani ten nejlepší tým se slabým QB 
není schopen uspět. Náhoda či štěs-
tí může zafungovat jednu, dvě akce, 
ale nikdy celé utkání. A už vůbec ne 

du. Často nám stačí vědomí, že dřeme, jsme 
nejdéle na pracovišti, vstáváme dříve, aby-
chom vyřídili maily. Ale je to efektivní prá-
ce?  QB pracuje – na sobě, na sehrání sebe s 
týmem a na sehrání týmu samotného. Kam 
vlastně jde naše manažerská energie?
Doporučuji, podívejte se někdy na ame-
rický fotbal.
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Představa, že 
si koupíte kolo-
běžku a postavíte 
se na start závo-
du, je možná, ale 
váš výkon podle 
toho bude vypadat.

ŽIVOT, TO JE
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Mnoho z nás prožívá život v sepa-
raci od druhých a hledání si své 
vlastní cesty. Jsem původně běžec 

na lyžích, později profesionální závodník 
v koloběhu – kickbikingu, ve kterém jsem 
získal i titul Mistra světa. Jako fyzioterapeut 
jsem spolupracoval s mnoha sportovci, týmy 
i reprezentacemi různých tzv. individuálních 
sportů. Jednou z těchto sportovkyň je i má 
dcera, která reprezentovala Českou republi-
ku v biatlonu na olympijských hrách, Jessi-
ca Jislová.

Lidi často mate název individuální sport. Žád-
ný z těchto sportů nelze na vrcholové úrov-
ni provozovat individuálně. Každý sportovec 
potřebuje poměrně velké zázemí k tomu, 
aby mohl dosahovat špičkových výkonů. 
Cestování, regenerace, finanční zabezpeče-
ní, lékařské zabezpečení, výstroj a výzbroj, 
stravování, jednání se sportovními svazy 
a organizátory, doprava a samozřejmě také 
trénování, komunikace s médii, to vše sto-
jí čas, energii a úsilí. Více než osm let úzce 
spolupracuji také s Evou Nývltovou – Vrab-
covou, skvělou českou běžkyní na lyžích 
a v současné době také maratonskou běž-
kyní. Na mou radu si začala postupně budo-
vat svůj vlastní realizační tým. A myslím si, 
že to byl, kromě její nesporné pracovitosti, 
houževnatosti, ochoty naslouchat a také ta-
lentu a fyzických předpokladů, jeden z klíčo-
vých okamžiků její kariéry.

Speciálně v běžeckém lyžování jste jako zá-
vodník plně závislý na servisu lyží a jejich 

přípravě na závod. Vrcholoví závodníci vozí 
až čtyřicet párů lyží, ze kterých se před vlast-
ním závodem vyberou podle povětrnostních 
podmínek ty nejvhodnější, a ty se pak chys-
tají na vlastní závod. Všechny se naparafínují 
a potom se testuje skluznost. Při závodech 
klasickou technikou pak navíc servismani tes-
tují ještě na zkušebních párech lyží stoupací 
vosky. Celá příprava začíná již den před závo-
dem. Samotný den závodu začíná pro servisní 
tým někdy i ve čtyři hodiny ráno. Občas se 
stane, že se sněhové podmínky změní ještě 
těsně před startem. Pak jde celá předchozí 
příprava vniveč a je nutno provést celý pro-
ces znovu, a to velmi rychle. Skluznost a stou-
pavost lyží přitom zásadně ovlivňují výkon zá-
vodníka a mohou rozhodovat o medailovém 
umístění, nebo prohře. To jsme s Evou zaži-
li třeba na MS v lyžování ve Falunu ve Švédsku. 
Tam například norský tým běžeckého lyžování 
skoupil u lyžařsky slabých zemí servismanská 
čísla. Přijel se servisním kamionem úžasných 
rozměrů a na trati se pohybovalo někdy i více 
než třicet (!) servismanů testujících lyže. Čes-
ký tým měl oproti tomu pro servis k dispozi-
ci pouze šest servisních čísel.

Ale to není samozřejmě kompletní práce 
servisu na trati. Po celé trati se během zá-
vodu pohybují asistenti trenéra s vysílačka-
mi. Hlásí mezičasy jak závodníkovi, tak tre-
nérům, a popřípadě korigují mázu pro další 
startující. Většinou s sebou mají i náhradní 
hole, aby je mohli závodníkovi nabídnout 
při ztrátě nebo zlomení.

Práce fyzioterapeuta u profesionálního zá-
vodníka znamená být se závodníkem až 
do startu. A to pro případ, že by se při roz-
cvičování zjistil nějaký drobný problém, který 
by bylo možné ještě před vyběhnutím na trať 
eliminovat. Například na Tour de Ski začína-
la regenerace okamžitě po dojetí, před další 
etapou, přičemž fyzioterapeut zároveň koor-
dinoval a připravoval občerstvení pro závod-
níky na trati. Takže moc volného času na sle-
dování závodů nezbývalo.

U biatlonu situaci zjednodušuje jízda vol-
nou technikou. Naopak ale komplikuje střel-
ba, kde je třeba závodníkovi dodat informace 
včas před dojetím na střelnici, protože v tzv. 
„zóně ticha“ není dovoleno poskytovat závod-

Richard Jisl nejlépe 
regeneruje v terénu 
na koloběžce.
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I odborníci 
v automotive, 
kteří rozumí výrobě 
aut, potřebují 
odborníky.

Je to velmi zábavný 
způsob práce – 
spolu – pracovat.

Mgr. Richard Jisl
fyzioterapeut, lektor Shiatsu, Pangushengong, 
ředitel firmy Healthy Life

níkovi žádné informace ani povzbuzování. 

Dokonce i amatérský sport jako je kickbiking 
vyžaduje centrování a vyplétání kol, seřizo-
vání brzd, občerstvování na trati a regene-
rační servis. Představa, že si koupíte koloběž-
ku a postavíte se na start závodu, je možná, 
ale váš výkon podle toho bude vypadat. 
I tady se testuje, ladí, soustředí, analyzuje 
a pak se teprve podávají výkony. Dá se tedy 
vlastně mluvit o „individuálním sportu“?

Z mého pohledu fyzioterapeuta, vystudova-
ného metodika sportu, instruktora, závod-
níka a otce biatlonové olympioničky, vidím 
jasné paralely s prací terapeuta manažerů, 
podnikatelů i majitelů firem. Naše firma He-
althy Life dokonce zajišťuje terapeutické 
služby pro celé firmy. Učíme zaměstnance 
chápat své zdraví jako velmi důležitou polož-
ku jejich úspěchu. I odborníci v automotive, 
kteří rozumí výrobě aut, potřebují odborní-
ky. Odborníky, kteří by jim pomohli udržet 
jejich zdraví, aby svou specializaci mohli po-
užívat bez fyzického omezení. 

Přestože moje práce vypadá jako práce jed-
notlivce, jeden pacient přijde k jednomu te-
rapeutovi, za mnou stojí celý tým. Bez něj 
bych nebyl schopen pracovat v plném roz-
sahu toho, co nabízíme. Rehabilitace, re-
generace, tréninkové plány pro budování 
a zlepšování kondice, pitný režim, stravo-
vání, příprava kempů na lyžích i běžeckých 
během letní sezóny, to vše vyžaduje sehraný 
tým lidí. Lidí, které jejich práce baví, jsou z ní 
nadšení a zároveň si i navzájem pomáhají. 

Je to nekončící proces učení se. Navzá-
jem komunikovat a hledat způsoby, jak 
co nejlépe vyjádřit to, co je nutné v dané 
chvíli vykonat. Jak navázat jednotlivé 
činnosti, jak plánovat, jak vysvětlovat 
naši práci klientům. Přicházíme totiž vel-
mi často s novými způsoby řešení zdravot-
ních obtíží našich klientů. Oni často nezna-
jí historii a výsledky toho, co používáme ke 
zlepšení jejich zdraví. Tak například znáte 
Čchi-kung? Je to čínská zdravotní meto-
da, která pomocí nezvyklých, ale někdy 

velmi jednoduchých a velmi účinných fy-
zických i duševních cvičení, znovu navrací 
tělo do harmonického stavu. Trvalo nám 
nějakou dobu, než naši spolupracovní-
ci poznali, že se jim vyplatí investovat pat-
náct minut denně do cvičení zvláštní sesta-
vy Čchi-kungu nazývané Pangu Shengong. 
Nyní je cítit zlepšení harmonie i zdravot-
ního stavu mezi těmi, kteří ji pravidelně 
cvičí. Stejně jsme zavedli „zelený den“ 
v týdnu, kdy odebíráme raw stravu od fir-
my Bistraweg. Další den v týdnu si čistíme 
těla a trávicí trakty zanesené průmyslově 
zpracovávanou stravou a jíme opravdu čis-
tou a zdravou stravu. I díky tomu máme 
několik kolegů, klientů i kamarádů, kteří 
se vrátili ke své hmotnosti z mladých let. 
Ti nás pak z radosti nad výsledkem dál 
a rádi v naší činnosti podporují. Je to vel-
mi zábavný způsob práce – spolu – pra-
covat. Děláme to, co nás baví, a hledáme 
věci, které budou bavit i ty druhé. 

A stále se snažíme budovat náš tým. Ve 
sportovním životě je tým velmi proměnli-
vý, neboť životnost vrcholového sportovce 
je až na výjimky poměrně krátká. Ve svém 
životě jsem pochopil, že každý potřebuje-
me kolem sebe lidi, na které se můžeme 
obrátit, když jsme v obtížích. A stejné je 
to v pracovní oblasti. Jako bychom přitaho-
vali k sobě podobné lidi podle toho, jak se 
chováme, jak smýšlíme a jací ve skutečnos-
ti uvnitř jsme. Musím říci, že lidé, se kte-
rými nyní pracuji (nejen spolupracovníci, 
ale i klienti), jsou pro mne velkou a úžas-
nou inspirací. Trvalo mi dlouho, než jsem 
si uvědomil, že je všechny potřebuji k ži-
votu, abych byl šťastný. Teprve pak jsem 
byl schopen přeprogramovat svou mysl 
tak, aby ti, které ve svém životě potkávám, 
byli pro mne velkým obohacením a zpest-

řením. A aby se většina z nich stala součás-
tí mého života a tím i mého týmu. Nyní se 
na ně dívám jinýma očima. Jsou to všech-
no členové mého realizačního týmu – kli-
enti, spolupracovníci, naši trenéři, děvča-
ta v „Rawčku“, kam chodím mlsat zdravé 
dezerty, účetní, IT servis, ubytovatelé 
na našich kempech, řidiči… A samozřejmě 
spousta dalších lidí. Možná, pokud se ně-
kdy setkáme, budu se při každém setkání 
s vámi těšit na to, jakým způsobem oboha-
tí týmová spolupráce naše životy…

Richard Jisl a Eva 
Nývltová Vrabcová.

Foto archiv autora
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TOMÁŠ ZAPADLO 
FINANČNÍ ŘEDITEL GRUPO ANTOLIN BOHEMIA A.S. 

na patnáct minut vypnout. Ať to je přečtením 
zajímavého článku v novinách, na interne-
tu nebo jen krátkou konverzací s kolegy o pro-
žitém víkendu, dovolených, rodině nebo dě-
tech. Jet pořád na 100% pracovně není vůbec 
jednoduché a hodně to vysiluje. Myslím, že 
člověk dokáže víc, když na chvilku nechá or-
ganismus zaměřit se na jinou oblast. Ideální 
pro zefektivnění práce, a tedy v mém případě 
zejména psychické odolnosti, je nárůst fyzic-
ké námahy. U mě funguje jako dokonalý relax 
právě sport. Je sice až po práci, ale jdete domů 
a hlavně druhý den do práce s čistou hlavou. 
Takže pomůcky jsou lyže, kolo nebo míč.

Kdybyste měl porovnat Váš pracovní styl 
v práci a doma. V čem jsou jiné? V čem stej-
né? Máte stejné nasazení v obou? 

Doma se snažím více odpočívat, i když kvůli zá-
jmu o sport, ale také zahradničení, se doká-
žu také doma pořádně vydat ze sil. Obecně by 
měl ale domov působit jako oáza klidu, což ne-
funguje vždy na 100%. Velké nasazení doma to-
tiž nedodá tělu tolik důležitý odpočinek. 

Ještě mě zajímá, abyste si udržel svůj prefero-
vaný styl, kolik potřebujete mít na blízku lidí? 

Čtyři a jejich správné rozdělení mezi účtárnu a con-
trolling. To jsou ti nejdůležitější ve firmě. Bez nich 
by moje nasazení bylo k ničemu, protože od nich 
čerpám všechny podklady pro správné řízení fi-
nančního oddělení. V posledních letech máme vý-
borného generálního ředitele, tak si dovolím zvýšit 
požadavek na nejdůležitější kolegy na pět.

Michaela Sůvová
Key Account Manager, Aperta, s.r.o.

V Apertě se zaměřuji na získávání nových klientů 
a reprezentaci firmy. Život mi naplňuje hlavně 
rodina, sport, podpora handicapovaných for-
mou sportovních projektů a mým krédem je Fair 
play. Mám ráda nové výzvy a můj pracovní styl se 
vyznačuje kreativitou a systematičností.

Jak šetříte čas pro energii na zítra? 

Čtením knih, i když teď mnohem více peču-
ji o dceru. Má teprve sedm měsíců. Dokonale 
mě dokáže odreagovat od všedních starostí, 
člověk rychle na všechno ostatní zapomene.

Jaký rytmus v práci Vám vyhovuje? V jakém 
rytmu jedete Vy? 

Pravidelný. Dávám důraz na nejvyšší výkon 
mezi osmou a desátou hodinou. Následně 
si trochu odpočinu na poradách nebo pozděj-
ším obědě. A odpolední hlavní náplň pokračuje 
od čtrnácti do šestnácti hodin. Tedy rytmus je 
pravidelný, ale musí mít své hranice. Nezname-
ná to, že bych po zbytek času nic nedělal, ale 
ten top vidím skutečně na hlavní a nejsilnější 
čtyři hodiny za den. Někdy o trochu více, někdy 
méně. Při závěrkách a přípravě rozpočtu ob-
jem výrazně narůstá.

Na závěr se zeptám na to, jaký styl práce se 
Vám osvědčil a jaký byste doporučil ostatním?

Styl mírného šéfa s vlastnostmi věčného op-
timisty a s dobrou náladou. Nejsem striktní, 
jako ostatní kolegové, ale hodně je to dáno tím, 
že ve financích mám menší množství podříze-
ných a nemusím tak používat silových metod 
řízení. Navíc jsou to většinou ženy, tedy něžná 
stvoření. Na druhou stranu mám rád dodržo-
vání časových termínů, a proto jsem někdy ne-
trpělivý, pokud se blíží konec časového úseku, 
určeného pro splnění konkrétního úkolu. 

Děkuji za otevřený, motivující a vstřícný rozhovor.

Jak vypadá Váš pracovní den a Váš pracovní 
styl? Je na něm něco zajímavého, něco co dě-
láte právě  jen Vy?

Standardní den, nejen u mě, ale obecně v ce-
lém automobilovém průmyslu, se točí oko-
lo počítače. Obvykle začíná okolo osmé hodiny 
ranní kontrolou emailů, které dorazily v prů-
běhu předchozího večera nebo brzkého rána. 
Následuje jejich srovnání dle priorit a přípra-
va odpovědí. Tato činnost zabírá okolo jedné 
hodiny, pokud není potřeba připravovat analý-
zy. Kolem deváté probíhá krátká porada oddě-
lení, spíš pár slov o hlavní náplni dne a zaměře-
ní pro daný den (to je specifické právě pro mé 
oddělení). Obvykle krátce po deváté snídám, 
což někteří stíhají ještě doma, já upřednost-
ňuji pozdější snídani, ale také pozdější oběd. 
Dopoledne, které pro mě končí okolo jedné 
hodiny odpolední, většinou vyplňuji řeše-
ním firemní agendy, někdy u počítače, někdy 
v konkrétních odděleních. Oběd pro mě začí-
ná většinou po třinácté hodině a nechávám 
si na něj hodinku. Odpoledne následně věnu-
ji hlavním problémům daného období, někdy 
to je měsíční závěrka, jindy audit, příprava roz-
počtu nebo jen podkladů pro centrálu. Z hle-
diska stylu jsem hodně operativní člověk. Není 
pro mě problém měnit v průběhu dne jednot-
livé agendy, přesně podle aktuálních priorit. 
Někteří kolegové musejí nejdříve dodělat jed-
nu věc, než začnou cokoliv jiného. Já umím čin-
nost přerušit, dočasně se věnovat jiné oblasti, 
a poté se zase k předchozímu problému vrátit.

Jak se mění styl Vaší práce, když jste byl ne-
mocný? Dají se porovnat nálady, rituály aj. 
v obou obdobích? 

Zejména eliminací práce na počítači, snižová-
ním stresových situací, které vyčerpávají orga-
nismus nejvíce, a řešením pouze priorit s tím, 
že méně důležité věci mohou počkat. Obec-
ně, je-li člověk nemocný, snaží se minimali-
zovat aktivity, které organismu berou nejvíce 
sil. Naopak, čím je člověk zdravější, tím začne 
tělo samo dávat signály pro vyšší absorpci čin-
ností, tím jste znovu zpět ve stresu a riziko sní-
žení obranyschopnosti organismu klesá. Je 
to pořád dokola. 

Prozraďte, používáte nějaké pomůcky 
pro zefektivňování práce?

Naučil jsem se každé dvě až tři hodiny alespoň 

ROZHOVOR

PRACOVNÍ STYL
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Slovo nálada mám moc rád a mám rád 
svoje nálady. Proč? Protože je to něco, 
co mohu já sám velmi výrazně ovliv-

nit. A to přesto, že si to celá řada lidí ne-
myslí a je ochotná tvrdit, že za jejich mizer-
nou nebo dobrou náladu může někdo jiný. 
Abych byl přesný: za tu špatnou VŽDYCKY ně-
kdo jiný a za tu dobrou? My sami, nebo také 
jen druzí? Tady už to tak jednoznačné není.

Náladu mám rád také proto, že se s ní a z ní 
dají dělat hezké jazykové hříčky. Tak tře-
ba vždycky mi připomene slovo LADNOST 
a hned se mohu radovat (nebo stydět) jak 
ladný ve své náladě pro druhé právě jsem. 
A když se mě někdo zeptá při nabídce kávy: 
„Sladíte?“, musím hodně držet svoji fan-
tazii na uzdě, aby se nerozběhla k předsta-
vám, s kým se to mám sladit. Samozřejmě 
představám ryze pracovním, neboť jsem 
si z této otázky udělal kotvu, která mi připo-
mene, že sladit se mám především s protist-
ranou, a hned mi jde obchodní nebo pracov-
ní rozhovor o sto procent lépe.  

Hraní si se slovem nálada ještě používám 
jako způsob, jak si dobře udělat den. Dopo-
ručuji tento postup:

Ráno: dobře se NALADIT. Osvědčené způso-
by bez nároku na pořadí:

• Zacvičit si
• Představit si, alespoň jednu hezkou věc, 

co vás čeká
• Potěšit se s blízkými, kteří s vámi bydlí
• Dát si sprchu
• Dobře se nasnídat
• Pomodlit se
• Zazpívat si
• Hezky se políbit s tím, koho máte rádi
• Vědomě se těšit na něco… A především 

z toho, že žijeme, že žijeme v této zemi, 
že nejspíš pracujeme a že jsme nejspíš 
bohatí (protože chudí na čtení podob-
ných článků tomuto opravdu nemají 
ani pomyšlení, to je třeba si přiznat).

Přes den: stále se VYLAĎOVAT. Osvědčené 
způsoby (ani zde není úplně předepsané po-
řadí):

• Dobrých skutků není nikdy dost
• Vonná káva, čaj…
• Hned ráno udělat tu práci, do níž se 

vám opravdu nechce
• Poslat někomu jen tak pěkný email, 

smsku
• Koupit blízkým drobnost k potěše
• Zacvičit si
• Protáhnout se
• Místo zaslání emailu kolegovi za ním vy-

běhnout dvě patra po schodech
• S někým se usmířit
• Navrhnout řešení zohledňující potřeby 

druhé strany
• Nezapomenout se najíst. A oběd 

si opravdu užít (ne ho trávit s tele-
fonem, laptopem nebo lidmi, co ce-
lou dobu nadávají)

• Před odchodem z práce si setřídit a od-
škrtat, co jsme ten den udělali, stihli, 
zařídili…

• Po práci zajít na pivo, víno...

Večer: pěkně se DOLADIT. Osvědčené způ-
soby (některé asi budou mít své osvědčené 
pořadí):

• Rekapitulace dne
• Vnitřní pochvala, co se mi povedlo 
• Reflexe, co se mi nepovedlo a proč
• Pomodlit se
• Pomilovat se

• Popovídat si s dětmi, přáteli, manžel-
kou, manželem…

• Pohrát si 
• Zavolat rodičům, sourozencům
• Lahvinka vínka
• Pěkný film
• Pěkná muzika
• Ticho a relax

V noci: klidně pak spát a žít z toho, že celý 
den jsem měl sebe i druhé rád.

Dobrou noc a pěkný den

JAK SI DĚLAT DOBROU NÁLADU?

Mgr. Oldřich Kvasnička
jednatel Aperta, s.r.o., lektor, konzultant, kouč

Vzdělávání, tréninku a poradenství se věnuji již 
20 let. Inspiruji se jak příběhy účastníků, tak ve 
vlastní rodině. Moje zvědavost a zájem o spor-
né a nejednoznačné mě přivádí k přemýšlení 
o budoucnosti, povaze práce, motivaci, empa-
tii, řízení lidí, výchově.
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Jiří Novák
Supervizor výroby ve firmě DENSO MANU-
FACTURING CZECH s.r.o. v Liberci. Pracuji zde 
již 13 let. 

ZMĚNY V PRACOVNÍCH 
NÁVYCÍCH

P racuji na Liberecku v japonské firmě 
Denso se zaměřením na automobi-
lový průmysl. V tomto článku bych 

se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti, 
se kterými jsem se nedávno setkal v naší 
firmě. Došlo u nás totiž k plošnému zavá-
dění ochranných brýlí ve výrobním pro-
cesu. Brýle se zavádí z důvodu zvýšení 
bezpečnosti zaměstnanců na pracoviš-
tích. Z mého subjektivního pohledu se 
domnívám, že není úplně jednoduché 
ve firmě, kde se od začátku jejího vzni-
ku tyto bezpečnostní brýle v podstatě 
nikdy permanentně nemusely nosit - až 
na některé pracovní úkony, kde je ten-
to bezpečnostní prvek vyžadován, např. 
čištění pracoviště vzduchovou pistolí 
apod. - poměrně obtížné. Myslím si ale, že 
strategii, kterou firma zvolila, než se brýle 
zavedly do výroby, byla skvělá. Všichni za-
městnanci se mohli zapojit do jednomě-
síční testovací fáze, kde bylo několik typů 
brýlí k vyzkoušení. Sami si pak mohli zvo-
lit, jaké typy se budou používat. Dalším 
krokem byl postupný náběh brýlí, a to od 
top managementu až po řadové zaměst-

hledat další a další řešení, která by ved-
la k větší spokojenosti. Každopádně se 
sám sebe ptám: Jsou přece firmy, kde se 
tyto brýle nosí od začátku zahájení výro-
by? A to nejen u nás, ale i v zahraničí (kde 
jde v podstatě o pravidlo a brýle, ale i jiné 
ochranné doplňky, které mnohdy ne-
jsou zrovna příjemné), se nosí zcela běž-
ně. Tak proč to je tady pro někoho tolik 
komplikované? 

Je fakt, že každý člověk je jiný. A myslím si, 
a zároveň teď jsem se v tom i utvrdil, že 
není úplně jednoduché zavádět do rozje-

nance. Celkový náběh trval čtyři měsíce. 
Nejprve začali brýle nosit zaměstnan-
ci na pozici manažer a výš, další měsíc 
nižší management - supervizoři výroby, 
třetí měsíc všichni team lídři výrobních 
linek a až v poslední vlně všichni zaměst-
nanci celé firmy. 

Bohužel ale ani to nestačilo k tomu, aby 
byl náběh brýlí bezproblémový a bez ne-
gativní odezvy. Začala se tedy opětovně 

té firmy něco, co tam ještě nikdy nebylo. 
Z reakcí, se kterými se setkávám, je zřej-
mé, že vnitřní přijetí této změny ještě ně-
jaký čas potrvá.

Co se týče mne, tak tyto brýle mi neva-
dí a snažím se je nosit i tam, kde to není 
potřeba. Snažím se, abych šel příkladem 
a jak se říká „nekázal vodu a nepil sám 
víno“. Jednou jsem s nimi dokonce ode-
šel domů, což bylo docela vtipné. A vtip-

né bylo i to, že mi pak kolegové říkali, že 
mi ty brýle vlastně docela dost sluší.

Snažím se, abych 
šel příkladem...

...není úplně 
jednoduché 
zavádět do rozjeté 
firmy něco, co tam 
ještě nikdy nebylo.
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Co to znamená být sám sebou, být jedi-
nečný? Pro mě to znamená být v sou-
ladu s vlastním vnitřním směřováním, 

s vlastními hodnotami, které jdou často pro-
ti proudu většinové společnosti. Je to o ži-
votním postoji souvisejícím s vnitřní odva-
hou a integritou. Člověku, který je sám sebou, 
z toho často plynou nevýhody a těžkosti, ale 
přesto mu tento postoj dává smysl a všechny 
těžkosti s tím spojené za to stojí. 

Podporuje a vychovává společnost jedinečné 
lidi? Jedineční lidé, ti, co jsou sami sebou, bý-
vají nezávislí, nelze si je koupit a nelze je uměle 
tvarovat, pakliže to sami nechtějí. Nejsou závislí 
na umělém konzumu, nejsou polapitelní do širo-
kých sítí umělých potřeb a sezónních vábniček. 

Myslím si, že společnost nemá zájem mít mno-
ho lidí, kteří jsou příliš sami sebou. Pro spo-
lečnost to může být nebezpečné, protože by 
mohli ukazovat závislým jedincům, že je možné 

Alexandra Safi Narwa
Jsem vystudovaná socioložka a etnoložka zabýva-
jící se rozvojem lidí. V korporacích jsem pracovala 
15 let.

LZE BÝT SÁM SEBOU/
JEDINEČNÝ V KORPORACI?

A co z jedinečnosti zbude po tolika letech spole-
čenského formování? Pokud má dítě vedle sebe 
rodiče, kteří podporují jeho jedinečnost na-
vzdory všem tlakům, které z toho plynou (např. 
že nosí ze školy od nejedinečných učitelů „jedi-
nečné“ poznámky), je možné, že dítě zůstane 
samo sebou. A když má silnou osobnost, tak 
vytrvá i do dospělosti. „Ocitnete-li se v brusce, 
pak záleží jen na vás, jestli vás rozdrtí, nebo z ní 
vyjdete jako zářící diamant“. (E.Kübler-Rossová)

A jakou práci a v jakém prostředí si takový je-
dinec bude pak hledat? Zpravidla takovou, 
kde bude moci nadále zůstat sám sebou. A je 
to možné i v korporaci?  

Když jsem se ptala několika svých známých 
a bývalých kolegů, kteří v korporaci pracova-
li a zůstali tam dosud pracovat, dostala jsem 
následující odpovědi: Člověk může zůstat v kor-
poraci sám sebou, ale…

…musí to být specialista, kterého ta firma potře-
buje, a pak mu jeho jedinečnost toleruje.

…nebo pracuje v útvaru, který vytváří jedinečné 
nápady. Jsou to různé kreativní pozice (protože 
jedineční lidé mají jedinečné netuctové nápady, 
neobvyklý pohled na věc).

…má nad sebou šéfa v podobě silné a jedinečné 
osobnosti, kterou taky někdo podporoval a stej-
ně tak přistupuje ke svým lidem a vidí v nich vel-
ký potenciál.

Z těch odpovědí i z mých letitých zkušeností 
v korporaci mám pocit, že podporování jedi-
nečnosti u všech zaměstnanců korporací není 
samozřejmost. Protože by to mohlo přinášet pří-
lišnou různorodost a s tou se velký kolos jako kor-
porace těžko může vyrovnávat. Také to souvisí 
s jiným stylem řízení od nedirektivního ke ko-
učovacímu, kdy je dáván lidem prostor, kdy je 
vyhledáván a využíván jejich potenciál. To je ná-
ročné na čas, je zde potřeba dát zaměstnancům 
důvěru a prostor pro chyby, které jsou dokonalé 
a mají možnost se z nich učit. A také to vyžadu-
je osobnosti v pozicích lídrů. A máme takových 
lídrů dost? Korporace většinou dosud fungovaly 
tak, že se snažily přizpůsobit zaměstnance svým 
potřebám. Ty potřeby byly definovány jako udrži-
telný zisk, jdoucí proti jedinečnosti zaměstnanců. 
Lidé tady byli prostředky pro vytváření zisku. O 
nějaké jejich seberealizaci a spokojenosti v prá-
ci si mohli nechat jen zdát.

Avšak současná digitalizovaná společnost, přiná-
šející rychle se měnící složité požadavky, potře-
buje jiný druh zaměstnanců. Lidi, kteří jsou kre-
ativní, mají neotřelé nápady, které jsou schopní 
přinášet díky své jedinečnosti a touze po se-
berealizaci. Výhodou takovýchto lidí, podle 
mého názoru, je to, že není potřeba je příliš 
zvnějšku motivovat, protože se motivují sami. 
Pozoruji, že současnost vytváří tlak na redefini-
ci pojetí práce, která povede k tomu, že bude 
stavět na talentech a jedinečnosti lidí. Protože 
jenom firmy a korporace s takovými jedinci mo-
hou obstát při plnění čím dál náročnějších úkolů, 
které je potřeba realizovat rychle a v měnících 
se podmínkách.

Vyvstává ale otázka, zda má společnost dostatek 
takových jedinečných lidí? Vychovává si takové 
jedince? Případně kde je vezme? 

...společnost nemá 
zájem mít mnoho lidí, 
kteří jsou příliš 
sami sebou.

A také to vyžaduje 
osobnosti v pozicích 
lídrů.

žít nezávisle, a to by mohlo být pro společnost 
neudržitelné, a takoví jedinci jsou velmi nepřed-
vídatelní. 

Položte si otázku, kolik jedinečných lidí zná-
te? Případně si zkuste uvědomit, jaké životní 
příběhy je formovaly? Proč je jich tolik, kolik 
jich je? Když se rozhlédnu kolem, vnímám, že 
významnými společenskými tlaky na jedineč-
nost člověka je výchova rodičů a škola. Podle 
mého názoru se dítě již rodí jako jedinečná 
bytost. Je jako neopracovaný diamant. Akorát, 
že rodiče a škola do něj začnou ať už vědomě, 
či nevědomě otiskovat své normy chování a tím 
ho zbavovat jeho jedinečnosti. Je to samozřej-
mě často v dobrém úmyslu, aby se dítěti dobře 
vedlo a dobře se socializovalo, aby nikde nevyč-
nívalo, mohlo jít s davem. 
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Vaše firma se jmenuje JetBrains. Mají lidé 
v ní opravdu tryskové mozky?

Určitě, naši kolegové patří ke špičkám ve 
svém oboru.

V čem je jejich myšlení specifické?

Co se týče technických pozic, kolegové mají 
neuvěřitelný level analytického myšlení. Zá-
roveň, a to platí pro všechny zaměstnance, 
je jejich práce jejich vášní, touží věci neustá-
le zlepšovat a jsou kreativní.

Jak se to projevuje v jejich chování, pracov-
ních návycích?

Technicky orientovaní kolegové potřebují 
na svoji práci klid, aby se mohli maximálně 
soustředit. V žádném případě nejsou schop-
ni pracovat v open space. Dále většina na-
šich zaměstnanců funguje ve velmi flexibil-
ním režimu práce, protože není úplně možné 
být kreativní a efektivní od 9 do 5.

V čem je vaše firma jiná než běžně řízené 
firmy?

Byť jsme dnes už globální firma s bez-
mála 800 zaměstnanci, držíme si plo-

MARTINA BROŽOVÁ
HR MANAŽERKA JETBRAINS 

ROZHOVOR

SVOBODNÉ TRYSKOVÉ MOZKY 

chou strukturu řízení. U nás existují v pod-
statě jen tři úrovně: týmový pracovník, 
týmový vedoucí, který má často ale také 
funkční roli v týmu, a pak už následuje jen 
nejvyšší vedení firmy. Nejvyšší vedení firmy 
nejsou jen manažeři, ale často se podíle-
jí i přímo na vývoji produktu. Je to hodně 
jiné oproti klasickým korporacím a vyvíjí 
to tlak na jednotlivé zaměstnance v nutnost-
ni přebrat plnou zodpovědnost za svoje činy. 
Zároveň je však tento závazek motivující. 

Co z toho vnímáš jako výhodu?

Důležité mi přijde, že každý zaměstnanec 
je brán jako expert ve svém oboru a pro-
to ho nikdo přímo neúkoluje. Můžete 
si tak svou práci dělat poměrně svobodně 
bez přehnané administrativy, nudných re-
portů a odsouhlasovacích koleček. Kromě 
svobody, která je velice motivující, je to také 
závazek a není to pro každého. Z pohledu HR 
je to i zajímavá výzva při náboru – je potře-
ba odhadnout, kdo v sobě tuto vlastnost má 
a komu v takovém prostředí bude nepříjem-
ně.

Když se řekne „svobodná firma“ spous-
ta lidí si představí svobodu bez závazků 
- volnou pracovní dobu, jen pracovní čin-
nosti, které mě baví za královskou mzdu, 
spolupráce s lidmi „stejné krevní skupi-

ny“… Jaká je opravdová realita? Předpo-
kládám, že v IT firmě jako je JetBrains bude 
hodně individualit, dá se předcházet kon-
fliktům? Jak se řeší ty, které případně na-
stanou? Kdo dělá práci, která není příliš 
atraktivní? 

Opravdová realita je, že tohle vše je spoje-
no s velkou zodpovědností, kterou za své ná-
pady a práci neseme, protože se nemůžeme 
vymlouvat na pravidla a schvalovací kolečka. 
Nějaký konflikt se sem tam objeví, nežije-
me v ideálním světě, ale hodně se zamě-
řujeme při výběru na osobnost kandidátů 
a jednou z vlastností, kterou hledáme, je 
tolerance. Vzhledem k tomu, že je u nás vel-
mi málo řidicích úrovní, nemáme ve firmě 
manažery, kteří by jen vymýšleli a řídili, a pak 
exekutivní role. U nás je každý člověk expert, 
který si svůj nápad zrealizuje sám, případ-
ně s pomocí kolegů z jiných oddělení. Pro-
to tedy práce každého z nás určitě obsahuje 
některé úkony, které nejsou moc zábavné, 
ale nutné. Nemáme ve zvyku neatraktivní 
práci přesouvat na juniorní kolegy, jak to tak 
občas bývá.

V čem je vaše firma jiná než svobodné fir-
my typu Etnetera apod?

Řekla bych, že JetBrains má hodně znaků 
svobodné firmy, ale např. z hlediska transpa-
rentnosti jsme nešli tak daleko jako Etnetera, 
kde jsou úplně odkryté mzdy a zaměstnan-
ci si rozhodují o bonusech, pokud se nepletu. 
U nás jsou například jen skrz veškeré úrovně 
zaměstnanců stejné benefity.

...kde běžné 
firmy prostě věc 
bez diskuze nařídí, 
my se na tom 
potřebujeme 
dohodnout...
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Mgr. Marti na Brožová
HR manažerka JetBrains 
 
Marti na vystudovala sociální a kul-
turní antropologii na Západočeské 
Univerzitě v Plzni.

Pracovala pro řadu nadnárodních 
společností  (Tesco, Kika,Young and 
Rubicam). V současnosti  je HR ma-
nažerkou v IT společnosti  JetBra-
ins.

Jakmile 
jednou „přičichneš“ 
ke svobodě, 
těžko se jí vzdáváš.

Proč jste právě v tomto šli „klasickou“ ces-
tou?

Je to obrovský a dost náročný krok a aktuál-
ně na to nejsme připravení. Hrozně fandím 
Etneteře, která se k tomu odvážně odhodla-
la a funguje jim to efekti vně. Určitě to mají 
i jednodušší nově vznikající fi rmy, který ten-
to přístup rovnou implementují jako jeden ze 
svých základních principů. 

Klade větší volnost ve fi rmě větší nároky 
na osobnosti  zaměstnanců?

Určitě, zaměstnance hodně pečlivě vybíráme 
a v rámci pohovorů hlavně řešíme „culture 
fi t“. Máme pro tyto účely sestavený kompe-
tenční model – jednoduše řečeno, jaké vlast-
nosti  má mít každý zaměstnanec bez ohle-
du na pozici.

třebuje nějakou danou strukturu, v rámci níž 
mohou operovat, a ti  by u nás byli nešťast-
ní. 

Je svoboda, kterou fi rma nabízí svým za-
městnancům, něčím vykoupená? Co je 
cena za svobodu, se kterou musí fi r-
ma a její zaměstnanci počítat?

Jak řekl John Stuart Mill – Svoboda jedno-
ho končí tam, kde začíná svoboda druhého. 
Což v naší realitě znamená, že tam, kde 
běžné fi rmy prostě věc bez diskuze nařídí, 
my se na tom potřebujeme dohodnout, 
aby to bylo win win pro všechny strany, což 
může být někdy zdlouhavější cesta a může 
nám déle trvat než se dostaneme k výsled-
ku.

Ty máš srovnání s prací v klasické korpo-
rátní fi rmě. Čeho si na svém současném 
zaměstnavateli vážíš?

Vážím si toho, že fi rma hodně věří svým 
zaměstnancům a mnoho věcí tedy funguje 
právě na bázi důvěry (např. fl exibilita v prá-
ci apod.). Máme jen minimum pravidel 
a díky tomu můžeme velmi rychle realizovat 
naše nápady, nebrzdí nás zbytečné procesy. 
Kdokoli může například běžně komunikovat 
s naším CEO. Zároveň JetBrains investuje 
nestandardně mnoho zdrojů a úsilí do svých 
zaměstnanců, protože si váží jejich práce.

Je pro tebe představitelný návrat do kor-
porátu?

Říká se „nikdy neříkej nikdy“, ale teď mám 
opravdu pocit, že tohle už pro mě není ces-
ta. Jakmile jednou „přičichneš“ ke svobodě, 
těžko se jí vzdáváš.

Co je pro tebe osobně tou nejcennější pra-
covní svobodou?

To, že se nemusím držet zavedených a kon-
zervati vních postupů a můžu zkoušet nové 
věci, pokud dávají smysl a hlavně, že větši-
na věcí se dá měnit velmi fl exibilně a rychle.

Jak to ladí s tvým pojetí m vlastního živo-
ta?

Dost zásadně, vzhledem k tomu, že jsem 
odjakživa poměrně netrpělivá a nerada do-
držuji pravidla či postupy, které vůbec nedá-
vají smysl nebo jsou neefekti vní.

Narážíš někdy se svým pohledem na život 
a jeho naplnění na okolí?

U konzervati vního okolí ano.

Dobroslava Stránská
Lektorka, konzultantka a koučka v  Aperta, s.r.o.

Sama vnímám svobodu v práci i v životě jako zá-
sadní veličinu.

Známe se z výcviku koučování. Jak vyu-
žíváš koučovací přístup v práci s lidmi ve 
fi rmě?

Pokud mám pocit, že by mohlo být koučo-
vání pro některého z kolegů užitečné v rám-
ci toho, co řeší, nabídnu mu sezení. Už jsem 
několik takových absolvovala. Zároveň je 
ale potřeba pohlídat, aby v rámci témat 
nedošlo ke střetu zájmů, protože při koučo-
vání je potřeba dodržovat eti cký kodex, ale 
na druhou stranu jsem primárně HR mana-
žer. Takže ne vše se dá interně koučovat.

Ve striktně hierarchicky řízených fi rmách 
se často setkávám s tí m, že lidé mají 
tendenci si tento přístup kompenzovat 
ve svém volném čase, v osobním životě. 
Je něco podobného i ve svobodných fi r-
mách? Tedy nadneseně: hledají zaměst-
nanci svobodných fi rem ve svých životech 
více pravidel a omezení?

Myslím, že opačně to neplatí . Já na sobě 
ani svých kolezích podobné tendence ne-
pozoruji.

Jsou typy lidí, kteří ve fi rmě řízené jako je 
vaše, nevydrží?

Pro mě je kultura v JetBrains úplně ideální, 
ale nemusí to být stejně tak pro každého. 
Je potřeba obrovská samostatnost, větši-
na věcí u nás není pevně daná nebo limito-
vaná pravidly a hodně lidí pro svoji práci po-

Jak se koučink infi ltroval do tvého života?

Řekla bych, že se díky tomu pozměnil můj 
komunikační styl. Jsem obvykle komunikač-
ně dost rychlá a zvyklá hodně argumento-
vat. Díky koučování jsem se zklidnila a zača-
la se víc ptát, což je o dost efekti vnější. 

Jak na koučovací přístup reagují lidé ko-
lem tebe?

Většina lidí je z něj nadšená, protože si díky 
němu vyřeší spoustu věcí. Zároveň je 
to pro ně velmi nezvyklá zkušenost, protože 
obvykle mám ke všemu spoustu komentářů 
a rad a v rámci koučovacího sezení se vlast-
ně jen ptám a nic nekomentuji a nehodno-
tí m.

Velmi děkuji za rozhovor a přeji krásné svo-
bodné dny.
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Osívat i nechat ležet 
ladem, bylo efektivním 
způsobem 
růstu v přírodě, který 
se přenesl i do školství. 

ŠKOLA JAKO ODRAZ ZEMĚDĚLSTVÍ 
A ARMÁDY ANEB PROČ ČEŠTÍ ŽÁCI 
NEJSOU NEJLEPŠÍ?
Celosvětové výsledky srovnávacích 

testů ve znalostech školáků nám 
v České republice nedělají obvykle 

příliš radosti. A to nám stačí málo: ne-
zhoršit se, nebo se v něčem mírně zlep-
šit. Například v mezinárodním testování 
PISA v roce 2015 se čeští patnáctiletí 
mírně zhoršili ve třech sledovaných gra-
motnostech – matematické, přírodověd-
né a čtenářské. Nejlepší úrovně obvykle 
dosahují v rámci Evropy Skandinávci, 
celosvětově žáci z Jižní Koreje, Japon-
ska či Číny. Znatelně je to vidět na výsled-
cích z matematiky. Čím to je? Odpovíme 
si: příslovečnou pílí. Pak pokračujme 
otázkou, kde se bere a zda píle k matema-

růstu v přírodě, který se přenesl i do škol-
ství. Má-li se žák rozvíjet, potřebuje 
pěstitelsky řečeno vhodné klima, úrod-
nou půdu (talent) a intenzivní zasévání 
semínek poznání, zalévání, přihnojování 
i zkušeného hospodáře. A také na cestě 
růstu je nutné dlouze odpočívat. Výsled-
kem jsou prázdniny i - relativně nově - od-
por některých rodičů k domácím úkolům, 
zadáním práce na víkend a na prázdniny. 
Český žák základní školy ve školním roce 
2016/ 2017 prožil 687 vyučovacích hodin 
přímé výuky, což je přibližně 160 vyučova-
cích dnů. Pro srovnání, nejvíce vyučova-
cích hodin strávili ve školním roce v Chile, 
1039, v Austrálii a Kolumbii 1000. Průměr 

tice stačí? A má na to vliv školský systém 
v dané zemi?

Když Marie Terezie v českých zemích za-
vedla povinnou školní docházku, inspi-
rovala se ve své domovině hned dvakrát. 
Poprvé - nejorganizovanějším systémem, 
a tím byla armáda. Podruhé - vycháze-
la z tehdy nejrozšířenější lidské činnosti, 
a to ze zemědělství. Od 13. století mu kra-
loval úspěšně prověřený trojpolný systém, 
jež střídal úhor, jar a ozim. Osívat i nechat 
ležet ladem, bylo efektivním způsobem 

OECD je 804 hodin. Kvantita přímé výuky 
nemusí mít ještě rozhodující vliv na stu-
dijní úspěšnost. Nicméně v kvantitativním 
parametru nevynikáme.

A jak je to se stylem učení? Česká škola je 
stále silně ovlivněna habsburskou ar-
mádou. Disciplína, důležitost mocenské 
autority, která je velitelem hodin, množ-
ství pravidel, detailní plánování školní-
ho roku, vykazování, hlášení, začátek 
hodin v pozoru. Jiné pojetí se označuje 
jako alternativní, a tedy menšinové. Svět 

armády je konzervativní a hlavním stabi-
lizátorem je střední úroveň řízení. V čes-
kém školství to platí zrcadlově pro střední 
školy. Naproti tomu kořeny anglosaské 
školy jsou mnohem více uspořádány pod-
le vzoru továrny. Vzdělání je pro kariéru, 
zejména ve Spojených státech. Učení tak 
klade důraz na užitečnost. Továrna ve 
srovnání s armádou mnohem více podlé-
há změnám a proto se žáci více učí for-
mulovat myšlenky, uvažovat, posuzovat 
praktické problémy a jejich řešení. Jak 
si tedy stojíme v kvalitativním parame-
tru? Již zmíněné mezinárodní srovná-
ní PISA  z roku 2016 ukazuje ještě další 
cennou zprávu. Rozdíly v kvalitě učení 
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Nic nenechat ležet 
ladem, neustálá 
píle přinese plody, 
nejenom rýžové.

Kvantita přímé 
výuky nemusí mít 
ještě rozhodující 
vliv na studijní 
úspěšnost.

Mgr. Michal Knězů Mrvka, MBA
jednatel Aperta, s.r.o., lektor, konzultant, kouč

Poznal jsem na sobě dlouhoběji český, ruský 
a holandský způsob učení. Každý z nich v rozdílné 
fázi svého života. Zpětně bych si přál více holand-
ských prvků na české střední škole.

ný od habsburského. A k čemu to vede? 
Jihokorejské školství má dva konstantní 
primáty: studenti dosahují suverénně 
nejlepších studijních výsledků, ale také 
mají největší počet sebevražd ze zemí 
OECD. Je to dostatečný důvod k reformě? 
Přesnější představu si uděláte shlédnutím 
snímku Dotkni se nebe.

Co rozhoduje ve prospěch úspěchu čes-
kého žáka vedle výběru té správné školy? 
To, co dělá, když „leží ladem“, ve svém 
volném čase. Slovy Friedricha Schillera: 
„Inteligenci člověka poznáte podle toho, 
jak tráví svůj volný čas.“ Dítě v prvním 
roce zdánlivě nic nedělá, ale přitom za-
žívá růstově jeden z nejvlivnějších roků 
celého svého života. Ona ani ta půda tak 
úplně ladem neleží. Jakým aktivitám se 
věnují děti po skončení vyučování? Prá-
vě odpověď na tuto otázku má velký 
vliv na úroveň znalostí a dovedností žáků. 
Není náhodou, že děti, jimž se rodiče pří-
liš nevěnují, nejvíce ztrácejí během let-
ních prázdnin. Přibývá počet dětí, kteří 
propadly v první třídě. Před dvěma lety 
jich bylo 1284. Optimistické zdůvodnění 
by mohlo být to, že je to dáno nástupem 
populačně silnějších ročníků. V mno-
ha zemích, například v USA, děti ze soci-
álně slabších rodin mají rozšířenou výuku, 
aby trávily co nejvíce času ve škole. Vý-
uka pro ně končí až kolem 18. či 19. ho-
diny. Má to pozitivní vliv i na kriminalitu. 

Pokud máme podprůměrnou dobu strá-
venou žáky ve škole, pak na cestě ke 

na jednotlivých školách se od sebe výraz-
ně vzdalují. Samotná výuka uvnitř školy 
se už potom tolik neliší. V loňském škol-
ním roce rodiče 1339 žáků dali přednost 
učení doma. Za uplynulých deset let je 
to dva a půlkrát více.

Vliv zemědělství a armády na školství uka-
zuje i jiná část světa. Hlavní plodinou ze-
mědělství delt velkých řek, například v Ja-
ponsku, Číně, Koreji, Vietnamu, Indii, je 
rýže. Pro její pěstování platí jiný princip, 
než u středoevropských plodin. Čím více 
se věnujete rýžovému poli a dobře umí-
te počítat správné rozložení sazenic, tím 
máte větší výnosy. Nic nenechat ležet la-
dem, neustálá píle přinese plody, nejenom 
rýžové. Jihokorejští školáci vstávají kolem 
šesté hodiny ranní a domů přicházejí poz-
dě večer, někteří až po 21. hodině. A to se 
většinou ještě do noci učí. I na jihokorej-
ský školský systém měla a má velký vliv in-
spirace armádou. Asijský dril je dost odliš-

Doporučuji:

Dotkni se nebe (2015)
Korejsko – belgický film o tom, jak se 
studuje na středních školách v Jižní Ko-
reji. Jeho sledováním můžete změnit 
názor na střední školu, kterou jste absol-
vovali a pokusit se pochopit pro mnohé 
z nás nepochopitelné. Spojení „soutěžní 
atmosféra ve škole“ dostává extrémněj-
ší obsah. O kvalitě snímku svědčí i 81% 
na ČSFD.

studijním úspěchům vede kvalita samot-
ných hodin, což se plošněji neděje, ane-
bo vzít slovo nechat ladem aktivněji. Zá-
leží to hodně i na rodičích. Třeba už tím, 
že přestanou nahlas komentovat domácí 
úkoly jako selhání učitele, který „nestíhá 
naučit ve škole a zatěžuje vytížené ro-
diče“. Dobrá zpráva do budoucnosti. Až 
70% českých dětí ve věku 9 – 14 let pře-
čte alespoň jednu knihu měsíčně.
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DVA JINÉ PŘÍSTUPY KE 
VZDĚLÁNÍ ANEB JAK SE STUDUJE 
V USA NA STŘEDNÍ
V  létě 2016 jsem se seznámila s mým 

nynějším nejlepším kamarádem 
Vojtou, který se právě chystal stu-

dovat jeden školní rok na střední škole ve 
Švýcarsku. Tehdy mi to připadalo nesku-
tečné, ale zamilovala jsem si ten nápad 
a v hlavě se mi zrodil plán na moji vlastní 
cestu. Nejdřív jsem chtěla vycestovat pou-
ze na léto do Anglie. Z toho se nakonec 
stala Amerika a z léta deset měsíců. 

V listopadu 2016 bylo rozhodnu-
to – místo druhého ročníku na gymná-
ziu budu studovat senior year (poslední 
ročník) na americké high school. Bylo mno-
ho důvodů, proč jsem se takto rozhodla, 
ale nejvíce mě lákala možnost zdokonalení 
angličtiny a poznání jiné kultury. 

Mnoho lidí si pod pojmem střední ško-
la v USA vybaví obrázek některého z ame-
rických filmů, a jak už to tak v naší 

zemi bývá, vsugerujeme si, že v Americe 
mají nejspíš všechno lepší. Chtěla bych 
tedy osvětlit tajemství americké high 
school.
Netvrdím, že to funguje po celých Stá-
tech stejně, ale ze své zkušenosti vím, jak 
to chodí v Oregonu – konkrétně v malém 

městečku Estacada.
Střední školy se zde dělí na státní a sou-
kromé. Ty soukromé jsou zpoplatněné. 
V každém malém městě obvykle bývá stát-
ní střední škola, na kterou většinou chodí 
děti z okolí. Toto je zásadní rozdíl, ve kte-
rém se školské systémy ČR a USA rozchá-
zejí. Studenti zde nemají na výběr 
mezi učilišti, gymnázii nebo různě za-
měřenými školami. Všichni chodí na jed-
nu a tu samou školu a některé z předmě-
tů si mohou zvolit podle vlastních zájmů. 
Záleží na velikosti školy. Moje škola nabízí 
předměty jako je vaření, opravování aut 
až po sochaření a koncertní sbor. Důleži-
tý rozdíl mezi ČR a USA je ten, že v USA je 
střední škola povinným vzděláním. Exis-
tují i výjimky, ale většinou studenti tráví 
na střední škole devátý, desátý, jedenáctý 
a dvanáctý rok studia, které zakončují tzv. 
graduation. 

...nemá cenu pohlížet 
na jeden systém 
jako na lepší 
a na druhý 
jako na horší...
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Jediným důvodem, 
proč oni propadají, 
je jejich lenost.

Štěpánka Erbertová
Jsem stále studentkou gymnázia v Mladé Bolesla-
vi. Mám ráda pohyb, a proto od malička aktivně 
sportuji. Nejdříve jsem se věnovala krasobruslení 
a nyní i za oceánem zůstávám věrná běhu na 800 
metrů. 

Graduation je událost, kde studenti high 
school obdrží diplom o absolvování studia. 
K tomu, aby úspěšně dostudovali, musí 
sbírat kredity po celou dobu studia. Ně-
kteří studenti tyto kredity mají nasbírané 
již na konci jedenáctého ročníku, tím pá-
dem si nemusí zvolit plný počet předmětů 
v ročníku dvanáctém. Něco jako česká ma-
turita tu neexistuje. 

Dalším velkým rozdílem je způsob vyučo-
vání. Já, jako odchovanec českého drilu, 
musím říct, že mi americké metody při-
jdou příliš nenáročné. Některé hodiny 
mi zde vyhovují méně a některé více. 

Největší rozdíl vnímám v hodinách che-
mie. V ČR obvykle píšeme zápis, který nám 
učitel diktuje, a následně si musíme celý 
zápis zapamatovat, přepsat do písemky 
a ve většině případů zapomenout. Tady 
v Americe máme chemii každý den a mi-
nimálně dvakrát týdně provádíme pokusy 
týkající se probírané látky. Zapisujeme jen 
nejdůležitější informace a otázky v tes-
tu jsou stavěné tak, aby prověřily, že stu-
denti skutečně látce rozumí. 

Myslím, že nemá cenu pohlížet na jeden 
systém jako na lepší a na druhý jako na hor-
ší – je to jen jiné. O všem zde píšeme dlou-
hé eseje, které nás přinutí o dané látce 
přemýšlet a porozumět jí. Bohužel v ČR 
na toto učitelé nemají čas. Jsou rádi, když 
nám stihnou přečíst zápis. Zbytek je více 
či méně na nás.

Na „mé“ škole si každý může zvolit sedm 
předmětů, které se opakují každý den 
a jedna hodina je padesát pět minut 
dlouhá. To umožňuje učitelům vysvět-

lit danou látku, a také věnovat se kaž-
dému studentovi individuálně. Na dru-
hou stranu tu žáci jsou línější a méně 
samostatní. Výuka je na můj vkus poněkud 
zdlouhavá, protože české tempo vyučová-
ní je výrazně svižnější. Všechny testy mů-
žete psát na druhý pokus, pokud se vám 
nepovedou. A také veškeré práce, které 
odevzdáte po stanoveném datu, vám bu-
dou uznány. Podle mého názoru tento pří-
stup dělá studenty akorát línějšími.

Jelikož ten, co se stěhuje ze třídy do třídy, 
jste vy (student) a ne učitel, tak se nikdy 
nestává, že by hodina začala nebo skonči-
la třeba jen o minutu později. A co se týče 
známkování, moje škole má A, B, C a F. Já 
zvládám všechny moje předměty na A a B, 
což někteří Američané nemohou pocho-
pit. Jediným důvodem, proč oni propadají, 
je jejich lenost.

Velkým mýtem o amerických školách 
jsou jídelny. Jídlo je v naší jídelně před-
ražené, porce jsou malé, a podle názorů 
ostatních, jídlo není ani dobré. Proto si ka-
ždý den sama vařím, abych měla druhý den 
oběd.

Jako největší výhodu vidím v rozmani-

tosti sportů, které škola nabízí. Trénin-
ky jsou obvykle hned po škole a celkově 
to pomáhá ke stmelení kolektivu. Také 
všichni studenti a učitelé jsou pyšní na svo-
ji školu a nosí oblečení ve školních barvách 
a se školním maskotem. To vám dává pocit, 
že jste členem komunity. 

V Česku jsem se věnovala atletice, hlavně 
běhu na 800 m. V Americe se nedělá je-
den sport celý rok, takže jsem si vyzkou-
šela i tzv. cross-country. To je běh v teré-
nu na 5 km. Musím říct, že to byla zajímavá 

zkušenost, ale více si užívám právě probí-
hající atletickou sezónu.

Jsem vděčná, že mám možnost vyzkoušet 
školství jiného státu. Během mého „ex-
change“ pobytu jsem se naučila být více 
tolerantní, protože vidím věci ze dvou od-
lišných pohledů. Určitě nyní nechci hodno-
tit, zda-li to, či ono je lepší, protože to je 
jen jiné.

Foto archiv autora
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HOME OFFICE - sen spousty zaměstnan-
ců a také strašák některých manažerů. 
Jaké jsou přednosti a stinné stránky 

práce z domova? Dali jsme prostor k vyjádře-
ní lidem, kteří jej využívají: 

1. Co na home office oceňujete?
SV: Časovou flexibilitu – můžu si dle aktuální 
situace rozvrhnout náplň dne a přizpůsobit 
to chodu a potřebám rodiny. 

ŠB: Na home office oceňuji svobodu, mož-
nost být zároveň matka dvou malých holčiček 
a zároveň zaměstnanec na 200%. Děti tak 
ráno stihnu odvézt do školky a do školy a zá-
roveň je i rozumně vyzvedávat odpoledne. 
Pracovní dobu mám upravenou na 6 hodin 
v práci a 2 hodiny HO. Pracuji pak ještě ve-
čer, ale mám prostor být odpoledne s dětmi, 
a to mi vyhovuje.

JH: Možnost volného nakládání s pracovním 
časem.

ZP: Volnou pracovní dobu.

PV: Odstínění od řešení nových tasků v online 
módu. Tendenci ke komunikaci písemnou for-
mou. Časovou flexibilitu. Vlastní pracovní 
prostředí. Z pohledu živnostníka home office 
oceňuji jako dobré prostředí pro maximálně 
kreativní pojetí práce.

2. Co vnímáte jako nevýhodu či případné 
riziko práce z domova?

SV: Omezenou výkonnost. Jsem přesvědčena, 
že z domova (obzvlášť jsou-li u toho děti /dítě) 
člověk nepracuje tak intenzivně jako v kance-
láři.

ŠB: Práce na home office vyžaduje vlastní se-
beřízení a smysl pro zodpovědnost. Kdo to tak 
nemá postavené v hlavě, nebude na HO 
pracovat na 100% a časem to bude vidět 
i na jeho výsledcích a splněných úkolech.

JH: Prokrastinaci, v případě, že nejsou vyžado-
vány „deadliny“. A pokud zaměstnanec nemá 
zpětnou vazbu, neplnění vytyčených úkolů. 
Také nedostatek sociálních kontaktů může být 
problém, ale to záleží na typu HO.

ZP: Narušení pracovní morálky.

5 TVÁŘÍ HOME OFFICE
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PV: Omezení v možnostech flexibilně pláno-
vat setkání týmu. Větší riziko prokrastinace. 
Tendence k užití domácích stereotypů.

3. Je, podle vašeho názoru home office 
pro každého? 

SV: Ne. Není obzvlášť pro lidi, co nemají zažitý 
určitý řád, režim, co nedokážou být sami sobě 
dobrým vedoucím a co nezvládají time-man-
agement pro správné rozvržení dne. 

Dobroslava Stránská
lektorka, konzultantka a koučka, Aperta s.r.o.

Home office ve své práci v Apertě využívám hoj-
ně a jsem za něj velmi vděčná. I přes občasné 
krkolomnosti a zásahy do životního rytmu jej roz-
hodně vnímám jako jeden z dobrých způsobů, jak 
dělat práci, která mě naplňuje, a zároveň věnovat 
dostatek času těm, kteří mě potřebují.

obor personalistika je tak na půl – přípra-
va pracovních smluv, vytváření směrnic, výpo-
čty různých statistik to vše dělám doma. Po-
třebuji se na ně soustředit, a to v open office 
moc nejde. Na druhou stranu, nic nenahradí 
v personalistice osobní kontakt s lidmi.

JH: Myslím, že vhodnější jsou činnosti vyžadu-
jící soustředění a kreativní činnosti, protože se 
člověk může lépe soustředit.

ZP: Určitě tomu tak je.

PV: Úkoly samostatné, jasně definovatelné 
a ve výsledcích měřitelné.

Vaše osobní zkušenosti a postřehy s prací 
z domova, ať už z pozice zaměstnance či za-
městnavatele, partnera, dětí…

SV: Home office je vhodný na přechod-
nou dobu pro maminky na rodičovské dovole-
né – osobní zkušenost (dělám překlady po ce-
lou dobu pětileté rodičovské s dvěma dětmi).

Home office není dlouhodobě vhodný z hle-
diska zaměstnavatele – osobní zkušenost, 
kdy jsem ještě pracovala před nástupem 
na rodičovskou. V našem oddělení , kde jsem 
měla na starosti cca 35 osob, byly 3 osoby 
s home office – nedalo se na ně spolehnout, 
když se měl řešit nenadálý problém, nebyly 
vždy zastižitelné a když ano, nemohly leckdy 
obratem zasednout k práci a pomoci vyřešit 
kolegům nenadálou situaci. Byť si svou prá-
ci vždy odvedly včas, nebyly schopné kole-
gům pomoci, když to bylo nejvíce třeba, tudíž 
pro mne jako vedoucího nebyly rovnocenný-
mi pracovníky.

ŠB: Už při mateřské dovolené jsem pra-
covala pro svého zaměstnavatele právě 
formou home office, do práce jsem jezdi-
la pouze na jedno odpoledne v týdnu, kdy se 
konala týmová schůzka, a já měla zajištěné 
hlídání. Měla jsem skvělý pocit, že jsem z pra-
covního procesu nevypadla, navíc skvělý bo-
nus v podobě zlepšení rodinného rozpočtu.
Po mateřské dovolené jsem hledala prá-
ci v oboru personalistka (u původního za-
městnavatele to již bohužel nešlo). Hleda-
la jsem práci na částečný úvazek a našla jsem 
si práci přesně dle svých snů. Navíc ne na čás-
tečný úvazek, ale na celý s tím, že jak jsem již 
uvedla výše, 6 hodin jsem v práci, 2 hodiny 
pracuji doma. V práci jsem maximálně efek-
tivní, vím, co musím stihnout a co si můžu do-
volit nechat si na doma.
Myslím, že home office oceňuje i můj vedou-
cí. Když jsou děti nemocné, pracuji doma, 
do práce jezdím, když se třeba vystřídáme 
s manželem nebo babičkami. Moji prá-
ci za mě nikdo jiný neudělá (jsem sama svým 
pánem), ale můj vedoucí ví, že udělaná bude.
Zároveň i doma to máme rozdělené tak, že 
manžel může být odpoledne v klidu v práci, 
jak potřebuje, a děti zvládnu já.

Myslím, že mám velké štěstí právě na tuto prá-
ci a skvělého šéfa. Musím říct, že bych nemě-
nila.

JH: Home office je pro mě jednoznačně vý-
hoda z hlediska organizace rodinného času. 
Dává mi lepší možnosti postarat se o od-
polední rodinnou distribuci (dětí/ potravin 
atp.). Na druhou stranu rodinné prostředí 
s vámi potom jakoby automaticky počítá. 
Ostatní členové domácnosti si nemyslí, že 
doma pracujete a vyžadují „servis“ tak nějak 
automaticky.

ZP: Home office nabízí možnost lepšího hos-
podaření s časem. Zaměstnanci, který má 
rodinu s dětmi, umožňuje lepší koordinaci lo-
gistických rodinných úkonů. To je velkou vý-
hodou HO. Pokud dítě omarodí, zaměstnanec 
může pracovat dále. 
Z pohledu zaměstnavatele musí spolupráce 
fungovat na bázi důvěry. Nad zaměstnancem 
není možná plná kontrola.

...je zapotřebí vždy 
určitá míra důvěry 
mezi zaměstnan-
cem a jeho 
vedoucím. 

Home office nabízí 
možnost lepšího 
hospodaření s časem.

ŠB: Rozhodně ne pro každou profesi. Mys-
lím, že je zapotřebí vždy určitá míra důvěry 
mezi zaměstnancem a jeho vedoucím. 

JH: Není. Člověk, který je zvyklý pracovat pou-
ze v pracovní době může být stresován. Pro-
tože HO dává prostor odkládat svoje pracovní 
povinnosti. Je potřeba dodržovat určitou se-
bekontrolu svých pracovních povinností.

ZP: HO určitě není pro každého. Je třeba do-
držovat sociální kontakt, vyhnout se dlouhým 
přestávkám a dávat pozor na udržení motiva-
ce.

PV: Není. Prvním předpokladem je vhodný 
typ vykonávané práce. Z pohledu náplně, ale 
také míry potřeby komunikace s týmem, zá-
kazníkem apod. Zásadním předpokladem je 
také vhodné domácí pracovní prostředí, ide-
álně oddělené od běžných domácích aktivit.
Z pohledu zaměstnavatele je home office 
vhodný pro řešení dopředu definovaných 
úkolů s jasně danou časovou dotací.

4. Jsou některé typy úkolů a práce 
pro home office vhodnější než jiné?

SV: Určitě ano. Jako vhodné vnímám finanční 
oblast (vyplňování finančních výkazů), překla-
dy, právnické otázky. Jako nevhodný považu-
ji HO např. pro oblast marketingu, kdy je tře-
ba součinnosti kolektivu a osobního jednání.

ŠB: Určitě ano. Dokážu si představit prá-
ci na home office např. u grafiků, překlada-
telů, IT specialistů, makléřů, poradců…. Můj 

Odpovídali:

Světlana Votavová, manažer operativní-
ho útvaru VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

Štěpánka Bacílková, personalista, Aichi Magfi-
ne Czech s.r.o.

Jana Hanušová, Local Study Leader, AstraZe-
neca.com 

Zdeněk Pilecký, jednatel EMCO Intos s.r.o.

Petr Vopelák, Online content manager
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Vše musím od 
této chvíle dělat 
s rozvahou, nepo-
spíchat, na všech-
no mám najed-
nou nekonečně 
času.

Mrholí, místy prší. Na konec září je poměr-
ně zima, nevlídno, vlezlo. Půda v lese je 
nasáklá, kape i z listí na stromech. Větřík 
občas přidá na síle, odvane mlhu, pod níž 
se skrývají krásné žulové balvany a skály. Bu-
kovému lesu to přidává na tajemnu, má své 
kouzlo i v tomto ponurém počasí.

Vím, že mám asi šest hodin času. Šest ho-
din. V dešti a v zimě a na jednom místě, kde 
není nic, kam bych se schovala. Je to napros-
to děsivá představa. Co tu budu tak dlou-
ho dělat? Hlavou mi letí myšlenky, co bych 
za šest hodin všechno udělala. Co všech-
no za tu dobu stihnu v práci obvykle vyřídit, 
co bych doma zvládla práce, na zahrádce… 
A já jsem v lese, deštivém a chladném poča-
sí a nemohu se hnout z tohoto místa. Jsem 
z toho vnitřně vyděšená, trochu mě chytá 
panika. 

Uvědomuji si, že první, co musím udělat, 
je opravdu vědomě zpomalit. A tak ubírám 
na rychlosti svých pohybů. Vše musím od 
této chvíle dělat s rozvahou, nepospíchat, 
na všechno mám najednou nekonečně času. 
Je to těžké. Neumím dělat pomalu. A tak se 
stále při každém pohybu kontroluji, abych 
nebyla zbytečně zbrklá. Ale hýbat se musím, 
protože by mi jinak byla zima. 

Objevuji houby. Tak to je příjemné zpestření. 
Pomalu obkružuji své místo, abych se přibliž-
ně každých dvacet minut vrátila zpět a zkon-
trolovala, že je vše v pořádku. Hub je po-
měrně hodně, a tak mé oči pátrají po všech 
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Petra Štětková
Externí lektorka a konzultantka v Aperta, s.r.o.

Vysvětlivky:

PROKRASTINACE

=
chorobné odkládání úkolů a povinností

PROKRASTINÁTOROVO KAŽDODENNÍ DRAMA

Věra Růžičková
Key Account Manager, Aperta, s.r.o.

Jsem zvyklá na střídání jedné činnosti za dru-
hou a většinou chci, abych měla vše rychle 
hotovo. Neustálá aktivita patří k mému životní-
mu stylu. Toto zpomalení jsem měla možnost 
zažít jako pomocník při Mistrovství republiky v ori-
entačním běhu na klasické trati. Byla jsem přidě-
lena na jednu kontrolu, u které bylo i občerstvení, 
a bylo potřeba dolévat vodu pro závodníky. „Ob-
čerstvovačka“ byla v nádherných bučinách pod 
Oldřichovským Špičákem u Skalní brány. 

bran. Jednou vede cesta skrz. Je tu vyšlapá-
no mnoho stezek od zvěře, jak zajímavé je 
to sledovat. 

Pod kameny vyvěrá pramen. Voda je prů-
zračná a pomalu si razí cestu skrze listí a trá-
vu, pomalu nabírá na síle a vytváří malé 
tůňky. V „normálním“ čase bych tomu vů-
bec nevěnovala pozornost. Nyní pozoruji, 
jak voda mění tvar, jak poskakuje přes malé 
kameny, jak mění rychlost. Je to pro mě ne-
skutečně objevné. Také si více všímám listů 
na stromech a kapek, které se na nich vy-
tvářejí. Najednou se zamotám do pavučiny. 
Je na místě, kde jsem asi před hodinou mu-
sela projít. Dívám se, jak je pavučina zachy-
cena mezi tři stromy, které jsou od sebe 
poměrně vzdálené. V pavučině jsou kapky 
naskládány jak korálky. Zázrak. 

Nějakou dobu prožívám nadšení z toho-
to nového stavu. Toto náhlé zpomalení 
si užívám a zažívám vnitřní radost. Déšť však 

Nějakou dobu 
prožívám nadšení 
z tohoto 
nového stavu.

neustává. Cítím, že v botách mám již mokro, 
a to vzlíná i kalhotami vzhůru. Naštěstí jsem 
vybavena a komplikovaně se v tom dešti pře-
vlékám. Ještě mám před sebou více jak dvě 
hodiny. Nebo to tak odhaduji. Už skoro ne-
mám nápad, kam zase jít. A tak znovu obchá-
zím místa, kde jsem již byla několikrát. Začíná 
se to opravdu táhnout. Radost z detailů už 
vyprchala. Mozek zrychluje, jsem neklidná.
 
Už se tu nikdo více jak půl hodiny neukázal. 
Pochybuji, že ještě někdo přiběhne. A tak za-
čínám balit to, co už určitě nebude potřeba. 
Vylévám zbytečnou vodu a rozhoduji se, že 
oba barely donesu dolů k cestě. To mi totiž 
dobře zaplní čas a ještě se zahřeju. Skvě-
lá volba. A zvedla mi náladu. Něco dě-
lám a hýbu se za nějakým účelem, než jen 
abych netuhla zimou. Konečně telefon, že 
mohu všechno zabalit. Konec závodu! Vrací 
se mi má původní rychlost.

P
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promiň
rád bych
omlouvám se
když
raději
ale
snad 
trochu
i když
nevím
asi
co když
ehmmm…

zákoutích v blízkém okolí. Zakazuji si dívat 
se, kolik je hodin. Zkouším pouze odhado-
vat, kolik je. Ubíhá to opravdu velmi po-
malu. Začínám si všímat jiných detailů, než 
jsou ukryté houby. Mlha se skoro rozpusti-
la a více odhalila svahy s buky a nespočetný-
mi skalami. A tak se mou další zábavou stává 
zkoumání jejich tvarů. Je tu několik skalních 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ TIPY
Lektoři Aperty doporučují:

Zpříjemněte si všední dny u filmových večerů:

MLÉKO A MED Rupi Kaur

Silnější knihu poezie jsem nečetl 15 let. Text ostrý jako žiletka a hlad-
ký jako voda, co hladí kámen v řece. Poezie o ženě, které ženy bu-
dou rozumět, a muži se z ní budou porozumění učit.
2017, Omega

HAVEL Michael Žantovský

Kniha pro ty, kteří na otázku po významných osobnostech naše-
ho národa nechtějí odpovídat, že Cimrman. Ale chtějí se nechat 
inspirovat lidmi z masa a kostí. Příběhem reálných proher i výher. Je 
to také kniha pro lidi, kteří umí druhé vidět barevně a ne jen v černé 
či bílé. 
2014, Argo

Citový život zvířat Peter Wohlleben 

Starostlivé veverky, věrně milující krkavci, soucitné myšky a truchlící 
laně - také si tyto city spojujete jen s lidmi? Čtivou formou podané 
vědecké poznatky, příběhy a vlastní prožitky autora. Zvířata jsou nám 
mnohem blíž, než jsme kdy tušili.
2017, Kazda

Strach a chvění
Stupeur et tremblements (2003)

Zdánlivě komický film o belgické stážistce v japonské firmě. Ten-
to film vás donutí k přemýšlení o tom, kde má revolta proti zvyk-
lostem ještě smysl.
Režie: Alain Corneau, Předloha: Amélie Nothomb (kniha)

Až vyjde měsíc
Moonrise Kingdom (2012)

Tohle je prostě dobrý film. A nejen proto, že v něm hraje Bruce 
Willis a není to akčňák. Spíše proto, že nahlíží do světa 12 letého klu-
ka a podobně staré holky, outsiderů, kteří se rozhodli navzdory vše-
mu a všem jít za svým snem. Navíc je vtipný, má to švih a to i přesto, 
že Bruce Willis hraje přitroublého a pomalého policajta, ale s dob-
rým srdcem. Koukněte se na to se svými dětmi, pokud jsou ve 
věku hrdinů tohoto filmu. 
Režie: Wes Anderson, Scénář: Wes Anderson, Roman Coppola

Bod zlomu
Point Break (2015)

Pokud jste zvyklí na pravidelný pracovní režim, opakující se činnos-
ti a úkoly, odpočiňte si při tomto filmu, který vám ukáže různé ex-
trémní sporty. A také představí hrdiny, kteří mají naprosto uvolněný 
životní styl bez pravidel, omezení a také bez respektu zákonů.
Režie: Ericson Core, Scénář: Kurt Wimmer, W. Peter Iliff (původní 
scénář)

Barevný závoj
The Painted Veil (2006)

Film, který můžete vidět v několika vrstvách. Jako silné intimní dra-
ma o sbližování dvou lidí, kteří se vzali pro nereálné představy jeden 
o druhém. Nebo jako film, z doby, v níž mužům šlo o víc než sporto-
vat, mít koníčky, chodit do práce a realizovat se v dětech. A ženy si je 
pro to vážily a nechtěly jim být jen sekundatkami. Nebo jako film 
… je to na vás.
Režie: John Curran, Předloha: William Somerset Maugham (kniha)

Summerhill
(2008)

Film o legendární „svobodné“ škole. Po jeho shlédnutí se moje 
děti chtěly stěhovat, odradilo je jen to, že škola je internátní.
Režie: Jon East, Scénář: Alison Hume

Pozemšťan
The Man from Earth (2007)

Zásadní film. Drama přátel, jejichž přátelstvím otřese pravda o jed-
nom z nich. Skvělý příběh o osamělosti, jež prochází věky a vědě, 
která neobstojí před příběhem. Hlavní zápletka - muž, jenž nestár-
ne, a odhodlá se to sdělit svým přátelům... 
Režie: Richard Schenkman, Scénář: Jerome Bixby
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C ílem kurzu je pomoci účastníkům objevit 
a prosadit do praxe svůj jedinečný manažerský 
styl řízení svých spolupracovníků. A to s respek-

tem k vlastní osobnosti , ohledem na kontext situace 
a s důrazem na potřeby týmu i fi rmy.

Rozsah 
2 DNY 

PRO manažery, 
kteří chtějí vyniknout 
v řízení sebe 
i svých lidí.

 Rozumí souvislostem, které mají výrazný vliv na utváření 
manažerského stylu řízení.

 Je vybaven znalostí  jasných nástrojů řízení sebe i týmu, 
které mu „sedí“ a podporují úspěch.

 Ví, jak pracovat s podřízenými, aby si i oni vytvořili 
jasné postupy a „rituály“ svého pracovního stylu 
podporujícího jejich efekti vitu.

VÝSLEDEK A UŽITEK 
PRO ÚČASTNÍKA ŠKOLENÍ

PRACOVNÍ STYL – ANALÝZA DAT
 Mapa přímých a nepřímých vlivů na AMPS
 Výsledky s důsledky pro řízení týmu

PŘED KURZEM 
 Dotazník Agilní manažerský pracovní styl 

 – sběr dat

DNA TÝMU VERSUS MOJE DNA
 Co to je a co působí horizontální a verti kální  

 synchronicita – její vliv na efekti vitu
 Jak synchronicitu efekti vně ovlivňovat, využívat 

 a měnit

AKTIVITY A NÁSTROJE NOVÉHO AMPS
 Návyk a rituál ve službách efekti vity
 Bariéry pro nový AMPS a jejich překonávání a boření

ROZVOJ A KULTIVACE AMPS
 Čtení a rozumění signálů pro změny AMPS
 Manažerská identi ta versus osobní integrita

VÝZVY K NOVÉMU AMPS
 Pentagram 5 hlavních výzev řízení – jejich 

 formulace a implementace do každodenního řízení
 Výzvy udržovací, regresivní, progresivní 

 a transformační

AGILNÍ MANAŽERSKÝ 
PRACOVNÍ STYL �AMPS� 
ANEB OPRAVDU EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ

JEDINÝ TERMÍN V ROCE 2018
21. - 22. června 2018                 
          Přihlašte se 
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VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávání přináší 
znalosti a zkušenosti 

v propojených
souvislostech.

Má výsledky.

Naše poradenství 
poskytuje podporu  

k žádoucím  
změnám.

Je inovativní.

Naše koučování je  
tvořivé, pro klienty 

přínosné  
a certifikované.

Máte to na dosah.

Tel.: +420 485 107 711 E-mail: aperta@aperta.cz  www.aperta.cz

V našich outdoorech 
účastníci trpí  
maximálně  

sebepoznáním.

Zkuste to také.

PORADENSTVÍ KOUČINK OUTDOOR


