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Jsem máma. Trojnásobná. Taky jsem vedoucí, manažerka, leader. Prostě vedu lidi. To trošku
dýl. Obojí jsem chtěla dělat dokonale, na jedničku s hvězdičkou. A tak jsem se učila – četla, chodila na celou řadu kurzů. Nejprve o managementu. Pak o výchově dětí. Vše dokonale oddělené. Pro každou oblast zvlášť. Takhle je to s dětmi. Takhle s vaším týmem v práci.
Všude okolo se rojily články, knihy, projekty, iniciativy na téma sladění rodinného a pracovního života. Sladění dvou životů jednoho člověka. Narodíte se jako celistvý člověk, s jedním životem, který plyne.
Ale pak v nějaký záhadný okamžik se vám život rozdvojí. Najednou máte dva oddělené
životy, v nichž máte podávat 100% výkon a v nichž platí unikátní pravidla, takže máte mezi
nimi přebíhat, přehazovat výhybku, měnit se.
Když jsem se ptala dcery, čím bude, až bude veliká (ano, vím, klasicky hloupý
dospělácký dotaz), podívala se na mě velikýma hnědýma očima a pravila:
„Jak jako čím budu? Já přece budu Verunka.“
Musím říct, že děti mě dokonale vyvedly z tohohle podivného konstruktu. Pochopila jsem,
že i já budu vždy Míša a je úplně jedno, ve které roli se budu zrovna nacházet. Že mám
jen jeden propojený a celistvý život. Že existují funkční modely, a ty platí všude. A ty nefunkční jsou na nic taky všude. A že mám své ohromné talenty a zdroje a ty můžu taky
využívat napříč. Pochopila jsem, jak jsou mé leaderovské kompetence skvělé. Věděli jste,
že tříleté dítě můžete koučovat na vzdor proti školce? Zjistila jsem, že má nejoblíbenější
rodičovská mantra pochází z manažerské literatury. Zjistila jsem, že je úplně jedno, jestli
komunikujete nevyžádanou změnu se čtyřletým nebo čtyřicetiletým.
Začala jsem si hrát. Začala jsem se ptát. Rodičů a leaderů (a taky dětí). Udělala jsem
svou první prezentaci pro manažery velkých korporací postavenou na příběhu mé rodiny
a fotkách mých dětí. Důvěra v procesu změny se to jmenovalo. A ono to zabralo. Mluvila
jsem s mámami v rodinném centru o manažerských technikách pro nastavení fungování
s dětmi. A ono to zabralo. Sbírala jsem jeden dílek za druhým.
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Pak jsem vybrala ty nejopakovanější, které vám s radostí předkládám v knize, kterou
právě držíte v ruce. Nabízí vám kombinaci rodičovství a leadershipu. Jednoduchosti a selského rozumu. Praktických zkušeností a špetky teorie.
Nebudu vám tvrdit, že budete číst stovky stran zcela nových a zcela původních myšlenek. Inspirovala mě celá řada moudrých lidí. Jen skládám dohromady mozaiku informací tak, jak je mám odžité. Jak je odžili i ti, kteří se neváhali podělit o své zkušenosti
a pomohli tak vzniknout téhle knize. Abyste získali nový náhled na výchovu svých dětí.
Abyste získali nový náhled na vedení svého týmu. Inspirujte se. Porovnejte je se svou
zkušeností.
Cílem knihy není předložit vám jeden zaručený funkční nástroj, který bude fungovat
vždy, všem a za každých okolností. Popravdě za 40 let mého života jsem na takový nástroj
nenarazila ani jedinkrát. Nedokáži sepsat seznam kroků, u kterých vám potvrdím, že pokud uděláte A, B, C, tak vaše dítě nebo kolega udělá D. Chci nabídnout paletu možností
a pohledů na věc, příběhů, které se staly mně a mým přátelům, aby bylo zřejmé, že k dobrému rodičovství a leaderovství mohou vést různé cesty, které jsou dány našimi kořeny,
našimi talenty a celou osobností, okolnostmi, ve kterých se nacházíme.
Do knihy jsem vybírala příběhy tak, abychom pokryli celé spektrum osobností. Extroverty i introverty. Muže i ženy. Z velkých měst i malých vesnic. Abyste mohli nacházet paralely
s vašimi životy a hledat, jak jej vyladit, aby se vám dobře žilo. Bez ohledu na roli, kterou
aktuálně zastáváte. Zkrátka švédský stůl a vy si udělejte svou vlastní hostinu. Dejte si, co
vám zaručeně bude chutnat, a třeba přidejte pár novinek k ochutnání.

Být, dělat, mít
Kolem nás existují různé pohledy na toto sousloví, popisující tři aspekty života Co je
první. Co druhé. A co třetí.
Celý koncept knihy je vystavěn na tomto pořadí. Být – dělat – mít.
Obrácené pořadí, tedy mít – dělat – být, není tak úplně funkční. Ačkoli nám to média
a reklama předkládají v pravidelných nemalých dávkách.
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Ne, nebudeme lepší rodiče, když pořídíme trendy pomůcku rozvíjející psychomotoriku
dětí. Ne, nebudeme lepší vizionáři, když si pořídíme výrobek Apple, přestože jej vlastní
celá řada lidí, kteří „myslí jinak“.
Být si vědom sebe sama, svých hodnot i svých talentů, na nich vystavět své vize, plány
(oddíl I), je základním předpokladem pro to, aby se nám následné dělání (oddíl II) dařilo,
aby nám přinášelo radost a samozřejmě i výsledek. Ten už v knize nepředkládám, budete
si jej muset odpracovat sami.

Já aneb o kom to celé bude
Mým původním záměrem bylo psát jen o rodičovství a vedení lidí. Zabývat se naší společnou
cestou. Po prvních pár stránkách jsem si ale musela vystavit stopku. Nešlo to dál. Jako kdybych vyprávěla příběh od prostředka. Chyběl začátek. O kom celý příběh vlastně bude? Není
totiž možné ladit naši interakci s ostatními, pokud nemáme vyladěni sami sebe. Jak například
nastavit dětem hranice, když nepoznáme naše vlastní? Je to vůbec možné? Já si na tuto otázku odpověděla: Nikoli. Proto tento oddíl. Dříve, než se vrhneme do rodičovství či podnikání,
podíváme se na nás. Jaké jsou naše hodnoty? Jak vnímáme své role? Odkud jdeme? A kam?
Teprve až se zorientujeme v nás samotných, můžeme podporovat, rozvíjet a vést druhé.

Od početí k vylétnutí z hnízda
Téma výchovy dětí a vedení lidí vám v této knize přiblížím prostřednictvím etap vývoje dítěte.
Když jsem pozorovala své tři děti, jakými fázemi procházely a procházejí, nemohla jsem
si nevšimnout, že totéž prožívám i ve svých pracovních aktivitách. V projektech, které jsem
vedla, ve ﬁrmách i neziskovce.
Každý projekt se nějak vyvíjí. Má svůj začátek a konec. Nějak se vyvíjí v průběhu. Přesto, že
nemám ráda zobecňování a ráda vnímám odlišnosti a jedinečný kontext každého projektu,
každého člověka, každé situace, našla jsem určité podobnosti. Na těch bych ráda postavila
i svou knihu. Ty podobnosti jsou každému z nás známé. I těm, kteří dosud nikdy žádný
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projekt nevedli, i těm, kteří stojí na začátku podnikání. Ta podobnost vychází z vývoje člověka. Ptáte se, jak jsem na to přišla? Že přeci ﬁrma není totéž, co dítě? Že dítě je živý organismus, ale ﬁrma… ano, ﬁrma přeci taky.
Pojďme se na to podívat. Každý projekt, každé založení ﬁrmy začíná stejně jako život
člověka jeho početím. Je to vlastně krátký okamžik, v němž se to rozhodne. To, že pak
následuje celá řada dalších, kdy se propadáme do obav, plány nevycházejí, jak chceme,
pochybujeme o našem rozhodnutí, je věc jiná.
Poté následuje těhotenství. Některá jsou krásná a bezproblémová. Některá jsou taková, že jsme si jisti, že to je naposledy. Ať takové nebo makové, vždy mají ale společné jedno. To, jak se vše jeví na začátku, je naprosto odlišné od toho, jak to bude při spuštění,
tedy při porodu. Ze shluku buněk a nápadů se postupně tvoří systém. Od nejjednoduššího
až po docela životaschopný. Tedy s naší vydatnou pomocí. Vajíčko oplodněné spermií se
dělí. Z velkého shluku buněk se vyvine červík. Postupně prochází různými stádii vývoje,
přičemž v některých se opravdu nezdá úplně reálné, že z něj nakonec bude krásné zdravé
dítě. Někdy těhotenství k porodu nedojde. Obvykle je to smutná událost, které se ale jen
stěží dá zabránit. Postupně se vytváří jednotlivé funkční soustavy v těle. Vytváří se základ
pro kontakt s vnějším světem. Když se zdá být vše připraveno, spustíme to.
Přichází porod, otevření, velký start. Velká sláva, která trvá jen okamžik. Všichni z okolí
nám lajkují fotky na Facebooku a všichni nám klepou po ramenou. Všichni jsou pozitivní. Získat v tuto chvíli objektivní zpětnou vazbu je prakticky nemožné a vlastně o ní ani nikdo nestojí.
Pak začíná život. Společný život tak, jak jsme si ho naplánovali. Tedy. On je vlastně dost
jiný. Máme tady něco, co je zoufale nezralé. Jak u dítěte, tak u projektů jeden trimestr chybí. Vypouštíme je do světa nedovyvinuté, bezbranné. Na druhou stranu je to životně nutné.
V kojenecké fázi si užíváme miminka a nové role. Ale zároveň se propadáme do pocitu
naprostého zmaru, nejistoty. To, co se z pozice pozorovatele zdálo být tak snadné a jednoznačné, je najednou jiné. Jsme v tom až po uši, chybí nám nadhled a my se z toho snažíme
vybruslit, jak to jen nejlíp jde. V této fázi je projekt plně závislý na svém nositeli, stejně jako
dítě na své matce. Pokud jej odložíme, aby si žilo vlastním životem, zahubíme jej. Pokud se
jej neujme někdo jiný, kdo naši roli převezme. Pečujeme, pipláme, děláme tisíc věcí, které
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nejsou vidět. Mnohdy nepřichází ani zpětná vazba. Nebo ne ta, kterou bychom očekávali.
Když se nedaří, hledáme informace. Těch je všude kolem plno. Každá ale říká něco naprosto odlišného. Je těžké najít ve své nové roli balanc, jistotu, sebedůvěru.
Dítě i projekt ale naštěstí rostou. Přichází batolecí fáze. Je to krásné rozvojové období.
Patrně nikdy v životě se už nenaučíme za tak krátkou dobu tolik zásadních dovedností.
Chodit, mluvit, samostatně si hrát. V této fázi je krásné pozorovat práci s chybou. Nejen
u dítěte, ale i náš náhled na ni. Snad nikoho nenapadne se na dítě zlobit, když po prvním
kroku zavrávorá a upadne. Naopak jásáme a oslavujeme. Když se ale naše dítě učí novým
dovednostem coby puberťák, už tolik pochopení pro chyby při prvních krůčcích nemáme. Co teprve pro dospělé! Přitom jsme alespoň v dané oblasti úplně stejní začátečníci.
Postupně se proměňuje i naše role.
Batolátko se stává předškolákem. Postupně se dítě osamostatňuje. Vyráží do světa.
Tedy chce se osamostatnit a vyrazit. Jenže na to nejsme vždy připraveni. Věříme jim, že to
zvládnou? Bez nás? Bez našeho dohledu? Bez naší péče? Vždyť to s nimi myslíme dobře.
A tak zase přetváříme naši roli. Pracujeme s důvěrou a sebedůvěrou. Poskytujeme prostor,
ale zároveň nastavujeme hranice, pravidla.
Postupně se u dětí začínají projevovat jejich silné stránky, ale i negativní aspekty nezvládnutých talentů. Stejně jako u projektů. Co s tím? Trestat? Nechat to být? Rozvíjet?
Musíme si jako rodiče, ale i jako leadeři, zodpovědět celou řadu otázek. V této fázi je ale
vhodné do rozhodnutí vtáhnout i naše děti nebo náš tým. Aby neustrnul ve fázi závislých
batolátek nebo dokonce kojenců, kteří si bez naší pomoci neporadí vůbec s ničím. Dělá to
možná dobře našemu egu, škodí dětem i podnikání.
Máme tady školáky. Rostou. Vyvíjejí se. Děti začínají lépe chápat příčinu a následek.
Rozumí lépe kontextu, ve kterém se pohybují. Dokáží řešit konkrétní problémy. A tak je
vhodné s tím pracovat. Vytvořit společnou – ať už ﬁremní, či rodinnou strategii – a pracovat
na ní, aby bylo pro všechny členy rodiny nebo týmu pochopitelné, k čemu to vlastně směřujeme. Jistě. Tuto otázku jsme si kladli již na začátku. Jenže dnes je tady o minimálně jednu
osobu, která má do toho hodně co mluvit, více. Je třeba revidovat. Pracovat s funkčním
a odhazovat to, co už není užitečné a nepomáhá nám.
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Vše „končí“ vylétnutím z hnízda. Naše děti odcházejí, aby si žily vlastní život. Do kterého, při troše štěstí, budeme stále patřit. Ve ﬁrmách v této fázi řešíme nástupnictví. Přestože
o proměně naší role v jednotlivých fázích jsem se již zmiňovala, tady to bude teprve silné.
Musíme naprosto vyklidit pole. Dát důvěru a… teď už jen pozorovat. Čekat, zda budeme
žádáni o názor, o sdílení.

Jiný pohled povolen
Je zřejmé, že délka jednotlivých fází nebude zcela identická u ﬁrmy i u dětí. Děti totiž
nejsou projekty. Je to jen metafora, a to bych ráda zdůraznila.
Z mé zkušenosti se ale tyto fáze vyskytují a opakují bez ohledu na to, zda se jedná o velký
byznysový projekt nebo komunitní akci.
Jistě můžete namítnout, že do projektu můžete vstoupit ve kterékoli fázi. Ano, i já mám
takovou zkušenost a jsem si vědoma rozdílu mezi projekty, které jsou vypiplány „od vajíčka“, a těch, které si „adoptujeme“.
Vím, že do projektů si můžeme tým vybrat. Děti jsou nám tak nějak přiděleny. Těžko můžeme vyhodit dítě a nahradit ho jiným, které bude lépe zastávat svou pozici. Jistě. Nicméně
i zde najdeme určitá propojení.
Možná se stane i to, že narazíte na téma ve zcela jiné fázi, než jste je řešili vy. Je to v pořádku. Všichni jsme unikát a já jen sáhla k určitému způsobu utřídění nejčastěji řešených
témat. Ale nikdy bych si nedovolila tvrdit, že vše je jen a pouze tak, jak popisuji. Na každou
studii existuje minimálně jedna další, která dochází k jiným závěrům. To, co bylo jisté před
lety, dnes už tak úplně neplatí, a to napříč obory. Třeba budete mít dojem, že jste něco
prošvihli. A tady bych si dovolila citovat můj oblíbený ﬁlm s Diane Keaton a Jackem Nickolsonem – Lepší pozdě, nežli později. Nebičujte se. Ani minutu minulosti nezměníte. Ale od
téhle chvíle máte spoustu prostoru začít věci měnit, dělat lépe. Využijte jej.
V knize si tedy projdeme jednotlivé fáze. Tak, jak je vnímám já. Jak jsem je zaznamenala
u svých dětí i u svých projektů či ﬁrem. Tak, jak je popisují vývojoví psychologové.
Má zkušenost není univerzální. Proto ji doplním mozaikou pohledů jiných rodičů a leaderů.

10 ≥

≥

Věřím, že vás pro vaše rodičovství a leadership inspiruji pro hledání vlastní cesty, kladení
vašich vlastních otázek.
A hlavně nezapomínejte, že: „pokud se řídíte všemi pravidly, přicházíte o veškerou zábavu“. Katharine Hepburn.

Jak knihu číst
Kniha rozhodně neaspiruje na to být komplexním dílem postihujícím všechny aspekty
vedení projektu a výchovy dětí. Spíše jsem chtěla vnést do našeho života jednoduchost.
Jedno–duchost.
Abychom si uvědomili jednotu a celistvost sebe sama. Abychom k ní směřovali.
Naťuknu hromadu témat. A hloubkaře a analytiky a ty, kterých se téma dotýká natolik,
že potřebují více, odkážu na další zdroje, které se věnují danému tématu na dřeň. Kniha
je zkrátka mapa světa rodičovství a leadershipu, a tak nezachybuje síť uliček v každém
městě, tedy tématu.
Na konci každé kapitolky je námět pro vás jak dále s tématem samostatně pracovat.
Využijte jej, a nebo přeskočte. Vracejte se k nim dle potřeby.
A pokud by toho na vás bylo moc, mám pro vás jeden tip, jak čtu knihy já. Když mě nějaké téma zaujme, prostě koukám do zdi nebo do zeleného na zahradě. Nechám tu myšlenku sebou prostupovat a čekám, co to udělá. Někdy je to užitečnější, než všechna tématická
cvičení, která jsem pro vás připravila.
Inspirujte se a dobře se bavte.

Varování
Ještě jedna drobnost. Přináším paralelu rodičovství–leadership, výchova–vedení lidí.
Prosím, nezaměňujte však vaše dítě za projekt. Témata jsou vztažena k vaší osobě. Vaše
dítě není a nesmí být vaším projektem.
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