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Úvodní slovo
Cílem Manažerské akademie pro ženy je podpořit specifickou
skupinu žen, které se chystají do manažerské pozice, ať už po
kariérové pauze způsobené rodičovskou dovolenou, čeká je
povýšení či možnost kariérní změny. Nebo již ve vedoucí pozici
působí a chtějí si ujasnit, jak se v roli cítí, jak s ní chtějí dále
pracovat a rozvíjet se v ní.
Chceme pomoct ženám lépe prodat své úspěchy a zdokonalit jejich
znalosti a dovednosti, aby přirozeně postoupily o level výš, tedy
zastávaly vyšší pozice. Ženy mají velký potenciál, jen ho neumí prodat.
Firmy se tak ochuzují o jiný, ženský pohled na problém a jeho řešení.
Různorodost v týmech pomáhá růstu firem i celé společnosti.

Vážené čtenářky a čtenáři,
s radostí vám předkládáme šestý díl časopisu „Ženy o level výš“.

Časopis je součástí projektu „Manažerská akademie pro ženy“, který
je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu
Zaměstnanost. Jeho cílem je posunout ženy výš, a to nejen na vyšší
manažerskou pozici, ale výš i z pohledu spokojenosti se svým životem.
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První krok k úspěchu
Březnové číslo přináší téma úspěch. Jak ho
dosáhnout? Kdo jsou lidé, kteří úspěchu dosáhli?
Jaké metody pro dosažení úspěchu používal Steve
Jobs, Coco Chanel, Heidy Klum či Walt Disney?
Jaké mají metody? Inspirujte se příběhy těch
nejúspěšnějších a udělejte první krok k úspěchu
svému.

Evropská unie má, stejně jako každá velká
instituce, i své oficiální symboly. Ty mohou působit
nudně, ale jen do té doby, než odhalíte jejich
příběhy v posledním článku březnového čísla.
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Jak na kreativitu? Poradí
vám král Hollywoodu

Jeho animované filmy jsou známé po celém světě. Milují je děti i dospělí. Jeho
Micky Mouse je první animovaná postavička, která má hvězdu na hollywoodském
chodníku slávy. Dokázal využít nových technik a nápadů. Jeho příběhy byly perfektně
promyšlené a pečlivě zpracované. Jak to dělal? Měl na to speciální techniku.
Poznejte metodu Walta Disneye, která je dodnes používána pro kreativní koučování.

Naslouchejte skřítkům ve vaší hlavě,

Walt Disney se při přípravě svých příběhů setkával

můžou vám pomoct

se stejným problémem, a protože potřeboval

Možná to znáte. Napadne vás nějaká zajímavá

kreativitu svého týmu neustále rozvíjet, musel

myšlenka. V první chvíli se vám zdá úžasná, ale

hledat způsoby, jak ji co nejefektivněji podporovat.

pak o ní začnete pochybovat. A co když to nepůjde

Tak přišel na metodu, která možná stojí za jeho

zrealizovat? Třeba je to úplná blbost. Proč by se

celosvětovým úspěchem.

to mělo někomu líbit? Nakonec vás negativní

Naši

myšlenky donutí zajímavý nápad zavrhnout.

několik úhlů pohledu. Walt věřil, že plynutí několika
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i protichůdných pohledů najednou brzdí kreativitu.

„Všechny naše sny se mohou splnit -

V naší hlavě se podle něj střetávají především snílek,

máme-li odvahu se jim věnovat.”

realista a kritik. Rozhodl se je tedy rozdělit. Ale ne
pouze virtuálně. Vybavil a připravil tři místnosti, do

V další místnosti byl shromážděn tým jeho

kterých rozdělil svůj tým.

spolupracovníků, kteří měli tento nápad převést do

„Když o tom dokážeš snít, dokážeš to udělat.” (Walt

reality. Rovněž zařízení a vybavení této místnosti

Disney)

bylo přizpůsobeno těm, kteří v ní pracovali, tedy
realistům. Jejich úkolem nebylo dokázat, že nápad

„Když o tom dokážeš snít, dokážeš to
udělat.”
Do té první umístil své kreativní spolupracovníky,
kteří směli pouze snít, a to o čemkoli. Vybavení
místnosti bylo přizpůsobeno kreativnímu myšlení.
Bylo tu vše povoleno. Cokoli snílky v této místnosti
napadlo, bylo správně. Jak se jejich nápad zrealizuje
,a jestli to vůbec jde, nebyl jejich problém.

Snílek: „Chci, aby prase mělo křídla.“

Sněhurka i sedm trpaslíků, každý dostal jednu sošku
Walt

Disney byl vášnivým karikaturistou,

umělcem a také velkým snílkem. Byl však
především

velmi

producentem

úspěšným

Když se vedení studia dozvědělo, že chce
natočit

celovečerní

animovaný

film

o

Mickey

Sněhurce, označilo projekt za „Disneyho

Mouse je dodnes celosvětově nejpopulárnější

hloupost”, který zničí jeho společnost. Film

kreslená postavička. Říká se, že vyjadřovala

Sněhurka a sedm trpaslíků získal v roce 1938,

jeho osobnost, a také si ji Walt do roku 1946 sám

jako první animovaný film, Oscara (jednu

daboval.

velkou sošku a k tomu sedm malých).

Postavil dva světově unikátní obrovské světy

Za své filmy nakonec dostal rekordních 26

zábavy a snění. Disneyland v Kalifornii, a ještě

Oscarů.

a

podnikatelem.

filmovým

rozlohu jako San Francisko.

větší Disneyword na Floridě. Disneyword má
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snílků nejde realizovat, ale cesta, jak to udělat,

„Dělat nemožné je vždycky legrace.”

aby zrealizovat šel. Možná to nepůjde jedním
způsobem, ale může existovat jiný, kterým to půjde.

Poslední Disneyho místnost byla pro kritiky. Jejich
úkolem opět nebylo pouze kritizovat, ale hledat

Realista: „Naším úkolem je, aby prase létalo a mělo

reálná rizika neúspěchu. Dá se to vše stihnout?

při tom křídla. Vymyslel jsem, že při použití prasete

Kolik to bude stát? Proč a jaké kroky je potřeba

o hmotnosti do 70 kg lze využít kluzák XY. Ten by

dodržet při realizaci plánu? Na co si dát ještě pozor?

roztáhlo motorové letadlo a prase by pak létalo.“
Kritik: „Jak ale zajistíme, aby prase na zemi
za motorovým letadlem nabralo dostatečnou
rychlost, když má malé nožičky? A jak zajistíme
jeho bezpečné přistání?“

Hrajte svoji roli poctivě a stanete se
králem kreativity
Základem této metody je rozdělit proces kreativity
na tři fáze. Přísně oddělit jednotlivé styly myšlení
od sebe, dodržovat přiřazenou roli a každému
nechat dostatečný prostor pro vyjádření. Mezi
místnostmi komunikují vždy jen dva. Snílek
s realistou a realista s kritikem. Nemůže tak dojít
k umlčení snílka negativním kritikem. Podstatným
předpokladem je, že každý účastník procesu chce,

aby byl projekt realizován.

striktně držet jednotlivých rolí, a dát jim ve své

Tato metoda se hodí pro jakékoli plánování

mysli prostor.Nevíte-li si rady, jak na kreativní a

v pracovním

vaši

neobvyklé nápady, prostě jen na začátek popusťte

tvořivost, dokážete s ní vidět věci v realitě, a přitom

uzdu své fantazii. Do reality je převeďte až potom.

i

osobním

životě.

Podpoří

hledat neobvyklá řešení. A vůbec se nemusíte
zavírat do jednotlivých místností. Stačí se na chvíli
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Naučte se plánovat, jako
Napoleon bitvy

VELMI RYCHLOU METODU

Každý občas plánuje pracovní nebo soukromý projekt.

PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ

Jak si ten svůj připravit jednoduše, rychle a intuitivně?

POPSAL VE SVÉ KNIZE „MÍT

Inspirujte se těmi nejlepšími.

VŠE HOTOVO” DAVID ALLEN.

ČINNOST JE PROJEKT.

1. Nevíme-li, kam jdeme, ocitneme se
většinou úplně někde jinde

I NAPSÁNÍ A PREZENTACE

První krokem je stanovení cíle. Proč chcete projekt realizovat? Jaký je

SYMFONICKÉ SKLADBY ČI

jeho hlavní záměr? Jasný cíl pomůže udržet váš projekt pohromadě od

VÍTĚZSTVÍ VE SPORTOVNÍ

začátku do konce.

SKORO KAŽDÁ LIDSKÁ

SOUTĚŽI. JAK VYUŽÍVAJÍ
ZÁSADY PŘIROZENÉHO

Nikdo není dokonalý, ale tým být může

PLÁNOVÁNÍ ŠPIČKY VE SVÉM

Uvedení Osmé symfonie Gustava Mahlera v Mnichově v roce 1910 bylo

OBORU?

neopakovatelnou událostí. Vzhledem k nevídanému počtu účinkujících
dostala podtitul “Symfonie tisíců”. Hrálo a zpívalo v ní totiž více než 1000
účinkujících. Dirigent, jako hlavní manažer projektu, dovedl svůj tým
k jasně danému cíli. Každý z účinkujících znal společný záměr a podílel
se na jeho dosažení. Perfektní prezentace skladby měla obrovský ohlas.
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2. Jak vypadá dobrý
výsledek? Jednoduše. Být
nejlepší

Michael

byl

známý

svou

posedlostí

detailem

anáročností na své vlastní výkony. Byl názorným
příkladem člověka, který cílevědomě usiluje o co

Další bod už směřuje k tomu, jak bude po realizaci

nejlepší výsledky. Jeho zaměření se na výsledek ho

vypadat jeho výsledek. Výsledek si co nejpodrob-

na stupně vítězů postavilo dokonce 154 krát.

něji a nejživěji představte. Jak konkrétně vypadá?
Co se změnilo v porovnání se současností? Jak se
cítíte vy? Stojíte na stupních vítězů?

Stát na stupni vítězů
Tohle opravdu uměl Michael Schumacher. Jen
se podívejte na jeho výsledky. Ve Formuli 1 získal
nejvíc titulů mistra světa (7 titulů). Vyhrál nejvíc
Grand Prix (91 vítězství). Získal nejvíce vítězství
v několika sezónách. Dosáhl nejvíc bodů v kariéře
(1369), a dokonce i nejrychlejších kol (74 kol).
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Model přirozeného plánování
5 kroků plánování projektu podle metody “Mít vše hotovo” Davida Allena

1

Definice cíle a zásad

4

Uspořádání

2

Představa o výsledcích

5

Určení dalších kroků

3

Brainstorming

Budu milionářem
Začátkem prosince roku 1991 pořádal Bill Gates

“Bill byl posedlý jedinou představou. Když si vzal

senior, otec zakladatele Microsoftu, večeři, na

něco do hlavy, nic jiného ho nezajímalo. Ať vzal do

kterou pozval také mezi jinými Warrena Buffetta.

ruky cokoli, byl rozhodnutý se toho nevzdat,” říká

Otec Billa Gatese položil všem přítomným jednu

jeden ze spolužáků Billa Gatese.

otázku: “Co si myslíte, jaký nejdůležitější faktor vás

Buffett

dostal tam, kde jste dnes? Co hrálo nejdůležitější

v pětatřiceti bude milionářem. V 16 letech už měl

roli při dosahování vašich životních cílů? Oba muži,

55 000 dolarů. Milionářem se stal ve 30 letech.

ve

věku

jedenácti

let

prohlásil,

že

Bill i Warren spontánně odpověděli: “Záměr.”
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3. Nestačí nápad mít, umění je
ho realizovat
Představa

výsledku

vás

Uměl také nápady druhých podchytit a dál rozvíjet.
Například nápad na počítač s třítlačítkovou myší

pravděpodobně

nebo grafické uživatelské rozhraní s okny a lištami

automaticky navede na přemýšlení o souvislostech

nevymyslel on. Pouze rozvinul nápad firmy Xerox.

a podrobnostech, jak ho dosáhnout. Co všechno

Co víc, jeho projekty byly úspěšné hlavně proto, že

je třeba udělat? Jaká okolnost s projektem ještě

nápady uměl i zrealizovat.

souvisí? Co ho ještě může posunout o krok dál?
Podpořte

svoje

přemýšlení

brainstormingem,

berte každý nápad, který vás napadne, a všechno si
zapisujte.

Rozvíjejte nápady. I ty, které nejsou vaše
Steve Jobs, to byl doslova machr na nápady. Mezi
jeho myšlenky patří například první osobní počítač
dostupný pro domácnosti, první kompletně digitálně
animovaný film pro kina, nebo první mobilní telefon
nové generace.
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Revolta a odvaha je cestou k úspěchu
„Revolta” a odvaha být jiná byly hlavním motivem života francouzské módní návrhářky Coco Chanel. Šaty, které
navrhovala, byly ve své době přímo revolucí. Navrhovala novou funkční módu s jemnými liniemi a bez tehdy
obvyklých ozdob.
Úspěch Coco Chanel spočíval prostě v odvaze být jiná.
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4. Plány jsou ničím; plánování
vším

Vytvořte si plán jako vojevůdce

Když už jste dali prostor všem nápadům, jak

vojevůdců světa, byl mistr plánování. I když jeho

dosáhnout výsledku, úplně přirozeně je začnete

válečná tažení často podle plánu nedopadla,

třídit. Začínáte tvořit první plán vašeho projektu.

vždycky si na ně předem připravoval do detailů

Při jeho tvorbě si položte několik otázek. Co musíte

propracovaný plán. I když mnohokrát prohrál, svým

udělat hned na začátku? Jaký další krok navazuje?

systematickým přístupem si vybudoval respekt i u

Co je ještě třeba udělat na závěr?

svých protivníků, kteří se ho snažili napodobovat.

Napoleon

Bonaparte,

jeden

z

nejznámějších

„Při přípravě bitvy jsem vždy zjistil, že plány jsou
k ničemu, ale plánování je nezbytné,” řekl jiný
významný generál Dwight David Eisenhower, a měl
pravdu.
Precizní plán je základem nejen pro bitvu, ale i pro
úspěšný projekt, a i když něco zrovna nejde, jak má,
dobře připravený plán vás může z nenadálých potíží
dostat.
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Modelka nemusí být krásná, stačí, když

dobře placené modelky se nijak neliší od časového

je dochvilná

plánu mezinárodního špičkového manažera. Heidy

Heidy Klumová je jednou z nejlépe placených

Klumová si uvědomila, že sebekázeň, plánování,

modelek na světě.

dodržování pravidel a taková zdánlivá maličkost,

Vypadá snad lépe než jiné modelky? Naopak, je menší,

jako přijít včas, jí přinese úspěch.

váží více a má větší prsa. Vzhled je i v modelingové
branži jen částečnou vstupenkou. Harmonogram

5. Teď už stačí jen vykročit tou pravou

Poslední

fází

pojmenování

přirozeného
toho

prvního

plánování
kroku,

je

nemáte, a budete muset ještě chvíli plánovat.

který

Naplánovat si první krok, to je začátek

je třeba udělat. Co je nejdůležitější, co

realizace vašeho projektu.

musíme udělat nejdříve, aby se projekt začal

Pokud

realizovat? Je už jasný, nebo se bude muset

a přirozeně, bude realizace vašeho projektu

ještě chvíli plánovat? Ujasnění si toho prvního

snazší

a pak dalšího a dalšího úkolu, který máte

A nestačí jen plánovat, ale svých plánů se při

udělat, je vlastně hybatelem celého projektu.

realizaci držet.

budete

a

plánovat

dosáhnete

lepších

jednoduše

výsledků.

Může vás navést i k tomu, že ještě první krok
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Kam zmizela slova hymny
a proč je vlajka modrá?
Denně slyšíme mnoho informací o Evropské unii, ale všechno o ní nevíme a ani
vědět nemůžeme. Oficiální symboly Evropské unie mají své příběhy i zvláštnosti,
které je odlišují od těch národních. Odhalte tajemství symbolů Evropské unie.

Melodii pro hymnu Evropské unie navrhl rakouský šlechtic s
československým občanstvím
Návrh, aby se evropskou hymnou stala Óda na radost, přednesl Radě Evropy v roce 1955 Richard
Mikuláš Coudenhove-Kalergi.

Tento

rakouský

šlechtic,

politik

a

spisovatel

s československým občanstvím byl zakladatelem
nejstaršího hnutí pro sjednocení Evropy tak zvané
Panevropské unie, kterou ustanovil už v roce 1924.
Byl prvním, kdo rozvíjel myšlenku společné Evropy,
a stal se tak předchůdcem dnešní evropské myšlenky
a identity.
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Oficiálně byla skladba uznána hymnou Rady
Evropy až v roce 1972. V roce 1985 se stala hymnou

Část textu Ódy na radost

Evropského společenství, dnes Evropské unie.

do češtiny přeložil Pavel Eisner

Óda na radost je čtvrtá, závěrečná věta Deváté

Radosti, ty jiskro boží,

symfonie Ludwiga van Beethovena. Její melodii
složil na námět slov německé básně, oslavující
lidské přátelství, od básníka Friedricha Schillera.
Právě pro svoji oslavu lidské sounáležitosti ji Rada

dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.

Evropy nakonec přijala jako hymnu společenství

Kouzlo tvé teď opět víže,

evropských států. Vzhledem k velkému počtu jazyků

co kdy čas tak dělil rád,

v Evropské unii nemůže být jeden upřednostněn, a

zástup lidstva sbratřen blíže

tak se paradoxně při oficiálních příležitostech hraje
pouze jako instrumentální skladba bez textu.

Instrumentální kompozici hymny Evropské unie

cítí van tvých křídel vát.
Komu štěstí v žití přálo,
v příteli svůj štít že máš,

zkomponoval jeden z nejvýznamnějších dirigentů

komu vnadnou ženu dalo,

20. století Rakušan Herbert von Karajan. Navrhl

mísit pojď se v jásot náš!

tři instrumentální verze – pro klavír, pro dechové
nástroje a pro symfonický orchestr.

Za vznikem vlajky Evropské unie stojí japonský kruh a 12 apoštolů
V padesátých letech 20. století hledala

Japonsko, kde se Richard Mikuláš narodil,

Evropská komise vhodný motiv také pro

se pro vlajku sjednocené Evropy nehodilo.

vlajku Evropského společenství. Již zmíněný

Červený kříž byl zase trnem v oku Turecku.

Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi navrhl

Konečná

použít vlajku jeho Panevropské unie. Šlo

původního návrhu tolik neliší. Zůstal japonský

o vlajku na modrém pozadí se žlutým kruhem,

motiv kola a hvězdy. Za tvůrce grafické

protnutým červeným křížem uprostřed a

předlohy této podoby vlajky je považován

s dvanácti hvězdami kolem. Tento návrh

Arsène Heitz. Pro kolečko dvanácti hvězd se

přijat nebyl.

prý nechal inspirovat vyobrazením svatozáře

Žluté kolo uprostřed, které odkazovalo na

Panny Marie ve Zjevení svatého Jana.

podoba

dnešní

vlajky

se

od
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