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Úvodní slovo

I konflikt vede k úspěchu

Cílem Manažerské akademie pro ženy je podpořit specifickou

Hlavní téma zářijového čísla by se dalo shrnout

skupinu žen, které se chystají do manažerské pozice, ať už po

do jednoho slova a tím je KONFLIKT. Pod slovem

kariérové pauze způsobené rodičovskou dovolenou, čeká je

konflikt si většina z nás představí jen negativní

povýšení či možnost kariérní změny. Nebo již ve vedoucí pozici

věci. Nemusí tomu tak však být vždycky. Konflikt

působí a chtějí si ujasnit, jak se v roli cítí, jak s ní chtějí dále

totiž může být velmi motivující a vést k velkým

pracovat a rozvíjet se v ní.

úspěchům.

Chceme pomoct ženám lépe prodat své úspěchy a zdokonalit jejich
znalosti a dovednosti, aby přirozeně postoupily o level výš, tedy

Číslo 8 přináší 4 příběhy konfliktů, které doprovázely

zastávaly vyšší pozice. Ženy mají velký potenciál, jen ho neumí prodat.

velké firmy k jejich úspěchu. Jejich jména určitě

Firmy se tak ochuzují o jiný, ženský pohled na problém a jeho řešení.

znáte, ale příběhy, která za nimi stojí, pro vás budou

Různorodost v týmech pomáhá růstu firem i celé společnosti.

nejspíš úplně nové.

Inspirujte se jejich vášní a bojovností. Přeji příjemné
čtení.

Vážené čtenářky a čtenáři,
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s radostí vám předkládáme osmý díl časopisu „Ženy o level výš“.
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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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Žena, která změnila život
sobě i ostatním ženám
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černošské komunity, které měly stejné problémy.

a jak jí dokážou vrátit sebevědomí. Díky tomu,

Tehdy na začátku 20. století bylo zcela běžné, že

jak dokázala svůj příběh vyprávět s naprostým

měly černošské ženy úplně vypadané vlasy.

nadšením, dokázala si získat důvěru i dalších žen se
stejnými problémy, které byly jen důkazem toho, že

Vyprávěním svého příběhu vydělala miliony

její produkty skutečně fungují. Začala svůj posilovač

C. J. Walker začala prodávat svůj posilovač vlasů na

na růst vlasů nejprve vařit ve své skromné kuchyni

Znáte příběh první americké milionářky? Hledala lepší

základě vlastního příběhu. Ukazovala sama na sobě

v bytě, pak se s druhým manželem přestěhovali do

život a sebevědomí a našla velký úspěch.

jako na obyčejné ženě, co dokážou její přípravky

Louisiany, kde měli vlastní dům a kde otevřeli svůj
první salon a větší výrobnu kosmetiky.
C. J. Walker se dařilo skvěle, získávala si důvěru
dalších a dalších zákazníků. Začala školit nové

Sarah Breedlove, známá jako Madam C. J. Walker

prodejkyně, a dala tak základy síti černošských
prodejkyň s kosmetikou značky C. J. Walker

byla americká podnikatelka a sociální aktivistka.

které měly velmi osobní vztahy se zákazníky - tento

a změnila životy milionům černošek v USA.

Byla první ženou, která se v USA vlastním přičiněním

model kosmetické firmy užívají dodnes. Navíc

Otevřela

stala

nejbohatším

objevila první přípravek pro narovnávání vlasů, který

dalších žen toužících po emancipaci v tehdejším

Afroameričanem 19. století. Její společnost Madame

se u afroamerických žen, jejichž vlasy se většinou

podnikatelském světě, který byl zasvěcen mužům.

C. J. Walker Manufacturing Company, založená v

přirozeně kudrnatí, stal hitem.

Díky této investici mohla otevřít svou první továrnu

milionářkou

a

byla

také

vlastní

továrnu

a

získala

investice

Denveru v Coloradu, vyráběla především kosmetiku.

a ještě rychleji růst, expandovat, otevírat další

Uspěla díky marketingové strategii založené na

salony a nabírat další prodejkyně. C. J. Walker tak

rozsáhlé

vybudovala jednu z prvních sítí přímého prodeje v

síti

ženských

černošských

prodejkyň,

USA a stala se oficiálně první self made milionářkou
v historii.

OD SEDMI LET BYLA SIROTKEM

Na pokraji zoufalství otevřela dveře úspěchu

A JEJÍ RODIČE PŘEDTÍM

C. J. Walker se živila jako pradlena, za pár drobných dřela každý den a

DŘELI JAKO OTROCI NA

stejně jako spousta dalších černošek trpěla ztrátou vlasů. Její manžel

PLANTÁŽI. NEMĚLA ŽÁDNÉ

ji opustil a ona zůstala sama se svou dcerou. Na pokraji zoufalství a

V Harlemu se Walker během harlemské

Její Villa Lewaro v Irvingtonu nedaleko New

VZDĚLÁNÍ, NEOPLÝVALA

úplném dně, při naprostém pocitu beznaděje na lepší život, zaklepala

renesance

činnosti

Yorku, kterou si nechala postavit prvním

PŮVABEM ČI SNAD KRÁSOU.

na dveře jejího bytu dáma, která jí změnila život. Byla to Annie Maloney,

v mnoha oblastech. Finanční prostředky

černošským architektem v USA, Vertnerem

MĚLA JEN VELKOU TOUHU

majitelka kadeřnického salonu a podomní prodejkyně speciálního

darovala na vzdělávací fondy, jako jsou

Tandym, se stala už za jejího života poutním

USPĚT A ZMĚNIT ŽIVOT SOBĚ I

posilovače růstu vlasů. Když ji tehdy naprosto zoufalá a zničená Sarah

stipendia pro afroamerické ženy. Podporovala

místem a centrem afroamerické komunity.

OSTATNÍM ŽENÁM.

otevřela dveře, Annie se jí zželelo a nabídla jí svou uzdravující kúru na

domov pro seniory, NAACP (Národní asociace

Od roku 1976 je národní kulturní památkou

vlasy výměnou za praní prádla. Věděla, že jí svou kúrou a uzdravením

pro povznesení barevných lidí), YMCU (Young

USA (National Historic Landmark).

naprosto zničených vlasů může navrátit ztracené sebevědomí. Tehdy

Men’s Christian Association – křesťanské

však ještě netušila, že si tímto krokem vybuduje největšího konkurenta

sdružení mládeže) a mnohé další charitativní

na trhu.

organizace.

Madam Walker jako aktivistka

věnovala

dobročinné

Když madam C. J. Walker zjistila, jak posilovač vlasů funguje a co to
udělalo s jejím sebevědomím, rozhodla se pomoct i dalším ženám z
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Adidas a Puma
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Vítězství

Jesseho

7

Owense

přineslo

je, že se pohádali. Podle spekulací stojí za rozkolem

úspěch i bratrům Dasslerovým

mezi bratry odlišný vztah k Hitlerově ideologii. Oba

Velkým mezníkem pro jejich společnou firmu byla

sice ve 30. letech vstoupili do NSDAP, Adi jen pro

olympiáda v Berlíně v roce 1936. Adolf vzal jedny

formu, kdežto Rudolf prý s velkým zanícením. Po

z vyrobených bot a navštívil s nimi amerického

válce byl Rudolf zatčen Američany a rok vězněn.

sprintera Jesseho Owense. Tomu se boty tak zalíbily,

Jejich vztah zhoršilo i Rudolfovo podezření, že ho

že se rozhodl s nimi absolvovat olympijské závody.

udal bratr Adolf. Jako pomstu udal Rudolf zase

Vyhrál 4 zlaté olympijské medaile. Firma tím získala

Adolfa denacifikační komisi. Adi byl, jako každý

velkou slávu. I díky tomuto úspěchu prodávali bratři

ředitel německé továrny, podezřelý ze spolupráce

před druhou světovou válkou více než 200 tisíc párů

s nacisty. Komise Adolfa očistila, protože za války

bot ročně.

pomohl mnoha rodinám bez ohledu na jejich

Láska a politika ovlivňují celý svět, i

politické smýšlení.

podnikání

Druhým

údajným

„S bratrem jsme měli ideální vztah od roku 1924

milostný

trojúhelník.

do roku 1933,” vzpomínal Rudolf už jako starý muž.

s Adofovou ženou Kathe. Jistě víme jen to, že v době

„Pak se ale jeho mladičká žena začala míchat do

války žily obě rodiny v jedné domácnosti, a jejich

obchodních záležitostí, ačkoliv jí bylo pouhých

ženy se rády neměly.

šestnáct a neměla žádné zkušenosti. A válka začala,”

Začala válka přes řeku

citovala jeho slova Barbara Smithová, která o

Výsledkem jejich sporu bylo rozdělení společného

bratrech napsala knihu „Tenisková válka”.

podnikání. Po válce, roku 1945, tedy vznikly dvě

Jak to přesně bylo, se dnes už asi nedozvíme. Pravda

firmy. Jedna Adolfova, kterému zůstala původní

důvodem
Rudolf

jejich
měl

hádek
prý

byl

poměr

Zakladatelé dvou světoznámých značek sportovních bot Adidas a Puma byli bratři.
Ze začátku měli jednu rodinnou firmu. Pak se pohádali a stali se z nich rivalové do
konce života. Co stálo za jejich hádkou, a jak je to s rivalitou těchto značek dnes?
Začínali v prádelně

té doby nevídaný model. Boty vypadaly trochu jako

Rudolf a Adolf Dasslerovi se narodili v německém

baletní špičky s hřebíky na podrážce, ale atleti si je

městě Herzogenaurach. Jejich otec byl švec. Mladší

velice oblíbili. Poskytovaly jim oporu, kterou do té

z bratrů Adolf byl šikovný obuvník a také vášnivý

doby jiné sportovní boty neměly.

sportovec. V prádelně své matky si v roce 1920 zřídil
dílnu na výrobu sportovní obuvi. Později se k němu
přidal i Rudolf, který byl zdatný obchodník. Společně
založili firmu s názvem Dassler Brothers Shoe
Factory.
Ze začátku vyráběli všechny druhy sportovních bot.
Adolf se však zaměřil na boty běžecké a vymyslel do
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továrna a disponoval všemi patenty. Název Adidas

jejich hroby na stejném hřbitově, ale daleko od sebe.

je složen ze jména Adi a začátku příjmení Dassler.

Za konec rozkolu mezi značkami se dá považovat rok

A druhá Rudolfova, který si svoji novou firmu založil

2009, kdy se zaměstnanci obou firem domluvili, že

jen kousek od svého bratra, ve stejném městě, jen

uspořádají charitativní fotbalový zápas. Na znamení

na druhé straně řeky Aurach. Původně jí dal jméno

usmíření se tento zápas koná každý rok.

Ruda, protože chtěl také čerpat ze svého jména, ale

Navzdory válce obchod oběma značkám

později ji přejmenoval na sportovnější a údernější

přeje

Puma.

V současnosti jsou obě firmy stále na vrcholu

Rivalita obou bratrů se netýkala jen jich osobně.

žebříčku

Pohltila celé město Herzogenaurach, které rozdělila

oblečením. Ve srovnání ziskových marží hlavních

na dva tábory. Každý měl své bary, své obchody i

značek na světovém trhu za rok 2016 jsou Puma

sportovní kluby. Dokonce se mu začalo přezdívat

i Adidas na třetím a čtvrtém místě za americkými

„město křivých krků”, protože si prý obyvatelé

značkami Nike a Under Armour.

světových

značek

se

PŘÍBĚH HÁDKY I SPOLUPRÁCE
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Jak se Bill Gates snažil
rozluštit kód Steva Jobse

sportovním

navzájem kontrolovali boty na nohou, aby věděli, do
kterého tábora ten druhý patří.

Nepřátelství si vzali bratři do hrobu
Rivalita bratry provázela až do jejich smrti. Oba
zemřeli v 70. letech 20. století. Když Rudolf krátce
před svou smrtí v roce 1974 požádal bratra, aby ho
naposledy přišel navštívit, Adolf odmítl. Sám zemřel
o čtyři roky později. V duchu celého jejich sporu jsou

JEDEN HIPÍK, DRUHÝ VĚDÁTOR.

V garáži zrají jablka i operační systém

SPOLUPRACOVALI, I SE

Bill a Steve byli stejně staří. Narodili se v roce 1955. V sedmdesátých

SOUDILI. OBA ZAČÍNALI

letech si každý založil vlastní firmu zaměřenou na vývoj počítačů

V GARÁŽI HLEDAT KÓDY, JAK

a programovacích jazyků. Ale jejich osobnosti snad nemohly být

DOBÝT SVĚT IT. STÁLI

rozdílnější.

U ZRODU DVOU NEJVĚTŠÍCH

Steve žil v neustálém pohybu a svoji kariéru založil na kreativitě. Užíval

SVĚTOVÝCH POČÍTAČOVÝCH

si života, byl nespoutaný, ale také konfliktní. Se svými dlouhými vlasy

FIREM. CO JE SPOJOVALO A CO

připomínal hipíka.

JE ROZDĚLOVALO?

Bill nejraději seděl u počítače a vymýšlel nové programy. Vše řešil
pragmaticky a systematicky. Tichý s brejličkami na nose působil jako
klasický vědátor.
Přesto se tak různé osobnosti na své cestě byznysem potkaly. Jejich
spolupráce položila základ rozvoje IT technologií pro běžné uživatele.
Billův Microsoft byl prvním dodavatelem softwaru pro budoucí Stevův
Mac, první osobní počítač v historii.
Jejich neutuchající touha vymýšlet nové věci a schopnost prosadit se
s nimi na trhu je postavila proti sobě.
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Souboj pana Appla s panem Microsoftem

Jeden bez druhého ani ránu

Poměrně dlouhou dobu si byli vzájemně těmi

Ani po mnoha letech nedokázal Steve Billa uznat.

největšími rivaly. Apple se proslavil mnoha svými

Když mu řekli, kolik dolarů Bill přispívá na charitu,

reklamami. Velká část z nich byla postavena právě

jen odsekl, že se mu to dobře dává z peněz, které

na této rivalitě.

ukradl. Steve nikdy nedal na charitativní účely ani

Jejich konflikt nakonec vyústil v soudní řízení. Začalo

dolar.

to, když Microsoft 1. listopadu 1987 vydal Windows

V roce 2004 Stevovi diagnostikovali rakovinu.

2.0, a avizoval vydání Wordu a Excelu, které budou

S nemocí bojoval až do roku 2011. Ještě před jeho

tento zbrusu nový systém využívat. Apple bez

smrtí si Steve a Bill k sobě přece jen cestu našli. Poté,

jakéhokoliv varování zažaloval 17. března 1988

co Gates odešel z Microsoftu, scházeli se víc a vedli

Microsoft pro porušení svých autorských práv.

spolu mnoho zajímavých rozhovorů o budoucnosti.

Už 25. června 1989 však soudce rozhodl, že ze 189

Když byl Steve na smrtelné posteli, přijel s ním Bill

bodů obžaloby je 179 neplatných. Zbylých deset

strávit aspoň pár chvil.

nárokovaných prvků duševního vlastnictví je natolik

Vztah mezi nimi nebyl idylický. Možná by bez jejich

obecných, že je prostě nelze považovat za výlučné

rivality nikdy nevznikl osobní počítač, jak ho dnes

– je to stejné, jako by se Apple pokoušel patentovat

znají a používají miliony lidí.

princip kliky od dveří. V srpnu 1993 byla celá pře

„Nebyli jsme ve válce, není potřeba

s konečnou platností rozhodnuta ve prospěch

nastolit mír ani si nic odpouštět. Vytvořili

Microsoftu.

jsme skvělé produkty a konkurence byla

PŘÍBĚH HÁDKY I SPOLUPRÁCE
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Jak šel čas jejich spolupráce i rozepří

vždy pozitivní věc,” uzavřel jejich vztah Bill
Gates.
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Válka proudů se vedla na
život a na smrt
Válka o elektrifikaci světa přinesla v 80. letech 19. století mnoho obětí i přelomové
vynálezy.

VE VÁLCE PROUDŮ PROTI

Boj rozpoutal jeden velký podraz

SOBĚ STÁLI NEKOMPROMISNÍ

Thomas Alva Edison byl velký vynálezce. Za svůj život si nechal

OBCHODNÍK A VYNÁLEZCE

patentovat přes tisíc vynálezů. Obklopoval se chytrými a šikovnými

THOMAS ALVA EDISON A

asistenty, kteří mu pomáhali.

GENIÁLNÍ VĚDEC A PODIVÍN

Ve své firmě Edison Electric Light Company zaměstnal také mladého

NIKOLA TESLA. KDO A PROČ

nadějného inženýra Nikolu Teslu. Dal mu za úkol, aby vylepšil vlastnosti

NAKONEC VYHRÁL?

stejnosměrného proudu, který do té doby zásoboval americká města
elektrickým proudem. Byl to Edisonův vynález, ale měl jistá omezení.
Selhával při přenosu na velké vzdálenosti a každá domácnost musela
být s elektrárnou spojena vlastním drátem. Slíbil mu za to pohádkovou
odměnu 50 tisíc dolarů.
A Tesla to dokázal. Přišel s konceptem generátoru střídavého proudu,
který dokázal pomocí vysokého napětí rozvést energii na delší
vzdálenosti, jednodušeji dosahoval nízkých a vysokých hladin napětí,
a především přinesl nezanedbatelné úspory.
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Edison však jeho objev odmítl, odměnu mu

Jeho snaha o diskreditaci střídavého proudu vyústila

nevyplatil a Tesla z jeho firmy okamžitě odešel. Tak

v roce 1903 ve veřejnou popravu slonice Topsy. Film

se z nich stali do konce jejich života nesmiřitelní

z této „reklamní” akce „Poprava slona elektrickým

rivalové.

proudem” pak Edison nabízel k distribuci.

Zrod střídavého proudu přinesl mrtvého slona i

Vyhrál rozum a pokrok

elektrické křeslo

Výhody střídavého proudu pro plošnou elektrifikaci

Po odchodu od Edisona se Tesla spojil s majetným

se i přes tvrdou negativní kampaň brzo nedaly

průmyslníkem

a

zpochybnit. Edison tak ve „válce proudů” nakonec

společně začali propagovat zavedení střídavého

prohrál. Ve válce, která byla vedena spíš pro obchod

proudu. Edison pochopil, že jeho obchod je ohrožen.

a finanční zisk, nakonec přece jen zvítězil rozum a

Začal válku doslova na život a na smrt.

pokrok.

Svoji kampaň proti střídavému proudu postavil na

Střídavý proud pro distribuci elektrické energie

„životu nebezpečném střídavém proudu”. Svoje

vyhrál, protože se lépe vyrábí v elektrárnách

tvrzení dokazoval demonstracemi pro novináře,

(generátory se snadněji udržují i vyrábějí) a je

při kterých zabíjel zaběhlé psy a kočky střídavým

vhodnější

proudem.

(menší ztráty, a tedy ekonomičtější provoz). Velikost

Stejnosměrný proud však neprohrál úplně. Dodává

elektromobilů. Všechna tato zařízení právě zažívají

Dokázal jít ještě dál. Tajně zaplatil inženýra, který

střídavého napětí se lépe reguluje a přístroje mohou

energii do počítačů, LED světel, solárních článků i

rozmach.

prodal americkému státu první elektrické křeslo

být konstrukčně menší.

Georgem

Westinghousem

pro

distribuci

... druhý zemřel v zapomnění
Nikola Tesla se narodil v roce 1856 ve vesnici Smiljan v dnešním
Chorvatsku, měl však srbské kořeny. Geniální vědec a vynálezce si nechal
patentovat kolem 300 vynálezů. Bohužel nedokázal své, byť přelomové,
vynálezy dobře zpeněžit a propagovat. Proto se také málo ví, že mezi jeho

na

velké

vynálezy patří například bezdrátový přenos signálu.
Byl velkým vizionářem a vcelku přesvědčivě popsal dnešní mobilní
telefony i bezdrátové datové přenosy, způsob jejich použití i to, jakou
společenskou revoluci s sebou přinesou.
Tesla již od dětství prožíval zvláštní psychické stavy, které mnozí označují
jako duševní nemoc. Zemřel lidmi opuštěn v New Yorku 7. ledna 1943 ve

věku 86 let.

vzdálenosti

na střídavý proud. (Westinghouse předtím státu
odmítl podobné zařízení prodat.) Edison doufal, že
zákazníci nebudou chtít mít doma zařízení pracující
se stejným proudem jako popravčí nástroj.

Jeden se stal slavným...

AC/DC

Thomas Alva Edison je považován za jednoho z nejvýznamnějších

Označení

přepínači

spojitostí s elektrickým proudem chtěla

vynálezců na světě. Jeho jméno je navždy spojeno s vynálezem žárovky.

napájení ze střídavého na stejnosměrný

vyjádřit dynamickou energii své hudby. V logu

Narodil se v roce 1847 v Ohiu v chudé rodině jako poslední ze sedmi dětí.

proud (např. adaptér u notebooků). Pochází

skupiny nahrazuje lomítko symbol blesku.

Do školy chodil jenom chvíli. Považovali ho tam za zaostalého. Z dnešního

z angličtiny, kde AC znamená alternating

pohledu pravděpodobně trpěl dyslexií. Učil se tedy doma se svojí matkou.

current (střídavý proud) a DC je direct current

První vynález, který si Edison nechal patentovat, byl elektrický sčítač

(stejnosměrný proud).

volebních hlasů.

V populární kultuře tuto zkratku proslavila

Kromě fonografu a žárovky si nechal patentovat kolem 1300 dalších

také australská rocková skupina AC/DC, která

AC/DC

najdeme

na

vynálezů. Ovšem nad autorstvím některých jeho vynálezů visí mnoho
otazníků. Podle řady historiků sám nevynalezl ani tu žárovku. Edison prý
spíš žárovku zpropagoval, a vynalezl způsob, jak ji prodat. Thomas Alva
Edison zemřel 18. října 1931 ve West Orange v New Jersey.
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