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PĚT HVĚZD
Jak se stát z dobrého výborným,

aneb tajemství úspěšné komunikace

Carmine Gallo



Josephině a Lele,
hvězdičkám mého života.
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Úvod
Povstaňte!

Svou ránu jen tak nezahodím.
— LIN-MANUEL MIRANDA, Hamilton

Alexo, kdo byl Alexander Hamilton?
„Alexander Hamilton byl americký státník a jeden z otců 
zakladatelů Spojených států amerických.“1

Lin-Manueli Mirando, kdo byl Alexander Hamilton?
„Bastard, sirotek, syn šlapky a Skota, kterého prozřetel-
nost vyplivla na Bohem zapomenutém místě v Karibiku, 
uprostřed bídy a chudoby…“

Siri, kdo byl Alexander Hamilton?
„Alexander Hamilton byl americký státník a jeden z otců 
zakladatelů Spojených států amerických.“

Lin-Manueli Mirando, kdo byl Alexander Hamilton?
„Otec zakladatel bez otce, vyobrazený na desetidolarové 
bankovce. Makal tvrdě a neslo mu to ovoce. Byl chytrý, a ne 
ovce. Vypracoval se sám (…) mladý, tvrdohlavý a hladový.“

Siri a Alexa jsou digitální asistentky, které žijí v clou-
du. Lin-Manuel Miranda je skladatel, který žije v našich 
srdcích.

Jejich umělá inteligence slouží Siri a Alexe poměr-
ně dobře. Obě okamžitě dokázaly najít odpověď na 
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položenou otázku. Zvuk převedly na kilobity, slova na 
digitální pakety, identifikovaly klíčová slova a tato slo-
va porovnaly s obrovským množstvím dostupných dat, 
díky čemuž obě digitální asistentky přišly s odpovědí, 
u které vyhodnotily, že je s nejvyšší pravděpodobností 
správná. A obě se na ní shodnou.

Alexa, Siri a  jejich více „přemýšlivý“ bratránek 
Watson zkonstruovaný společností IBM reagují na 
dotazy mnohem rychleji, než by kdy zvládl člověk. 
Mirandův úkol je však jiný – jeho cílem je vás přimět 
něco cítit.

Miranda spojuje slova a myš lenky způsobem, který 
nikdo předtím nepoužil a který nikdy žádný počítač ne-
dokáže napodobit. Například takto:

• Během dovolené v Mexiku Miranda navštívil 
knihkupectví a  náhodně sáhl po životopisu 
Alexandera Hamiltona, jednoho z hrdinů ame-
rické války za nezávislost, od Rona Chernowa. 
Kniha Mirandu ohromila. Představil si přímé 
spojení mezi Hamiltonem, který se pomocí psa-
ní snažil dostat z ostrova sv. Kříže, a průkopníky 
rapové hudby, kteří se psaním snažili dostat ze 
své tíživé životní situace.

• Miranda se rozhodl svůj slavný muzikál Hamil
ton napsat ve stylu hip-hopu, protože ten je ja-
zykem ambicí, vzdoru a rebelantství. Navíc ze 
všech hudebních žánrů obsahuje nejvíce slov, 
což jej činí obzvláště vhodným pro zachycení 
hutnosti Hamiltonových spisů.

• Američtí otcové zakladatelé byli všichni bělo-
ši, Miranda však záměrně do jejich rolí obsadil 
černochy a Latinoameričany. Muzikál Hamilton 
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je tak příběhem Ameriky, jaká byla dřív, ovšem 
vyprávěný jazykem Ameriky současné.

• Každá z postav rapuje nebo zpívá svým zvlášt-
ním stylem, který odráží její osobnost. Styl 
George Washingtona je uvážlivý a rezervovaný 
díky spolupráci hip-hopového umělce s pseudo-
nymem Common a písničkáře Johna Legenda. 
Hamiltona zase utváří inspirace dvojicí Miran-
dových oblíbených mistrů mnohoslabičných 
rýmů, Rakima a  Eminema. Lafayette (který 
opustil řady francouzské aristokracie ve věku 
devatenácti let, aby se zapojil do americké re-
voluce) si v první části muzikálu není příliš jistý 
sám sebou. Když Laffayetta spatřujeme poprvé, 
rapuje s jednoduchou kadencí ve stylu první 
poloviny 80. let. Jak však sílí jeho sebevědomí, 
postava se postupně stává „rapovým bohem“, 
který rýmy seká dvakrát až třikrát rychleji než 
předtím. Postava krále Jiřího III. nerapuje vůbec. 
Proč by měla? On se proti ničemu nebouří. Král 
Jiří na scénu vchází jakoby z jiného muzikálu. 
Svou baladu Vrátíte se zpívá v retro stylu brit-
ské pop music.

• Samotný Alexander Hamilton psal v dlouhých 
odstavcích. Miranda pak první verš muzikálu 
Hamilton napsal jako „šílenou, nepřetržitou 
větu“ o 37 slovech.

• Hamiltonovu hlavní píseň My Shot, jejíž název 
by šel volně přeložit jako „Moje rána“, psal Mi-
randa více než rok. Miranda sám tvrdí, že jde 
o svého druhu „Rosettskou desku“, která slou-
ží jako klíč k rozluštění Hamiltonova myš lení. 
Domníval se, že každé dvojverší, každé slovo, 
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musí vystihovat Hamiltonovu slovesnou obrat-
nost, aby bylo jasné, že jeho intelekt zdaleka 
převyšuje všechny ostatní na scéně.

Muzikál Hamilton je dílem fantazie, skokem do světa 
tvořivosti. Zároveň má však Miranda ten dar, že nás 
dokáže přimět uvažovat novým způsobem o nás samých 
i o světě, ve kterém žijeme. V této knize se pokusím 
vysvětlit, že tento dar máme všichni – každý z nás do-
káže druhé dojmout či v nich vybudit a zažehnout pla-
men představivosti. Zjistíte, proč se nejúspěšnější lidé 
světa domnívají, že ovládnutí této schopnosti je klíčem 
k úspěchu v současné tvrdé konkurenci, kde rychlý 
technologický pokrok převrací naruby téměř každé 
odvětví průmyslu, obchodu i služeb. Všichni badatelé, 
neurovědci, ekonomové, historikové, podnikatelé, in-
vestoři a přední osobnosti se shodnou na následujícím: 
Zvládnutí starodávného umění přesvědčovat druhé spo
jováním slov a myš lenek, které ostatní přimějí k činům, 
už není pouze „měkkou“ dovedností. Je to to nejzásadnější 
umění, které potřebujete, abyste se v nynější době ovláda
né idejemi dostali mezi ty nejlepší.

Naučte se starodávnému umění přesvědčovat 
druhé, abyste uspěli v moderním světě
Tato kniha se zrodila z rozhovorů s lidmi, kteří jsou 
hvězdami ve svých oborech a kteří zároveň přisuzují 
značnou část úspěchu svým vynikajícím komunikač-
ním schopnostem. Tito lidé stojí v čele společností, 
jako jsou Google, Airbnb či McKinsey. Jsou mezi nimi 
také investoři, stojící u  zrodu nejobdivovanějších 
start upů světa. Počítají se mezi ně astronauti, kteří na 
Zemi shlíželi z výšky 400 kilometrů, i vědci vzhlížející 
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ke hvězdám a studující světy mimo naši sluneční sou-
stavu. Zahrnují také nedávno dostudované absolventy 
vysokých škol, kteří zazářili ve svém oboru, odborníky, 
kteří v kariéře postupují rychleji než kolegové, i lidi, 
kteří nechali staré práce, aby založili vlastní úspěšné 
firmy nebo neziskové organizace. Najdou se mezi nimi 
členové vojenských jednotek Navy SEALs, generální 
ředitelé společností, akademici, spisovatelé, dobro-
druzi, objevitelé a průkopníci. Vyčnívají nad ostatními, 
jsou výjimeční.

Během práce na této knize jsem dostal příležitost 
účastnit se tajného kurzu pro elitní důstojníky americ-
ké armády, který se konal na odlehlé letecké základ-
ně uprostřed pouště. Účastníci kurzu, pečlivě vybraní 
z jednoho procenta nejlepších zaměstnanců letectva, 
pozemních sil a námořnictva, byli trénováni k tomu, 
aby pomohli zabránit zavlečení jejich země do rozsáh-
lých konfliktů v zahraničí. Dvě z mých knih přitom byly 
v sylabu zahrnuty jako povinná četba – Mluv jako TED 
a Tajemství vypravěče. „Tihle lidé budou mít za úkol ana-
lyzovat, sepsat a prezentovat své poznatky politickým 
představitelům, generálům, admirálům i prezidentovi,“ 
řekl mi jeden z instruktorů. „V mnoha případech na to 
nebudou mít víc než deset minut. Mnozí z nich budou 
v tu chvíli tím nejchytřejším člověkem v místnosti, ale 
pokud nedokážou přesvědčivě a stručně argumentovat, 
mohlo by to mít katastrofální důsledky.“ To stojí za to 
zopakovat: starodávné umění přesvědčovat druhé není 
měkkou dovedností. Je zcela zásadní.

Ptáte se, proč jej označuji za starodávné? V posled-
ních dvaceti letech umožnil vynález technologie zob-
razování pomocí magnetické rezonance (funkční MRI) 
nahlédnout do fungování mozku v reálném čase. Vědci 
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studující prokrvení různých oblastí mozku nyní odha-
lili tajemství efektivní komunikace čili skutečné důvo-
dy, proč některá slova, řečníci a styly snáze navazují 
emoční spojení s ostatními. Vědci tvrdí, že ačkoliv se 
zdokonalují nástroje, které ke komunikaci používáme, 
naše mozky a jejich způsob zpracování informací zů-
staly v podstatě stejné. Pokud se tedy naučíte dobře ko-
munikovat a ovládnete starodávné umění a vědu o tom, 
jak přesvědčovat druhé, budete mít zaděláno na úspěch 
také v moderním světě.

Nikdy předtím nebyla schopnost mezilidské komu-
nikace tak důležitá. V době, kdy většina lidí pracovala 
v zemědělství, nemohl rolník, který oral půdu jen o tro-
chu lépe než jeho soused, zbohatnout výrazně víc než 
on. Také v průmyslové době neměl dělník, který byl 
o trochu rychlejší při sestavování strojů než jeho kole-
ga vedle, možnost nashromáždit výrazně více bohatství. 
V současnosti však kdokoliv na světě, kdo je ve vyjad-
řování svých myš lenek o trochu lepší než ostatní, může 
náhle a velmi rychle zbohatnout. Toto nemá v dějinách 
lidských společností obdoby.

Ve vědomostní ekonomice 21. století máte jen ta-
kovou hodnotu, jakou mají vaše myš lenky a nápady. 
Schopnost přesvědčit ostatní o tom, že jsou vaše myš-
lenky hodnotné, je pro vás tou nejzásadnější doved-
ností. Dá vám totiž konkurenční výhodu v době, kdy 
souhra globalizace, automatizace a umělé inteligence 
dělá vrásky na čele specialistům v mnoha oborech všu-
de po světě. V následujících desetiletích bude na vašich 
ideách a schopnostech tyto myš lenky srozumitelně vy-
světlit záležet jako nikdy předtím. Lidé, kteří umí pře-
svědčovat, jsou nezastupitelní.
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Lidé, kteří umí přesvědčovat, jsou nezastupitelní
U dnešních podnikatelů průměrná výkonnost přináší 
pouze podprůměrné výsledky. „V minulosti si pracovníci 
s průměrnými dovednostmi v průměrné práci vydělali 
dost na to, aby dosáhli na průměrnou životní úroveň. 
Nyní je však éra průměrnosti u konce,“ napsal pro New 
York Times komentátor a slavný expert na otázky glo-
balizace Thomas Friedman.2 „Každý si musí najít svou 
přidanou hodnotu, svůj jedinečný příspěvek, díky kte-
rému se prosadí ve svém oboru.“

Obrat průměrnost je u konce není jen fráze, dodává 
ekonom Tyler Cowen, který se domnívá, že nezvrat-
né procesy nástupu inteligentních strojů a hospodář-
ské globalizace by vás měly přimět, abyste se zastavili 
a položili si následující otázku: „Umíte pracovat s in-
teligentními stroji, nebo ne? Doplňují vaše dovednos-
ti schopnosti počítače, nebo se dokáže počítač obejít 
i bez vás? Nebo snad – nekonkurujete si s tím počítačem 
navzájem?“3 Podle Cowena platí následující: „Pokud vy 
i vaše dovednosti dobře doplňují schopnosti počítače, 
vaše mzda a vyhlídky na trhu práce se budou vyvíjet 
pozitivně. Pokud vaše dovednosti počítač nedoplňují, 
měli byste tento nedostatek odstranit.“ Berte tedy tuto 
knihu jako návrh řešení, jak tento svůj nedostatek pře-
konat.

Mění se totiž samotná podstata práce a s tím se pro-
měňují i požadavky na dovednosti, které potřebujete, 
abyste se v tomto přelomovém období prosadili a vynik-
li. Pokud se naučíte přesvědčovat, inspirovat a podně-
covat fantazii druhých, budete zároveň nezastavitelní, 
přesvědčiví i nenahraditelní.

Anthony Goldbloom je světoznámý expert v oblasti 
využití tzv. velkých dat k řešení náročných úkolů. Jeho 
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společnost s  názvem Kaggle využívá prediktivních 
modelů k řešení složitých problémů třeba pro NASA, 
výrobce automobilů, pojišťovny, farmaceutické společ-
nosti, výrobce lékařských prostředků a mnohé další. 
Vypadá to, že žádný problém není příliš velký na to, aby 
se o jeho řešení tým vědců v Kaggle alespoň nepokusil. 
Goldbloom, kterého Massachusettský technologický 
institut (MIT) označil jako jednoho z 35 nejdůležitějších 
inovátorů současnosti, se přitom domnívá, že „strojové 
učení“ je nejdůležitějším odvětvím ve výzkumu umělé 
inteligence a v budoucnosti obrátí naruby mnohá pra-
coviště. Strojové učení je technologie, která strojům 
umožňuje učit se z přijímaných dat a v některých pří-
padech také napodobovat lidské dovednosti. Kaggle 
se pohybuje na špici strojového učení, díky čemuž má 
Goldbloom jedinečný náhled na to, čeho jsou stroje 
schopné dosáhnout, a čeho naopak nikoliv.

„Stroje jsou postavené tak, aby se dobře učily věci, 
které už předtím někdo dokázal, a pak je opakovaly stá-
le dokola,“ vysvětlil mi Goldbloom.4 „Abyste se však ně-
koho dokázali dotknout na emocionální úrovni, musíte 
ho nějak překvapit. Stroje v oblasti řešení nových situ-
ací ale prakticky vůbec nepokročily. Nedokážou zvládat 
věci, se kterými se předtím opakovaně nesetkaly.“

Jeden z projektů, na němž datoví vědci v Kaggle 
pracují, poukazuje právě na potenciál i limity strojo-
vého učení. Vědci byli totiž vyzváni k účasti v soutěži 
sponzorované nadací Hewlett, která spočívala ve vývoji 
softwaru, jenž by dokázal ohodnotit studentské eseje 
stejně dobře nebo lépe než lidský hodnotitel. Tato ob-
last je ve vývoji softwaru důležitá. Dobročinná nadace 
Hewlett pomáhá studentům amerických veřejných škol 
získat dovednosti, které potřebují k úspěchu ve světě 
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21. století. Klíčovými dovednostmi přitom jsou schop-
nost kriticky přemýšlet a efektivně komunikovat. Jed-
ním ze způsobů, jak zlepšit kvalitu výuky v těchto oblas-
tech, je přejít od používání testů s výběrem z několika 
odpovědí k psaní esejí, které vyžadují vyšší úroveň 
kritického myš lení a tvůrčího psaní. Nevýhodou zde 
však je, že hodnocení esejí je časově náročné, a tudíž 
nákladné. Proto nadace Hewlett vyzvala tým v Kaggle, 
aby zkusil proces hodnocení esejí zautomatizovat.

Výsledky jejich úsilí byly slibné.5 Vítězný software 
vyhodnotil 22 tisíc esejí. Analýzou větné skladby, pra-
vopisu a interpunkce dokázal software vcelku dobře 
reprodukovat hodnocení udělená lidskými hodnotiteli, 
obzvláště v případě průměrných esejí. Goldbloom nic-
méně vysvětlil, že algoritmus selhával v jedné klíčové 
oblasti – nedokázal rozpoznat eseje, které byly nadprů-
měrné, neobvyklé, neotřelé či přímo průlomové. Ve sku-
tečnosti program udělil kreativním esejím horší hod-
nocení, než si zasluhovaly! Zatímco se totiž stroje učí 
tím, že zpracovávají obrovské množství údajů, my lidé 
používáme svou představivost, abychom nalezli a sdě-
lili nové myš lenky, se kterými se už z jejich definice 
nikdo předtím nesetkal. „Dovedeme spojovat zdánlivě 
nesouvislé myš lenky, abychom našli řešení konkrét-
ního problému,“ dodal Goldbloom.6 „Tato skutečnost 
tedy představuje základní omezení, co se týče lidských 
činností, které mohou stroje automatizovat.“ Pokud lze 
počítač naučit průměrnost rozpoznávat, může se naučit 
průměrnost i produkovat. Jenže průměrnost k úspěchu 
v digitálním věku prostě nestačí.

Jiný experiment s esejemi se uskutečnil v  Japon-
sku. Vlnu znepokojení tam vyvolala umělá inteligen-
ce, kterou vytvořila matematička Noriko Arai. Ukázalo 
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se totiž, že dokázala překonat 80 procent japonských 
středoškoláků v přijímacích zkouškách na vysokou ško-
lu. Její robot Todai se umístil mezi jedním procentem 
nejlepších v matematicko-přírodovědné části zkoušky 
a dokázal napsat esej o šesti stech slovech lépe než 
většina skutečných studentů. Navzdory těmto výsled-
kům zůstává Noriko Arai přesvědčena, že lidé mohou 
uspět i ve světě prosyceném umělou inteligencí, avšak 
pouze za předpokladu, že přehodnotí typy dovedností, 
které si musí osvojit. Její experiment ukázal, že umělá 
inteligence byla lepší než lidští studenti, protože doká-
že rychleji hledat přesná fakta, což jsou zrovna ty do-
vednosti, které se učí i japonští studenti – memorovat 
fakta a reprodukovat je. Todai však nedokázal překo-
nat těch 20 procent studentů, kteří vynikali kreativním 
myš lením a dokázali najít smysl, který „nebyl v otázce 
obsažen“.7 Jinými slovy, umělá inteligence nedovede číst 
a přemýšlet jako lidé. Robot Todai odpovídá na otáz-
ky tak, že rozpoznává klíčová slova a kombinuje text 
s fakty, která odvozuje ze stávajících informací. Noriko 
Arai tvrdí, že pokud „vědomosti“ definujeme jako me-
morování a vyvolávání faktů z paměti, pak umělá inte-
ligence lidi v této oblasti hravě překoná. Dodává ale, že 
dovednosti, které lidem dávají výhodu a které roboti 
a stroje nedokážou napodobit, jsou právě kritické myš-
lení, kreativita a schopnost komunikace.

Stroje jsou rychlé, ale lidé jsou kreativní. Stroje zís-
kávají své poznatky z dat, ale lidé dokážou pochopit, co 
ta data ve skutečnosti znamenají. Stroje nás učí o minu-
losti, ale lidé vytvářejí budoucnost. Stroje mohou zlepšit 
naši produktivitu, ale jen lidé svět dovedou změnit tvůr-
čím, nečekaným způsobem. Lin-Manuel Miranda nezís-
kal ocenění MacArthurovy nadace pro génie, protože 
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dokázal psát písně rychleji než počítač. Vyhrál, protože 
dovede inspirovat lidského ducha.

Přichází zásadní zlom
Klíčem k úspěchu ve světě, kde technologie, jako jsou 
automatizace, velká data, umělá inteligence a strojové 
učení, ruší miliony pracovních míst a převrací naruby 
celá průmyslová a obchodní odvětví i kariérní vyhlídky, 
je emocionální vazba. Lidé všude na světě jsou pocho-
pitelně znepokojení tempem změn a tím, co tyto změny 
budou znamenat pro pracovní trh budoucnosti. Dobrou 
zprávou je to, že obavy z příchodu „robotické apokalypsy“ 
jsou pravděpodobně přehnané, alespoň pokud lze soudit 
podle zkušeností z vývoje během posledních pěti století.

Každá technologická revoluce způsobila zánik pra-
covních pozic, ale přinesla také nová zaměstnání, kte-
rá předtím neexistovala. Ekonomové zkoumající dějiny 
inovací v Evropě od 16. století zjistili, že v případech, 
kde nové produkty a služby budily největší obavy, do-
šlo také k největšímu nárůstu nových pracovních míst. 
V 70. letech 20. století panovala všeobecná představa, 
že nástup bankomatů povede k uzavírání bankovních 
poboček a úbytku bankovních úředníků. V současnos-
ti však banky zaměstnávají mnohem víc bankovních 
úředníků než v 80. letech, nicméně jejich úloha se změ-
nila. Prosté vykonávání bankovních transakcí nahradily 
totiž vztahy se zákazníky. Rozvrat, který nové technolo-
gie někdy přinášejí, je zcela reálný a pro mnohé velmi 
děsivý. S každým posunem v hospodářství, obzvláště 
pod vlivem digitální revoluce, se však hodnota komu-
nikativních dovedností zvýšila, ne naopak.

Exponenciální pokrok v technologiích naše životy 
nesmírně zlepšil. V podstatě podle jakéhokoliv měřítka 
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můžeme říci, že nyní žijeme v nejlepším období lidské 
historie. Tento bezprecedentní pokrok však spustil 
něco, čemu poradenská firma Towers Watson říká „zá-
sadní zlom“ ve světovém obchodu, posun v požadavcích 
na dovednosti pracovních sil 21. století.

Detailní analýza více než 700 povolání, kterou pro-
vedli výzkumníci z Oxfordu, ukázala, že automatizace 
povede k zániku 47 procent pracovních pozic, které nyní 
zastávají lidé.8 Raději to zopakuji, abych vyloučil jaké-
koli pochybnosti – téměř polovina všech zaměstnání, 
která nyní vykonávají lidé, je na cestě k zániku někdy 
v průběhu příštího desetiletí. Jde o pokračování proce-
su, který začal u manuálně pracujících, jejichž práce 
nyní většinou vykonávají stroje. V blízké budoucnosti 
může automatizace ve světě nahradit 140 milionů inte-
lektuálně pracujících zaměstnanců na plný úvazek, 
jejichž práce budou rychleji a efektivněji vykonávat 
„chytré“ kognitivní systémy. Výzkum naznačuje, že toto 
riziko dopadá na většinu zemí, regionů a oborů stejnou 
měrou, od dopravy přes technologie, zdravotnictví, ma-
loobchod až po právo a finančnictví.

„Myslím, že lidé budou překvapeni rychlostí, se kte-
rou strojové učení začne nahrazovat rutinní práce,“ 
říká Neil Jacobstein, ředitel oddělení umělé inteligence 
a robotiky v think tanku Singularity University v kali-
fornském Silicon Valley,9 a dodává: „Mluvíme tu o velmi 
významném posunu, ke kterému dojde v příštích 10 až 
15 letech.“

Ačkoliv je jistě složité předjímat, které konkrétní pra-
covní pozice budou automatizací zcela vytlačeny a jak 
rychle k tomu dojde, můžeme odhadovat, které úlohy 
budou na přání lidí dále vykonávat jiní lidé. Lidé, kteří 
umí mluvit – dobře mluvit – budou odměňováni a lidé, 
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kteří mají schopnost druhé inspirovat a rozproudit je-
jich fantazii, na tom budou nejlépe. „Stroje se mohou 
naučit číst lidské emoce, ale to neznamená, že budou 
i cítit. To je dost podstatný rozdíl,“ dodává Jacobstein.10

Tvrdá data ukazují, že tzv. „měkké“ dovednosti jsou 
nyní velmi žádané. V jednom průzkumu provedeném 
mezi čtyřmi stovkami pracovníků v personálních a ná-
borových odděleních 94 procent respondentů odpově-
dělo, že pracovníci s nadprůměrnými komunikativními 
dovednostmi mají lepší vyhlídky na povýšení do vedou-
cích pozic než zaměstnanci s dlouhodobějšími zkuše-
nostmi, kteří mají slabší verbální schopnosti.

Ředitelé společností napříč obory dodávají, že je však 
složité najít uchazeče, kteří by byli schopní jasně a pre-
cizně komunikovat s kolegy, motivovat je a navazovat 
dobré kontakty se zákazníky. „Tyto vlastnosti oddělu-
jí vynikající zaměstnance od těch průměrných,“ píše 
deník Wall Street Journal11 a pokračuje: „Ačkoliv tyto 
dovednosti zaměstnavatelům vždy imponovaly, deseti-
letí trvající posun v ekonomice jejich relativní význam 
v poslední době velmi posílil. Společnosti automatizují 
či outsourcují mnohé rutinní úkoly. Práce, které si po-
nechávají, často vyžadují zaměstnance schopné převzít 
větší díl odpovědnosti, což si zase žádá kritické myš lení, 
empatii a další dovednosti, které počítače nedovedou 
jednoduše napodobit. Ve skutečnosti se ukazuje, že na 
základních dovednostech, kam patří i komunikace, zá-
leží nejvíce.“12

Studie provedená softwarovou společností Burning 
Glass, která lidem zprostředkovává pracovní místa, 
ukázala, že zaměstnavatelé čelí reálnému nedostatku 
potřebných dovedností. Zmíněný výzkum shromáždil 
data z milionů nabídek pracovních míst na sociálních 
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sítích. Bylo zjištěno, že ve většině technických oborů 
(IT, zdravotnictví, inženýrské práce, finančnictví) jsou 
schopnosti psát a komunikovat vysoce žádané, a to 
„mnohem víc, než by se dalo očekávat na základě běž-
ných popisů práce“. Nicméně stejná studie poukázala 
i na to, že se potřebný „lidský faktor“ hledal „jen velmi 
obtížně“.13

Také další a další výzkumy a studie tento závěr potvr-
zují. A přesto studie skupiny Hay poukázala na fakt, že 
„slabé komunikační dovednosti brání mileniálům v po-
stupu na pracovišti“. Zmíněný průzkum byl proveden 
mezi 450 personálními řediteli v USA, Indii a Číně a zjis-
til, že pracovníci personálních oddělení mají značné 
obtíže najít absolventy a začínající zaměstnance, kteří 
by disponovali jak potřebnými technickými znalostmi, 
tak i komunikačními dovednostmi. Studie konstatuje: 
„Sociální a emoční způsobilosti jsou pro společnosti 
klíčové, nicméně současným absolventům povětšinou 
schází.“14 Navíc pak uvádí, že 92 procent vedoucích 
personálních oddělení se domnívá, že emoční a sociál-
ní dovednosti jsou čím dál tím důležitější s tím, jak se 
zrychluje globalizace a mění se organizační struktury. 
Dle těchto respondentů mají nově nastupující absol-
venti s dobrými komunikačními dovednostmi „cenu 
zlata“. Velká většina dotázaných tvrdí, že absolventi, 
kteří dostatečně rychle nerozvinou své emoční a sociál-
ní dovednosti, nikdy nedosáhnou výrazného úspěchu, 
obzvláště na obtížnějších pozicích. Nedostatek komu-
nikačních dovedností bezesporu existuje, vy však máte 
schopnost jej překonat.

„Pokud umíte sdělovat své myš lenky a zaujmout 
ostatní, nemusíte se bát, že vás v dohledné době něco 
nebo někdo nahradí,“ říká datový specialista Anthony 
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Goldbloom.15 „Neobvyklí lidé vyčnívají,“ dodává miliar-
dář Warren Buffett16 a pokračuje: „A není tomu tak, pro-
tože by měli IQ 200 či tak něco. Zazáříte mnohem víc, 
než byste čekali, pokud se naučíte mluvit na veřejnosti 
beze strachu a trémy. Tato dovednost vám bude pomá-
hat příštích 50 či 60 let. Pokud to však děláte neradi, 
bude vám to jedině na překážku.“

Na počátcích své kariéry měl Buffett z vystupová-
ní na veřejnosti takový strach, že se zapsal do kurzu 
veřejného projevu. Po prvním vystoupení sice z kurzu 
kvůli obrovské trémě odešel, nakonec však sebral ku-
ráž a kurz dokončil. V jeho kanceláři dnes nenajdete 
žádné zarámované vysokoškolské diplomy, místo toho 
hrdě vystavuje právě certifikát absolvování onoho kur-
zu veřejného projevu.

Během projevu před studenty ekonomické fakulty 
na Kolumbijské univerzitě Buffett prohlásil: „Nyní bych 
vám dal 100 tisíc dolarů na ruku výměnou za 10 procent 
vašich budoucích zisků. Pokud máte zájem, po hodině 
za mnou přijďte. Pokud ale dokážete svou hodnotu ještě 
o 50 procent zvýšit tím, že zlepšíte své komunikační do-
vednosti, tedy veřejné vystupování, stavte se za mnou 
a já vám na ruku dám 150 tisíc.“17 Takovým způsobem 
Buffett studentům zdůraznil, že pokud si chtějí zlepšit 
budoucí kariérní vyhlídky, musí hlavně zvládnout umě-
ní veřejného vystupování.

Podnikatelé a majitelé menších firem, generální ře-
ditelé i manažeři mají pouze takovou hodnotu, jakou 
mají jejich nápady a myš lenky. S tím, jak automatizace 
nahradí mnohé práce, které dnes děláme ručně, naše 
nápady a myš lenky budou o  to hodnotnější. Pokud 
ostatní nedokážete přesvědčit, aby vaše myš lenky pod-
pořili, pokud nedokážete ostatní nadchnout, motivovat 
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a inspirovat, nikdy nedosáhnete všeho, čeho jste dosáh-
nout chtěli. Překonejte tento nedostatek a zazáříte na 
trhu myš lenek.

Dobrou zprávou je, že vyniknout mezi ostatními po-
mocí přesvědčování vyžaduje navázání emocionální 
vazby mezi dvěma lidmi, což je schopnost, kterou umělá 
inteligence prostě nedokáže napodobit. Stroje nemají 
srdce, to mají jedině vypravěči.

Pět hvězd je knihou pro ty, kteří věří,  
že na jejich nápadech a myš lenkách záleží
V této knize používám termín „pět hvězd“, abych popsal 
výjimečné vůdčí osobnosti, podnikatele, obchodní spe-
cialisty a značky, které vyčnívají z řady a obývají svůj 
vlastní vesmír. V některých případech jsou to šéfové 
společností, které dostávají pětihvězdičková hodnocení 
doslova. Například se zde setkáte s řediteli velkých fi-
rem, lídry a podnikateli stojícími za pětihvězdičkovými 
značkami v oblasti pohostinství, zdravotní péče a mno-
ha jiných oborech. „Pět hvězdiček“ zde používám také 
metaforicky. Dozvíte se například, jak obchodní profe-
sionálové, kteří dnes stojí na špici svého oboru, byli dří-
ve v oblasti komunikace spíše průměrní, ale vlastním 
úsilím se výrazně zlepšili. Jejich schopnost získat druhé 
pro své myš lenky je dovedností, díky které uspěli tam, 
kde jiní selhali. Přečtete si o skvělých obchodnících, 
kteří se z šedého průměru vyšvihli až na vrchol. Setká-
te se s pracovníky, kteří byli opakovaně povýšeni dříve 
než jejich kolegové na obdobných pozicích. Potkáte ma-
nažery, kteří se vyšvihli mezi jedno procento nejlepších 
v oborech, kde panuje drtivá konkurence. Poznáte šéfy 
obřích společností, kteří převrátili naruby celé oblas-
ti obchodu a podnikání. Dočtete se o podnikatelích, 
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jejichž startupové společnosti patří k tomu půl procen-
tu firem, které úspěšně přilákaly venture kapitálové 
investice (a přečtete si také názor investorů, kteří in-
vestovali do nejvíce obdivovaných společností světa). 
Setkáte se také s přednášejícími na konferencích TED, 
vědci, experty a miliardáři, kteří svůj úspěch v kariéře 
připisují právě komunikačním dovednostem. A co je 
nejlepší, dozvíte se, jaké konkrétní techniky a postupy 
používají k tomu, aby své myš lenky prodali ostatním.

Kniha Pět hvězd je rozdělená do tří částí:

Část I.: Proč jsou skvělí řečníci nenahraditelní?
Ve čtyřech kapitolách v první části knihy se podívá-
me na to, jak myš lenky a nápady pomohly vybudovat 
moderní svět. Dočtete se v nich o nejvýznamnějších 
vědcích, ekonomech, historicích a obchodních lídrech, 
kteří se domnívají, že v éře myš lenek je vaše schopnost 
přesvědčivě komunikovat tou nejdůležitější dovedností, 
která vám pomůže se v nadcházejícím desetiletí pro-
sadit.

Také se blíže podíváme na myš lení starověkých lidí. 
Řecký filozof Aristoteles totiž už před více než 2300 le-
ty došel k závěru, že lidské bytosti jsou definovány řečí 
a že „rétorika“ čili schopnost přesvědčovat je jak umě-
ním, tak i vědou. Je pozoruhodné, že moderní výzkum 
toho, jak přesvědčování a lidský mozek fungují, dává 
Aristotelovi za pravdu. V první části knihy se dozví-
te, proč Aristotelovy komunikační principy zůstávají 
v platnosti tisíce let poté, co je zformuloval.

Část II.: Kdo si zaslouží pět hvězd
Pět kapitol v druhé části knihy popisuje různé kategorie, 
přičemž v každé figurují osobnosti (a značky), které si 
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v oblasti komunikace zaslouží ohodnocení pěti hvěz-
dami. Tato výjimečná skupina zahrnuje vědce, pod-
nikatele, odborníky, lídry a hvězdy konferencí TED, 
kteří publikum dokážou inspirovat svým uměním dy-
namické komunikace. Jde o postavy a značky, jejichž 
příběhy vás budou zajímat. Mezitím se také naučíte 
rozeznávat, kteří lidé, ať už pracují ve vaší firmě, či 
jinde, dosahují pětihvězdičkových výkonů. Jsou to 
oni, kteří si získávají respekt, motivují k týmové práci 
a přitahují pozornost ke svým nápadům a projektům. 
Tito lidé vytvářejí pozitivní spirálu úspěchů. Zaprvé 
tím, že umí druhé přesvědčit, aby podpořili jejich ná-
pady, což jim zadruhé pomáhá přicházet s kreativní-
mi inovacemi, které celé organizaci přinášejí úspěch, 
a zatřetí tím, že dovedou přilákat zdroje, financování 
a podporu, která jim začtvrté přináší vyšší postave-
ní a dobrou pověst. Tento koloběh se pak neustále 
opakuje.

Část III.: Jak nebýt pouze dobrý, ale přímo vynikající
Ve třetí části si osvojíte konkrétní a praktické metody 
ke zlepšení oné jediné dovednosti, která je vlastní pou-
ze nám lidem – dovednosti, která vám pomůže rychleji 
dosáhnout vrcholu v kariéře či ve vašem oboru. Větši-
na čtenářů této knihy má pravděpodobně již nyní prů-
měrné či lehce nadprůměrné komunikační schopnosti. 
V současné době však být pouze průměrný již nestačí 
a totéž platí pro ty lehce nadprůměrné. Většina lidí se 
možná s průměrným životem ráda spokojí. Pohybovat 
se kolem průměru je totiž pohodlné a nevyžaduje to 
moc úsilí. Třetí část je však věnována lidem, kteří se 
chtějí posunout a dosáhnout něčeho více, objevitelům 
a dobrodruhům. Je věnována těm, kteří chtějí pohnout 
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se svou kariérou a změnit svět k lepšímu. Takovým 
lidem nestačí vše sledovat zpovzdálí, chtějí stát v čele. 
Pokud si chcete vysloužit pět hvězd, tato část vám 
k tomu dopomůže.

Pamatujte, že ani ve vědomostní ekonomice 21. sto-
letí žádný stroj, software nebo robot nedokáže napo-
dobit vaše nápady. Pokud však nebudete schopní své 
nápady efektivně prodat, k ničemu vám nebudou.

Jak poznamenal Adam Grant, profesor psychologie 
na Whartonově obchodní akademii, „originalita“ spočí-
vá v tvrdé obhajobě nových myš lenek, které jdou pro-
ti dosavadnímu proudu. Inovátoři narážejí na klasický 
problém, kterým je lidská tendence udržovat status 
quo. „Když představujete neotřelý nápad nebo navr-
hujete změnu, vaše obecenstvo bude velmi pravděpo-
dobně spíše skeptické,“ vysvětluje Grant.18 Pokud ne-
dokážete lidem svou vizi prodat, poškodí to nejen vaši 
kariéru, vaši firmu či váš obor, ale i celý svět, neboť mu 
tím může uniknout užitek z vašeho nápadu. Přicházet 
s originálními myš lenkami a umět je efektivně sdělovat 
ostatním je nyní z hlediska vaší budoucnosti nejdůle-
žitější dovedností.

V nejistém světě je důležité hlavně neztratit ze zře-
tele to, kým jsme. Před více než třemi tisíci lety nastou-
pili polynéští dobrodruzi a objevitelé do svých dvoutru-
pých kánoí a vyrazili ze svých domovských ostrovů na 
plavby dlouhé tisíce kilometrů. Jejich potomci nyní 
tvoří obyvatelstvo Fidži, Havaje, Nového Zélandu a sto-
vek dalších ostrovů v jižním Pacifiku. Tohoto úspěchu 
dosáhli bez map, kompasu nebo GPS. Orientovali se 
podle hvězd. Klíčem k hledání správné cesty je pama-
tovat si, odkud jste vyrazili. Musíte vědět, odkud jste 
přišli a kam chcete dojít.
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Proč tito lidé riskovali život a vyráželi na otevřené 
moře na tisíce kilometrů dlouhé plavby? Trasa, kterou 
nyní letadlo urazí za pět hodin, oceánské kánoi často 
trvala měsíc i déle. Tito mořeplavci jistě museli mít 
pro svůj podnik dobrý důvod. Byl to snad hlad? Válka? 
Nebo přelidnění? Historici se nyní domnívají, že nejsil-
nější motivací byla touha po dobrodružství. Lidé jsou 
přirození objevitelé, touha zkoumat a objevovat je nám 
vlastní. Nikdy nás neopustila.

V určitém smyslu jsme tak všichni mořeplavci, kteří 
si hledají cestu světem, který se nyní proměňuje rych-
leji než kdykoliv předtím v dějinách lidstva. Technolo-
gický pokrok zlepšuje všechny oblasti našich životů, 
ale mnohé také převrací naruby. Pokud ale dokážete 
jedním okem sledovat hvězdy a druhým místo, odkud 
jste vyrazili – což je jedinečná lidská dovednost – s vel-
kou pravděpodobností stojíte na počátku velkolepého 
dobrodružství a nás ostatní vezmete s sebou.

Pět hvězd je proto knihou pro lidi, kteří věří, že na je-
jich myš lenkách a nápadech záleží. Je knihou pro muže 
a ženy, studenty, podnikatele, učitele, manažery a vůdčí 
osobnosti, kteří chtějí v éře myš lenek a nápadů získat 
konkurenční výhodu. Žádný počítač vás pak nenahradí 
a žádná konkurence nevytlačí z trhu. Úspěšné zvládnutí 
starodávného umění přesvědčování vás učiní nepostra-
datelnými a nenahraditelnými. Budete mít mnohem lep-
ší vyhlídky na získání vysněné práce, budování kariéry, 
založení vlastní firmy, šíření svých myš lenek, motivaci 
týmu či prosazení inovativního řešení nepoddajného 
problému. Promluvíte lidem do duše. Bude se vám da-
řit, budete růst a odvážně vést ostatní do budoucnosti. 
Dosáhnete svého maximálního potenciálu a slávy.



ČÁST I.

Proč jsou skvělí řečníci
Nenahraditelní
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Je v naší moci vrátit svět na začátek a začít znovu.
— ThomAs PAINE

Alexander byl sice muž drobné postavy, měl však velké 
plány.

Vypadal mladší než na svých devatenáct let. Když 
vstoupil na pódium a hleděl na své publikum, které tvo-
řili většinou farmáři a obchodníci, mnozí na něj pohlí-
želi s neskrývaným despektem. Potřeboval využít svůj 
zápal pro věc i své dovednosti, aby svou myš lenku pro-
sadil i u tohoto hluboce rozděleného obecenstva. Jedna 
třetina jeho posluchačů s ním toho dne předem sou-
hlasila. Zbývající dvě třetiny s ním buďto nesouhlasily, 
nebo na věc neměly názor. Zpočátku Alexander mluvil 
váhavě. Jak však jeho sebejistota rostla, jeho rétorické 
dovednosti vypluly na povrch. Alexander byl vášnivým 
čtenářem a miloval poezii, což mu spolu s jeho „zruč-
ností se slovy“ umožnilo překonat chudinský původ 
a vyhoupnout se mezi velikány své doby. Toho dne se 
mu díky jeho schopnostem podařilo přesvědčit povět-
šinou nepřátelské publikum.

Alexander Hamilton svůj projev přednesl 6. červen-
ce 1774. Udělal si studijní volno a místo na přednášku 
šel prosazovat bojkot britského zboží. „Když jeho projev 
skončil, houf jeho posluchačů mlčky stál a fascinovaně 
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na onoho mladého řečníka zíral, než nakonec propukl 
v dlouhý potlesk.“1 Hamilton, jehož ducha po 240 letech 
znovu vyvolal Lin-Manuel Miranda, „si získával pozor-
nost silou svých slov a zápalem, se kterým je pronášel.“ 
Podle historika Rona Chernowa „nikdo jiný nedokázal 
takto jasně a předvídavě formulovat vizi americké bu-
doucnosti.“2 Hamiltonův dar spočíval v umění spojovat 
slova s myš lenkami tak, aby v lidech probudil fantazii.

Spolu s Thomasem Jeffersonem, Thomasem Painem, 
Samuelem Adamsem a dalšími nadanými autory a řeč-
níky americké revoluce byl Alexander Hamilton ovliv-
něn osvícenskými básníky a filozofy. Francis Bacon, 
Isaac Newton a John Locke, kteří pro americké otce za-
kladatele tvořili pomyslnou „svatou trojici“, je naučili, 
jak správně podat své myš lenky zabalené v radikální 
vzbouřenecké rétorice. Tím pak spustili vlnu svobod-
ného myš lení, kde myš lenky stavěly jedna na druhé 
a přinesly lidstvu největší období pokroku v jeho dě-
jinách.

V roce 1835 si francouzský sociolog Alexis De Tocque-
ville povšiml, že „každého Američana užírá touha po 
vzestupu“. Jedním z těchto Američanů byl také mladý 
muž, který se narodil v dřevěném srubu do chudé rodi-
ny. Abraham Lincoln studoval projevy otců zakladatelů, 
aby je později použil ve svém gettysburském projevu, 
který od základů změnil celou Ameriku. Podle histo-
ričky Doris Kearns Goodwinové byl Lincoln nadaný vy-
pravěč, který uměl dobře a s nakažlivým optimismem 
přednést svou vizi svobodné společnosti. Lincolnovy 
komunikační dovednosti učinily z „právníka z prérie“, 
jak se sám popisoval, jednoho z nejdůležitějších prezi-
dentů v historii USA. Myšlenky, které utvářely moderní 
Ameriku, se neobhajovaly samy.
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Moderní svět stojí na myš lenkách a je to právě síla 
myš lenek, která bude utvářet svět budoucnosti. Jenom-
že myš lenky neelegantně zformulované snadno zapad-
nou.

Sto osmdesát pět let poté, co básníci, spisovatelé, 
řečníci a vůdci zažehli plamen svobody, jeden další muž 
z Bostonu podnítil ducha dobrodružství. Robert Frost 
napsal, že zvolení Johna F. Kennedyho americkým pre-
zidentem zahájilo „zlatý věk poezie a moci“. Frost měl 
pravdu. Kennedyho projevy totiž inspirovaly Ameriku 
k zahájení programu letů na Měsíc. Kennedy v nich pře-
ložil své myš lenky do jazyka, který tak umožnil dosáh-
nout jednoho z největších úspěchů v dějinách lidstva. 
Nedávno se pak badatelům podařilo popsat některé 
z jeho nejúčinnějších rétorických metod.

Nevytírám tu podlahu –  
pomáhám dostat člověka na Měsíc!
Charlie Mars se pokaždé nemohl dočkat, až ráno vsta-
ne a půjde do práce. Získal bakalářský diplom v oboru 
elektroinženýrství na Vanderbiltově univerzitě a o pět 
let později nastoupil do NASA jako projektový inženýr. 
Ačkoliv nikdy nevstoupil na povrch Měsíce, necestoval 
raketou ani se mu nikdy nedostalo triumfálního přijetí 
v ulicích, i po letech Mars o svých zážitcích hovořil se 
stejným zápalem, jako kdyby to všechno zažil na vlastní 
kůži. „Všichni jsme měli společný cíl. Poletíme na Měsíc. 
Dostaneme člověka na Měsíc! Ten cíl naprosto pohltil 
naši představivost, věřili jsme v to celým srdcem,“ vzpo-
mínal Mars.3

Profesor managementu na Whartonově obchodní 
akademii, Andrew Carton, na Marsův příběh narazil, 
když se probíral více než 18 tisíci stran dokumentů, 
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přepisů a interních memorand NASA z doby programu 
Apollo, ambiciozní americké iniciativy zahájené v roce 
1961, jejímž cílem bylo poslat člověka na Měsíc. Carton 
si povšiml společného prvku mezi tím, co psal Mars i jiní 
zaměstnanci NASA na rozličných pozicích – od účetních 
po vedoucí, od úředníků po inženýry. Všechny hluboce 
inspirovala slova jednoho muže, Johna F. Kennedyho.

Když pak 20. června 1969 Neil Armstrong učinil pří-
slovečný obrovský skok pro lidstvo, byl to jen posled-
ní krok v procesu, který začal v momentě, kdy státník 
posedlý smělou myš lenkou podnítil fantazii čtyř set ti-
síc lidí, kteří ji zrealizovali. Carton rozpoznal rétorický 
vzorec, který stál za Kennedyho úspěšnou komunikací, 
a popsal, jak jeho řečnické schopnosti vyvolaly tak vel-
kou odezvu.

Zaprvé, „Kennedy zredukoval úkoly NASA na jedi-
ný.“4 Když byla NASA v roce 1958 zřízena, měla několik 
úkolů: vyvinout pokročilé vesmírné technologie, do-
sáhnout pro USA vedoucí role ve vesmírném výzkumu 
a přinášet vědecký pokrok. Kennedy tyto úlohy soustře-
dil do jediného cíle, a to dostat lidi na Měsíc a bezpečně 
je vrátit zpět domů na Zemi. Je lepší přivést tým k podpo
ře jednoho cíle, než jeho pozornost rozptylovat.

Zadruhé, „Kennedy obecné aspirace NASA nahradil 
konkrétním plánem.“ Jinak řečeno, Kennedy vzal ab-
straktní cíle (podporovat vědecký pokrok průzkumem 
sluneční soustavy) a vtiskl jim konkrétní podobu. Ken-
nedy dne 25. května 1961 vystoupil před americkým 
Kongresem a pronesl: „Tento národ by si měl vytyčit cíl, 
aby ještě před koncem tohoto desetiletí přistál člověk 
na Měsíci a bezpečně se vrátil zpět na Zemi.“ Kenne-
dy zformuloval jasný cíl a stanovil pro něj konkrétní 
lhůtu.
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Zatřetí, „Kennedy dokázal popsat milníky na ces-
tě k cíli, které pro zaměstnance představovaly spoje-
ní mezi jejich každodenní prací a konkrétními úkoly.“ 
Kennedy nastínil tři programy a tři cíle: Program Mer-
cury vyšle astronauty na oběžnou dráhu kolem Země, 
program Gemini naučí astronauty z NASA pracovat ve 
volném kosmickém prostoru i navádět kosmické lodě 
a spojovat je na oběžné dráze, a konečně program Apol-
lo přinese přistání člověka na Měsíci. Jak se dozvíte poz-
ději v této knize, „pravidlo tří“ je velmi účinnou komuni-
kační technikou, kterou mnozí skvělí řečníci po užívají 
k motivaci svého obecenstva.

Začtvrté, „Kennedy zdůraznil impozantnost svého 
cíle pomocí metafor, analogií a jedinečných slovních 
obratů.“ Kennedy využíval metodu, které lingvisté ří-
kají „ztělesněná představa“. Ta spojuje konkrétní udá-
lost (přistání na Měsíci) s abstraktní snahou (o vědecký 
pokrok). Abstraktní a konkrétní se tak stávají jedním 
a tímtéž. Například v projevu na Riceově univerzitě 
v roce 1962 Kennedy pronesl: „Vesmír je tu a my ho do-
budeme. Je tu Měsíc a jsou tu planety a s nimi i nová 
naděje na poznání a mír.“ Kennedy přisoudil abstrakt-
ním ideálům – poznání, míru a objevování – konkrétní 
umístění v prostoru a čase.

Těmito čtyřmi kroky dosáhl Kennedy nebývalé pře-
svědčivosti. Kennedyho „měkká“ dovednost vedla k jed-
nomu z největších úspěchů v dějinách lidstva. Jeho slo-
va umožnila zaměstnancům NASA, aby si uvědomili 
význam své práce pro dosažení konečného cíle. Svou 
práci už pak neviděli jen jako souslednost dílčích úkolů, 
jako jsou třeba „vytřít podlahu“ nebo „sestavit elektric-
ký obvod“. Místo toho v každém dílčím úkolu spatřovali 
kriticky důležitou součást plánu přistát s člověkem na 
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Měsíci, podpořit vědu a výzkum a tím změnit tehdejší 
svět. „Tímto způsobem – stanovením smysluplného cíle 
práce – Kennedy přiměl lidi v NASA, aby sami lépe po-
chopili její význam,“ dodává Carton.

Na počátku 60. let 20. století většina lidí pochybo-
vala, že bude možné člověka vyslat na Měsíc ještě před 
koncem desetiletí. Kennedy je o opaku nepřesvědčil 
fakty samotnými, přesvědčil je srdcem. Dokázal spojit 
to, co Aristoteles nazýval logos a pathos čili rozumové 
důvody a cit. Kennedyho slova přinesla citové prozře-
ní, díky kterému lidé začali věřit, že nemožné se stalo 
možným. Ze skeptiků se stali přesvědčení a z přesvěd-
čených se stali horliví zastánci.

Bill Gates k tomu řekl: „Je důležité si uvědomit, proč 
byly lety na Měsíc tak jedinečné. Taková výzva vyžaduje 
jasný, měřitelný cíl, který podnítí fantazii národa a zá-
sadně změní, jak vnímáme hranice možného… Když se 
nám to podaří, najdeme tím cestu k bezpečnější, zdra-
vější a lepší budoucnosti.“5

Jak Kennedy inspiroval průkopníka technologií
V Izraeli si Kennedyho řeč pronesenou na půdě Riceovy 
univerzity v roce 1962 přečetl i jeden šestnáctiletý chla-
pec. O sedm let později tento nyní už mladý muž spolu 
s miliardou dalších televizních diváků sledoval, jak Neil 
Armstrong vkročil na povrch Měsíce. Na onoho chlapce, 
který se jmenoval Eli Harari, Kennedyho odvážná vize 
natolik zapůsobila, že se rozhodl zasvětit život přírod-
ním vědám.

Měsíc poté, co byl Kennedyho cíl naplněn, Harari za-
počal své doktorské studium na Princetonské univerzi-
tě v oboru leteckého inženýrství a materiálových věd. 
To jej přivedlo ke kariéře v oblasti nových technologií. 


