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TALENT JE VELMI VZÁCNÉ 
ZBO!Í A"JE T#EBA O"N$J 
PE%OVAT

PARADOX 
OTEV#EN&CH 
DVE#Í
Dnes se v!"e#i n$kter%ch teoretik& zako"e'uje v%raz 
anga(ovaná ekonomika. P"iznávám, (e mu p"íli) 
nerozumím. Má snad vyjad"ovat jak%si nov% pohled, fakt, 
(e ekonomika, respektive podnikání není jen nástrojem 
k!vyd$lávání pen$z? Tím ale nikdy nebyla. To jen my jsme 
v!mnoha p"ípadech opustili ten základní ekonomick% 
postulát, kter% "íká, (e základem a!prvotním smyslem 
podnikání je slu(ba pot"ebám zákazník&. Zisk je pouh%m 
vyjád"ením toho, (e tu slu(bu provádíme dob"e.

Mohlo by se zdát, "e je to k#zamy$lení nad talenty a#jejich rozvojem úvod ne-
pat%i&n', ale nemyslím si to. U" Tomá$ Ba!a si uv(domoval, "e tím nejv(t$ím 
bohatstvím jsou lidé, jejich schopnosti, jejich dovednosti. Talent, dalo by se 

%íct. A#proto se rozvoji talentu cílev(dom( v(noval a#samoz%ejm( nejen v#rámci svého 
impéria, ale v#$í%i celého regionu. Pova"oval to za#zcela p%irozené, za#nutnou podmín-
ku své vlastní existence.
N(kdy se o#mn( %íká, "e jsem postavil firmu na#Ba!ov'ch principech. To ale není 
pravda, nem)"ete si p%e&íst Ba!u a#postavit na#tom firmu. Postavil jsem ji na#sv'ch 
principech, ale Ba!a je mi velkou inspirací, jeho velikosti a#v'jime&nosti bohu"el nikdy 
nedosáhnu. Podobn( jako je mi inspirací profesor Zelen', Masaaki Imai a#mnozí dal$í. 
T%eba Stephen Covey. 
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T$!KO M'!ETE CHTÍT U"N$KOHO ROZVÍJET JEHO TALENT, 
KDY! NEROZVÍJÍTE TEN SV'J. PRO KA!DÉHO PLATÍ, !E 
NEUSTÁL&M SEBEVZD$LÁVÁNÍM JDETE DOP#EDU. POZNÁNÍ 
JE JAKO OTEV#ENÉ DVE#E, DÍKY NIM! M'!ETE JÍT DÁL.
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touhu sportovat, aby m(ly motivaci, aby vid(ly své 
hrdiny. To je dlouhodob' projekt, na#kterém te* 
pracujeme.
A#vedle toho se samoz%ejm( sna"íme podporovat 
vzd(lávání. Problém je ale podobn' jako v#p%ípad( 
sportu, jen peníze a#materiální vybavení k#v'sledk)m 
nevedou. Vnímám, "e skute&n' prostor pro rozvoj 
talentu je v#rámci $koly nedostate&n'. Sna"íme se se 
$kolami, s#nimi" spolupracujeme, hledat mo"nosti pro 
jeho roz$í%ení. A#i#kdy" nechci b't skeptikem, za&ínám 
se klonit k#variant(, "e nejefektivn(j$í bude otev%ít 
vlastní $koly a#u&+ovská st%ediska.
Jist(, stojí to v$echno nemalé prost%edky, ale u" Ba!a 
prokázal, "e je to funk&ní model. A#jako on ani já 
nechci "ádné dotace, úv(ry, politiky. To v$echno v(ci 
jen komplikuje. Úsp($ná firma má mít schopnost najít 
na#podporu talent) vlastní zdroje. Fosfa je v#situaci, 
kdy si takové projekty bez ohledu na#slo"itost doby 
dovolit m)"e a#hlavn( chce, proto"e to chápeme 

jako investici do#budoucnosti. Do#lep$í budoucnosti na$ich d(tí. Proto"e tu máme 
ve#sv'ch rukou. Co do#jejich du$í zasadíme, to tam také vyroste.

I talent musí slou(it
Musím v#této souvislosti vzpomenout na#my$lenku, kterou vyslovil Antoine de Saint-
-Exupéry: „Chce$-li postavit lo*, nesmí$ poslat mu"e, aby sehnali d%evo a#p%ipravovali 
nástroje, ale nejprve musí$ ve#sv'ch mu"ích vzbudit touhu po#nekone&n'ch dálkách 
otev%eného mo%e.“ Skr'vá se v#ní toti" hluboká pravda, na#kterou ale jako bychom 
rezignovali. Skute&ná motivace pro to n(co dokázat, usp(t, musí vycházet zevnit%. 
V#ka"dém jist( n(jaká touha d%ímá. Jen v#ka"dém se ji nepoda%í probudit.
Zmínil jsem Coveyho. Mezi jeho my$lenkami m( nap%íklad zaujala ta, v#ní" %íká, "e 
rychlost %ízení podniku je p%ímo úm(rná mí%e d)v(ry, která v#n(m panuje. Speed of 
trust. Ono to tak je. ,ím více máte ned)v(ry, tím více musíte kontrolovat. Talent pro 
sv)j rozvoj nezbytn( pot%ebuje d)v(ru. 
Ale je rozdíl rozvíjet talent t%eba v'tvarn' a#talent fotbalov'. Ten první m)"e b't p%ísn( 
individualistick', ten druh' je ale v"dy pod%ízen zájmu celku. Fotbalov' t'm musí mít 
strategii a#taktiku, t(m se v$echno musí pod%ídit a#svoboda jedince jim musí slou"it. 
V#tom relativn( malém prostoru, kter' mu strategie a#taktika vymezuje, si pak Marado-

Sto let stojíme na míst$
Jsme o#sto let dále, ale nejsme o#sto let lep$í a#chyt%ej-
$í, %e$íme stále tyté" problémy, které %e$il u" Ba!a. Jen 
prost%edky se zm(nily. Máme-li se bavit o#talentech, 
musíme nutn( za&ít u#d(tí. A#já cítím jako motivaci, 
a#do#jisté míry i#jako povinnost, nabídnout mladé 
generaci prostor a#p%íle"itost, nabídnout jí motivaci, 
aby nez)stala viset ve#své virtuální houpací síti. To pro 
budoucnost není nejlep$í. A#na#sv'ch vlastních d(tech 
jsem pochopil, "e mentorování ani úkolování ani 
zákazy mnoho v'sledk) nep%iná$ejí. Je to stres pro n( 
i#pro nás. Jsem bytostn( p%esv(d&en, "e ú&inná cesta 
je jejich aktivní zapojení. Proto"e talent m)"e zrát jen 
v#akci, jak %íká pan profesor Zelen'. A#z#mého pohledu 
b'valého vrcholového sportovce je práv( sport tou 
ideální cestou. 
To je d)vod, pro& se nyní je$t( více zam(%ujeme 
na#podporu regionálního sportu. Nejde toti" jen 
o#peníze a#materiál, ale o#to, aby kluby m(ly pod-
mínky pro mláde"nick' sport. To d(láme u" %adu 
let. Ale je to málo. Jde o#to, aby d(ti a#mláde" m(ly 
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na doká"e najít správn' okam"ik pro sv)j talent, pro to, 
aby ud(lal n(co ne&ekaného a#v'jime&ného, a#tím vyhrál 
zápas. To je dal$í v'znamn' moment – nesta&í talent 
mít, je je$t( pot%eba um(t jej vyu"ít v#praxi k#n(&emu, 
co má smysl a#p%iná$í u"itek. A#to p%edev$ím druh'm.
V#podniku je to velmi podobné jako ve#fotbalovém 
t'mu. Jen cesta k#vít(zství trvá déle ne" devadesát 
minut. Kdy" jsme za&ali pracovat ve#Fosf( na#zna&ce 
FeelEco, v(d(l jsem jen, "e chci produkty ú&inné, které 
neni&í p%írodu ani zdraví. A#musel jsem p%esv(d&it lidi, 
a! do#toho jdou se mnou a#vyvinou to i#pro své d(ti. 
V'sledek, to je moje zadání a#jejich talent, intelekt, 
odhodlání a#touha.

Talent musí mít charakter
Talent sám o#sob( prost( není dosta&ující. Jsou dv( klí-
&ová kritéria pro v'b(r spolupracovník), která uznával 
Ba!a a#uznávám je i#já – odbornost a#charakter. Odbor-
nost jste schopen nau&it, pokud se ten doty&n' nau&it 
chce. Ale charakter nenau&íte. Spousta lidí je odborn( 
velmi kvalitních, ale chybí jim charakter. A#takoví vám 
mohou rozvrátit cel' kolektiv. Firma je "iv', integro-
van' organismus. A#pokud v#n(m máte viry nebo 
rakovinu, musíte se jich zbavit, v&as, a#i#za#tu cenu, "e 
to bolí. Jinak vám cel' organismus zahubí. Charakter je 
zkrátka podmínkou spolupráce a#ta je zase nezbytnou 
podmínkou úsp(chu.
Pokud jde o#odbornost, znalosti, tu je$t( nezaru&ují 
informace. Bohu"el, mám velmi siln' pocit, "e sv(t to 
popletl. Adorujeme informace, ale to, "e mám v#kucha%-
ce nebo v#hlav( rozpis surovin a#postup na#sví&kovou 
je$t( neznamená, "e opravdu uva%ím skv(lou sví&ko-
vou. A#je$t( jeden aspekt tu je. Charakter, kdy" máte, 
tak u" neztratíte, odbornost ale ztratit m)"ete. Kdy" 
p%i$ly automobily, ko&í byli bez práce. A#mohl byste b't 
nejlep$í ko&í na#sv(t(, pokud byste %ídil automobil, své 
dít( by k#vám nikdo neposadil. M)"e se to zdát nespra-
vedlivé, ale je to tak.

Odkaz, na kter% zapomínáme
P%ijde mi smutné, "e jako národ máme obrovsk' poklad, 
Ba!u a#Komenského, co" by mohl b't ná$ svat' grál, ale 
my se tvá%íme, "e je to n(co p%e"itého, co dávno neplatí. 
Komensk' propagoval znalost jazyk) ji" v#první polovin( 
sedmnáctého století. A#my, malinká zemi&ka s#jazykem, 
kter'm mluví pár milion) lidí na#zemi, debatujeme zcela 
vá"n( o#tom, jestli se máme u&it jeden cizí jazyk nebo 
dva. Ale hlavn(, kdy" si Komenského posuneme do#sou-
&asn'ch souvislostí, zjistím, "e on byl u" n(kdy p%ed 
400#lety propagátorem metody learning by doing. Není 
divu, "e se m(l stát dokonce d(kanem Harvardské univer-
zity, co" se málo ví. Odmítl to. Mo"ná, kdyby to byl p%ijal, 
bychom na#n(j nezapomn(li a#více se jím inspirovali. 
Místo toho hledáme návod v#bestsellerech. Profesor 
Zelen' mi u" kdysi dávno %ekl: „Hlavn(, Ivane, ne&ti ty 
bestsellery. V(t$inu t(ch knih napsali lidé, kte%í nikdy 
byznys ned(lali, jen sepisují n(co, co jim jiní vypráv(li. 
Tlumo&í moudra t(ch, kte%í je pro"ívají, kte%í jsou v#akci 

JSOU DV$ KLÍ%OVÁ KRITÉRIA 
PRO V&B$R SPOLUPRACOVNÍK', 

KTERÁ UZNÁVAL BA(A 
A"UZNÁVÁM JE I"JÁ – 

ODBORNOST A"CHARAKTER. 
ODBORNOST JSTE SCHOPEN 

NAU%IT, POKUD SE TEN 
DOTY%N& NAU%IT CHCE. ALE 

CHARAKTER NENAU%ÍTE.

a#nemají &as psát knihy.“ -e ti skute&ní mist%i neustále tvo%í a#nemají &as vychovávat 
své pokra&ovatele, je ale v#kone&ném d)sledku obrovsk' handicap nás v$ech. Zacho-
vávat kontinuitu je toti" na$í povinností a#vlastn( jedinou mo"ností ovlivnit budouc-
nost. Mn( to do$lo ve#chvíli, kdy se mi narodila dvoj&ata a#jeden fará% mi %ekl: „Koupil 
jste si nesmrtelnost.“ Ano, na$e budoucnost a#pokra&ování je v"dy v#na$ich d(tech.  
Co jim dáme, co v#nich probudíme, to je ná$ odkaz.

Síla vzoru
O#tom, jak Ba!a vedl talenty, bylo popsáno a#%e&eno mnoho. N(kdy se mo"ná ztrácí je-
den aspekt, kter' ale pova"uji za#zcela zásadní. Ba!a sv'm spolupracovník)m %íkal: „Je-
diné, co vám opravdu m)"u dát, je vzor.“ Co" je hluboká, ale také opomíjená pravda.
A#to je i#d)vod toho, "e se dnes chceme v#podpo%e talent) soust%edit na#vzory. 
P%ivést mlad'm ty, které budou chtít následovat. Nechceme jim %íkat, co mají d(lat 
a#kam mají jít. Chceme jim ukázat vzory a#inspirovat je. Ale vést je chceme k#tomu, 
aby si na$li vlastní cestu. Ka"d' je jedine&n'. A#sna"it se o#kopii nevede k#cíli, a! by tím 
vzorem byl kdokoliv. Kopie Picassa bude v"dy jen kopií Picassa a#s#nejv(t$í pravd(po-
dobností v"dy hor$í.
Vzor, to by m(l b't základ firemní kultury. T("ko m)"ete chtít u#n(koho rozvíjet jeho 
talent, kdy" nerozvíjíte ten sv)j. Pro ka"dého platí, "e neustál'm sebevzd(láváním 
jdete dop%edu. Poznání je jako otev%ené dve%e, díky nim" m)"ete jít dál. Ale musíte 
b't p%ipraven na#to, "e ka"dé ty otev%ené dve%e vás jen utvrdí v#tom, jak málo toho 
víte. Povede vás to k#dal$ím dve%ím a#pak zase k#dal$ím… Otev%ené dve%e vás vlastn( 
jen vedou k#dal$ím dve%ím, které je t%eba otev%ít. A#je jich nekone&ná %ada.
Problém je, "e nikdo nem)"e otev%ít v$echny dve%e. Pokud máte pokoru a#uv(domíte 
si to, dojdete nutn( k#tomu, "e k#sob( musíte najít lidi, kte%í jsou v#ur&it'ch oblas-
tech lep$í, ne" jste vy sám. Jenom ve#spojení s#lidmi, kde ka"d' je v'jime&n' n(&ím 
jin'm, m)"ete vytvo%it skv(l' t'm. Ve#Fosf( jsme v#tomto po#dvaceti letech kone&n( 
na#za&átku, t'm za&íná fungovat jako celek. .ada %editel) tu za&ínala po#vysoké $kole, 
za&ínali od#píky, pro$li &ty%i, p(t míst a#dnes jsou to neuv(%itelní borci. Stejn' model 
ale u" dnes máme na#pozicích operátor). Ti se v#pr)b(hu &asu stávají mechaniky, 
designéry, v'vojá%i, konstruktéry… Je to dokonalá ukázka toho, "e talent se ve#sku-
te&nosti formuje v#akci, ne v#lavicích. 
To v$e jsou d)vody, pro& Fosfa jde cestou, kterou jsem zmínil na#za&átku – p%ivést 
vzory a#probouzet touhu.  
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