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Který technický, kulturní, společenský jev 

(vynález, událost, myšlenka) považujete za 

nejdůležitější?

Historických objavov, ktoré doviedli ľudstvo 

až do dnešnej podoby, je veľa. Ťažko vybrať 

iba jeden, ale za jeden určite z najdôležitejších 

objavov našej novej éry považujem internet. 

Vďaka nemu žijeme oveľa komfortnejší život, 

nielen pracovný ale aj bežný.

Kdo nebo co Vás ve Vašem životě nejvíce 

ovlivnil?

Po našej Zemi chodilo kvantum jedinečných 

a úžasných ľudí, ktorí ľudstvo posúvali ďalej 

a ďalej. Wolfgang Mozart, Martin Luther King, 

Albert Einstein či Ján Pavol II. Ten zoznam by 

bol skutočne dlhý, ale pre mňa osobne sú veľmi 

blízke myšlienky vizionárov a skvelých lídrov, či 

už Jobsa alebo nám blízkeho Baťu.

Pokud byste mohl v české, evropské nebo 

světové politice něco změnit, posunout nebo 

dotáhnout do konce, co by to bylo?

Myslím, že na túto tému sú skutočne povo-

lanejší odborníci ako som ja. Čo si budeme ale 

hovoriť… Problémov vo svetovej politike je kvan-

tum. Možno viacero z nich by vyriešilo keby sa 

vyjasnila situácia medzi Ruskom a USA.

Co je Vaším motorem?

Som zvyknutý pozerať sa na veci inak ako 

cez čísla. Vo všetkom hľadám pridanú hodnotu 

a skutočnou alfou a omegou v práci je pre mňa 

spokojný zákazník. Dôležité je mať v hlave víziu, 

kde sa chcete posunúť, kam chcete posunúť 

výsledok svojej práce a ísť si za tým. Musí to 

byť Váš cieľ a nie sen.

Co byste dělal, kdybyste nedělal svoji sou-

časnou práci?

Otvorene, ani si neviem predstaviť, že by som 

robil niečo iné. Práca je zároveň mojím koníč-

kom. Predpokladám, že v minulých životoch som 

určite takisto pracoval s ľuďmi. Rád im pomá-

ham takže určite by to bolo niečo so službami. 

Samozrejme, detské sny boli iné a mohlo by byť 

zaujímavé aspoň na pár okamihov si vyskúšať 

prácu leteckého pilota.

Kterou osobnost (žijící nebo historickou) 

byste rád potkal, a proč?

Ako som už spomínal, veľkou inšpiráciou 

po pracovnej stránke mi je Tomáš Baťa. Jeho 

názory sú nadčasové a topmanažéri ešte veľmi 

dlho budú môcť z nich vychádzať. Napriek tomu, 

že jeho myšlienky sú verejne známe, stretnúť ho 

osobne, počuť jeho prejav, vidieť jeho gestikulá-

ciu, mimiku tváre musí byť zážitok.

Vaše životní motto?

Sám by som sa charakterizoval ako realista 

s pozitívnym myslením. Nerád sa pozerám na 

veci cez ružové okuliare a sám viem, že človek 

bez plánu a vytrvalosti ťažko dosiahne úspech, 

ktorý by trval dlhšie. Za ním stojí tvrdá práca 

a dlhá cesta, po ktorej treba ísť. Prekážky prídu, 

niekedy treba zabočiť doľava, niekedy doprava 

ale smeru, ktorý ste si vybrali toho sa držte.

Děkujeme za odpovědi.   
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