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Mihaly Csikszentmihalyi.  Flow a práce.  

Portál, 2017. 246 stran. Z anglického originálu (Good business: leadership, flow,  

and the making of meaning, 2004) přeložila Eva Hauserová. 

 

Autor publikace působil jako vedoucí katedry psychologie na Chicagské univerzitě a posléze 

pracoval na Claremont Graduate University (v Claremontu zemřel v říjnu 2021 ve věku 87 let). 

Je jedním z čelných představitelů pozitivní psychologie, ve svých výzkumech a pracích se 

zabýval především konceptem flow a jeho souvislostmi s rozvojem osobnosti, kreativitou, 

motivací a smysluplností. 

Celá publikace se nese v duchu potvrzení, že práce může patřit k nejradostnějším a 

nejvíce uspokojujícím stránkám života. Protikladem lídrů, kteří používají slova jen jako masku, 

jsou lidé, na jejichž zkušenostech je založena tato kniha, a kteří skutečně dokázali, že se 

usilovně snaží vytvářet etické prostředí, v němž může každý jedinec realizovat svůj potenciál. 

Publikace Flow a práce má však skromnější cíle. Zkoumá, jak ve své práci fungují šéfové, 

kteří sklízejí uznání svých kolegů jednak za podnikatelské úspěchy a jednak za svoji snahu 

směřovat k širším společenským cílům – jaké ambice je motivují a k jakému způsobu 

organizování tíhnou. Když se tyto ideály snaží realizovat, může se zdát, že takové cíle jsou 

mimo náš dosah, a určitě přesahují rámec knihy o podnikání. 

Autor publikace nejprve zkoumá, co znamenalo úspěšné vedení lidí v minulosti, abychom 

lépe porozuměli tomu, co nás může čekat v budoucnu. V současné době mají nejvýraznější 

právo dosahovat naplnění materiálních a duchovních potřeb lidského společenství dvě skupiny 

lidí. První z nich tvoří vědci, kteří slibují naději v podobě delšího a zdravějšího života, rozšíření 

naší ctižádosti na celou sluneční soustavu a konečně ovládnutí živé i neživé hmoty. Druhá a 

větší skupina se skládá z mužů a žen zabývajících se podnikáním, kteří slibují, že v životě 

budeme mít více blahobytu, pohodlí i zábavy, pokud dovolíme, aby produkci a spotřebu co 

nejúčelněji řídily síly trhu. 

 A kde je pocit naděje, který by měli dobří lídři vzbuzovat ve svých příznivcích? Bylo by 

snadné zaujmout skeptický postoj a dojít k závěru, že vzhledem k povaze lidské přirozenosti 

bude na světě vždy nevyhnutelně převládat hrabivost. Nebo že dnešní finanční lídři budou stále 

hromadit bohatství, dokud buď vnitřní rozpory nezačnou být příliš křiklavé, než aby to vydrželo 

sociální předivo. Anebo globální stav zoufalství a beznaděje neprokáže, že Karl Marx měl přece 

jenom pravdu. V každém období dějin existují lidé, kterým záleží na něčem víc než na vlastním 

zisku a kteří nacházejí naplnění života v tom, že ho zasvětí práci pro všeobecné dobro. Boj mezi 

sobectvím a altruismem prochází historií jako střídající se období slunečného svitu a stínu 

v letním odpoledni. 

Autor nezapomíná na dnešní firemní lídry, kteří pokládají za součást své práce také 

zodpovědnost za životní pohodu a štěstí širšího lidského společenství. Tito lidé sami sebe 

nechápou jako stroje na vydělávání peněz, které existují jen proto, aby uspokojovaly zvyšující 

se očekávání okamžitého profilu. Právě na takovéto vizionářské lídry se autor i se svými kolegy 

obrátil, aby zjistili, co se od nich mohou naučit ostatní lidé z oboru podnikání i kterýkoli další 
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dnešní člověk. Výzkumy zjišťují, co lídři pokládají za své poslání. Co dělají pro to, aby zlepšili 

život svůj i ostatních. Poskytují jejich příklady nějakou naději pro společnost jako celek? 

Jeden z příkladů – Yvon Chouinard začal svoji profesionální dráhu jako potulný kovář, 

okouzlený horami. Trávil co nejvíc času mezi strmými skalními věžemi a systematicky šplhal 

po jejich nezajímavějších trasách. Stal se legendou mezi horolezci. V euforických šedesátých 

letech přespával na březích horských jezer a zkoušel nové postupy vzhůru po hladkých stěnách 

Yosemitu. Takový způsob života ho uspokojoval, přestože nevydělával ani cent. Ale živit se 

nějak musel, a tak začal jako umělecký řemeslník, Zajímal se i o vybavení potřebné k lezení. 

Tehdy bylo velice těžké sehnat evropské horolezecké pomůcky, a tak se rozhodl vyrábět své 

vlastní. V táborech začal prodávat horolezecké skoby a karabiny přímo z kufru starého 

kombíku. Za několik let už měl kvetoucí obchod s horolezeckým vybavením. Tento úspěch ale 

získal hořkou pachuť, jak vzrůstala obliba horolezectví. Majestátní skály začaly být proděravělé 

otvory a škrábanci od lezeckého náčiní. Chouinard si stále více uvědomoval, že pomáhá ničit 

hory, které tak miluje, a také věděl, že by se nedokázal srovnat se svým svědomím, a proto 

musel charakter své práce změnit. Přešel na oblečení, které mělo základ kvality, a o kterém 

říkal, že by mohl být spokojený i sám kovář. 

Další téma je zaměřeno na formy akciových společností, které mají za cíl co nejvíce 

zvětšit kapitalistický blahobyt. Ale vztah akcionářů ke společnostem, jejichž akcie vlastní, bývá 

často neosobní. Málokdy člověku záleží na tom, co daná firma produkuje, jestli to jsou laciné 

zbraně, jedovaté pesticidy nebo bezduchá zábava. Příliš nás nezajímá, jakým způsobem podnik 

propaguje na trhu své zboží, jak jedná se svými zákazníky nebo jak ovlivňuje celou společnost, 

ve které působí. Pokud společnost dosahuje zisků, podporujeme jejich chování, ale jakmile 

výkon za jediné čtvrtletí klesne, hned pospícháme, abychom svá „vejce uložili do jiného 

hnízda“. 

Člověk nemusí být generálním ředitelem, aby věřil tomu, co dělá a aby uvažoval 

v dlouhodobější perspektivě. Není to žádný luxus ani výsada elit. Úředník v oboru dopravy 

nebo kuchařka v rychlém občerstvení, kteří mají kladný vztah k práci, s větší pravděpodobností 

postoupí výš a uspějí. A co je důležitější, budou mít ze své práce radost a při jejím vykonávání 

budou mít dobrý pocit ze sebe samých. Tohle, nejen samotný zisk, je skutečné měřítko 

hodnocení každé lidské aktivity včetně podnikání. 

Ve 3. kapitole autor popisuje, jak lze dosahovat stavu flow. Dále se dozvíme jednotlivé 

kroky tohoto vývoje, přichází zároveň s návrhy, jakou roli by mohli mít firemní lídři 

ve vytváření prostředí, kde vzkvétá flow a komplexnost. Většina firem není utvářena tak, aby 

se jejich zaměstnanci cítili šťastní. V další kapitole se dozvíme nejčastější překážky, které firmy 

flow brzdí. Vizionářští lídři, s nimiž byly realizovány rozhovory pro tuto publikaci, si povšimli 

jednoho nebo několika těchto úskalí. Autor s kolegy zkoumá daný jev, který by mohl posloužit 

jako varování, čemu by se měl „manažer za sto let“ pokud možno vyhnout. 

Šestá kapitola nám odhalí další zkušenosti vizionářských lídrů.  Jak dokázali ve svých 

organizacích vytvořit podmínky maximalizující pravděpodobnost vzniku flow. Sedmá kapitola 

ukazuje, že trvalá vize jak v práci, tak v životě odvozuje svoji sílu z duše – energie, kterou 

nějaký člověk nebo organizace věnuje účelům, jež je přesahující. Osmá kapitola zkoumá 
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otázku, jak může člověk přetvořit svůj život v řetěz radostných zážitků flow, sjednocených 

soudržnou vizí. 

Poselství celé knihy je rekapitulováno a shrnuto v poslední deváté kapitole, kdy už 

budeme vědět, v čem spočívá vedení organizace, které zlepšuje kvalitu života všech 

zúčastněných. Zároveň neopomíjí problematická témata jako je rostoucí nerovnost v systému 

odměňování.  Doslova své dilema charakterizuje Dougles Yearley „Je negativním jevem, že se 

rozšiřuje propast v platech nejvíce a nejméně talentovaných lidí….“.      

Autor dodává: Kdo bude soudit manažery, kteří se dostávají před soud, v okovech strachu 

před veřejností? V zásadě vy nebo já. V konečném důsledku nebude existovat dobré podnikání, 

pokud se většina společnosti neshodne, že bude od firem očekávat víc než jen vysoké čtvrtletní 

dividendy. A právě proto autor doufá, že i tato kniha může vysvětlit mnohem více, proč to tak 

prostě všechno je. 

Publikaci jsem přečetla jedním dechem a doporučuji všem, kdo tvoří jakékoli životní 

hodnoty, pomáhá lidem, a tedy nejenom vedoucím pracovníkům. 
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