
Co byste 

 jako začínajícímu 
poradili sami sobě

1 otázka, 9 odpovědí

Pokrok není nikdy bezchybný, zejména v práci s lidmi, kde je snaha 
po maximálním sportovním výkonu. Každý generální manažer pohybující 
se ve sportovním prostředí by se vrátil zpět a udělal něco jinak, pokud 
by mohl. Zeptali jsme se devíti zkušených manažerů, jakou radu  
by nyní dali sami sobě první den v práci.
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Dave Wohl / basketbal
generální manažer Los Angeles Clippers v NBA

„Kdybych měl poradit sám sobě jako začínajícímu 
generálnímu manažerovi, dal bych si tuto radu:
Dvě věci, které musím mít a ve kterých se mu-
sím nadále rozvíjet od prvního dne na této pozici 
až do dne, kdy půjdu do důchodu jsou, být a stát 
se skvělým komunikátorem a skvělým poslucha-
čem. Chci se naučit naslouchat, abych rozuměl, 
ne jen proto, abych reagoval nebo bránil svůj 
názor.
Řekl bych sám sobě, že na této cestě budu 
chybovat. Každý generální manažer, dokonce 
i ti nejlepší, nemají vždy pravdu. Takže se snaž-
te minimalizovat chyby, přemýšlejte o tom, co 
nevíte. A jakmile budu znát pravý smysl toho, 
co neznám, hledal bych nejlepší způsob, jak se 
dozvědět více o věcech, které mohou ovlivnit 
kvalitu mé práce. Pokusil bych se vzdělat sám se-
be od prvního dne v práci tak, abych zaplnil tyto 
znalostní mezery.
Tím, že se stanu lepším komunikátorem a poslu-
chačem, budu mít větší šanci uspět. Můžu si najít 
mentora, který byl ve stejné situaci dříve. Můžu 
revidovat obchody a dohody, které byly uzavřeny 
v minulosti, abych se seznámil s trendy. Můžu 
posoudit drafty, abych věděl, jaké chyby se staly. 
Bylo by rovněž chytré, kdybych se obklopil spolu-
pracovníky, kteří jsou chytřejší než já, a takovými, 

kteří mi budou říkat spíš pravdu, než aby-
chom se stali sborem ano mužů.
Poté, co jsem revidoval minulost a sesta-
vil podpůrný tým, který může obohatit 
moje dovednosti, řekl bych sám sobě, 
abych se zaměřil na přítomnost. Jaký 
typ organizace vedu? Musím udělat 
nějaké změny ve složení týmu? Jaký 
typ trenérů vede hráče? Jak moc jsou 
naši hráči talentovaní? Máme v na-
šem klubu vůbec nějakou kulturu? 
Jak mohu ‚zmobilizovat‘ svůj tým, 
aby se každý jednotlivec cítil více 
ohodnocený a byl ochoten investovat 
do procesu, který nás čeká, abychom 
se dostali na cestu k eventuálnímu 
vítězství v soutěži?
Některá rozhodnutí nebudou snadná. 
Možná se s některými spolupracovní-
ky budu muset rozloučit a zaměstnat 
nové, ale musím vědět, proč kohokoli nají-
mám a jaká bude jeho role. Musím se setkat s ka-
ždým zaměstnancem, abych pochopil, jak vidí náš 
klub, protože jeho pohled může být zcela odlišný 
od mého. Je mojí zodpovědností dělat správná 
a chytrá rozhodnutí spojená s možnými změnami, 
které jsou prospěšné pro náš klub.

Dalším zaměřením na cestě vpřed je budoucnost 
mého týmu. I když není možná právě teď na obzo-
ru, vím, že na mě čeká, a musím se na ni připravit. 
Abych jí dosáhl, musím vytvořit vizi a cestu, na kte-
rou chci můj tým vypravit, a přesto být dostatečně 
pohotový, abych využil výhody neočekávaných příle-
žitostí, které se během naší cesty vyskytnou. Ačko-
liv jsem ponořený každý den do přítomnosti, nemůžu 
přestat myslet na budoucnost, protože tu bude dřív, 
než se nadějeme.  Musím ji mít na zřeteli pokaždé, 
když chci udělat něco jako obchod nebo podepsat 
volného hráče, protože takový kontrakt může ovlivnit 
moje rozhodnutí na další čtyři roky.

Poradil bych svému mladšímu já, že „pokud nevím, 
kam jdu, jakákoli cesta mě tam dovede“. Takže potře-
buji plán, směr a cíl.
Řekl bych sám sobě: „Nech svoje ego přede dveř-
mi, jakmile začneš na této pozici pracovat, a nech 
ho tam, dokud nepůjdeš do důchodu.“ Soustřeď 
své myšlení na rozvoje a měj mentalitu služebníka 
ve smyslu pomoci ostatním růst v rámci klubu, jeli-
kož čas strávený takovou pomocí se ti mnohokrát 
vrátí v průběhu společně strávených let.
A respektuj basketbalové bohy, protože mají schop-
nost dát nám trochu štěstí, když ho potřebujeme 
nejvíce.“
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les sneaD / americký fotbal
generální manažer LA Rams v NFL 
„Kdybych mohl udělat něco jinak, strávil bych více 
času na nižších pozicích, abych mohl více přemýšlet 
o nastavení co nejvhodnější kultury pro náš klub. 
A zároveň o lidech, kteří se do ní hodí. Potřebujete do týmu získat lidi, 
kteří s vámi půjdou co nejdéle. Všichni víme, že kultura kultivuje všech-
ny procesy a rozhodnutí, které děláte. Když vstoupíte do této role, snaž-
te se lidem, které jste si vybrali, poskytnout výhodu v tom, že o nich ne-
pochybujete. V každém klubu a v každé společnosti jsou velmi schopní 
lidé, ale ne všichni zapadají do kultury prostředí, které vytváříte.“

Rick spielman / americký fotbal
generální manažer Minnesota Vikings v NFL

„Pokud se pohybujete v tomto odvětví dostatečně 
dlouho, uděláte mnoho dobrých rozhodnutí, ale také 
uděláte mnoho špatných rozhodnutí. Pokud například 
nezískáme hráče, o kterého stojíme, vrátíme se s po-
korou zpátky a analyzujeme příčinu. Všichni jako tým 

a každý za sebe. Proč jsem tuto situaci řešil takto? Uděláme tím krok 
zpět, abychom tak udělali dva kroky vpřed. Pokaždé, když se takto 
zastavíte nebo upadnete, rostete v práci díky těmto získaným zkuše-
nostem. Budete připraveni, jak zvládnout věci jinak, když potenciální 
situace znovu nastane.“

Tom Telesco / americký fotbal
generální manažer San Diego Chargers v NFL

„V polovině ledna jsem byl najat jako generální mana-
žer, hlavního trenéra jsme najali sedm nebo osm dní 
poté a společně sestavovali realizační tým. Museli 
jsme zaměstnat 18 nebo 19 asistentů trenéra a museli 
jsme to udělat rychle. Pokud čekáte na toho správné-

ho dlouho, můžete ho ztratit. Někdy si přeji, abychom měli trochu více 
času udělat krok zpět a skutečně vše vyhodnotit. I když víte, jaký styl 
chcete hrát a co váš hlavní trenér chce hrát, někdy vám nedojde, že 
jste neměli šťastnou ruku při výběrů jeho asistentů.“

aleš kmoníček / hokej
generální manažer HK Mountfield  
Hradec Králové v TELH

„Poradil bych sám sobě, 
abych se snažil být upřím-
ný a říkal věci otevřeně, jak 
podřízeným, tak nadříze-
ným. Komunikuj se svým 

okolím slušně, zejména s fanoušky klubu. 
Zůstaň stále stejný a tvrdě pracuj. Nezapo-
meň, že při řízení klubu jsou nejdůležitější 
tvoji spolupracovníci. Vybírej je tedy pečlivě 
a poté se snaž, aby byli spokojení a chodili 
do práce rádi.“

Wes Wilcox / basketbal
generální manažer Atlanta Hawks v NBA

„Přál bych si, abych si vedl lépe 
na cestě uvědomění si, že pra-
cujeme s lidmi a že vztahy jsou 
zásadní. Teď, když sedím denně 
na této židli, snažím se nezapome-

nout na chyby, které jsem udělal, a tak lépe zvlád-
nout řízení vztahů. Posouvám tím sebe i tým dál. 
Analýza, rozhodování, budoucnost jsou součástí 
procesu, ale na konci dne vaše schopnost komu-
nikovat s lidmi je ten důvod, proč budete v práci, 
kterou zastáváte, úspěšní.“Thomas DimiTRoff / americký fotbal

generální manažer Atlanta Falcons v NFL
„Připomněl bych sám sobě, že je důležité vždy pra-
covat na dobrých partnerských vztazích s nejbližšími 
spolupracovníky v klubu i v soutěži, ve které startuje-
te. Řekl bych sám sobě, abych zůstal věrný své víře 
a intuici. Pokud budu otálet s rozhodnutím nebo budu 

dělat rozhodnutí, se kterým nesouhlasím, ale uspokojím ostatní, nebude 
to fungovat. Jednou za to v budoucnu zaplatíte. Nakonec bych mluvil 
o důležitosti porozumět různým osobnostním rysům lidí, se kterými 
spolupracujete. Musíte opravdu dobře rozumět lidem, kteří mají společ-
ný zájem, od trenérů až po akcionáře.“

Daniel čuRDa / házená
sportovní ředitel  
HC Dukla Praha v extralize

„Kdybych si mohl dát nějakou radu, 
byly by to tyto:
1) Dej nejvyšší prioritu výběru svých 
kolegů. Nejde jen o podobný názor 
na koncepci klubu, ale také ochotu 

a sílu říct svůj pohled, který může být jiný.
2) Měj na paměti, že otevřená komunikace je zákla-
dem úspěchu celého vedení.
3) Najdi a probuď v každém jeho osobní zájem 
na dobrém fungování celého týmu, pak máš otevře-
nou cestu k očekávaným výsledkům.“

RuDolf šimeček / basketbal
generální manažer  
ČEZ Basketball Nymburk v KNBL

„Řekl bych si: Uvědom si, že 
tvůj úspěch stojí a padá ne 
s tebou, ale s tvými spolu-
pracovníky. Proto je vybírej 
pečlivě! Dělej co nejméně 

kompromisů. Za každý dříve nebo později za-
platíš ty, nebo klub. A vždy se chovej ke klu-
bu tak, jako by byl tvůj vlastní!“
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Pomáháme dětem zdravě růst


