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NEBOJTE SE ZÁŘITNEBOJTE SE ZÁŘIT

Dále musí veškerou komunikaci přizpůsobit novému jazykovému pro-
středí, musí velice dobře komunikovat v jazyce, který není jeho rodným 
jazykem. Musí se vyrovnat a přizpůsobit jiným zvyklostem. Všechno je 
úplně jiné, než na co byl doposud zvyklý. 

Když jsem v roce 2015 začala cestovat po světě, netušila jsem, jak moc 
mi to změní život. Před dlouhou cestou na Nový Zéland jsem se sna-
žila najít jakékoliv informace ohledně zaměstnání. Našla jsem spous-
ty článků a blogů o tom, na jakých farmách pracovat, jak se zaštipují 
kiwi keře nebo v jakých autopůjčovnách zrovna nabírají na umývání 
aut. Nenašla jsem žádný blog nebo příběh  někoho, kdo  by konkrét-
ně  popisoval  to, jak  našel  dobrou  práci, kterou jsem já plánovala 
získat. Jako kdyby se na Zélandu dalo pracovat jen v zemědělství nebo 
autopůjčovnách. Mnoho lidí mi říkalo, že ani nemám šanci sehnat ji-
nou práci, protože to na Zélandu funguje prostě tak, že si člověk vydělá                                                                                
peníze na farmě, a když skončí sezóna, jede  na jinou farmu nebo cestovat.  
 
Není to pravda a já jsem toho důkazem. Tuto knihu jsem se rozhodla 
napsat proto, abych nabídla své zkušenosti s prací v zahraničí ostatním 
lidem. Aby se mohli dále rozvíjet, poznávat a učit se. Aby své jedinečné 
schopnosti nepromarnili v mizerně placené práci, která jim přinese jen 
peníze na přežití do další výplaty.

Tato kniha je určena pro všechny dobrodruhy, kteří chtějí žít v cizí zemi a 
chtějí získat práci v oboru, který je baví a ve kterém mají zkušenosti, ale 
nemají známé, kteří by jim k takové práci dopomohli.

Naše generace, které se také říká generace mileniálů (protože jsme dospí-
vali na prahu nového milénia) nebo také generace Y je na jedné straně ge-
nerací vyzdvihovanou, na druhé straně generací až opovrhovanou.1 Naše 
životní postoje jsou zásadně ovlivněny moderními technologiemi. Jsme 
totiž první generací, která s nimi doslova vyrůstala.  

To nás ovlivnilo a stále ovlivňuje kladně i méně kladně. Jsme zvyklí na 
to, že se podstatná část našeho života odehrává na internetu, a především 
na sociálních sítích, kde máme možnost vybírat si a vstřebávat informace 
nejrůznějšího typu. Nicméně už si mnohdy neuvědomujeme, že je to jen 
virtuální realita. 

Já jsem si to plně uvědomila poté, co jsem navštívila Indii. Před odjez-
dem jsem pečlivě prohlížela fotky a videa z těch nádherných pláží, které 
vypadali jako ze snu, krásných chrámů, z nichž mystika přímo čišela a 
usměvavých indických dětí, co si bezstarostně hrají na ulici. Když jsme 
ta místa z fotek a videí navštívili, našli jsme pláže a chrámy plné odpad-
ků, zubožené a vyhladovělé děti, co museli žebrat, aby se mohli najíst. 
Všechny ty krásné fotky a videa na internetu byli pořízené z jednoho úhlu 
pohledu, který neodpovídal celé skutečnosti. A přesně takhle virtuální 
realita funguje. Každý den vidíme mnoho novodobých pohádek ve stylu 
„Jak Honza ke štěstí přišel“ a máme tak pocit, že nic není nemožné.

1) Pokud byste se chtěli dozvědět více o současných generacích a rozdílech mezi nimi, 
doporučuji odbornou knihu od Jaroslavy Kubátové a Adély Kukelkové: Interkulturní 
rozdíly v pracovní motivaci generace Y z roku 2014. 
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