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Jsme zavaleni motivujícími příběhy mladých úspěšných manažerů a dal-
ších influencerů, hrdinů moderní doby, které kolují internetem. Vidíme 
krásné designové fotky párů, jež vypadají tak úžasně, že při pohledu na 
ně člověk vnímá jen nešvary svého partnera.  To je virtuální realita. 
Skutečnost je ale taková, že mladému úspěšnému manažerovi proklestili 
cestu rodiče ve vlastní firmě a páry z těch dokonalých fotek se každý 
druhý den hádají a rozcházejí.1 

To by ale realitě ubralo na přitažlivosti. Tím se dostávám k pointě. 
Příslušníci mé generace a generace, která přišla po nás, kterým je tato 
kniha určena, často  nedokážou rozlišit, co je realita a co marketing. 
Často žijeme v oblacích.

Proč bych nemohl/a být ve 25 letech manažerem, když je na internetu 
spousta mladých manažerů? Často si neuvědomujeme, že musíme být 
velice opatrní a hlavně kritičtí k tomu, co vidíme a slyšíme. Mnoho mile-
niálů, kteří se ucházejí o práci, mají nereálná očekávání, která neodpoví-
dají jejich zkušenostem a schopnostem.

V mnohých aspektech nám tak chybí sebereflexe.  Chceme všechno hned 
a zadarmo. Představujeme si, že jakmile vyjdeme ze školy, staneme se 
tím, čím chceme. V práci budeme mít pohodu a 3 dny v týdnu budeme 
mít home office. Samozřejmě za skvělé peníze. Není to nic neobvyklého 
pro člověka s odpovídajícími zkušenostmi, který prokázal svou hodnotu. 
Ale ne pro někoho, kdo se sotva začal v životě učit.

1) Doporučuji se podívat na video The Facebook Facade od ScumPalace 
z roku 2014, které přesně tohle vtipnou formou vystihuje.

V naší generaci je ohromný potenciál změnit svět k lepšímu. Žijeme 
v nejlepší možné době, kdy každý skutečně může dělat, co chce, být kým 
chce a žít tak svůj sen. To platí i ohledně práce v zahraničí. Je ale potřeba 
to dobré v nás smíchat s trochou píle a tvrdé práce.

V této knize předávám své zkušenosti tak, aby vám pomohli. Neberte ji 
ale za kuchařku nebo přesný návod, protože to jejím účelem rozhodně 
není. Jejím cílem je ukázat vám jednu cestu z mnoha a dát vám inspiraci 
a pomoc. Práce bude ale vždycky na vás.


