ekonsmXXNm
Lekce z účetnictví
Slovenská vláda klopotně hledá
cestu ke sníŽenídluhů.
i{ARTIN M.

Na barikádě
Čtrnáctý dÍl seriálu, tentokrát
s ředitelem Ústavu molekulárnÍ
genetiky AV ČR Václavem
HořejšÍm.

šturČxn

Vysmátík plálči
Bavit se v práci je
teď zoufale módní
f

THE ECONOMIST

KdyŽ se člověk dívá nasenáIMadMen (Šílenci)

o rek]amním průmyslu počátku šedesátých
let, můžese bavit mimo jiné tím, nakotik
se od

doby, v níŽ se děj odehrává, změnil

kaŽdodenní

Život_v_]<ancelářích. Jedna zjevnázměna
vyvolává dobý pocit - k Ženám uŽ se nikdo nechová

jako k občanům druhé kategorie.
Druhv' steinÁ
zjevný rozdíl aie trochu znek]idní tiáe
uz."
dnes neumějí v práci normá]ně odreagovat.
Za tehdejšíchčasůsi cřrlapi z rek]amní
branŽe
uŽívalÍ jednoduché radosti. Pokuřovali
u psacího
stoltr.691ý' 4.. popíjeli. Spali s koleg1meňi.
xavz
společně někam r4,'razÍli, neŠliufuŽovat p.u.o-i
koiektív, ale pořádně se zkárovat.
Dnes je mnoho společnostíposediých
tím. iak
svoje zaměstnance zabavit. softwárove
firmv
v Si]icon Valley naínstalovaly do srryich
""."pú
umě]é ]ezecké stěny a do kanceláří
nafu kova cí zviŤ ata. Wa ]-Mart nařizuj ""torlpitv
e ."ý''';k]adním bez přestání se usmívat' xult zaÉaw_se
šíříjako nějaká ohavná krvácivá choroba.
Ame_
rická firma Acc]aris podnikající v oblasti
IT Áá
,,hlar,ního man aŽera zábavy'. TD Bank,
odnoŽ kanadské banky Toronto oo-i.'ior',
""'u.i.il
p.o
změnu zřídila oddě]ení nazvané prostě
,,Wori!',
jehoŽ pracovníci chodí v převlecich
,,prár.uuioi
vat a obveselovat" úspěšnézaměstnan.u.
íy_
robce nápojů Red BulI zase nechal ve
své lond1inské kance]áři postavit k]ouzačku.
Ze zábavy na pracovišti se stává byznys jako
.každý
jiný.Ind Madan 1Gtaria neboli
"guru smichu", jak sám sebe nazývá, nabizi sv/m
firemním k]ientům ,,smíchovou jógu,,. Britská
firma
Flnat \Mork (tedy ,,Legrace v práci,,) slibuje, Že
s její pomocí budete ,,vysmátí do zásoby,,,
ířeba
díky tomu, ževám dosadí do recepce Živé
kopíe
Ediny a Patsy, dvou praštěných akóho[eek
z kut_
tormího sitcomu Naprosto d okonolé. IGncelďský

komplex Chiswick Park v Londýně propagujá
s3m s9!e heslem,,UŽijte si práci; a o poráaňi.r'
přestávkách se tam můŽete pňučit, jak
se stříhají
ovce nebo jak vehnat do ohrady hejno hus.
Kult zábavy
nejen rozšiřuje, ale i prohlu' Uznávanouse jedničkou
buje.
je v tomto směru
Googie, jehož kancelářské areály jsou vyba-

vené volejbalorryimi hřišti, cyklostezkami,
Žlutě
dláŽděnou cestou do země oz či maketami
di_
nosaurů; krom toho se v nich pravidelně pořá_
dají hokejové zápasy na kolečkoýcr' n.ustict'
a k dispozÍci je několik profesionáiních
maJ-

re\. Teďale Googlu začalyv pomyslné soutěži
o zlatého kašpárka konkurovit dvě
dalši firmv
- mikroblogovacÍ sluŽba Twitter a ínternetová
obuvnictví Zappos.
_

Na internetových stránkách Twitteru se

zd.ůrazňuje, jak je tahle firma r,1istřed"i

- zi-

městnanci nosí kovbojské klobouky a blábolí,
co den se dějou neuvěřitelný věci... něie. 'den

kdy je to k popukánÍ,,. Spoiečnost ptáu tiim
Iiai,

kteří mají ostatním zaměstnancůň'pri;.mnovat práci _ třeba chtadivými ručníkytch"horkého počl_sí.Zappos Se ZaSe chluÉl, že jednou z jeho zákiadních firemních hodnot je
d;ht

,,trochu u]ítlou legraci,,. Jeho šéfTony Ésíehsi
tyholuje hiar,rr a tráví 10 procent easí stuaiem
čehosi, čemu říká ,yěda o štěstí..
Jak jed.ror,
vtipkoval, Zapoos pý zažalujefirmu Disney ""za
ž9
sebe propaguje coby ,,místo, "kde
|o'
1ama
jsou'lidé nejštastnější,,.V jeho
firmě také pra_
yt|gtnc probíhajíŽertovné,,demonstrace lásky
k bliŽnímu" _ zaměstnanci utvoří halasný prí
vod ve stylu kubánských karnevatou1i"ir
p"ocesí a vyberou ze svého stŤedu jednohq
.'" ,'cjz

b.udou.pět chválu. Dotyen1i paÉmusi
t17oen ná-

sit směšnou čepici nebo klobouk.

Nynější kult radosti vychází z trojice

rle_

lice populárních hesel, kt!r17mi se onáni
současná teorie i praxe řízení: jdó o posílenípravomocí pracormíků iempowerment), prohloubení
vztahu k práci a firmě (engagementJ a podně_
cování tvořivosti (creativity). Mnoho společ_
ností s-e například pyšnítím, jak zr,yšují pravomoci zaměstnanců na nejníŽšíúrovni. PódIe
průzkumů je však na své práci
,,plně zainteresováno" pouze 20 procent pracovníkůa ještě
méně ]idí se v zaměstnání projevuje tuoriue.
ManaŽeři tedy doufají, Že vziah k práci i tvořivost se u zaměstnanců jako mávnutím kouze]_
ného proutku zlepší díky
Háček ale
spočíváv tom, že jakmile ',srandě,,.
se legrace stane fiBEsPEKT

38 l zo. _ 2E' zÁŘí 2o1B

remní Strategií, přestane b1Ít legrací a stává se
jejím protikladem _ v lepším případě prázdným
obalem, v horšímúnavnou buzerací.
Nejnepříjemnější na této módní vlně zábavy

je' Že je do značnémíry r,1'rrucovaná. Spo]ečnosti,

jako je Zappos, ztřeštěnost nejen propagují. Víceméně ji tyžadují. Povinná sranda znamená téměř vždy křeč. A tak TwÍtter nemá prostě kanceláře, a]e ,,Twofflce" a americký řetězec Boston
Pizza nabádá své zaměstnance, aby udě]ova]i
,,ziaté banány" kolegům, kteří ,,jsou nejlepší,
a

ještě se u toho baví". Za

'yeselou"

lasádou se ob_

ment špiclů_ od právníkůaŽ po personalÍsty
_ vede válku proti partnerským
vztahům na

pracovíšti, především mezí Iidmi různéhopoStavení. od počítačové
flrmy Hewlett_Packard
nedávno odešel generální ředitel Mark Hurd,
když si jedna smluvní pracovnice zača]a m]havě stěŽovat na údajnésexuá]ní obtěŽování.
Celá aféra se přitom později v tichosti wřešila mimosoudně. (A po Hurdoví bez váháni
chmátla konkurenční firma oracle.J
obchodníci s falešnou zábavou uŽ naraziii

na určitý odpor. KdyŽ se Wa]_Mart snaŽi] vnu_

má sice mizerná bezpečnostní opatřen
pravidelně pořádá dny iegračních k]obc
Seriá] Mad Men tak připomíná lidem ztr
svět - svět, kde sí šéfovénemysIelí, že le
je nástroj Ťízeni, a kde si zaměstnancÍ
kolem poledního spokojeně ]oknout sk
A na to si připijme. l*
@ 2070 The

mist, přeloženo týdeníkem Respekt. ČIÓnek D angliČ
naj dete na ÚDu.economist'C om.

@
A ted' se ušichni do zásollg zasmějeme. To bude ale legrace. (Zoměstnanci
ochranky praktikují jógu smíchu) ,o,o

vykle sk4ÍvajízištnémanaŽerské záměry: touha
po tom, aby byla daná společnost označena za
lepšínež její konkurence nebo aby se stmelováním tiímu zýŠilaýkonnost. Twitter se dokonce
chvástá tím, Že ,,vytvořit prostředí nabité produktivitou a radostí byla těŽká práce,,.

Musíme se bavit na povel?

Společnosti vnucují zaměstnancům náhraŽkovou zábar,'u a zároveň.vesele potlačujívšechno,
čímse iídéodreagov'avají doopraváy. Mnohé
z nich vypudíly ze svých prostor kuřáky, kteří

se nynÍ jako nějaké pochybné Živly houfují
venku před budovami. Pouze malé procento
firem povoluje zaměstnancům pít alkohol při
obědě, o ranních hodinách ani nemluvě. RegiBESPEKT.CZ

tít německému personálu svá cizácká pravidla
(spočívající
například v povinném úsměvu na
tváři a zákazu vztahů se spolupracovníky), vyvolal tím partyzánskou váIku, která skončila,
aŽ když tento obchodní řetězec v roce 2006
oznámil, Že se z Německa stahuje. Taková vítězství jsou nicméně vzácná. Pro většinu placených otroků, kteří jsou nuceni se v práci bavit,
je jedinou úievou děIat si legraci ze svýchtýz-

niteiů. Inspirovat se mohou třeba v popkultuře.
V komediáIním seriá]u Kancl například ,,Vtipný,,

šéfDavidBrent s kamennou tváří prohlašuje:

,,Nemusíte b1Ít šíiení,abyste tu mohli pracovat.
Mastně nám musíte r,yplnit zdravotní dotazník,
abychom měli jistotu, Že šÍ]enínejste.', Zaměstnavatel Homera Simpsona, jaderná elektrárna,
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