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„Pro mne bylo vždycky potěšení s Ivanem spolupracovat, dokonce 
jsem se občas chlubil, že dostávám konzultace zdarma. Byznys ur-
čitě potřebuje kromě tvrdé práce také trošku nadhledu a odstupu. 
Doufám, že si jej čtenáři užijí stejně jako já.“

—Tomio Okamura, podnikatel, investor z pořadu Den D
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Ivan Pilný, zakladatel české pobočky společnosti Microsoft , 
bývalý vrcholový manažer Českého Telecomu a  investor, 
kterého můžete znát z pořadu Den D, s nadhledem glosuje 
povolání manažera. Podstatnou část knihy tvoří doplněné 
a  přepracované glosy publikované v  letech 2007 až 2010 
v týdeníku Euro ve sloupku Glosy postaršího technokrata. 

„Bez vůle a chuti vzít na sebe riziko nemohu ani podnikat 
ani být dobrým manažerem. Nemluvím o bláznivém risko-
vání, ale o dobře spočtené strategii s nezbytnými prvky rizik 
a omylů. Úspěšné fi rmy tolerují chyby a oceňují schopnost se 
z nich poučit – o opakování chyb už to samozřejmě neplatí.

K zvládnutí rizika potřebujete profesionalitu. Tu vás v žádné 
škole nenaučí. Zvládnout hard skills je snadné, soft  skills vy-
učují málokde a stejně to nestačí. Musíte prostě pracovat, učit 
se z vlastních chyb a z chyb lidí kolem sebe. 

Na druhé straně je podnikat nebo být manažerem snadnější, 
než si myslíte. Tahle kniha není stručným přehledem pravi-
del podnikání ani kompilací strategií podpořených různými 
„buzzwords“ jako reengineering, leadership, change manage-
ment a podobně.

Zkusím vás v ní přesvědčit, že úspěch vašeho záměru vyža-
duje nejen umět počítat, pracovat s lidmi a plánovat, ale také 
určitý nadhled a trochu zkušeností k tomu.

Není to učebnice, nejsou to best practices, není to nábožen-
ství. Jen pohled nabízející životní zkušenosti autora a několika 
dalších, které jsem měl tu jedinečnou možnost vyzpovídat.“

Ivan Pilný 
vystudoval technickou kyberneti-
ku na ČVUT. V oboru informač-
ních technologií vystřídal snad 
všechny profese kromě děrovačky 
a  telefonistky. Kariéru odbornou 
později vyměnil za  kariéru pro-
fesionálního manažera – byl ge-
nerálním ředitelem Microsoft u, 
předsedou představenstva České-
ho Telecomu... Teď zkouší dělat, 
co ho baví. 

KE0621_obalka_SPATNEJHRBET.indd   1 20.12.2010   9:40:11

Ivan Pilný, zakladatel české pobočky společnosti Microsoft, 
bývalý vrcholový manažer Českého Telecomu a investor, kterého mů-
žete znát z pořadu Den D, s nadhledem glosuje povolání manažera. 
Podstatnou část knihy tvoří doplněné a přepracované glosy publi-
kované v týdeníku Euro ve sloupku „Glosy postaršího technokrata“.
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vaši účast, prosím, potvrďte do 18. 1. 2011 na e-mail: jana.habanova@cpress.cz
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