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HODNOTY 

 
Gary Hamel 
To, na čom dnes záleží najviac, je presne to, na čom záležalo odjakživa: na našich základných 
hodnotách. 
 
Farmárske hodnoty 
Svokrovci Garyho Hamela boli farmári. Začínali s jedným traktorom na leasing a prenajatým 
poľom. Postupne vybudovali ranč o rozlohe 1 000 akrov vlastnej, nezadlženej pôdy. Pracovali 14 
hodín denne, 6 dní v týždni. Na dovolenku chodili zriedka a odopierali si väčšinu luxusu. V dobrých 
rokoch si vytvárali finančné rezervy, aby prežili tie zlé roky. Pestovali viac druhov plodín, aby sa 
vyhli cenovej fluktuácii. Vyplácali si striedme platy a investovali všetky dostupné prostriedky do 
pozemkov a vybavenia. Neznášali dlhy. Zadlženie bolo pre nich synonymom zotročenia. To, čo si 
nevyhnutne požičali, po 30. rokoch manželstva splatili. Boli najšťastnejší, keď boli celí od hliny.  
 
Verili, že poctivá práca a pot sú tehly, na ktorých je postavený charakter človeka. 
 
Cnosti, ako prezieravosť, šetrnosť, sebakázeň a obetavosť, sú tie isté, na ktorých boli založené 
USA, Británia, Nemecko a Japonsko. Tieto cnosti sa však v minulých desaťročiach nenápadne 
vytratili. 
 
Vznešenosť 
Firmy majú záväzky k vybudovaniu „vysoko výkonnej“ organizácie. Je to ale možné, keď sú 
firemné základné hodnoty skôr materiálne, ako duchovné? Preto je poľudšťovanie jazyka 
a postupov vedenia základnou požiadavkou pre biznis. Vznešené ciele inšpirujú k obetavosti, 
stimulujú inováciu a podporujú vytrvalosť. Tým sa dosahujú vynikajúce výsledky. Prečo teda tak 
málo v budovách korporácií počujeme o láske, oddanosti a cti? Prečo sú ideály dôležité pre ľudí, 
tak málo spomínané v reči manažmentu? 
 
Nič nie je zlé na praktických hodnotách ako zisk, výhody a efektivita, ale tieto hodnoty postrádajú 
vznešenosť. Dlhodobý úspech-pracovný a osobný-vychádza z oddanosti k ušľachtilosti 
a vznešenosti. 
 
Gary Hamel 
Pozoruhodné činy vychádzajú zo zapálenej oddanosti nadčasovým ľudským hodnotám, ako je 
krása, pravda, múdrosť, spravodlivosť, štedrosť, vernosť, radosť, odvaha a česť. 
 
 
Literatúra 
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

http://martaknihy.blogspot.sk/2013/03/gary-hamel-na-cem-dnes-zalezi.html

