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12 Klíče k úspěchu: učební list 

Prosperita národa záleží na finančním úspěchu každého 
jedince. Blahobyt je výsledkem lidských snah a schopností. 
Jedním klíčem k němu je vzdělání, pomocí něho 
získáme základy například jak ocenit hodnotu peněz, znát 
zákon o zisku a tvorbě úspor, řídit se pravidlem, že peníze 
dělají další peníze a toto vše v souladu s našimi kroky, 
názory, činy a s platnými zákony ČR. V tomto tématu se 

z klíčů zaměříme pouze na naše postoje a cíle k dosažení našich 
úspěchů při tvorbě bohatství. Důležité je hned v úvodu si uvědomit, 
že nejbohatší člověk je ten, který je zdravý, má rodinné zázemí a 
práci, která ho uspokojuje a zabezpečuje mu jeho finanční potřeby. 

Klíčem k úspěchu je vždy série správných rozhodnutí. Každý den se ocitáme na 
křižovatce, kdy řekneme jedné činnosti ano a druhou zamítneme. Měli 
bychom se při svém rozhodování řídit podle níže uvedených vybraných 
klíčů k úspěchu: 

 

1. Klíč k úspěchu: Ovládejte svůj myšlenkový svět 

V cirkusu Berousek měli velkého slona, který byl připoután k malému kolíku v zemi. 
Uvědomil jsem si, že kdyby toto monstrum trošku zatáhlo, vytrhne kolík hravě ze 
země a bude zase volný. Proč to ale neudělal? Jako malé slůně se 
nikdy nemohl osvobodit. Po dlouhé námaze si jeho mysl přivykla na 
to, že bude navždy zotročen. 

Tragédie mnoha lidí je, že jsou poraženi již od samého začátku, 
protože se domnívají, že toho v životě moc nedokážou. Myslí si, že 
nikdy nezískají dovednost a nebudou úspěšní. Jsou přesvědčeni, že 
musí zůstat stále ve stejných kolejích. Problém nespočívá v tom, co 
si myslí, že jsou, ale co si myslí, že nejsou. Jestliže neovládáme svůj myšlenkový 
svět, budeme otrokem svého okolí. Náš život odpovídá našim postojům. 

2. Klíč k úspěchu: Mějte jasné cíle 

V roce 1936 se Jessie Owens vrátil z olympijských her jako nejrychlejší muž světa. 
Novináři se ho ptali - Jak jsi to dokázal? Všechno to začalo okamžikem, když jsem byl 
na základní škole a náš trenér se nás zeptal, čím bychom chtěli být. Owens již tenkrát 
řekl, že bude nejrychlejším člověkem na světě. Můj trenér se podíval na mě, na 
černého kluka kost a kůže a odpověděl: „Jessi, to je ale velký sen“. Má to jeden 
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háček. Sny mají ve zvyku vznášet se vysoko na nebi. Plují si tam nahoře jako 
obláčky. Nikdy se nestanou skutečností, dokud nenajdeš odvahu postavit si k nim 
žebřík a vystupovat po něm stupínek po stupínku. To hlavní, co jsme se od něj 
naučili, bylo, že nás neustále přesvědčoval o tom, že se „Můžeme stát čímkoli, když si 
stanovíme konkrétní cíl“. 

Existuje jedno pravdivé rčení – jestliže se nám nedaří stanovit si své cíle, plánujeme 
nezdar. Napište si seznam činností, které musíte vykonat, 
abyste dosáhli svého cíle. Dalším krokem je sepsat si 
vlastnosti, které jsou požadovány k dosažení vašeho cíle. 
Nebuďte na sebe přísní, ale upřímně zhodnoťte překážky, 
které by vám mohly v dosažení cíle zabránit. Vytvořte si vnitřní 
vůli sledovat své cíle bez ohledu na překážky a kritiku okolí. 
Musíte si vytvořit nezdolnou touhu po tom, co v životě chcete 
docílit s vírou, že to dokážete. 

3. Klíč k úspěchu: Převezměte odpovědnost 

Pan Miloň celý život pracoval jako projektant pozemních staveb. Měl několik patentů 
na výstavbu rodinných domků. Byl to jeho koníček a zároveň obživa. Měl šťastné 
manželství, dobré rodinné zázemí s finanční jistotou. Ve čtyřiceti letech onemocněl 
nevyléčitelnou nemocí. Lékaři jeho manželku upozornili na velkou oběť, kterou bude 
muset podstoupit v případě, že jeho ošetřování bude probíhat v jejich domácím 
prostředí. Záleželo na ní, jak se rozhodne. Dát manžela do ústavu, nebo se o něj 
postarat. Vybrala si to druhé a převzala na sebe morální odpovědnost za svého 
manžela. 

Převzetí odpovědnosti je jedním z velkých klíčů k úspěchu. Nejsnazší cestou je 
nechat druhé, aby nás vedli. Pamatujte si, že „Bez práce nejsou koláče“. Růst a vývoj 
k bohatství přicházejí pouze s kázní a zodpovědností. Neúspěšní lidé nechávají věci, 
aby se děly, vítězové uvádějí věci do pohybu s těmito přístupy chování a 
jednání: 

− Oceňují ostatní. Již od mládí se naučili říkat „prosím“ a „děkuji“.  

− Jsou laskaví. Neodsekávají, nekritizují. Respektují názor druhých.  

− Dělají komplimenty. Oceňují práci druhých. Jsou upřímní. 

− Zajímají se upřímně o druhé. Vnímají hovor s lidmi. Osvojí si nadprůměrný 
stisk ruky. Zapamatují si jména svých zákazníků. Mluví pravdu. Bez opravdových 
přátel je i milionář chudý. 

− Jsou nadšeni. Lidé budou vnímat vaše nadšení. Negativní postoje jsou pro vaše 
myšlení jedovaté.  
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− Dbají na svůj vzhled. Nekupují si roztrhané noviny, natlučené ovoce. Mají čisté 
boty. 

− Šetří časem a jsou dochvilní. Nechodí pozdě na schůzky, jednání. Připravují 
své myšlení dopředu. 

 

4. Klíč k úspěchu: Vytrvejte 

Československý prezident T. G. Masaryk během své 
návštěvy při zahájení školního roku na jedné základní škole 
oslovil studenty. Bylo to ve velké jídelně s výhledem na 
Pražský hrad. Ředitel školy představil tohoto našeho 
velikána květnatým způsobem. Po tomto nesmírně dlouhém 
slavnostním úvodu učinil pan prezident nezapomenutelné 
prohlášení: „Žáci, nikdy se nevzdávejte, nikdy, nikdy, nikdy“.  

Nezdar je konečný pouze tehdy, když to tak necháte být. 
Klíčem je poučit se z našich proher. Člověk, který v životě neudělal chybu, 
neudělal nikdy nic. Naučte se říkat: „Jsem na dně, ale nevzdám to“. Nezáleží na tom, 
zda se ocitnete na kolenou, záleží na tom, zda se zase zvednete. Největší chybou 
v životě je přestat se snažit. Pamatujte si, že nečestný úspěch je nejnižší forma 
neúspěchu. Nikdy se nevzdávejte, vždycky je příliš brzy na to, abyste se vzdali. 
Úspěch spočívá v tom, že se zvednete právě jedenkrát více, než padnete. 
Žádný člověk nevyčerpal sílu, jež spočívá ve slově „pokračuj“. Ti, co se vzdávají, 
nikdy nevítězí a vítězové se nikdy nevzdávají. Existuje 5 zásad úspěchu: Touha, 
Odhodlání, Oddanost, Kázeň, Úsilí. 


