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Johnnie Walker® zadal napsání publikace Joynomics: Studie radosti
a osobního rozvoje na podporu zahájení své kampaně Joy Will Take
You Further (Užívej si cestu a dojdeš dál).

Matt Killingsworth je americký psycholog a vědec vzdělaný
i v oblasti ekonomiky a techniky. Ve své práci se snaží
pochopit příčiny a důsledky lidské spokojenosti.

Kampaň Joy Will Take You Further představuje nový pohled na osobní
rozvoj – definující filozofii společnosti Johnnie Walker – a jejím cílem
je ukázat, že když si užívají svou životní cestu, mohou lidé snáze
dosáhnout úspěchu, o který usilují.

Je zakladatelem rozsáhlého vědeckého projektu
www.trackyourhappiness.org, který používá chytré telefony
ke studiu spokojenosti v reálném čase v každodenním
životě. Matt získal titul Ph.D. v oboru psychologie na Harvard
University, a titul B.S.E. na Duke University v oborech
elektrotechnika, biomedicínské inženýrství a ekonomie.

Autorem této studie je Matt Killingsworth Ph.D., zadavatelem
společnost Johnnie Walker. Jde o vědecké zhodnocení spokojenosti
a potencionální role, kterou může sehrát radost v podněcování
osobního rozvoje. Případné odkazy nebo citace studií jiného autora než
Matta Killingswortha Ph.D. neznamenají jakoukoliv podporu společnosti
Johnnie Walker nebo jeho aktivit.
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ÚVOD

„ZŮSTAT POZITIVNÍ A HLEDAT KAŽDÝ
DEN RADOST V PRÁCI, KTEROU
DĚLÁM, JE SOUČÁSTÍ MÉ FILOZOFIE.“
JUDE LAW, MISTR FILMOVÉHO PLÁTNA
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ÚVOD

Snad víc než cokoli jiného v životě chtějí lidé štěstí.
Ať už dáváte přednost pojmu štěstí, spokojenost
nebo blahobyt, je to stav, který je tak žádoucí, že ho
Aristoteles popsal jako „největší dobro, ke kterému
směřuje všechno ostatní“.
V každodenním životě se často domníváme, že štěstí bude následovat
po úspěchu. Usilovně studujeme, tvrdě pracujeme, dosáhneme
povýšení, koupíme nové auto - a nakonec budeme určitě šťastní.
Vynakládáme spoustu času a energie na osobního rozvoje místo
pokroku a těchto objektivních ukazatelů úspěšnosti.
Nicméně když člověk skutečně vyšplhá po žebříčku úspěšnosti,
nemusí tam na něj štěstí nutně čekat. Stále častěji lidé popisují stavy
přetíženosti, přepracovanosti a stresu. Objektivní životní podmínky se
nám za posledních 50 let radikálně zlepšily — mimo jiné díky pokrokům
v medicíně, technice a v přístupu ke zdrojům — ale štěstí ve stejném
poměru nepřibylo. Vlastně ho v některých rozvinutých zemích včetně
USA a Velké Británie nepřibylo vůbec.
Co děláme špatně? Je v lidské přirozenosti něco, co nám brání
dosáhnout spokojenosti? Nebo je konvenční názor na to, jak jí docílit,
prostě mylný?
Zdá se, že existuje jiná cesta. V uplynulých desetiletích stále jasněji
vyplouvalo na povrch, že spokojenost může být skutečným hnacím
motorem úspěchu. Vědecké studie dokazují, že pokud jsou lidé
spokojenější, jsou produktivnější, lépe spolupracují a jsou kreativnější.
Lépe odolávají náročným výzvám a jsou oblíbenější ve svém okolí.
Nemusíme být nutně neustále šťastní, ale široká škála přínosů
spokojenosti je pro nás novým důvodem ke snaze o dosažení
spokojenosti v práci i v osobním životě.
Následující dokument pojednává o vědeckém výzkumu štěstí
a spokojenosti a k úspěchu a osobnímu rozvoji. Pomáhá nám pochopit
problémy původního přístupu a posuzuje vědecký základ alternativního
pohledu: Užívej si cestu a dojdeš dál.
Matt Killingsworth Ph.D.
----------------------------------------------------------------------------------
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„VĚDECKÉ STUDIE DOKAZUJÍ,
ŽE POKUD JSOU LIDÉ SPOKOJENĚJŠÍ,
JSOU PRODUKTIVNĚJŠÍ, LÉPE
SPOLUPRACUJÍ A JSOU KREATIVNĚJŠÍ.“
MATT KILLINGSWORTH PH.D.
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1. OSOBNÍ ROZVOJ - ŽÍT
NEBO PŘEŽÍVAT?

„MOTOREM CELÉ KARIÉRY OK GO
BYLA HLAVNĚ RADOST, TO JE
HLAVNÍ HNACÍ SÍLA V PODSTATĚ
VŠEHO, CO DĚLÁME.“
OK GO, HUDEBNÍ REVOLUCIONÁŘI
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OSOBNÍ ROZVOJ - ŽÍT
NEBO PŘEŽÍVAT?
Konvenční názor hlásá, že úspěch přináší štěstí.
Máme sklon věřit, že budeme šťastnější, pokud naši
životní cestu lemují objektivní milníky, jako je lepší
práce, povýšení, zvýšení příjmu nebo hromadění
majetku. Ve skutečnosti jsou tyto ukazatele často
používány namísto štestí kvuli prostému faktu, že
jsme se odedávna domnívali, že štestí nelze změřit,
což je, jak již víme, nesprávný názor. Měřit štěstí
porovnáváním příjmů, docíleného postavení nebo
životního pokroku může vypadat logicky. Je to však
správně?
Jestliže se štěstí jednoduše zredukuje na tyto objektivní indikátory
prosperity, mělo by tomu být tak, že národy, které dosáhnou
významného nárůstu prosperity, by měly dosáhnout také významného
nárůstu štěstí. Důkazy však překvapivě hovoří jinak. Ve skutečnosti,
zatímco mají lidé v průměru mnohem více peněz, než měli v minulosti
(dokonce i po přepočtu podle inflace), nejsou výrazně šťastnější, pokud
vůbec. Ke konci 20. století například dramaticky vzrostly příjmy v zemích,
jako jsou USA a Velká Británie.1 Sociální průzkumy prováděné v těchto
zemích během téhož období však nezaznamenaly žádný takovýto nárůst
štěstí tamních obyvatel.
Od počátku 70. let do konce 90. let 20. století podíl Američanů, kteří
sami sebe označili za „velmi šťastné“, ve skutečnosti klesl z 34 % na 30 %.
V Británii procento těch, kdo se prohlásili za „velmi spokojené“ se svým
životem, za tatáž tři desetiletí stagnoval. 2
Štěstí země jako celku, jak se zdá, nemusí nutně korelovat
s dlouhodobými změnami v prosperitě. Ale co jednotlivci? Má úspěch
jednotlivce za následek to, že je člověk šťastný? Je snadné předpokládat,
že vyšší příjmy vedou k většímu štěstí. Není pochyb o tom, že těm, kteří
vydělávají jen velmi málo, na příjmech záleží.
-----------------------------------------------------------------------------------

„MĚŘIT ŠTĚSTÍ
POROVNÁVÁNÍM PŘÍJMŮ,
DOCÍLENÉHO POSTAVENÍ
NEBO ŽIVOTNÍHO POKROKU
MŮŽE VYPADAT LOGICKY.
JE TO VŠAK SPRÁVNĚ?“
MATT KILLINGSWORTH PH.D.

1 6 – 1 7 | O S O B N Í R OZ V O J - Ž Í T N E B O P Ř E Ž Í VAT ?

Mnohdy stačí málo, aby jedinec urazil dlouhou cestu z propasti
chudoby. 3 Poté, co je dosažen určitý základní životní standard, však již
další růst příjmu není provázen výrazným zlepšováním subjektivního
blahobytu. Ve skutečnosti z některých důkazů vyplývá, že fakt, že
člověk patří mezi jedince, kteří hodně vydělávají – a proto například tráví
spoustu času v práci a daleko a dlouho dojíždějí – patří do pestré škály
faktorů, jež individuální štěstí spíše podkopávají.
Fakt, že peníze neposilují štěstí, je snad nejzřejmější ve výzkumech
štěstí, jaké lidé prožívají v každodenním životě. I když studie zjistily, že
lidé s vyššími příjmy někdy uvádějí větší spokojenost se svým životem,
když se ohlédnou nazpět, skupiny s vysokými příjmy nejsou o moc
šťastnější než skupiny s příjmy nižšími, pokud jde o jejich aktuální
okamžité prožitky. Ve skutečnosti jsou lidé s vyššími příjmy často
napjatější a netráví více času aktivitami, jež by jim byly příjemné.4

Z průzkumu společnosti Regus z roku 2012: „Polovina lidí na světě
uvádí, že je ve větším stresu než v loňském roce. Nejstresovanějšími
lidmi na světě jsou Číňané; 75 % pracujících z pevninské části Číny
říká, že v uplynulém roce jejich pocit stresu zesílil.“ V kontextu
výsledků průzkumu v Číně stojí za zmínku, že korespondují s obdobím
úchvatného ekonomického růstu. O dva roky později, v roce 2014,
zpráva o globálních trendech společnosti IPSO uvedla, že „46 % lidí
na světě říká, že se cítí být pod významným tlakem na úspěšnost
a vydělávání peněz.“ Když značka skotské whisky Johnnie Walker
provedla v roce 2014 podrobné pohovory s jednotlivci z celého světa,
jejich komentáře odhalily společný průvodní jev tohoto tlaku:
„KDYŽ ZAČÍNÁTE A JSTE NA POČÁTKU KARIÉRY, MUSÍTE SE
NEUSTÁLE PROSAZOVAT. PROSAZUJETE SE V OČÍCH VŠECH –
SVÝCH VRSTEVNÍKŮ, SVÉ PŘÍTELKYNĚ, SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE.”

Domněnku, že dosažení úspěchu přináší štěstí, dále podkopává analýza
vztahu věku a štěstí. Většina lidí dosáhne materiálně víc – z hlediska
nárůstu příjmu a postupu – s přibývajícím časem stráveném v pracovním
procesu. Vyvíjí se však stejným směrem i jejich štěstí? Vědecký výzkum
uvádí opak.

– STEFAN, 27, USA, PRIVÁTNÍ INVESTIČNÍ MAKLÉŘ

Existují důkazy, že štěstí zůstává v průběhu odpracovaných let na
stabilní úrovni. 5 Jiné důkazy naznačují, že křivka vztahu ve tvaru
písmene U s vyšší mírou štěstí na počátku dospělosti, která se propadá
od poloviny 4. desetiletí života do začátku 6. desetiletí, opět stoupá
po odchodu do důchodu.6 Ať už štěstí zůstává konstantní po celou
pracovní kariéru, nebo ve středním věku ubývá, výzkum nevykresluje
obraz štěstí vyrovnaně stoupajícího v těsném závěsu za úspěchem nebo
životním pokrokem.

– CARLOS, 27, VENEZUELA, FINANČNÍ PORADCE

Pocit štěstí má komplikovaný vztah k tradičnímu pojetí osobního
rozvoje. I když trávíme většinu života úsilím o věci, jako jsou peníze
a povýšení, realita je taková, že tyto objektivní ukazatele úspěchu mají
jen mírnou spojitost se štěstím.
----------------------------------------------------------------------------------

„JDE O TRVALÝ TLAK NA TO, ABYSTE UDRŽELI KROK SE SVÝMI
PŘÁTELI. KAŽDÝ SI CHCE NAPŘÍKLAD KOUPIT BYT V CIZINĚ –
NĚKDE V EVROPĚ.“

„ROZHODNĚ POCIŤUJI OBAVY O POKROK, JE TO JAKO KDYŽ
ODTIKÁVAJÍ HODINY. MÁM POCIT, ŽE TO A TO MUSÍM UDĚLAT
DO TÉ A TÉ DOBY NEBO DO TOHO A TOHO VĚKU.”
– JOAQUIN, 30, CHILE, KONZULTANT
Je tohle tedy jediný způsob? Musí být pokrok tréninkem odolnosti,
nebo nám může injekce štěstí do naší životní cesty pomoci dosáhnout
úspěchu, o který usilujeme, a dodat nám pocit pohody, až dosáhneme
cíle?
----------------------------------------------------------------------------------
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„POCIT ŠTĚSTÍ MÁ
KOMPLIKOVANÝ VZTAH
K TRADIČNÍMU POJETÍ
OSOBNÍHO ROZVOJE.
I KDYŽ TRÁVÍME VĚTŠINU
ŽIVOTA ÚSILÍM O VĚCI,
JAKO JSOU PENÍZE

A POVÝŠENÍ, REALITA
JE TAKOVÁ, ŽE TYTO
OBJEKTIVNÍ UKAZATELE
ÚSPĚCHU MAJÍ JEN
MÍRNOU SPOJITOST
SE ŠTĚSTÍM.“
MATT KILLINGSWORTH PH.D.
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2. UŽÍVEJTE SI CESTU
A DOJDETE DÁL

„NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ V MÉM ŽIVOTĚ
JE DOSÁHNOUT NĚČEHO, O ČEM SI
NIKDO NEMYSLEL, ŽE TO JE VŮBEC
MOŽNÉ.“
EVA HÅKANSSON, NEJRYCHLEJŠÍ ŽENA NA SVĚTĚ

2 2–23 | UŽÍVE JTE SI CESTU A DOJ DE TE DÁL

UŽÍVEJTE SI CESTU
A DOJDETE DÁL
Jednotlivci i organizace se zaměřují na dosahování
tradičních známek úspěchu, jelikož předpokládají,
že se následně dostaví pocit štěstí. Zkušenosti
však tento předpoklad zpochybňují. Tradiční pojetí
životního pokroku nemusí nutně zaručovat pocit
pohody.
Přestaňme na štěstí pohlížet jako na něco, čeho můžeme dosáhnout
pouze díky úspěchu, a pokusme se místo toho odpovědět na otázku,
zda štěstí může pomoci podpořit samotný úspěch. Mají ti, kdo považují
štěstí za jeden ze svých hlavních cílů, větší předpoklad uspět? Mají
výhodu oproti těm, kdo se zaměřují pouze na dosažení tradičních
milníků?
Celá řada studií o štěstí prokázala, že šťastní lidé často dosahují lepších
výsledků než méně šťastní jedinci.1 Například ti, kteří o sobě častěji tvrdí,
že jsou šťastní, mají větší pravděpodobnost, že uspějí na pracovních
pohovorech, že dostanou od svých nadřízených lepší hodnocení, a jsou
produktivnější. Lidé se silnějším pocitem pohody jsou zároveň obvykle
zdravější, častěji se zapojují do dobrovolnické práce a mají lepší sociální
vztahy.
Samozřejmě v některých případech mohou šťastnější lidé dosahovat
lepších výsledků proto, že úspěch samotný může zvyšovat pocit štěstí.
Existuje důkaz o tom, že štěstí zvyšuje šanci na úspěch? Ukazuje se, že
štěstí podporuje určitý způsob myšlení a chování, který má potenciál
zvyšovat šance lidí na úspěch v mnoha oblastech.
Vědci například zjistili, že lidé, kteří jsou šťastnější, přemýšlejí
v širších souvislostech, což jim umožňuje vytvářet asociace, jež by
jinak nevytvářeli, čímž se zvyšuje i jejich kreativita. 2 Stejně tak bývají
šťastnější lidé mnohem oblíbenější, houževnatější, společenštější
a srdečnější, zdravější a vedou také zdravější způsob života. Setkávají
se méně často s konflikty na pracovišti a existují důkazy o tom, že
šťastnější lidé řeší problémy snadněji. 3
----------------------------------------------------------------------------------

„TRADIČNÍ POJETÍ
ŽIVOTNÍHO POKROKU
NEMUSÍ NUTNĚ
ZARUČOVAT POCIT
POHODY.“
MATT KILLINGSWORTH PH.D.
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„CELÁ ŘADA STUDIÍ
O ŠTĚSTÍ PROKÁZALA,
ŽE ŠŤASTNÍ LIDÉ ČASTO
DOSAHUJÍ LEPŠÍCH
VÝSLEDKŮ NEŽ MÉNĚ
ŠŤASTNÍ JEDINCI.“
MATT KILLINGSWORTH PH.D.

Dlouhodobé zkušenosti naznačují, že štěstí vede k většímu úspěchu.
Například v jedné rozsáhlé studii prováděné mezi studenty bylo zjištěno,
že ti, kteří byli ve věku 18 let šťastnější, měli o osm let později lepší práci
a lepší finanční zajištění.4
V souladu s těmito poznatky studie dále naznačují, že radost může
vést k úspěchům také na organizační úrovni. Servisní oddělení vedená
šťastnějšími lídry dostávala od zákazníků častěji lepší hodnocení5
a výrobní společnosti se šťastnými řediteli mají častěji zaměstnance,
kteří o sobě tvrdí, že jsou šťastní, což zase může zvýšit produktivitu
a výdělečnost.6
Je stále jasnější, že stanovení štěstí za jednu ze svých priorit způsobuje
více než pouhý pocit, že se máme dobře; dokáže nám pomoct uspět
v oblastech, na nichž nám záleží, a to na úrovni jednotlivce i skupiny.
----------------------------------------------------------------------------------
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3. ŽIVOT S RADOSTÍ

„KDYŽ NÁS NAŠE PRÁCE BAVÍ, JE TO
VIDĚT A JE TO NAKAŽLIVÉ. PRÁCI
PROSTĚ BEREME JAKO RADOSTNÝ
ZÁŽITEK.“
HAAS&HAHN, UMĚLCI VEKÉHO FORMÁTU
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ŽIVOT S RADOSTÍ

I když se objevuje stále více informací o výzkumu
na téma štěstí, k přenosu těchto poznatků do praxe
– ať už na úrovni jednotlivce nebo organizace – je
zapotřebí nástrojů k přesnému posouzení štěstí lidí,
skupin a vlastně i národů.
Jen před pár desítkami let řada vědců pochybovala o možnosti měřit
štěstí.
Od té doby se díky narůstajícímu objemu nového výzkumu naše
schopnost porozumět možnostem efektivního měření štěstí o hodně
zlepšila. Je to do značné míry způsobeno příchodem nových postupů
měření, dotazování lidí na způsob, jakým tráví svůj den1, až po používání
technologie chytrých telefonů k zachycení jednotlivých zážitků2, díky
čemuž výzkumníci lépe pochopí příčiny a následky štěstí. 3
S tím, jak jsme se naučili štěstí měřit, začínají organizace na celém světě
brát toto téma mnohem vážněji.
Organizace spojených národů například letos definovala nový soubor
globálních cílů, jenž přiměje světové vůdce více usilovat o vyvážení
ekonomických, sociálních a ekologických plánů, a v současné době
pracuje na vytvoření univerzálního monitorovacího rámce pro měření
uskutečnění těchto cílů udržitelného rozvoje v nejbližších 15 letech.
Odborníci pracující na tomto poli v rámci OSN zkoumají alternativní
měřítka udržitelného rozvoje, které doplní HDP (hrubý domácí produkt),
a jednou z možností, kterou zvažují, je subjektivní pocit pohody –
jinými slovy koeficient štěstí.4 Ať už tyto snahy přinesou nějaké ovoce
či nikoliv, tento probíhající proces nabízí hmatatelný důkaz o tom, jak
zkoumání štěstí získává na oblibě a uznání.
Jedním z hlavních zastánců začlenění měření štěstí do nového
monitorovacího rámce OSN je Síť řešení pro udržitelný rozvoj
(Sustainable Development Solutions Network – SDSN), což je nezávislá
síť akademických výzkumných center založená Organizací spojených
národů. 5 SDSN učinila v roce 2012 naprostý průlom, když zveřejnila
celosvětový průzkum štěstí – Zprávu o štěstí světa – v níž prosazuje
použití pocitu pohody jakožto měřítka ke sledování rozvoje národů.6
Po tomto významném dokumentu z roku 2012 následovaly v letech 2013
a 2015 dvě další vydání, která si získala pozornost médií a lidí na celém
světě.
----------------------------------------------------------------------------------

„V NĚKOLIKA POSLEDNÍCH
DESETILETÍCH SE VÝZKUMNÍCI
ZAMĚŘUJÍ NA TO, JAK
CO NEJLÉPE NAVODIT VĚTŠÍ
POCIT POHODY.“
MATT KILLINGSWORTH PH.D.
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„STÁLE VÍCE
SE ZAMĚŘUJEME
NA ŠTĚSTÍ A POCIT,
ŽE O NĚJ LZE
ÚMYSLNĚ USILOVAT.“
MATT KILLINGSWORTH PH.D.

Stále více se zaměřujeme na štěstí a pocit, že o ně lze úmyslně usilovat.
Avšak zatímco jednotlivci mohou vnímat potenciální přínos radostného
přístupu k životu, nemusí to nutně znamenat, že je pro ně lehké tuto
myšlenku uskutečnit.
Je to proto, že na úrovni jednotlivce se jasná myšlenka nemusí
automaticky přeměnit v jasné kroky. Nikdo si neplánuje, že bude
nešťastný. Někteří méně šťastní lidé by asi rádi svůj život změnili.
S ohledem na omezenou schopnost kontrolovat naše vlastní životy
je pravděpodobné, že překážkou v dosažení štěstí není to, že lidé
nechtějí být šťastní, ale že si nejsou jisti, jak tohoto štěstí dosáhnout.
Ani vědci tuto otázku nepřehlížejí. Několik výzkumníků se v posledních
desetiletích zaměřuje na to, jak co nejlépe navodit větší pocit pohody.7
Zde vám nabízíme ke zvážení čtyři různé přístupy:
1. Neberte věci jako samozřejmost – Lidé mají neuvěřitelnou schopnost
adaptace. Tato extrémní přizpůsobitelnost nám umožnila osídlit
Arktidu i rovník, naučit se těžké jazyky a osvojit si dovednosti, k nimž
jsme nebyli zrozeni. Zároveň se díky tomu dokážeme přizpůsobit
negativním událostem. Kvůli ztrátě zaměstnání nebo rozvodu se cítíme
být nešťastní, ale časem si na tuto novou realitu zvykneme a náš pocit
štěstí se do značné míry obnoví. Tato schopnost adaptace však má i svá
negativa: dělá z nás odborníky na braní věcí jako samozřejmost.
Velká část lidí si dnes užívá pohodlí a vymoženosti, které v minulých
stoletích neměli ani členové královských rodin, ale nikdo z nás se
ráno nevzbudí s návalem radosti, protože máme ústřední vytápění
a jsme očkovaní proti obrně. Když poprvé řídíte své nové auto,
pravděpodobně pociťuje skutečnou radost ze silného, a přesto tichého
motoru a dokonalého prošívání na sedadlech. Ale o nějaký měsíc dva
později si už těchto detailů, které vám na začátku přišly tak důležité,
ani nevšimnete. Tento proces zvaný hédonická adaptace je jedním
z hlavních vysvětlení, proč se pocit štěstí zvýšil jen nepatrně i přesto,
že se objektivní podmínky našich životů výrazně zlepšily. Takže co s tím
můžeme provést?
Existují důkazy o tom, že k našemu pocitu štěstí může dopomoci
jednoduché procvičování všímání si a zapisování dobrých věcí, které
se nám dějí. Jedna studie, během níž lidé trávili každý den 20 minut
zapisováním významných pozitivních zkušeností po dobu tří dnů, zjistila,
že nejenže se tito lidé stali šťastnějšími, ale také zdravějšími. 8 Zapisování
obyčejnějších pozitivních zkušeností se také jeví jako prospěšné. Lidé,
kteří si jednoduše každý den po dobu jednoho týdne zapisovali tři věci,
které se jim daný den povedly, a proč se jim povedly, pociťovali větší
štěstí po dobu šesti měsíců.9
----------------------------------------------------------------------------------
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2. Zůstaňte v přítomnosti – My lidé máme pozoruhodnou schopnost
přemýšlet o ne-přítomnosti. Pokud vím, veverky se nikdy netrápí tím, co
se stane příští úterý, ani nehloubají nad tím, jak málo oříšků si vloni na
podzim zahrabaly. Naproti tomu si my lidé dokážeme přehrávat události
z minulosti a poučit se z nich (ošklivě jsem se spálil na pláži, příště se
musím namazat opalovacím krémem), předpovídat budoucnost a podle
toho upravovat naše plány (počkám-li až přejde špička, dostanu se do
práce za poloviční čas), a dokonce si představovat i čistě hypotetické
scénáře (jak se by život lišil, kdyby lidé měli ocasy?). Tato úžasná
schopnost nám umožňuje učit se a plánovat a přemýšlet způsobem,
kterého není schopen žádný jiný druh. Ale ta samá schopnost, jež z nás
dělá chytré a schopné jedince, způsobuje také to, že trávíme podstatnou
část našeho života ve strachu, lítosti nebo rozrušení. Lidé ve skutečnosti
tráví téměř 50 % svého času přemýšlením o ne-přítomnosti či „touláním
myšlenek“.10
Lidé jsou navíc mnohem méně šťastní, když se jejich myšlenky toulají,
než když se zaměří na přítomnost, a to i dokonce v případě, že svou
pozornost odvracejí od nepříjemných úkolů či činností. Naším úkolem
není zaměřovat se na přítomnost ve 100 % času – toulání myšlenek se
do jisté míry úplně nevyhneme a někdy je to i extrémně užitečné. Ale
bylo prokázání, že můžeme být o hodně šťastnější, dokážeme-li využívat
naši schopnost toulat se myslí ve chvíli, kdy je to prospěšné, a zastavit
naše sklony k toulání myšlenek v případě, že to vede ke zbytečnému
trápení nebo vyrušení.
3. Buďte k ostatním milí – Kromě toho, že jsou lidé přizpůsobitelní
a chytří, jsou také vysoce společenští. Naše schopnost spolupracovat
je úžasná, což se projevuje například ve formě hustě obydlených měst,
v nichž lidé vykonávají vysoce specializovanou práci, přijímají měnu,
kterou lze vyměnit za téměř jakékoliv zboží nebo službu, a kde většina
lidí dokáže přežít den, aniž by se museli bát, že je někdo napadne nebo
zneužije. Je-li spolupráce hnacím motorem lidského pokroku, pak naše
schopnost pečovat a pomáhat lidem kolem nás (včetně lidí, s nimiž
nejsme geneticky spojeni) je jakýsi katalyzátor.
Dle této myšlenky se zdá, že bychom měli být přirozeně milí. Šťastní
lidé jsou obvykle milí k okolí a jedním z důvodů je jednoduše to, že
dobrosrdečnost nás ve skutečnosti činí šťastnějšími. Všude na světě
se šťastnější lidé často zapojují do prosociálního chování.11 V jednom
experimentu byl u lidí, kteří byli náhodně osloveni, aby utratili malou
částku peněz na ostatní, zaznamenán výrazný nárůst pocitu štěstí
oproti těm, kteří byli vyzváni, ať utratí peníze na sebe.12 Další experiment
zkoumal souvislost mezi dobrosrdečností a štěstím a zjistil, že štěstí lze
zvýšit byť jen tím, že si budeme všímat a počítat vlastní dobré skutky po
dobu jednoho týdne. Navíc toto cvičení vedlo zase k tomu, že byli tito
lidé ještě hodnější.13
----------------------------------------------------------------------------------

„NIKDO Z NÁS NEVÍ, JAK
DLOUHO BUDEME CHODIT
PO TÉTO PLANETĚ, ALE
DOKUD JSME TU, MŮŽEME
SE ROZHODNOUT KRÁČET
PO NÍ S RADOSTÍ.“
MATT KILLINGSWORTH PH.D.
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4. Buďte aktivní – Vymoženosti moderního života řadě lidí umožňují
zvládnout hodně, aniž by museli vynaložit větší fyzické úsilí. Lidé
již netráví čas farmařením, lovením, sběrem plodů či dokonce prací
v továrně, ale stále více tráví čas sezením – v autě, u stolu nebo na gauči.
S tím, jak se fyzická aktivita stala rekreační volbou spíše než praktickou
nutností, je pro naši pohodu nezbytně nutné, abychom se rozhodli
zvednout a hýbat. To, že fyzická aktivita není dobrá pouze pro naše
zdraví, ale že nás činí i šťastnějšími, je podloženo stále více důkazy.14
V průřezové studii více než 15 334 lidí v 15 zemích Evropské unie vědci
zjistili, že lidé věnující se fyzické aktivitě byli výrazně častěji šťastní,
a to i po zohlednění věku, zdravotního stavu, zaměstnání, země atd.15
Z kontrolovaných experimentů víme, že alespoň částečným důvodem
tohoto vztahu je to, že nás fyzická aktivita dělá šťastnějšími. Například
v jednom dlouhodobém experimentu zahrnujícím 124 lidí bylo přibližně
polovině z nich nařízeno, ať splní týdenní program aerobního cvičení,
přičemž druhá polovina nedostala žádný oficiální cvičební program.
Ti, kteří cvičili, vykazovali podstatně vyšší pocit pohody i během
následného sledování po uplynutí 4, 8 a 12 měsíců.16
Je to jen pár praktických kroků, které mohou dělat lidi šťastnějšími.
Existuje jich, samozřejmě mnohem více – např. zapojení se do
dobrovolnické práce, navazování nových přátelství či trávení méně času
dojížděním. Ale bez ohledu na to, jak to lidé dělají, radost má potenciál
tento životní pokrok usnadnit. Silnější pocit pohody, větší odolnost,
pevnější vztahy a vyšší produktivita jsou pouze některé z řady způsobů,
jakými se může osobní rozvoj projevovat.
Pro některé bude radost snadnější, pro jiné těžší. Někdo bude třeba
studovat motivační knihy, jiní si zase stanoví konkrétní úkoly, například
procházky v parku během oběda. Ať už lidé hledají radost jakýmkoliv
způsobem, na jejich cestě by je mohlo inspirovat to, že v zájmu ambicí
není nutno štěstí potlačovat nebo odkládat. Ve skutečnosti může štěstí
hodně dopomoci naplnění našich ambicí.
----------------------------------------------------------------------------------

Tento dokument se zaměřuje na přínosy štěstí, to však neznamená, že
se musí lidé snažit být šťastní pořád.
V první řadě nikdo nemá právo říkat druhým, jak se mají cítit. Věda
nám přinejlepším může říct, co je štěstí, jak nás ovlivňuje a jak štěstí
dosáhnout. To, jak s těmito informacemi naložíme, je už na nás.
Za druhé, trocha neštěstí je nezbytná. Život je plný překážek a zklamání
a tyto události přirozeně a nevyhnutelně ovlivňují to, jak se cítíme.
Budeme-li očekávat trvalé a nepolevující štěstí, riskujeme zhoršování
našeho trápení tím, že budeme smutní z toho, že jsme smutní.
Nakonec, stejně jako může být přínosné štěstí, tak i negativní
emoce mohou mít za správných okolností svou výhodu. Hrozí-li nám
skutečné nebezpečí, strach nám pomůže nás motivovat k útěku
a zmobilizovat naše tělo, aby efektivně bojovalo nebo před hrozbou
uteklo. Svou roli hrají také jiné negativní emoce, jako je vztek, odpor,
smutek a dokonce i žárlivost a stud.
Ale podíváme-li se na ty nejběžnější situace, jimž v moderním světě
čelíme, vše ukazuje na to, že věci, jež štěstí podporuje – spolupráce,
angažovanost, kreativita a houževnatost (mimo jiné) – jsou přesně ty
samé věci, které nám obvykle pomáhají k dosažení úspěchu v práci
a v osobním životě.
Negativní emoce, jako je vztek, zde také mají své místo, ale moc vám
s rozbitým počítačem či dopravní zácpou nepomohou. Budeme-li
výzvám čelit vyrovnaně, budeme-li k lidem přistupovat empaticky
a budeme-li život žít s nadšením, bude to jistě mnohem účinnější
a nakonec uspokojivější.
Nikdo z nás neví, jak dlouho budeme chodit po této planetě, ale
dokud jsme tu, můžeme se rozhodnout kráčet po ní s radostí.
----------------------------------------------------------------------------------
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Tento dokument zkoumá a vyhodnocuje
vědecké poznatky týkající se štěstí a jeho
vztahu k osobnímu rozvoji. Mezi ty nejdůležitější
patří:
-

Lidé si často myslí, že pokud se nejprve zaměří na úspěch, přinese
jim to štěstí.

-

Ve skutečnosti to vypadá tak, že úspěch jen málo souvisí se štěstím.
Například to, kolik člověk vydělává, je mnohem méně důležité, než
byste čekali.

-

Zatímco objektivní životní podmínky se za posledních 50 let
dramaticky zlepšily, pocit štěstí neroste úměrně tomu a v některých
zemích, včetně USA a Velké Británie, tento pocit neroste vůbec.

-

Protože jsme se naučili štěstí měřit, začínají organizace na celém
světě brát toto téma mnohem vážněji.

-

Na štěstí se vždycky pohlíželo jako na něco, o co bychom měli
usilovat kvůli štěstí jako takovému. Nicméně vědecký výzkum pomalu
přichází na to, že štěstí má své vlastní účinky.

-

Celá řada studií o štěstí a úspěchu prokázala, že šťastní lidé často
dosahují lepších výsledků než méně šťastní jedinci v mnoha
oblastech. Šťastní lidé například dosahují lepších výsledků v práci,
mají pevnější vztahy a jsou fyzicky zdravější.

-

Proč je tomu tak? Zdá se, že štěstí má na naše myšlenky a chování
specifické účinky, například jsme díky němu společenštější, tvořivější,
oblíbenější, odolnější a lépe spolupracujeme.

-

Existuje několik způsobů, jak se stát šťastnějšími, například tím,
že budeme projevovat více vděčnosti a uznání, že se soustředíme na
přítomnost a nebudeme se trápit a rozrušovat, že budeme milí
k lidem kolem nás apod.

-

Snaha o dosažení štěstí musí být v rovnováze s tím, že určitá dávka
neštěstí je nevyhnutelná a že štěstí není ideální nebo vhodné v každé
situaci. Nicméně existují důkazy o tom, že štěstí je přínosné po
většinu času.

-

Široký soubor přínosů, které štěstí nabízí, dává lidem další důvod,
proč o štěstí usilovat v pracovním i osobním životě.

----------------------------------------------------------------------------------
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KOMENTÁŘE ZNÁMÝCH
ČESKÝCH OSOBNOSTÍ

„Radost často bereme jako něco, co se nám přihodí, co je
příjemné, ale co nemůžeme příliš ovlivnit. Opak je pravdou.
Můžeme se stát aktivními tvůrci své radosti, své schopnosti
radovat se ze života a z toho, kde a jak v něm stojíme. Studie
Joynomics značky Johnnie Walker poutavě a pravdivě uvádí,
že radost není jen emoce. Je celoživotním uměním, které
dokáže takový stav mysli budovat. Proto musíme umět
nacházet, co je pro takové umění podstatné, a co nikoli.“
Dalibor Špok, psycholog a publicista

„V obecné rovině lze nahlížet na život člověka z pohledu
jednak kvantifikovatelných parametrů například jeho
délka... a jednak z hlediska parametrů nekvantifikovatelných
například pocity radosti... Důležitým aspektem tohoto
členění je fakt, že zvyšování kvantifikovatelných parametrů
bez ohledu na kvalitativní parametry je bezvýznamné.
K čemu je nám například prodlužování délky našich životů,
když jsme nešťastní, nemocní, bez životní síly, radosti
a vášně? Jelikož vnímám, že smyslem našich životů je
mimo jiné naplnění a zvyšování obou těchto parametrů,
velice sympatizuji s reklamní kampaní Johnnieho Walkera,
která mimo jiné právě zdůrazňuje význam těchto
nekvantifikovatelných parametrů - být zároveň úspěšný
a šťastný!“
Marian Jelínek, hokejový trenér a kouč, bývalý osobní kouč
Jaromíra Jágra

„Určitě je dobře, že se někdo zamýšlí nad tím, proč nejsme
tak šťastni, jak bychom podle našich materiálních měřítek
měli být. Drtivá většina z nás nemá důvod se mračit a mít
pocit, že je něco špatně. Třeba po přečtení této studie si
lidi uvědomí, jak dobře se vlastně mají, jaké maličkosti stačí
k radosti a tváře se jim roztáhnou do úsměvu. Bylo by to
krásné.“
Radek Jaroš, český horolezec a autor knih o horolezectví

Podle průzkumu, který si nechala značka Johnnie Walker
zapracovat v listopadu 2015 v České republice, Češi věří,
že pracovat s radostí přináší větší úspěch:
-

Naprostá většina z nás (99 %) se domnívá, že když děláme věci s radostí,
dosáhneme tak většího úspěchu v čemkoliv.

-

Šťastný a radostný člověk je podle 94 % Čechů i v práci produktivnější.

-

Receptem na radost je pak na základě odpovědí populace zejména nebrat
věci jako samozřejmost.

-

Češi se radují často. Bez mála polovina z nás uvedla, že se radovala během
posledních 2 dnů, ať už z jakéhokoliv důvodu.

-

Téměř pětina Čechů uvádí, že měla v poslední době radost ze svých dětí.

-

Každého desátého Čecha dělá šťastným jeho partner.

-

Za naše životní úspěchy pak považujeme nejčastěji ty v práci a rodině a co
je zajímavé, 83 % Čechů si myslí, že jich dosáhli snáze, když se při cestě k nim
radovali.

-

Nejvíce projevujeme radost úsměvem (25 %) a dobrou náladou (24 %).
Naopak hlasitým smíchem se naposledy radovalo jen 12 % populace.
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„OSOBNÍ ROZVOJ JE SPOJEN S PŘÍBĚHEM NAŠÍ ZNAČKY JIŽ
OD CHVÍLE, KDY JI JOHN WALKER PŘED 200 LETY PŘEDSTAVIL SVĚTU.
DVĚ STALETÍ ZKUŠENOSTÍ NÁS NAUČILA, ŽE POKROK NEMUSÍ BÝT
POUZE NEKONEČNOU CESTOU DO KOPCE. MŮŽEME SE TĚŠIT Z KROKŮ,
KTERÉ DĚLÁME, A ČÍM VÍC ŠTĚSTÍ V NICH OBJEVÍME, TÍM VĚTŠÍ MÁME
ŠANCI, ŽE DOSÁHNEME SVÉHO CÍLE. ŘADA DŮKAZŮ POTVRZUJE
PŘESVĚDČENÍ, KTERÉ JE ZÁKLADEM NAŠÍ ZNAČKY: UŽÍVEJTE SI CESTU
A DOJDETE DÁL.“
GUY ESCOLME
GLOBAL BRAND DIRECTOR, JOHNNIE WALKER
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