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Dělejte takovou 
práci, která 
vám dává 
hlubší smysl

Všeobecně je známo, že lidé chtějí práci, která je bude bavit. Hledají 
obor nebo činnost, o kterých se domnívají, že jsou pro ně vhodné. A 
také chtějí práci, za kterou dostanou ideálně co nejvyšší mzdu. 

Co dělají tito lidé? Hledají CO budou dělat, JAK to budou dělat a CO
za to dostanou.

Rozhodují se podle toho, co vystudovali, co dělají jejich rodiče, 
vrstevníci a podobně. Rozhodují se rozumem. 

A ono to vlastně celé dává smysl. Přece nebudu dělat pekaře, když 
jsem vystudoval práva. Rozum se zdá být na místě.

Proč teda většina lidí končí v zaměstnání, které je nebaví a 
dlouhodobě je nikam neposouvá? Proč lidé často mění práci? Proč si 
neustále na něco stěžují? Proč se lidé mnohdy těší do důchodu, až 
nebudou muset chodit do té otravné práce?
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Dělejte takovou 
práci, která 
vám dává 
hlubší smysl

Je potřeba změnit úhel pohledu. Nehledejte CO a JAK budete dělat. 
Začněte s PROČ to budete dělat. Pokud má vaše práce smysluplný 
účel a je někomu prospěšná, pak máte své PROČ vyřešené a 
zpravidla máte z takové práce radost. Ve výsledku je druhořadé, v 
jakém je to oboru, jakou činnost děláte a kolik dostanete zaplaceno.

Já jsem vystudoval informační technologie v bakalářském studijním 
programu a učitelství informatiky v magisterském studiu. Mohl bych 
být správce počítačové sítě, programátor nebo učitel na střední 
škole. Všechno poměrně lukrativní možnosti, zajímavá práce s 
dobrým finančním ohodnocením a perspektivou.

Proč teda podnikám na finančním trhu? Proč jsem se rozhodl jít 
dělat povolání, které je často shazováno a mnohými kritizováno?
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Dělejte takovou 
práci, která 
vám dává 
hlubší smysl

Protože vím, PROČ to dělám. Vím, že moje služba je přínosná a 
pomáhá lidem žít lepší životy. Druzí díky mě získají vlastní bydlení, 
mají zajištěnou rodinu a plní si své sny, které si mohou dovolit díky 
dobře zhodnocenému majetku a ušetřeným penězům na platbách 
za nesmyslné pojistky.

Vidím radost a spokojenost konkrétních lidí. Něco, co bych jako 
programátor nebo správce sítě za monitorem počítače viděl jen 
stěží.

Když víte, PROČ děláte to, co děláte. Vidíte výsledky. Vidíte 
spokojené zákazníky. Vidíte radost, kterou lidé mají z vámi 
odvedené práce… Díky tomu všemu vám vaše práce dává smysl a vy 
z ní máte skvělý pocit.

Pak už je jedno, jestli jste pekař, který má dobrý pocit z toho, že v 
jeho pekárně jsou nejlepší housky ve městě a zákazníci se k vám rádi 
vrací a nebo jste právník, který svou poctivou prací hájí před soudem 
bezbranné. 

Zásada č. 1
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„Když svou práci děláte srdcem, není třeba vybírat dle 
vystudovaného oboru či finančního ohodnocení. 

Odměnou za poctivou práci s pozitivním přesahem pro 
druhé, vám bude šťastnější život.“



Dělejte svou 
práci podle 
sebe a ne podle 
druhých

Když budete jen plnit úkoly zadané nadřízeným, bude to k jeho 
spokojenosti. Ale vy nechcete, aby byl spokojený jen váš vedoucí. Vy 
potřebujete být sami spokojení, abyste se cítili dobře.

Musíte tedy mít dobrého vedoucího a být v dobré firmě jejíž filozofie 
souzní s tou vaší. Pouze tehdy můžete mít jako zaměstnanec z vaší 
práce dobrý pocit.

Jenže v tomto hraje roli mnoho proměnných. Vedoucí může být 
blbec. Vedoucí vedoucího může být blbec. Nebo můžou oba být v 
pohodě a jen se časem změní. 

Majitel firmy může v průběhu času změnit názor a celou obchodní 
strategii. Firma se může rozhodnout, že už nebude vyrábět foťáky, 
ale začne vyrábět mobily.

Mezitím vším se můžete změnit vy a váš názor. 

Zásada č. 2
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Dělejte svou 
práci podle 
sebe a ne podle 
druhých

Být dlouhodobě spokojený jako zaměstnanec rozhodně není 
nemožné. Ale přinejmenším to může být hodně náročné. Naštěstí i 
toho zaměstnavatele můžeme změnit.

Já podnikám. Podnikám proto, abych svou práci mohl vždy dělat 
podle sebe. Podle svého aktuálního vnitřního přesvědčení a 
nejlepšího vědomí a svědomí. 

Potřebuji v životě mít možnost změnit názor a nikoho se neptat, 
jestli můžu. Potřebuji své nápady aplikovat v praxi a sledovat jejich 
výsledky.

Svoboda volby je pro spokojený život velmi důležitá. Moje 
doporučení zní: „Zařiďte si svůj (pracovní) život tak, ať se můžete vždy 
svobodně rozhodovat podle toho, čemu vnitřně věříte.“.
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„Aby mě má práce dlouhodobě naplňovala a dávala mi 
smysl, potřebuji, aby se vyvíjela společně s tím, jak se 

vyvíjí má osobnost.“



Dělejte správná 
rozhodnutí, ne 
výhodná

Představte si, že pracujete jako nezávislý finanční poradce. Osloví 
vás pojišťovna, že když se necháte přebarvit jen na jejich barvu a 
budete místo nezávislého poradenství získávat klienty jen pro ně, dá 
vám dvojnásobný měsíční plat než máte nyní. 

Navíc nabízí finanční podporu pro provoz kanceláří, zdarma proškolí 
vaše nováčky a jejich call centrum vám zajistí dostatek klientů. 
Jinými slovy zařídí za vás zdarma spoustu věcí, které si nyní musíte 
řešit sami. Co uděláte?

Nabídka je to víc než lákavá. Mnoho lidí by jistě neváhalo a kývlo na 
ni. Bylo by to správné rozhodnutí? A nebo jen výhodné?

Zásada č. 3
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Dělejte správná 
rozhodnutí, ne 
výhodná

Moje filozofie vždy byla, je a bude poskytovat lidem komplexní 
finanční poradenství a hledat pro ně nejvhodnější řešení dle jejich 
životní situace, požadavků a možností. 

Kdybych na takovou nabídku přistoupil, měl bych se finančně lépe a 
měl bych více volného času. Ale bylo by to za tu cenu, že už bych 
nemohl dále pracovat dle svého vnitřního přesvědčení. Musel bych 
získávat klienty pro jednu konkrétní pojišťovnu a přidaná hodnota 
mé služby by se vytratila.

Z dlouhodobého hlediska by mi taková práce radost rozhodně 
nepřinášela.

Proto vždy naslouchejte tomu, co říká vaše srdce. Dělat správná 
rozhodnutí místo těch výhodných, někdy znamená vydat se 
dobrovolně náročnější cestou. Ale pocit, který ze sebe pak budete 
mít, je k nezaplacení!

Zásada č. 3
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„Vždy se rozhodujte dle toho, co vám říká váš vnitřní hlas 
a ne dle toho, co na první pohled vypadá lákavě. Jedině 

pak naleznete vnitřní klid a pocit trvalého štěstí.“



Děkuji, že jste dočetli až do konce. Věřím, že vám informace obsažené 
v tomto mini eBookubudou přínosné a že vám pomohou žít zase o 
trošku šťastnější život.
Pokud vás mé myšlenky zaujaly natolik, že byste chtěli vědět víc, 
mám pro vás dobrou zprávu. Po 2 letech jsem se rozhodl dát opět 
šanci některým z vás ochutnat svobodnější a šťastnější ne jen 
pracovní život. 
Vybraným lidem budu průvodcem na jejich pracovně-životní cestě za 
svobodou a ukážu jim vše, co mi v životě pomáhá cítit se dobře. 
Kontaktujte mě na email uvedený níže a já se vám určitě ozvu.
Možná jste to právě vy s kým budeme společně budovat něco 
velkého a budeme to dělat s úsměvem. :) 
Mějte se krásně a žijte srdcem!

Ing. Daniel Jasný
info@danieljasny.cz


