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Geniální vůdcovství hollywoodské legendy
Ron Howard
- mnohokrát oceněný filmový tvůrce

Najít skvělý příběh

- Vsaďte na svou vlastní zvědavost.
- Začněte nápad testovat na jiných lidech, abyste zjistili, jestli tu zvědavost sdílejí.
- Věřte, že máte něco, čím můžete přispět.

Najít skvělé postavy (3:15)

- Nevšední postavy v nezvyklých okolnostech jsou stále lidé a my s nimi máme více 
   společného než toho, co nás odlišuje.
- Většina příběhu není jen o nějaké události, ale o vztazích a všichni jsme dopadem 
   vztahů fascinováni.
- Hledejte to, co se týká všech.

Vytváření celoživotního partnerství (4:36)

- Jde o kompatibilitu, schopnost růstu a komunikaci.
- Být spolu dlouho by nemělo být považováno za nějaké břemeno nebo povinnost.
- Vyprávíte pravdivé příběhy jako důkaz, že můžeme dosáhnout neuvěřitelných výsledků.

Vést tým (7:52)

- Mějte týmového ducha.
- Vytvářejte prostředí, které dostane z lidí to nejlepší a které bude lidem přinášet nejrůznější výzvy.
- Pokud jsme schopni se shodnout a sdílet své cíle, lidé k tomu výsledku mohou úžasně přispět.
- Každodenní vůdcovství není jako vydat se na expedici, na které jsou lidé schopni snést od ostatních  
   mnoho, když ví, že daný člověk má určitou odbornost.
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Vytváření prostředí spolupráce (10:02)

- Ti nejlepší jsou možná svérázní, ale hrají, aby vyhráli, a vědí, co je k tomu potřeba.
- Vynikají ti, kteří to opravdu chtějí.

Bojovat proti syndromu podvodníka (14:08)

- Spolu se zkušeností rozvíjíme sebevědomí na to otevřít diskuzi a přiznat, 
   že neznáme všechny odpovědi.
- Nebuďte těmi, kdo vytvářejí strop.
- Pokládejte více otázek.
- Pokud dostatečně komunikujete, lidé se naladí na to, o co vám jde a přinášejí lepší návrhy, 
   které jsou stále cennější.
- Když lidé vědí, že jako vedoucí jste opravdu ochotni naslouchat, říci ano a přijmout nový nápad, 
   který nepochází od vás, jsou také mnohem více ochotni slyšet ne.

Vytváření kultury, ve které lidé prospívají (17:51)

- Je to o vyjasnění si, o pochopení, jaký máme cíl a o tom, že pro tu věc sdílíme nadšení.
- Pokud umíte vytvořit prostředí, kde mají lidé příležitost přispět, mohou podat svůj nejlepší výkon.
- Musíte být připraveni udělat rozhodnutí, ale lidé musí vědět, že jste otevření pro růst skrze to, 
   co přinášejí.

Hrdinství dnešní doby (19:15)

- „Třináct životů“ je fascinující příběh o dobrovolnictví a o mezinárodní spolupráci při záchraně dětí  
   z jeskyně Tham Luang v severním Thajsku. Thajská vláda vytvořila prostředí, kde do toho dali 
   všechno.
- „Kuchaři bez hranic“ se zaměřuje na kuchaře Josého Andrése a jeho Světovou centrální kuchyni,   
   což je program, kde jsou kuchaři delegováni k tomu nasytit lidi během katastrof.
- Někdy je třeba krize, abychom si připomněli, že když se různí lidé spojí, něco úžasného spolu
   dokážou.

 Víra v lidskost (26:15)

- Něco nás přesahuje.

Síla vyprávění příběhů (28:51)
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