DOPORUČUJEME

Populárně-naučná literatura

24

obchod.portal.cz

Populárně-naučná literatura
NOVINKA

Jochen Mai

Jak jsem šel pro mléko
a vrátil se s kolem
Co se skrývá za našimi rozhodnutími
PŘEKLAD JINDRA HUBKOVÁ

Rozhodujete se obtížně? Nebo některým svým
rozhodnutím zpětně nerozumíte? A je spontánní
rozhodování lepší než to promyšlené? Kniha vám také
nabídne konkrétní praktické techniky a metody pro
snazší rozhodování. Velmi praktický a zároveň zábavný
text vás provede světem rozhodovacího procesu.
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JOCHEN MAI

je ekonomický novinář
a soukromý poradce
pro oblasti social media,
corporate blogs, employer
branding a komunikace na
sociálních sítích. Vyučuje
rovněž na vysokých školách.
Jeho blog karrierebibel.de
získal v roce 2009 cenu
Lead-Award. Je žádaným
řečníkem, účastníkem
diskusí a odborníkem na
sociální média. Vydal řadu
úspěšných knih.
Doporučuji všem
čtenářům, zejména
zákazníkům IKEA, kteří si ještě
nevšimli, že existuje pouze
jeden směr nákupu, a to proti
směru hodinových ručiček, což
má velmi speciální důvod.

UKÁZKA
Zadržte! Stop! Okamžitě přestaňte číst tuto knihu
… No vidíte – a jste rozhodnuti: V každém případě
budete pokračovat v četbě (a to vám samozřejmě
chválím). Jaké z toho plyne poučení? Proč jste
se rozhodli právě takto a kolik času jste k tomu
potřebovali?
Na první otázku odpovíte ještě poměrně snadno:
ten turbulentní vstup ve vás totiž pravděpodobně
probudil zvědavost. Možná také ve vás zabrnkal na
strunu vzdoru podle hesla: „a just jo!“ Nebo právě
stojíte před regálem v knihkupectví, listujete touto
knihou a zvažujete, jestli byste si ji neměli koupit…
Další rozhodnutí. Dost nechutné, že?
A já vám říkám, že už jste se dávno rozhodli. To se
jen váš rozum pořád ještě snaží vaše rozhodnutí
odůvodnit a ospravedlnit, aby nepůsobilo tak zbrkle,
svévolně a emotivně a aby bylo nějak přijatelnější,
intelektuálnější, vyváženější a zdůvodnitelnější. Není
zač se stydět. Děláme to tak pořád. Rozhodování se
zkrátka nevyhneme. Dokonce ani to, že se nejprve
rozhodujeme podvědomě a že se teprve následně
snažíme protlačit výsledek racionálním volbomatem,
tak aby volba nakonec vypadala logičtěji a moudřeji,
se netýká pouze a jen naší maličkosti, nýbrž stejně tak
i naší nejlepší kamarádky, snoubence, manžela, kolegy
z práce nebo šéfa.
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