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Z korporátu
do křesla
kouče
bývalý HR šéf RodeRick lambeRt
odešel z komeRční banky, aby
začal pomáHat ostatním.

nevěděl, jakým profesním směrem bych se měl vydat. Postupně
jsem se ale začal orientovat na klasickou kariéru v korporaci.
Kouče jsem tedy rozhodně v tu dobu neplánoval.
Nejdříve chtěl být pilotem, poté se ale
jako většina členů rodiny začal věnovat hudbě, kterou dokonce vystudoval.
Londýňan Roderick Lambert strávil dětství téměř ukázkovým britským způsobem – v prestižních internátech. Díky své mamince, která pochází z českých Klatov, ovšem nikdy neztratil vazbu k Česku.
Ba naopak. Česká žena ho sem před 22 lety přivedla zpět, a tak
odstartoval kariéru úspěšného manažera. Křeslo šéfa HR v pojišťovnickém a bankovnickém sektoru mu ale před pár měsíci
přestalo přinášet radost. Místo toho se stal koučem, který radí
manažerům, jak zlepšit osobní i pracovní život.
Napadlo by vás před 23 lety, že jednou budete dělat osobního
kouče v Česku?
Určitě ne. Na druhou stranu mě už v té době napadlo, že bych
jednou mohl skončit v Česku, protože moje manželka, tehdejší
přítelkyně, je Češka. Odstěhoval jsem se sem hned po své promoci. Takže ano, cítil jsem, že by moje cesta mohla vést přes
tuto zemi. Ale že budu dělat kouče, to jsem netušil. Vystudoval
jsem hudbu a spousta mých bývalých spolužáků zvolila cestu
postgraduálního studia a nakonec se překvalifikovali například
na účetní či zcela jinou profesi. Já sám jsem ale třeba vůbec

Čím jste chtěl být jako malý?
Pilotem. Jednak můj táta měl velkou zálibu – modelařinu – a já
často tvořil s ním, takže jsem letadla miloval. Navíc jsem byl
v tomto ohledu hodně ovlivněný filmy zabývajícími se tematikou druhé světové války a letci, mezi kterými byla i spousta Čechoslováků. Británie je touto dobou mimochodem stále posedlá. Bohužel ale od osmi let nosím brýle a kromě krátkozrakosti
trpím i astigmatismem, takže sen o pilotování vzal poměrně
rychle zasvé. A jelikož mé rodinné okolí bylo hodně zaměřené hudebním směrem, babička byla skladatelka a klavíristka
a můj táta je muzikolog, tak jsem se rozhodl jít studovat právě
hudbu. Kromě toho to byla právě hudba, díky které jsem získal
stipendia na významné soukromé školy v Británii.
Platí stále, že britské soukromé školy jsou velmi striktní?
Vzdělávání na nich je trochu o něčem jiném než na klasických veřejných školách. Pamatuji si, jak jsem v den svých
osmých narozenin, tedy 15. září 1982, stál na prahu školy St.
George’s ve Windsoru. Rodiče mě tam vyložili z auta s velkým
kufrem se všemi věcmi, se kterými jsem si musel vystačit až
do Vánoc, řekli mi „ahoj“ a odjeli. Do zimy jsem je pak viděl jen
třikrát, jednou jsem mohl jet domů na víkend, jindy oni navštívili v neděli mě. Ve škole obecně panoval jasně daný řád. Spali
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jsme ve velkých ložnicích, kde nás bylo 20 kluků. V 7.15 byl
budíček a my, spousta z nás včetně mě jsme byli sboristé v královském sboru na vedle stojícím hradě Windsor, jsme se museli
rychle umýt, obléct si uniformu a jít cvičit. Já hrál na housle
a klavír. Až pak jsme se mohli jít nasnídat. Pak jsme šli na hrad
na sborovou zkoušku, poté zpět do školy na pět vyučovacích
hodin, na oběd a odpoledne jsme sportovali. Hráli jsme fotbal,
v zimě na zmrzlé půdě rugby a v létě kriket. Po večeři jsme my
sboristé museli opět nahoru na hrad sloužit u večerních zpěvů.
Poté jsme si museli udělat domácí úkoly, rychle se umýt a jít
zase spát. Kdo mluvil po zhasnutí světel, dostal trest. Například několikrát přes zadek velkou teniskou, která se jmenovala
Jemimah.
Jste rád, že jste si prošel tímto druhem školství?
Ano, hodně mi to dalo. Dlouho jsem se tam ale hledal. První
semestr totiž máte pocit, že jste na dovolené, jenže ten další
to na vás dolehne a vy si uvědomíte, že tohle nebude záležitost jen pár měsíců. Navíc v té době ještě nebylo výjimkou, že
ve škole mezi mladšími a staršími studenty fungovalo mazáctví. Člověk tedy v sobě musel najít hodně síly a musel se spoléhat hlavně sám na sebe. V tom to byla hodně velká škola. Co se
výuky týká, tak tam k tomu všemu byla také velká očekávání,
takže se člověk naučil i nepolevovat.
Jak jste tu změnu prostředí prožíval?
Pro Brita je usazení se v Česku poměrně jednoduché. Mám
stále pocit, že na Velkou Británii lidé pohlíží kladně, takže je
pravděpodobnější, že se člověk po příjezdu setká s větší vřelostí od místních, než kdyby byl z nějaké jiné země, třeba z východu. Tento fakt pro mě hrál velkou roli. Dnes sice mluvím česky,
mám české kamarády, ale do jisté míry cítím, že díky tomu, že
pocházím ze zahraničí, to mám v některých věcech jednodušší.
Bylo složité naučit se jazyk?
Ano, bylo. V Česku jsem strávil už rok před nástupem na vysokou školu, abych byl blíže své současné ženě Martině. Bydlel
jsem v Klatovech, protože z tohoto města pochází moje maminka a měl jsem tam pár příbuzných. V té době na malém městě
nikdo neuměl anglicky, a já tam alespoň pochytil hospodskou
češtinu. To bylo nezbytné, abych se mohl alespoň trochu společensky angažovat mezi ostatními. K tomu mě manželka učila
hlavně českou gramatiku.
Když jsem se pak po promoci natrvalo odstěhoval do Česka,
moje čeština ale pořád nestála za nic. Rok jsme bydleli v Plzni
a poté se přestěhovali do Prahy. Tehdy bylo vtipné sledovat, jak
si lidé podle mé češtiny tipovali, odkud pocházím. Začalo to
Ukrajinou, sem tam pak byl také odhad na mentální postižení.
To ale rychle odeznělo a tipy se přiblížily k Polsku. Pak jsem
začal slavit, že už to bylo Slovensko, a nakonec se to dostalo
do fáze, kdy z první věty už nikdo nepoznal, že jsem cizinec.
Jste v Česku naplno usazený, máte zde rodinu. Považujete se stále
za Brita, nebo spíše už za Čecha?
Uvedu příklad. Jsem velký fanoušek fotbalu a nedávno hráli
Češi s Anglií. Angličani jim sice dali na frak, ale já fandil oběma
týmům. Vlastně ani nepřemýšlím nad tím, jestli jsem Brit, nebo
Čech. Mám dvojí občanství. U některých svých kamarádů,
kteří také žijí v Česku, vnímám, že oni jsou stále zarytí Britové.

Nemají totiž to české rodinné pozadí, které mám já. A o to spíše
nechápou, jak někdo může být „obounárodnostní“. Já na to ale
koukám tak, že tento stav mi přináší jedině příležitosti. Žádné
překážky pro mě z toho neplynou nebo je prostě nevnímám.
Kdybych měl tedy odpovědět na tuto otázku konkrétně, tak
říkám, že jsem Brit a jsem i Čech.
Kde jste začal v Česku poprvé pracovat?
První rok, kdy jsme s Martinou bydleli v Plzni, jsem učil
angličtinu na soukromé jazykové škole. Postupně jsme ale
začali cítit, že větší příležitosti máme v Praze. Tehdy jsem
rozhodně neměl pocit, že bych měl jako cizinec problém
sehnat práci. Bylo to ale dané tím, že jsem byl právě učitel
angličtiny. Po příchodu do Prahy jsem se našel v jazykové
agentuře coby manažer cizojazyčných lektorů. V té době to
byla malá rodinná firma – zhruba 10 cizinců, 15 českých lektorů. Nyní je to už výrazně větší agentura s dobrým jménem.
Stal jsem se tam jedním ze čtyř manažerů, k čemuž mi dopomohlo, že jsem uměl jak cizí jazyk, tak už i obstojně česky.
Jak ale firma postupně rostla, byl potřeba HR manažer. A tím
jsem se stal já. Pracoval jsem tam osm let, naučil se řemeslo
řízení lidí a pronikl jsem do oblasti HR. Často dost intuitivně
a nahodile.
Co následovalo?
Po těch osmi letech jsem začal cítit, že potřebuji změnu.
Po dohodě jsem odešel a začal hledat nové uplatnění. Shodou
okolností jsem se tak ocitl ve výběrovém řízení na šéfa řízení
lidských zdrojů v Komerční pojišťovně. To jsem vyhrál, nastoupil tam, a byť jsem po šesti měsících v této korporaci začal
uvažovat, že odejdu, protože jsem měl pocit, že na to nemám,
prožil jsem tam nakonec krásné čtyři roky. Poté jsem byl jako
manažerský talent skupiny Société Générale vybrán, abych
řídil lidské zdroje ve všech entitách pojišťovací divize SG Insurance. Bylo to celkem 17 zemí – východní, střední Evropa, severní Afrika. Vedení bylo tehdy dost flexibilní, takže mi dovolili
zůstat v Česku a dělat práci na dálku z Prahy. Byl jsem v úzkém
spojení s generálními řediteli a začal jsem přirozeně využívat
koučovací metody. Po čtyřech letech působení, na kterých jsem
byl s firmou dohodnutý, jsem začal pracovat pro Komerční
banku jako HR byznys partner. A to byl pro mě velký krok. Měl
jsem na starosti tři divize celkem s 1600 zaměstnanci a 60 až
70 manažery. Práce to byla velmi rozmanitá, na druhou stranu
tam byl i dost velký tlak a hodně politiky. A tam jsem začal přemýšlet, jestli je to opravdu to, co chci dělat. Chtěl jsem se věnovat něčemu, co bude mít mnohem větší přímou zpětnou vazbu
a kde budou vidět výsledky mého snažení.
Kdy přišel ten zásadní bod zlomu?
Jsem člověk, který potřebuje hodně informací, než udělá nějakou změnu. Takže rozhodně nenastal žádný moment, kdy
bych se náhle rozhodl, že už toho mám dost, a vše změnil.
Naopak, celé to bylo takové plíživé. Svoji roli tam sehrálo
i moje zdraví, měl jsem o 20 kilogramů víc, než mám teď,
a měl jsem první projevy metabolického syndromu. Ke změně
mi pomohla i Harariho kniha s názvem Sapiens, která je vlastně takovou makrohistorií lidského druhu homo sapiens. Z ní
jsem vyvodil, že smysl lidského života je evolučně přežít
a předat svou DNA do dalšího vývoje. Žádný jiný smysl náš
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druh nemá. Pro někoho to může být velice depresivní zjištění,
pro mě to bylo naopak osvobozující. Protože vím, že v těch
letech, která mi ještě zbývají, se stane smyslem mého života
cokoliv, co si sám jako smysl života stanovím. Takže nic není
nemožné. Do toho jsem začal poslouchat různé podcasty
a přemýšlel. A přemýšlel jsem tak dlouho, až jsem jednou řekl
své ženě, jak moc by bylo fajn, kdybychom mohli žít jinak.
A ona, byť je ještě víc rozmýšlivá než já, souhlasila. Dohodli
jsme se, kdy podám výpověď, vše si naplánovali, i co se týká
finanční stránky, a šel jsem dál.
Proč jste se nakonec rozhodl pro koučování?
Ta volba tam byla více či méně předurčená už během předešlých prací. Během svého působení v korporátu jsem třeba dostatečně pochopil, jak dokáže být pozice CEO osamělá. Ti lidé
často potřebují mít někoho, s kým mohou probrat různé záležitosti, a mnohokrát jsem jim dokázal dobře poradit. A tato část
mé práce mi nejvíce dala a nejvíce mě i bavila. A teď ji mohu
dál využívat. Spousta lidí si myslí, že je koučování jednoduché.
Ale on to není jen příjemný pokec, není to ani poradenství. Aby
kouč dokázal koučovaného navést na jiný pohled na daný problém, musí znát řadu technik. A rozhodně mezi ně nepatří jen
technika vyptávání. Absolvoval jsem dlouhodobý kurz, úspěšně složil zkoušku a teď o sobě mohu říci, že jsem certifikovaný
kouč s mezinárodně akreditovaným výcvikem.
Jaký je rozdíl, když člověk půjde ke koučovi a k psychologovi?
Psycholog léčí. Většinou se zabývá minulostí a snaží se s pacientem najít řešení toho, co se stalo. Kouč oproti tomu řeší
dnešek. Bere klienta takového, jaký v daný moment je. Neléčí.
Pomáhá mu, aby dosáhl toho, čím chce být. Na veškeré závěry
přichází ale klient sám. Ano, i koučování se občas ohlédne
do zpětného zrcátka, ale primárně řeší to, co je tady a teď.

Roderick Lambert (44)
Pochází ze severního Londýna. Vystudoval
hudební vědu na Univerzitě v Birminghamu. V roce 1997 se odstěhoval za svojí manželkou do Česka, kde postupně nastartoval
profesní kariéru.
Začínal jako lektor angličtiny, posléze
přestoupil ve stejné jazykové agentuře
na pozici vedoucího lidských zdrojů. Většinu svého profesního života ovšem strávil
jako HR ředitel v globální pojišťovací skupině a jako HR byznys partner pro Komerční banku. Letos se rozhodl práci opustit
a naplno se věnovat dráze osobního kouče.

Jaké věci vás působení v HR naučilo a teď se vám hodí v novém
byznysu?
Během mé práce v korporátu jsem se zabýval tisícovkami
lidí a zjistil jsem, že nejsou dva lidé, kteří by byli stejní. Jednoduše co člověk, to jiné vidění světa. Hodně se shodujeme
i s ostatními kouči, že pravda není pouze jedna, každý má tu
svoji. Všechno, co přijímáte, cítíte jen vy. A bohužel korporace
a obecně i manažerské řízení se často snaží přetavit lidi tak,
aby všichni viděli a cítili stejně. Ale toho stejně nejde nikdy dosáhnout. To mi pomohlo pochopit, že když se teď sejdu s klientem, nehodnotím. Potlačuji své vidění světa a snažím se vnímat
jeho pohled na věc.
Považujete koučování jen za další etapu své kariéry, po které bude
následovat jiná?
Nikdy neztratím to, co jsem se po své dosavadní pracovní cestě
naučil. To, že jsem teď kouč, se mi bude hodit v budoucnosti, ať už budu dělat cokoliv. A jak jsem říkal, život má jen ten
smysl, který mu lidé dají. A pro mě je v tuhle chvíli smyslem
moje rodina a dělat takovou činnost, která mě uživí a bude mě
bavit. A to koučování splňuje, takže nevidím jediný důvod dělat
teď něco jiného.

Kristýna Moučková

kristyna.mouckova@economia.cz
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