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Tak jsem při e-learningovém studiu kurzu projektového řízení narazil na trojimperativ. 

Cíle projektového řízení se totiž stanovují trojimperativem. Je to cena, čas, provedení. 

Dokážeme ideálně dosáhnout všech těchto cílů? V podstatě to nejde, musíme to tedy 

vyladit nebo matematicky vymodelovat jako kompromis, i když pochopitelně jeden cíl 

může být prioritní. Je to stejné, jak si pamatuji ze svého studia politické ekonomie na VŠE 

za "totáče", jako trojimperativ inflace, zaměstnanost, ekonomický růst. Taky se musíme 

rozhodnout co je pro nás nejdůležitější. 

Pak máme další trojimperativy. Například ten křesťanský (náboženský), tedy jako 

křesťanský ve střední Evropě nejčastěji vnímaný, tedy víra, naděje a láska, nebo ten 

osvícenecký: rovnost, volnost, bratrství. Je křesťanský, tedy náboženský, trojimperativ  

v rozporu s trojimperativem osvíceneckým? V podstatě ne a navíc mám pocit, že každý řeší 

něco jiného. Trojimperativ křesťanský je spíše prostředek než cíl. Bez víry, naděje a lásky  

k cíli, tedy spáse, věřící nedospěje. Ale nejenom věřící. Pokud máme v životě nějaký cíl, a je 

asi jedno jestli duchovní, světský, malý nebo velký, bez víry, naděje a lásky se k němu také 

nedostaneme. Pokud mám za cíl, že vystuduji vysokou školu a nebudu tomu věřit a tedy 

de facto žít v naději, že se mi to povede, pochybuji, že se ke svému cíli dostanu. Určitě  

k tomu potřebuji i lásku, tedy v tomto smyslu asi schopnost vyjít se svým okolím, neboť 

ego má každý a při všech činnostech do sebe tak trochu narážíme, neboť každý to myslí 

dobře (doufejme), ale pochopitelně po svém. 

Na cestě k cíli, že se obživím, tedy zachovám při životě, také potřebuji víru, naději  

a lásku. Pokud přestanu věřit, že má smysl vstát ráno z postele, jít si koupit rohlíky, pak jít 

do práce a tam se snažit ve shodě s ostatními za poskytnutou mzdu dospět k nějakému 

výsledku a v té posteli zůstanu, a to i třeba i více dní, tak to může dopadnout i špatně. 

Pokud se nevzchopím a neuvěřím, že dosáhnout svých cílů má smysl, tak to může skončit 

např. na mostě. Tedy na něm s úmyslem skočit dolů nebo pod ním s úmyslem pod ním 

zůstat co možná nejdéle, nejlépe ve společnosti např. krabicového vína. Člověk je prostě 

systém a bez toho co nazýváme vírou, nadějí a lásko jsme v podstatě "mrtvoly". Tedy buď 

fyzické, nebo sociální. 

A co trojimperativ rovnost, volnost, bratrství. Je to prostředek nebo cíl? Vypadá to, že 

spíše cíl, i když jako prostředek ho také jistě můžeme definovat. Uskutečníme model 

rovnosti, volnosti a bratrství bez víry naděje a lásky. To asi těžko. Otázkou je jestli je 

dosažení takového cíle reálné, tedy v tom smyslu, že si budeme absolutně rovní, při tom 

budeme absolutně svobodní a pochopitelně se při tom budeme k sobě chovat jako 

absolutní bratři. Dosažení takové ideálního stavu není v našem prostoru, vzhledem k jeho 

zákonitostem, asi možné. Ti co to zkoušeli, ať se jednalo o různé náboženské skupiny, 

utopické socialisty nebo komunisty většinou špatně skončili, případně při uskutečňování 

svých ideálů přivedli do neštěstí někoho jiného. Inu, království boží, alias komunismus  

v prvotním slova smyslu asi nejsou skutečně z tohoto světa. 

Co si říci na závěr? Své cíle mít musíme, i když se nám občas chvějí, ale bez víry a naděje 

a lásky se k nim asi ani nepřiblížíme ani nedostaneme.  

Rovnost, volnost, bratrství je jistě vhodný civilizační cíl, jenom bychom na to neměli jít 

metodou, že když se kácí strom, lítají třísky, ale spíše evolučně, tedy třeba v rámci trvale 

udržitelného rozvoje. Snad se k nějaké vhodné míře tohoto trojimperativu dokážeme 

dopracovat. Bez kompromisů to ovšem nepůjde.  


