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Neznám Ïádnou jistou cestu k úspûchu, znám
jenom cestu k jistému neúspûchu: chtít kaÏdému
vyhovût.
Platón

HODNÁ OD KOLÉBKY AÎ DO HROBU

Îeny jsou hodné pohlaví. Jsou pﬁátelské, poddajné,
skromné a velkorysé. To se od nich oãekává, ale také
to odpovídá obrazu, jak˘ má kaÏdá Ïena v sobû. B˘t
hodná má pﬁedstavovat klíã k úspûchu, ov‰em opak
je pravdou.
Dnes uÏ Ïeny nechtûjí b˘t jenom hodné. Chápou
samy sebe a svou roli jinak. Ale i moderní Ïena je stále plná rozporÛ. Umí se lépe prosadit, ãasto má v‰ak
‰patné svûdomí. Navenek zÛstává klidná, uvnitﬁ zuﬁí
konflikt: na jedné stranû chce b˘t v‰emi oblíbená
a snaÏí se kaÏdému vyhovût, na stranû druhé ví, Ïe
se tím zaplétá do závislostí. Chce se prosadit, ale nechce nikoho zranit, chce dosáhnout svého cíle, ale
nechce nikoho pﬁeválcovat, chce b˘t kritická, ale nechce nikoho oãernit, chce vyslovovat svÛj názor
a pﬁesvûdãit ostatní, ale nechce nik˘m manipulovat,
chce b˘t sebejistá, ale ne zastra‰ovat ostatní.
Ov‰em skryté pochyby o vlastní osobû se prodírají na povrch. Jsou viditelné v drobn˘ch detailech
ﬁeãi tûla. Lehce naklonûná hlava, sotva znatelnû tázav˘ pohled, krátk˘ nejist˘ úsmûv signalizují: „V podstatû si vÛbec nejsem tak jistá.“ Zdánlivû nev˘znam5

Hodne_holky_2016.qxd

4.2.2016

13.15

Stránka 6

né, letmé gesto se stává v˘zvou: „Pﬁesvûdã mû tedy
o opaku.“ Nebo: „MÛj odpor je mínûn jenom zpola
váÏnû.“
Îeny se dokáÏou snadno vcítit do situace ostatních. Chápou, proã je nûkdo urãitého názoru. Soucítí. To jim ztûÏuje prosazení vlastních pﬁání nebo
udrÏení vlastního názoru.
Podívejme se na kli‰é Ïeny v tradiãních televizních seriálech: uvidíme dokonalou, nakonec v‰ak
ústupnou v‰eumûlkyni. S úsmûvem zvládá domácnost, povolání, dûti i povinnosti manÏelky. Obûtavû
podporuje kariéru svého muÏe. Je krásná, fit, upravená, plná energie. Je ohleduplná, ústupná a pﬁipravená pomáhat. Obûtuje se a neoãekává odmûnu. V podﬁízené pozici dosahuje jist˘ch pracovních
úspûchÛ.
Îeny trpí ãastûji neÏ muÏi strachem a depresemi.
Mají za to, Ïe musí dokázat víc neÏ muÏi, aby dosáhly
stejného uznání. A skuteãnost jim dává za pravdu.
Îeny se snaÏí b˘t dokonalej‰í, pilnûj‰í, ochotnûj‰í ke
kompromisu a pomoci druh˘m a kolegiálnûj‰í neÏ jejich muÏ‰tí spolupracovníci. Ale dosahují spí‰ skromn˘ch v˘sledkÛ. Skuteãnû ãasto podávají vût‰í v˘kon
neÏ jejich kolegové, ale nejsou odpovídajícím zpÛsobem odmûÀovány a povy‰ovány. Samy pak uznávají své v˘kony ze v‰ech nejménû.
Zní jim v u‰ích staré pﬁísloví: Bez práce nejsou koláãe. A tak se Ïeny namáhají a hodnû pracují, bohuÏel v‰ak ãasto na ‰patném místû. Pracují na druhé.
Jsou k ruce ostatním a vûﬁí, Ïe tak nasbírají kladná
ohodnocení na cestû vzhÛru. Kryjí sv˘m muÏsk˘m
kolegÛm nebo manÏelÛm záda, a ti se potom cílenû
vrhají na takové práce, jeÏ slibují vût‰í úspûch. Pomocnice zÛstanou u cesty. Vy‰‰ího postavení dosáhnou jenom Ïeny, které pouÏívají ‰ikovnûj‰í strategii. Pracovat pro ostatní je strategie ‰patná, stejnû
‰patná jako skromnost. Mnoho Ïen se nehlásí ke
6
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sv˘m dobr˘m v˘konÛm, nechtûjí se chlubit. âekají,
Ïe budou objeveny, a kdyÏ jejich schopnosti nikdo
neuznává, stávají se z nich v nejlep‰ím pﬁípadû hysterické protivy, ale je‰tû pravdûpodobnûji propadnou depresím, alkoholu nebo se u nich projeví „syndrom vyhoﬁení“.
„Îeny jsou tady od toho, aby slouÏily,“ tvrdí vedoucí jistého oddûlení. Domnívá se, Ïe by mûly pracovat v sektoru sluÏeb, kde se v malém mohou osamostatnit. SluÏbu mají podle nûj v povaze. A Ïeny mu
sv˘m chováním nepﬁímo dávají za pravdu. Dûlají
pﬁesnû to, co se od nich oãekává. Nevyboãují ze
schématu. Zﬁíkají se uskuteãÀování sv˘ch dobr˘ch
nápadÛ. Vûﬁí, Ïe nûco získají, kdyÏ budou milé a tiché jak v zamûstnání, tak i v soukromém Ïivotû. Doufají, Ïe k sobû pﬁipoutají muÏe, budou-li chápavû
a poslu‰nû mlãet a dûlat za nûj v‰echno nepohodlné. Doufají, Ïe si úsluÏností a otroãinou vyslouÏí
chválu a náklonnost. B˘t milá – to povaÏují za jedinou strategii úspûchu a nepochybují o tom. Sázejí na
pﬁíklad své matky je‰tû i tehdy, kdy je zku‰enost dávno pouãila, Ïe ty drzé, vzpurné a troufalé se dostanou dál. Nikdy ty hodné, a jen vzácnû ty nejlep‰í!
Îeny mají ãasto nerealisticky vysoké nároky na
vlastní v˘konnost a schopnost zátûÏe. Úspûchy dosaÏené s urãitou lehkostí nemají pro mnohé z nich
cenu. Nesmírnû se namáhají a mnohého dosáhnou.
KdyÏ jsou pak u cíle, stane se nûco osudného: domnívají se, Ïe úspûch není v˘sledkem jejich námahy.
Vûﬁí, Ïe samotné jejich schopnosti a v˘kony nestaãí,
aby dosáhly dobr˘ch v˘sledkÛ. Pokud se jim nûco
podaﬁí, pﬁipisují to vnûj‰ím okolnostem, ‰tûstí a náhodû. JestliÏe svého cíle nedosáhnou, potvrzuje to jejich latentní pochybnosti: prostû nejsou dost dobré.
Ostatní by pﬁíslu‰nou vûc urãitû udûlali lépe. Zlobí
se samy na sebe, stáhnou se do pozadí a vypûstují si
strach z v˘zev.
7
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PﬁizpÛsobování – strategie s tûÏk˘mi následky
Îeny nechtûjí b˘t nápadné, radûji se pﬁizpÛsobují aÏ
k neviditelnosti. Podléhají iluzi, Ïe takto maskovány
mohou snáz dosáhnout sv˘ch cílÛ. Hlavnû nevynikat
a neupozorÀovat na sebe, to je jejich heslo.
SnaÏí se zÛstat nenápadn˘mi hodn˘mi holãiãkami
a nedokáÏou pochopit, Ïe jejich zdrÏenlivost nikdo
neocení. Îeny se musí nauãit nedoufat tajnû ve vdûk,
n˘brÏ poÏadovat protihodnoty. Obûtují se a vûﬁí, Ïe
jim ostatní nûco dluÏí a jednou to také splatí. To se
normálnû nestává. Îeny musí pochopit, Ïe buìto
chtûjí nûkomu udûlat laskavost, nûco mu dát, aniÏ by
doufaly v odmûnu, anebo nûco dûlají proto, Ïe oãekávají vdûk, uznání ãi protihodnotu. To v‰ak musí
b˘t pﬁedem jasnû ﬁeãeno. Pak má ten druh˘ právo
i moÏnost odmítnout a kaÏd˘ ví, na ãem je.
Nejvût‰í úskalí, jaké Ïeny musí pﬁekonat, je skuteãnost, Ïe chtûjí b˘t milovány za kaÏdou cenu. KvÛli tomu se vzdávají sebeurãení, nezávislosti a moci.
Místo aby nalezly samy sebe, stále víc se od sebe
vzdalují. Pokud jim nûkdo dá najevo, Ïe je má rád,
ãasto tomu nevûﬁí. Neoãekávají totiÏ doopravdy, Ïe
by je nûkdo respektoval, a tak tomu bude, dokud se
budou Ïeny orientovat víc na my‰lení ostatních neÏ
na vlastní pﬁání a nápady.
Pokud chcete s tímto my‰lením skoncovat, za ãnûte okamÏitû. Oznaãte si tﬁi dÛvody, proã máte
ráda sama sebe. Jmenujte jen takové dÛvody, ze kte r˘ch máte uÏitek!
Îeny, jeÏ Ïijí v souladu se sebou, na‰ly rovnováhu
mezi sv˘mi nároky a poÏadavky okolí. Experimentují, nebojí se rizika. Vûdí, Ïe riziko znamená buì
zvítûzit, nebo prohrát. A ony chtûjí vyhrát. Soustﬁedí se na svou cestu, aniÏ by byly hypnotizovány úvahami o tom, co si o nich myslí ostatní. DÛleÏité je,
Ïe vûﬁí ve vlastní schopnosti, svou kompetenci a cí8
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levûdomou píli. V dÛsledku toho se nestanou bezohledn˘mi mrchami, ale odváÏn˘mi a nezávislej‰ími
bytostmi s vût‰í radostí ze Ïivota. Îeny, které se rozhodly nûãeho odváÏit, nemají strach z poráÏky. Vûdí,
Ïe fotbalové muÏstvo, jeÏ vyhrálo v pomûru tﬁi dva,
také dostalo dva góly. Nenechají si jedním odmítnutím nebo pﬁehmatem vzít vítr z plachet. ¤ekne-li nûkdo ne, neberou to osobnû.
Netrapte se pﬁedstavou, Ïe proti vám nûkdo nûco
má. Nelamte si hlavu tím, co s vámi není v poﬁádku,
myslete kreativnû a hledejte ﬁe‰ení.
BohuÏel, tento krok k nezávislosti se podaﬁí jen
málokter˘m Ïenám. Vût‰ina jich zÛstává vûzet ve star˘ch schématech. Zﬁejmû chtûjí b˘t radûji hodné holãiãky neÏ se radovat ze Ïivota. Odkud pramení tohle zﬁíkání se v˘letÛ do zakázaného prostoru? Proã je
pro Ïeny tak tûÏké udûlat nûco domnûle ‰patného?
âím to, Ïe pociÈují jako ‰patné vûci, jeÏ jsou pro
spoustu muÏÛ zcela normální?
Neustále nás pronásleduje strach z potrestání svévole, z malého poru‰ení pravidel. Co si o nás ostatní pomyslí? Jak se zachovají? Budou mít neposlu‰nou holãiãku je‰tû rádi?
Poslu‰nost svazuje Ïeny na rukou i na nohou. Mlãky se zﬁíkají mnohého, co dûlá ãlovûku dobﬁe. Jen
málokdy dosáhnou toho, co si opravdu pﬁejí. Základní kameny tohoto odﬁíkání byly poloÏeny v daleké minulosti. UÏ zpÛsob, jak˘m jsou dûti kojeny,
má vliv na jejich pozdûj‰í chování, a dûvãátka a chlapci jsou kojeni dost odli‰nû. Jak se ze zárodkÛ stávají
dûvãátka a chlapci, se dá tûÏko zrekonstruovat. Ale
jenom v téhle souvislosti je zﬁejmé, jak vzniká Ïenská pﬁizpÛsobivost a jak je moÏné, Ïe se Ïen tak pevnû drÏí.
V posledních patnácti letech byly pojmenovány
a propracovány dva psychologické modely, které vysvûtlují, jak toto sebeomezování, urãitá kastrace vlast9
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ní osoby, vzniká a jak se udrÏuje. Ukazují, jak se Ïeny
dostávají do sv˘ch zabûhan˘ch a zdánlivû nezvratn˘ch Ïivotních situací a proã je tak tûÏké se z onûch
autodestruktivních systémÛ vymanit.
Nauãená bezmoc je ústﬁední koncepce chápání
Ïensk˘ch Ïivotních konfliktÛ. Mnoho kaÏdodenních
problémÛ lze popsat jako bezmoc. Îeny se chovají
bezmocnû, kdyÏ píchly pneumatiku a mají za to, Ïe
ji nedokáÏou vymûnit. Také ty, které jejich násilniãtí muÏi bijí a ony si je netroufají opustit, se chovají
bezmocnû. Martin Seligman, jeden z otcÛ koncepce nauãené bezmoci, tvrdí, Ïe i dramatické du‰evní
újmy jako deprese nebo stavy úzkosti se dají vysvûtlit jako reakce bezmoci. MnoÏství rÛzn˘ch zku‰eností mÛÏe vést k závûru: „NedokáÏu si sama pomoci!“ Odtud pramení strachy a deprese. Lidé
reagují bezmocnû, jen kdyÏ se domnívají, Ïe urãitou záleÏitost nebo Ïivotní situaci nedokáÏou zvládnout. Pﬁitom tu není rozhodující skuteãnost, n˘brÏ
vlastní odhad, kter˘ se zakládá na pﬁesvûdãení, Ïe
ãlovûk sám nemá Ïádn˘ vliv na pozitivní vyﬁe‰ení urãitého problému. DÛsledek: lidé se stávají neschopn˘mi jednat.
Bezmoc je nauãené pﬁesvûdãení, nikdy není neodvratná.
Koncepce splnûného oãekávání (self-fulfilling prophecy)* ﬁíká: Událost se stane proto, Ïe byla oãekávána. Pﬁesná definice by musela znít:
KdyÏ vÛãi událostem, které mají nastat, vyvinu ur ãité oãekávání, zvût‰í se pravdûpodobnost, Ïe se na
konkrétní budoucí situaci pﬁipravím ve smyslu to hoto oãekávání.

* Do moderní sociologie tento pojem zavedl Robert K. Merton,
uÏ r. 1885 jej mÛÏeme najít u Ebbinghause.
10
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Tento proces probíhá z velké ãásti podvûdomû:
mám strach ze zkou‰ky. Uãím se tedy v rozãilení
a nekoncepãnû. Vzniká vnitﬁní obraz nesprávn˘ch
odpovûdí nebo prázdné hlavy. Zvût‰uje se pravdûpodobnost, Ïe propadnu. DÛsledkem je je‰tû vût‰í
tréma.
Naproti tomu: vûﬁím, Ïe to dokáÏu (oãekávání
úspûchu). Uãím se cílenû. Soustﬁeìuji se, v‰echny
moje smysly jsou otevﬁené. V my‰lenkách jsem zcela u vûci. Cítím se klidnû a sebejistû. Vzniká vnitﬁní obraz úspû‰n˘ch odpovûdí. Stoupá pravdûpodobnost, Ïe obstojím. DÛsledkem je dal‰í oãekávání
úspûchu.
Systémy „nauãená bezmoc“ a „splnûné oãekávání“ se navzájem prolínají a doplÀují. Îena, která
vûﬁí, Ïe je technick˘ antitalent, toto poselství moÏná pﬁijala uÏ v dûtství. Pﬁedem si ﬁíká, Ïe nedokáÏe
napﬁ. ve svém voze vymûnit svíãky. Pﬁesto podnikne poloviãat˘ pokus s nevhodn˘m náﬁadím a nedostateãn˘mi znalostmi. Pﬁiskﬁípne si prst, kdyÏ nemÛÏe povolit ‰roub, uÏ neví, které kabely kam patﬁí,
nûco ulomí a promptnû si dokáÏe podvûdomé oãekávání bezmoci. PﬁestoÏe podle svého názoru podnikla váÏnû mínûn˘ pokus, problém nevyﬁe‰ila. Tento naprogramovan˘ neúspûch zev‰eobecní a nadále
bude je‰tû silnûji pochybovat o své schopnosti vÛbec kdy získat kontrolu nad technikou. Téma je pro
ni vnitﬁnû s koneãnou platností vyﬁízené. Pro budoucnost platí: potﬁebuje pomoc. Její neschopnost,
kterou si sama vytvoﬁila, je zpeãetûna.
Îena, jeÏ není bezmocná, s jin˘m oãekáváním, si
svíãky vymûní. I ona se skﬁípne. Je v‰ak pﬁesvûdãená, Ïe jde o drobnou, bezv˘znamnou ne‰ikovnost.
Pátrá po pﬁíãinách a zjistí, Ïe mûla mastné prsty
a ‰patné náﬁadí. Pﬁí‰tû si na to dá pozor. Podnikne
nov˘ pokus a z malé nehody nebude vyvozovat
Ïádné pochybnosti o vlastních schopnostech.
11
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Bezmoc se projevuje v nejrÛznûj‰ích situacích
v‰edního dne. Bezmocné Ïeny pochybují o své schopnosti úspû‰nû jednat. Málokdy dovedou do konce cestu k cílÛm, jeÏ si opatrnû vytyãily. ZÛstá-vají o hodnû pozadu za sv˘mi moÏnostmi, uÏ pﬁi drobn˘ch
poãáteãních tûÏkostech se vzdávají. Ten-to nedostatek v˘drÏe se nemusí nutnû vztahovat na v‰echny oblasti Ïivota. ¤emeslnice, která se dovede suverénnû
prosadit pﬁi styku se zákazníky, se tﬁeba vÛbec nedokáÏe prosadit pﬁi styku se svou matkou. Uãitelka,
jeÏ si hravû poradí s hordou nezvladateln˘ch ÏákÛ,
propadne panice, kdyÏ má jet sama nûkam na ‰kolení. Lidé mohou b˘t v jedné oblasti kompetentní a silní a v jiné bezmocní a ustra‰ení. AÈ to zní sebeneuvûﬁitelnûji, pozitivní zku‰enosti úspûchu a píle nelze jen tak beze v‰eho pﬁenést do jiné oblasti, neboÈ
bariéra, která nám brání povaÏovat ná‰ v˘kon za skuteãnû vlastní zásluhu, je pﬁíli‰ vysoká. Na úspûch se
radûji díváme jako na náhodu. Tato blokující pﬁesvûdãení vznikají na základû ran˘ch zku‰eností s uãením a staví se do cesty moÏn˘m zmûnám. Lidi nebrzdí
skuteãnost, ale vlastní vnitﬁní vysvûtlující vzorce. Ten,
kdo je dopﬁedu pﬁesvûdãen, Ïe nemÛÏe vyﬁe‰it poãetní úlohu, protoÏe v jeho rodinû jsou v‰ichni matematicky netalentovaní, si vybudoval stabilní vnitﬁní blokádu. Jin˘ naproti tomu vûﬁí, Ïe onen poãetní
úkol je sice tûÏk˘, takÏe ho ﬁe‰ení bude stát hodnû námahy a pﬁem˘‰lení, ale Ïe se to dá zvládnout. ¤e‰it
sloÏité poãetní úlohy je pﬁece pracné pro kaÏdého.
Kdo to ví, povaÏuje takovou úlohu za v˘zvu. Je si vûdom, Ïe se tûÏkosti vztahují na urãitou situaci nebo
skuteãnost, neúspû‰né pokusy proto nejsou nutnû
vlastním selháním, n˘brÏ mají pﬁíãinu v promûnn˘ch
veliãinách. Dají se pﬁekonat, kdyÏ je ãlovûk odpoãat˘, má lep‰í den, dÛkladnûji se pﬁipravil nebo má
k dispozici vhodnûj‰í materiál. Pokud nûkdo hledá
chyby stále v sobû a vûﬁí, Ïe pﬁedpoklady jsou ne12
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mûnné, pak je v pozadí této blokády pravdûpodobnû nauãená bezmoc.
Mnoho Ïen na základû sv˘ch zku‰eností vûﬁí, Ïe
jsou neschopné nûco dokázat vlastními silami. UÏ
se nespoléhají samy na sebe. Doufají v pomoc ostatních nebo v ‰Èastn˘ osud. Vzdaly se víry ve svou
sílu a Ïivotaschopnost a získaná schémata závislosti
jim ponechávají jedinou moÏnost – pﬁizpÛsobovat
se pﬁáním ostatních na úkor vlastní bezstarostnosti a chuti do Ïivota. V zamûstnání kompetentní,
ale neschopné Ïeny ãekají, aÏ budou objeveny. Pohádkov˘ princ v zamûstnání se jmenuje pﬁátelsk˘
ochránce. âekají na nûj mnohé Ïeny, které mají pocit, Ïe se ocitly ve slepé uliãce. Místo aby jednaly,
radûji skr˘vají své schopnosti a profesionální ambice. Jsou v‰ak uraÏené a zklamané, kdyÏ je nadﬁízení nepov˘‰í. Smysluplná reakce by byla o podporu bojovat.
Bezmocné Ïeny nedÛvûﬁují sv˘m znalostem
a schopnostem. Obávají se, Ïe jejich úspûchy závisí
na ‰tûstí a náhodû. NepociÈují samy sebe jako pÛvodce dobr˘ch v˘konÛ, nedopﬁávají si radost ze
sv˘ch úspûchÛ. U sebe hledají dÛvody, jen kdyÏ se
nûco nepodaﬁí.
To v‰echno má dopad na motivaci a aktivitu. Bezmocné Ïeny trpí vnitﬁní nechutí, neustálou únavou,
„syndromem vyhoﬁení“, nespavostí nebo bezcílnou aktivitou. Jsou zarytû pﬁesvûdãeny, Ïe nemohou nic zmûnit, nemohou samostatnû dosáhnout
sv˘ch cílÛ. Obávají se, Ïe se samy nevypoﬁádají se
sv˘m Ïivotem. Ale jenom málokteré z nich by se
popsaly jako bezmocné. Vûﬁí sice, Ïe jsou vydány
napospas Ïivotním protivenstvím, ov‰em pojem
bezmocn˘ pouÏívají pouze v extrémních situacích
a spí‰ v souvislosti s jin˘mi lidmi, tﬁeba kdyÏ blízcí pﬁíbuzní nebo pﬁátelé potﬁebují v urãité situaci
podporu.
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Jen málokteré „bezmocné“ Ïeny se cítí schopné
samy ﬁídit svÛj Ïivot, správnû se rozhodovat a zajistit svou existenci. Toto sebepodceÀování nezÛstává
bez následkÛ. Kdo oãekává, Ïe to sám nikam nedotáhne, je odkázan˘ na druhé. Îeny proto vûﬁí, Ïe
musí ve‰kerou svou energii nasmûrovat tak, aby si
nûkoho udrÏely. PovaÏují to za investici do své budoucnosti. Místo aby se snaÏily investovat své síly do
sebeorganizace, sebeprosazení a vlastní stability, uzavírají podezﬁelé kompromisy.
Znázorním tady, proã se hodné holãiãky daleko
nedostanou, a popí‰u cesty, které Ïenám umoÏní pﬁejít od rezignované poslu‰nosti k veselému a bezstarostnému odporu; jak mohou Ïeny odstranit rozpor
mezi cílevûdom˘m jednáním k vlastnímu uÏitku
a pﬁimûﬁen˘m chováním k druh˘m.
Ozﬁejmuji situaci moderní Ïeny v jejím konfliktu
mezi závislostí a sebeurãením. Îeny mohou udrÏet
svÛj Ïivot v rovnováze a prosazovat svá práva s dobr˘m svûdomím. Mohou b˘t silné, aniÏ by ohroÏovaly svoje vztahy a pﬁátelství.
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