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TEST PRO ČTENÁŘE
Vážená paní, vážený pane,
napadají vás pøi jednání s lidmi, na kterých vám záleží, nìkteré z následu-
jících vìt?

� Radìji vyhovím, tolik se zase nestane.
� Ustoupím, protože všechno je lepší než poslouchat stálý køik.
� Já už tomu vlastnì ani nerozumím. Možná má pravdu a mýlím se já.
� Moudøejší ustoupí.
� Nìkdy si pøipadám jako pingpongový míèek. Lítám mezi dvìma…
� Já bych snad snìdl(a) i maggi v kostkách, jen abych se zavdìèil(a).
� Nechám si všechno líbit…, ale jak a kdy to skonèí.
� Pro klid v rodinì to udìlat musím, i když nechci.
� Jsou chvíle, kdy si pøestávám vážit sám(a) sebe.
� Nìkdy si pøipadám, že nìco není normální…, nejspíše to nìco jsem já.
� Být tak menší a nejmenší na celém svìtì.
� Na svùj charakter, lidskou hodnotu a pøitažlivost bych nevsadil(a) ani

pìtník.
� Co mohu dìlat? Podøídit se prostì musím!

Pokud ano, pak vìzte, že pro vás byla napsána tato kniha. Vychází ze
zkušeností stovek vám podobných lidí a naznaèuje, že ledacos lze zmìnit
k lepšímu.
Asertivita nabízí specifický pøístup k životu. Vede k umìní využívat

vlastní možnosti a k omezení dùsledkù rùzných manipulací z okolí. Jaké
jsou zmínìnémožnosti, jež máme „z titulu lidské existence“ bez ohledu na
to, zda asertivní jsme nebo ne?

� Trvat na svých právech.
� Prosadit se, být úspìšný.
� Mít své city a projevovat je.
� Chybovat a nést za chyby zodpovìdnost.
� Využívat všech možností, které pøinášejí zákony.
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� Svobodnì projevovat své názory s vìdomím dopadu, jaký tento projev
mùže mít.

� Být v bezpeèí.
� Být šťastný nebo alespoò spokojený.
� Onemocnìt a mít chorobì odpovídající péèi.
� Být pøijímán s úctou.
� Být smutný nebo veselý.
� Respektovat práva druhých lidí.
� Mít èas na odpovìï.
� Jednat asertivnì, ale i neasertivnì.
� Øíci STOP (dost, to staèí).
� Prožívat svoji sexualitu.
� Být v centru pozornosti.
� Nenechat se fyzicky nebo psychicky týrat.
� Neudøít se, ne-li pøímo k smrti tak alespoò k vážným onemocnìním.
� Sportovat nebo naopak nesportovat pro radost a dle vlastní chuti. Ne

proto, že tak nebo onak èiní všichni.

Další možnosti dle vaší úvahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Výše uvedené možnosti (podle Civil, 2007) nejsou asertivní práva. Ta bu-
dou probrána jinde. Jde o urèité cíle, k jejichž dosažení smìøujeme, obvykle
právì prostøednictvím chování s pøímìsí asertivity.
Výètu cílù lze použít i jako orientaèního testu, nejlépe ke srovnání „pøed“

a „po“ pøeètení této knihy nebo absolvování kurzu asertivity. Porovnáme
poèet položek, s nimiž souhlasíme. Èím více souhlasù, tím více tøeba ne
zcela uvìdomované asertivity.
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MÍSTO ÚVODU

PROČ SE KNIHY PÍŠÍ!
Èasto proto, aby si autoøi odreagovali svá traumata.
Muž z dvojice autorù této knihy dodnes nostalgicky vzpomíná, jak jako

mladý psycholog absolvoval vìdeckou sexuologickou konferenci vìno-
vanou ženskému pohlavnímu vyvrcholení – orgasmu. Referáty byly za-
svìcené a diskuse živá. Leè mezi vystupujícími byli pouze muži. Ženy
naslouchaly, nìkteré si pøièinlivì èinily poznámky. Jedna kolegynì rádoby
nenápadnì, ale o to zarputileji pletla. Její jehlice se míhaly s kadencí pali-
èek rockového bubeníka zhruba v místech, kde má sedící èlovìk orgány,
jež mají k tématu oné konference blízko. Diskuse nabývala na obrátkách.
Doktor X se pustil do doktora Y. Mužská logika, ironie, postøeh a brilantní
úsudek zase jednou slavily úspìch ve službách boje o post alfa-samce
shromáždìní. Stav byl patový. Pánové v diskusi takøíkajíc chytili slinu,
dámy se uculovaly a mlèely. Posléze, to již slunko stálo vysoko na obloze,
jedna z pøítomných pravila: „Obávám se, že víc, než vím, se stejnì o svém
orgasmu nedozvím. Navrhuji proto, abychom šli všichni na obìd.“ Shro-
máždìní lehce zašumìlo, zvedlo se a jako „jeden muž“ se zjevnou úlevou
odešlo do jídelny.
Kdo se tenkrát více prosadil? Tìžko øíci, zda pánové zaštítìní písmeny

titulù pøed jménem a za jménem nebo ona realistická dáma, která iritující
natøásání kohoutího peøí pøevedla k aktivitám konejšícím žaludek i jiné or-
gány? Toť otázka, o níž se chceme podìlit se ètenáøi i se ètenáøkami.
Ženská polovina autorského týmu si do sfér inspirujících traumat zaøadila

jiný zážitek. Pøíbìh se odehrál v ryze ženské pracovní skupinì a „posti-
ženou“ byla pøítelkynì autorky. Tato dáma, zavalena úkoly a vcelku objek-
tivním stresem, nìkterý ze svých úkolù pøíliš nezvládla. Komise (tvoøena
ženami), která hodnotila výsledky jejího snažení, byla nespokojena. A pro-
tože kromì skuteèné chyby sehrály roli i napjaté a rivalitní vztahy mezi
zúèastnìnými ženami, pøipomínalo jednání tak trochu kostnický koncil.
Není divu, že v oku kárané ženy se zaleskla i slza. Též se velmi a hluboce
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za svou chybu omlouvala. Za nìjaký èas se autorka setkala s jednou
úèastnicí onoho koncilu. Ta pravila: „Víš, nám ani tak nevadila ta konkrétní
chyba paní X, ale nejvíce nás rozèílilo to, že málo a jen krátce plakala. Co
ona si o sobì vùbec myslí?“

JAK SE TYTO PŘÍBĚHY RÝMUJÍ? CO MAJÍ
SPOLEČNÉHO S ASERTIVITOU?
� Znalec asertivity jedná podle svého, a to bez ohledu na pøedivo mezilid-

ských her, jež lidé kolem nìho rozvíjejí.
� Znalec asertivity formuluje jasnì a jednoznaènì své stanovisko a ne-

klesne na úroveò napovídání chytrému. Netrápí se tím, že ostatní lidé
od nìj oèekávají nìco jiného.

� Znalec asertivity pokud možno nepláèe, byť by to možná usnadnilo ko-
munikaci s lidmi v jeho okolí.

� Znalec asertivity ví, že chyba je jen chyba. Kdo nic nedìlá, nic nepokazí.
Kdo nic nepokazí, bývá pochválen. Než být chválen takto, to radìji vù-
bec. „Chybami se èlovìk uèí a tìmi starými za nové chyby ruèí,“ praví
Voskovec a Werich. Samozøejmì neseme za své èiny zodpovìdnost.

� Znalec èi znalkynì asertivity si vítìznì nemnou ruce nebo naopak ne-
trhají si roucho na znamení smutku, uvìdomí-li si, že pøedchozí vìty
zaèínají mužským rodem. Je si natolik jistý(á) sám/sama sebou, že se
cítí povznesen(a) nad tendenci jazyka preferovat spíše mužské tvary.
O muži znalém své vìci se rozhodnì neøekne, že je znalkynì. Leè „mi-
lostivá je znalec…“ možno použít bez obav. Vyrovnaný a sebedùvìrou
obdaøený èlovìk má jiné starosti a pøedevším má kotvy umožòující mu
obstát ve svìtì kolem nìj.

� Znalci a znalkynì asertivity necítí potøebu psát traktáty o tom, jak si jsou
muž a žena vlastnì podobní. Dùkazem toho jsou jak údernice jeøábnice
a traktoristky prvních pìtiletek, tak pánové peèující s láskou o dìti. Po-
tažmo patøí do prùkazného materiálu i dámy. Ty, kterým k sexuálnímu
štìstí staèí pouhý vibrátor, aniž si s ním musí pøedtím nebo potom po-
vídat.
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� Znalci a znalkynì asertivity se naopak tìší z rozdílù, neboť spolu s Kar-
lem Èapkem zastávají názor: „Každý rozdíl je hoden lásky, protože roz-
množuje život…“

Co dodat? Když už rozmnožíme literaturu o asertivitì, hodláme tak uèinit
z genderového hlediska. Èerpáme ze zkušeností pøi vedení jak výhradnì
mužských, tak, a to pøedevším, výhradnì ženských skupin zamìøených
na výcvik komunikace asertivního typu. Oba autoøi se shodují, že pro
nácvik asertivity a zøejmì nejen pro nìj je optimální skupina smíšená, tedy
tvoøená muži i ženami.
Knihu, kterou ètete, napsali dva autoøi – muž a žena. Na konci jednotli-

vých kapitol svùj autorský tandem zrušili a dovolili si komentáø ryze osobní –
muži asertivníma oèima ženy a naopak ženy asertivním pohledemmuže.
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LETEM GENDER
(NEJEN ASERTIVNÍM) SVĚTEM

Co mívají chlapeèci rádi?
Køoví a šneky,

žáby a øeky.
To mívají chlapeèci rádi.

Co mívají holèièky rády?
Kvítka a dorty,
krajky a porty.

To mívají holèièky rády.

Gender lze volnì pøeložit jako pohlaví.1 Genderová specifika a jejich sou-
vislosti patøí mezi velká témata srovnávací psychologie a sociologie. Zá-
padním svìtem, proklamujícím rovnoprávnost, obchází strašidlo nerov-
nosti. Upøednostòováním jednoho pohlaví pøed druhým si lze vykoledovat
temperamentní demonstrace nebo vzrušené interpelace v (ne ovšem èes-
kém) parlamentu. Pøesto i americké prameny hovoøí o tom, že prùmìrná
mzda žen dosahuje v porovnání s muži 70–80 % prùmìrného mužského
platu. Zdùvodnìní kolísá podle toho, na které stranì pomyslné genderové
barikády autor(ka) stojí. Lze se doèíst o patriarchální spoleènosti, jež pre-
feruje muže, aby neohrozila samu sebe, o sexuální diskriminaci, o homoe-
rotických preferencích. À propos, poslední termín je psychoanalytické
oznaèení pøátelství mezi lidmi stejného pohlaví, kamarádství, kolegiality,
vzájemného pochopení. Maximálnì zde jde o ušlechtile sublimované ero-
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1 „Gender – pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým rozdílùm)
mezi muži a ženami, které jsou kulturnì a sociálnì podmínìné, konstruované, tedymohou
se v èase mìnit a rùzní se jak v rámci jedné kultury, tak mezi kulturami. Jsou pøedmìtem
socializace. Závažnost tìchto rozdílù tedy není pøirozeným, nemìnným stavem, ale
doèasným stupnìm vývoje sociálních vztahù mezi muži a ženami.“ (Internetový server
Gender On-Line.cz)



tické impulzy, ne o homosexualitu… Mluví se ovšem i o porušování lid-
ských práv, o nespravedlnosti, pøedsudcích, falokracii.
Muž se chtì nechtì musí smíøit s tím, že sfér, v nichž je nenahraditelný,

ubývá. Sám pojem mužnost prošel bìhem staletí znaèným vývojem. Kde
je konec odvážného Leandra, noc co noc plavajícího pøes Helespont, aby
mohl v náruèí stisknout milovanou Hero. Menelaos léta bojoval a nebál se
pražádných obìtí, aby získal zpìt svou ženu Helenu. Trubadúr ovšem
pozdìji již jen psal sonety a láskou hynul ve verších. Bylo to mužné? Tìž-
ko øíci, ale jeho básnì se dobøe poslouchají i po osmi stoletích.
Po tisíciletí považoval muž za svou povinnost materiálnì zabezpeèit

svou rodinu. Ještì ve dvacátém století vyšla pøíruèka rodinného života,
v níž èteme: „Muž veškerý poøádek v rodinì øídí, jeho rozkazùm se všichni
domácí podrobují. Je první autoritou, vynikající nad ostatní i silou tìlesnou
i duševní…“ Ledacos z toho alespoò podvìdomì pøetrvalo.
Ankety popisující ideálního partnera ústy mladých žen požadují, aby byl

urostlý, energický, zdravì sebevìdomý, v dobré duševní i fyzické kondici.
Pracovitý, úspìšný, a abychom nezapomnìli na trubadúry, žádány jsou
kulturní zájmy a nìžnost. Ženský idol v podání mladých mužù nejspíše
naznaèuje jistý rozštìp pánského snìní. „Jekyll i Hyde“ v osobnosti muže
si pøejí ženu jemnou, obdivující, podøizující se, leè takovou, která si poradí
v každé situaci, kterou mladík nebude chtít øešit.
Jisté je, že takzvané ženy do nepohody, o nichž mladíci sní, mívají

v partnerských vztazích až pøekvapivé problémy. Nesetkali jsme se s pøí-
padem, kdy muž bezostyšnì parazitoval na „jemné, nìžné, zranitelné“
a ne-li pøímo líné, tak alespoò snadno unavitelné ženì. U žen, jež takøíkajíc
zvládnou vše, je riziko zmínìného parazitování nezanedbatelné. Nebývá
ani výjimkou, že od ženy do nepohody odchází muž právì ke ztìlesnìní
køehkosti a zranitelnosti. Jak se mu pak, zvyklému na péèi a ochranu vše-
zvládající ženy, bude s novou partnerkou žít, je otázka pøesahující hranice
asertivity.
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ROZDÍLY MEZI MUŽEM A ŽENOU

Nápadné mezipohlavní rozdíly jsou patrny již v dìtské høe. V klasických
pokusech si dìti pøedškolního vìku hrály s kostkami, rùznými kužely a válci.
Navíc mìly k dispozici figurky osob i zvíøat. Chlapci se obvykle pøi stav-
bách rozmáchli navenek. Vìnovali se budování silnic, letišť, pevností
a pozorovatelen, valù. Osoby a zvíøata hrály spíše druhoøadou roli doplòku
toho, co bylo vytvoøeno. Èasto vznikaly „katastrofické“ scény – boje, pády,
srážky, zásahy pøi požárech a pøi rùzných nepøedvídatelných tragédiích.
Dìvèata se stejným materiálem inscenovala daleko klidnìjší situace. Ob-
vykle nejdøíve vytvoøila interiér, v nìmž by figurkám mohlo být dobøe. Pak
jej ohradila zdmi z kostek a èasto doplnila zdobenými vchody a okny. Ne-
zapomínala na stylizovaný nábytek a vybavení místnosti (na to chlapci ne-
mysleli takøka vùbec).
Hra s danou sadou pomùcek byla u stejných zkoumaných osob zopako-

vána s odstupem dvaceti let, tedy v dobì, kdy „dítka“ byla již dospìlá. Její
charakter vèetnì genderových rozdílù se pøíliš nezmìnil.

K tomu mùžeme dodat i vlastní zkušenost. Žena z naší autorské dvojice sledovala ne-

jednou pøi høe s populární stavebnicí Lego své dva syny. Rozdílù mezi pohlavími si nešlo

nepovšimnout, když se do hry zapojila stejnì stará dívenka, sestøenice onìch chlapcù.

Zatímco chlapci ihned zaèali cosi stavìt, dívka nejprve peèlivì uklidila koberec v pokoji

a celý prostor, do nìhož mìla být stavba situována. Okolní chaos jiných hraèek ji rušil, za-

tímco chlapce by ani ve snu nenapadlo zdržovat se takovou zbyteèností, jako je uklízení.

Spoleènými silami postavili monstrum pøedstavující vesmírnou stanici. Rozdíl nastal

i v dalším pokraèování hry. Chlapce zajímala akce, situace, kdymohli používat stroje, využít

co nejvíce techniku. Dìvèe zatím snilo a vymýšlelo pøíbìh – samozøejmì o lidech, kteøí na

vesmírné stanici pracují.

A ještì jeden pøíklad do tøetice. Kdysi jsme mìli možnost sledovat spontánní hru s kost-

kami. Hrála si s nimi inženýrka pùsobící v podniku, který stavìl dálnice. Ze sady kostek vy-

budovala útulný pokojík.
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Je-li øeè o rozdílech, citujme též výrok bývalé britské premiérky M. Thatche-
rové: „Když chcete mít v politice nìco øeèeno, muž to zvládne skvìle. Když
chcete mít v politice nìco udìláno, dejte to za úkol ženì.“
Rovnoprávnost pøi respektu ke všem rozdílùm prosazuje pøístup fema-

listický, odmítající mužská konzervativní i ženská feministická klišé. Fe-
malisté s úsmìvem vyslechnou, že muži jsou v prùmìru o 10 % vyšší,
o 20 % tìžší a o 30 % silnìjší než ženy.
Alfa-samce potìší, že mužský mozek je o 15% tìžší. Leè ouha. Mužský

mozek èasem ztrácí na objemu rychleji nežmozek ženský. Ten lépe a rov-
nomìrnìji hospodaøí s energií, a je tudíž lépe vyživován. Ženy se také
lépe vyrovnávají se stresem, který, pokud pùsobí dlouhodobì, mužský
mozek pøímo drtí. Co mužùm zbývá? Stìží jim dodá patøièného sebevìdo-
mí zjištìní o maratonském bìhu, kde se rekord žen posunul za posledních
35 let na sklonku století o 32% a rekordmužù o 42%. Zpráva ještì ke vše-
mu neuvádí, o co se zvýšil poèet žen bìhajících maraton.
Nejen bìháním živ je èlovìk. V oblastech zamìøených na vyšší nervo-

vou èinnost, napø. v centru øeèi, jsou u žen hustší sítì nervových bunìk.
Mozkové signály a reakce dnes lze sledovat pomocí tomografie, pøesnìji
pozitronové emisní tomografie. Pøi soustøedìné èinnosti muže je zapojena
menší èást mozku než pøi soustøedìné èinnosti ženy. U žen prý vzniká za
této situace pøímo mozaika aktivity. Muž se pak diví „ženským nápadùm“.
Ženy zaèínají mluvit døíve než muži, ètou v prùmìru rychleji. Ženy též
ménì èasto trpí tzv. parciálními poruchami intelektu – povìstnými „dys“
(dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), tj. neschopností èi èásteènou neschop-
ností nauèit se psát, èíst, poèítat pøi prùmìrném èi dokonce nadprùmìrném
intelektu.
S taktem sobì vlastním femalisté prohlašují, že ženy i muži jsou pøede-

vším lidé. Když ovšemdva lidé rozlièného pohlaví dìlají totéž, není to totéž.
Je pravda, že ženy jsou dokonalejší ve sféøe propojování pojmù.Mohutný

svazek nervových vláken, výraznìjší než u mužù, spojuje obì hemisféry.
Ženy pak snadnìji kombinují emoce z pravé hemisféry s logickým myšle-
ním z hemisféry levé. To svým zpùsobem zlepšuje pøedpoklady jak pro
výøeènost, tak i pro pamìť.
Evidentní rozdíly jsou i v dìtství, a to nejen ve høe. Již u dítek platí, že

slabší pohlaví mluví a slyší v jazyce vazeb a intimity, muži zase v jazyce
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postavení a nezávislosti. Kluk bez problémù pøikazuje: „Pojï sem, dej mi
to!“ Dívka se spíše, byť øeènicky zeptá: „Mohla bys mi to pùjèit?“ Ve høe
chlapeckých skupin jsou vítìzové a poražení. Je zde hierarchie s osobou
vùdce. V dívèích skupinách je více (tøebas pøedstírané intimity) a podstat-
nou roli pro jednotlivou dívku hraje její nejlepší kamarádka. Mezi dìvèaty
nejsou podmínky pro velení, spíše pro zvažování, rozebírání návrhù. Dív-
kám záleží na tom, aby je mìly jiné dívky rády. Hoši o totéž usilují u svých
vrstevníkù ménì.
Zatímco kluci mezi sebou hovoøí spíše vìcnì a vìtšinou jim nevadí,

jsou-li slyšeni, dívèí svìt bývá více opøeden intimitou a tajemstvími, která
si dìvèata dùvìrnì špitají, jen aby je nìkdo neslyšel.
V námi vedených skupinách žákù osmých a devátých tøíd jsme si pøi po-

zorování mezilidských vztahù povšimli dalších výrazných genderových
rozdílù. Pøi malování obrázkù (zcela volná fantazie inspirovaná u všech
stejnou hudbou) se obrázky dìvèat a chlapcù na první pohled lišily. Na
malbách vytvoøených dìvèaty pøevažovaly teplé barvy a drobnìjší, jem-
nìjší, obèas konkrétní motivy (kytka, srdce). Chlapecké obrázky vyjadøo-
valy mužský svìt. Malby byly abstraktní, samé velké plochy a geometrické
tvary. Chlapci používali èastìji studené barvy.
Ženy charakterizuje cit a intuice. S mateøskými city je to ponìkud složi-

tìjší. Prakticky nelze prokázat, že by ženy byly pro péèi o dìti vybaveny
(pomineme-li schopnost kojit) lépe než muži. Existuje sice zaznamenatelná
hormonální reakce po porodu, leè chlapci v roli „náhradních rodièù“ peèu-
jících o mladší sourozence projevují obdobnou empatii a zodpovìdnost
jako dívky. Fakt je, že novorozené holèièky reagují na pláè jiného nemluv-
nìte èastìji než chlapci a dívèí batolata v podobné situaci utìšují vrstevníky
èastìji než hoši. Jisté ovšem je, že každá dívenka, dejme tomu již v dobì
kolem nástupu do (mateøské) školy, ví, že je na pohled jiná než chlapci
a že jednou bude také mámou. To obnáší peèovat o dìti. Peèovat o dìti,
to znamená pomáhat, vciťovat se, chovat se mateøsky. Dívka tedy pod-
vìdomì hledá modely tohoto typu. U mužù – ach ty pohádky – jsou pøed-
kládané modely jiné, daleko drsnìjší. Ostatnì mladí muži ve srovnání se
svými vrstevnicemi výraznì èastìji umírají pøi rùzných nehodách spoje-
ných s nezvládnutým rizikem èi urèitými, byť tøeba transformovanými for-
mami agresivity.
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Pro muže je typický sklon k abstraktnímu uvažování. Mužský rukopis
bývá ménì èitelný než ženský. Ženy jsou èastìji nemocné než muži, ale
dožívají se vyššího vìku. Na zahrádce ženy pìstují pro radost èastìji kvì-
tiny a zeleninu, muži ovocné stromy. Nespokojený muž má sklon druhé
pouèovat, žena spíše takzvanì „brblá“ nebo se uzavøe do sebe. Ženy pláèí
èastìji než muži. Za slzy se nestydí, muži se spíše za slzy stydí. Když se
muži rozhodnou skonèit s kouøením, naplní toto rozhodnutí pravdìpodob-
nìji než ženy. Žena chová dítì spíše na levé ruce, muž na pravé. Pøi po-
hledu do vlastního šatníku ženu napadá: „Nemám co na sebe…“ Muž si
pøi stejném pohledu pomyslí: „To je hadrù…“ Sexistickou pravdu má
v bonmotu i M. Horníèek tvrdící: „Žena, která uvidí na muži šaty z krásné
látky, odmyslí si od šatù muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženì, od-
myslí si tu látku.“
Ženy jsou údajnì nároènìjší na teplotu na pracovišti. V místnosti, kde

pracují, požadují teplotu o 2–3 stupnì Celsia vyšší než tam, kde jsou jen
muži. „Teplo“ je pro ženy dùležitìjší i v mezilidských vztazích. Ženy obtíž-
nìji snášejí konflikty na pracovišti a úzkostnìji reagují na nespravedlnosti
pøi používání pochval a trestù. Ženy spíše pìstují kontakty na základì in-
dividuálních a neformálních zájmù, ménì na služební bázi. Muže více než
ženy traumatizuje negativní vztah k pøímému nadøízenému. Ženy jsou na-
opak citlivìjší na neshody s kolegynìmi na stejné hierarchické úrovni. Mu-
žova sebeúcta èastìji vychází z jeho konkrétních úspìchù. Pro ženy je
velmi dùležité, jak se k nim chovají ostatní lidé, jak se cítí akceptované
a potøebné pro druhé. Zatímcomuži staèí, když si na pracovišti mùže v klidu
dìlat svou práci a není obtìžován, ženì toto ke spokojenosti nestaèí, pokud
jí k tomu chybí pocit bezpeèí a pohody.
Podle významného sociologa rodiny I. Možného muž pøedpokládá:

„Když bude vše v poøádku se mnou, bude vše v poøádku s mojí rodinou.“
Žena uvažuje: „Když bude vše v poøádku s mojí rodinou, bude vše v po-
øádku se mnou.“
Jako kuriozitu ze sféry sexistického vymezení rozdílù uveïme vážnì

mínìný (samozøejmì mužský) názor konstatující, že vyšší plat mužù vy-
plývá z toho, že ženy vìnují v zamìstnání více èasu na testování poten-
ciálních partnerù. Muži se prý spokojí s povrchnìjšími a na první pohled
patrnými informacemi…Byla publikována i rádoby objektivní zdùvodnìní.
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Ètenáø nemusí hádat tøikrát, jistì uhádne na poprvé, že autoøi-muži píší
o silnìjší výkonovémotivaci, o menší zátìži rodinnými starostmi a vazbami,
o preferenci tìžké a riskantní práce i o vìtší „finanèní fluktuaci“ svého po-
hlaví. Zøejmì to vysvìtluje i snaha a ochota žen udržet „klid v domì“.
Není znám pøípad, že by žena, ať v roli manželky èi matky, napadala

muže za to, že hodnì vydìlává. Èasto rafinované a objektivnì tìžko proka-
zatelné „trestání“ žen muži za jejich vysoký plat je však pomìrnì èastým
zdrojem partnerských a rodinných konfliktù. Perzekuce bývá zprostøedko-
vaná. Leckdy se skrývá za patetická slova a úvahy, nad nimiž málem oko
nezùstane suché. Nemusí se vždy jednat jen o výdìlek, podobná situace
nastává v pøípadì vyššího vzdìlání ženy.

Pro ilustraci uveïme pøíbìh dvacetileté Radky, naší klientky. Radka studuje druhý roè-

ník lékaøské fakulty. Studium se jí daøí a obor ji zajímá. Dìlá tím samozøejmì radost všem

svým blízkým lidem – až na jednoho èlovìka, Radce nejbližšího. Její snoubenec je totiž ab-

solvent gymnázia, který opakovanì na vysokou školu nebyl pøijat. Úspìšný žel není ani

v zamìstnání, pracuje jako øadový úøedník s relativnì malým platem a pramalou perspek-

tivou. Není divu, že studium své partnerky vnímá jako cosi, èím ho žena pøevyšuje, a jeho

komplexy ménìcennosti tím nabývají vìtších rozmìrù. I rozhodne se Radce studium roz-

mluvit. Kdo by èekal, že jí školu striktnì zakáže èi snad jí bude nìco vyèítat, je na omylu.

Roman postupuje velmi nenápadnou, vlídnou taktikou. Zaèal kupøíkladu tím, že ve zkouš-

kovém období naplánoval co nejvíce lákavých kulturních a spoleèenských akcí, na které

by bez své milované nemohl jít. Posléze pøed dùležitou zkouškou onemocnìl chøipkou

a nikdo jiný než jeho milá ho pøece nedokáže tak dobøe opeèovávat. Mezi øádky èasto

„ideologicky pùsobil“ v tom smyslu, že údìl správné ženy je být doma a starat se o rodinu,

vysokou školu ke svému štìstí nepotøebuje. Když vidìl, že jeho sugesce zabírá, zvyšoval

intenzitu: „Studium nièí tak køehkou duši, jakou má Radka.“ Po èase dosáhl svého – Radka

pøesvìdèena jeho argumenty ze školy odchází. Ovšem pro milovníky happy endu pøíbìh

nekonèí. Radka totiž èasem odešla i od Romana a opìt studuje vysokou školu. Známe

však øadu jiných žen, které proto, aby pøedešly partnerským problémùm, rezignovaly ra-

dìji na studium, dobøe placené místo, prestižnìjší zamìstnání a podobnì.

Hájit se proti tomu všemu lze … asertivnì. Pøesnìji øeèeno, jednání podle asertivních

práv je pro obranu v dané situaci dobrým vodítkem.
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