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IIINapsali o knize

Napsali o knize

„Dobré rady… Tipy z této knihy fungují stejně dobře pro muže jako pro 
ženy.“

—New York Times

„Projděte si 101 kariérních chyb Lois Frankelové a dostaňte se do první 
ligy!“

—Complete Woman

„Všem svým kamarádkám radím: následujte rady z  této důležité knihy 
a získáte ve své profesi více obdivu, respektu i vlivu. Díky ní budete asertiv-
nější, zodpovědnější, odvážnější a dospělejší a budete to lépe umět s lidmi.

—DR. LAURA SCHLESSINGEROVÁ

„Každá strana této knihy je plná věcí, které vy nebo některá z vašich kama-
rádek děláte každý den… Jednoduchý a rychlý návod k tomu, aby vás ostat-
ní vnímali jako silnou a odvážnou ženu – takovou, jaká ve skutečnosti jste.“

—GAIL EVANSOVÁ, autorka knih She Wins, You Win 
a Play Like a Man, Win Like a Woman
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IV Hodný holky nikdy nedostanou přidáno

„Upřímná příručka pracovního úspěchu, s jejíž pomocí se můžeme zbavit 
návyků, které nás brzdí v kariéře.

—Essence

„Vynikající… Je to výborná učební pomůcka, vřele ji doporučuji.“
– Kingston Observer (Kingston, MA)

„Velice chytrá kniha… S těmito tipy budete mít v byznysu úspěch i bez vel-
kého snažení.“

—ShelfLife
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V

ostanou přidáno

Tuto knihu věnuji Harriet Tubmanové, Eleanor Rooseveltové, 
Babe Didriksonové, Wilmě Mankillerové, Rose Parksové, Goldě 

Meirové a dalším ženám, které prošlapaly stezky v oblastech, kde před tím 
žádné nebyly, a ulehčily tak cestu těm z nás, které je následovaly. 

 —Lois Frankelová
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VIIPoděkování 

Poděkování 
S psaním knihy je to jako s dárky. Dlouho vybírám ta správná slova, snažím 
se je zabalit do balíčku, který se vám bude líbit, a doufám, že si jejich čtení 
užijete právě tak, jako já jsem si užila jejich psaní. Možnost psát mám jen 
díky tomu, že mi ostatní věnují svůj čas a svou pomoc. Ráda bych vás teď 
s těmito lidmi seznámila a poděkovala jim, a začnu s těmi, kteří obohacují 
můj život nejdéle.

Vřelé díky všem mým přátelům, rodině a spolupracovníkům po celém 
světě, kteří ve  mně věří, povzbuzují mě, dělí se se mnou o  své názory 
a tolerují ta dlouhá období, kdy se jim neozývám.

Každý člen koučovacího týmu v Corporate Coaching International se 
nějak podílel na vzniku této knihy – ať už svou podporou nebo příspěvky. 
Děkuji každému z vás, a především dr. Pam Erhardtové, dr. Bruci Hellerovi, 
Tomu Henschelovi a Susan Picasciaové, za ochotu, s jakou jste mi věnovali 
svůj čas a dělili se se mnou o své myšlenky. Nejste jen mí kolegové, ale také 
mí blízcí přátelé.

Dr. Kim Fingerové, Tatumu Barnettovi a Majelle Lue Sueové děkuji ne-
jen za jejich nápady a za všechnu tu práci, kterou si dali s čtením prvních 
verzí, ale také a především za to, že mi umožnili se psaní vůbec věnovat. 
Vím, že jste během mé nepřítomnosti vedli CCI bezchybně, a jsem vám za 
to vděčná.
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VIII Hodný holky nikdy nedostanou přidáno

Všem příznivcům a zákazníkům Corporate Coaching International – 
děkuji vám za všechny vaše příběhy a příklady chyb, které my ženy děláme 
a které nám brání v tom, abychom dosáhly svých cílů.

Mé díky patří také Bobu Silversteinovi: konečně se našel literární agent, 
kterému mohu důvěřovat! Děkuji ti za neúnavnost, s jakou jsi mě zastupo-
val, za tvé koučování i za tvé jedinečné přátelství. Těším se na další výborné 
knížky, na kterých budeme spolupracovat!

Chtěla bych poděkovat i  Dianě Baroni a  pracovníkům nakladatelství 
Warner Books: díky za to, že jste mi dali možnost napsat tuhle knihu. Hod-
lám dodržet slovo a vydat se s ní na turné, abych se o ni mohla podělit 
s dalšími lidmi.
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1Úvod

Úvod

Při  koučování závisí můj úspěch a  má reputace na tom, jestli lidé díky 
spolupráci se mnou dosáhnou svých cílů. Jak mi jednou řekla klientka, 
kterou jsem zrovna začínala koučovat: „Nechci, aby mi na to zůstala jen 
hezká vzpomínka. Chci povýšení.“ Za svoji kariéru jsem pracovala doslova 
s tisíci žen – ať už se jednalo o workshopy, kde se ženy učily, jak nejlépe 
dosáhnou svých cílů, individuální koučování žen v  téže oblasti, nebo 
psychoterapeutická sezení věnovaná téměř výlučně pracujícím ženám. 
Přidejte si k tomu ještě workshopy, kterých se účastnili jak muži, tak ženy, 
a počet lidí, s nimiž jsem měla možnost pracovat, naroste o dalších několik 
tisíc. Tato kniha je vychází z  mých téměř pětadvacetiletých zkušeností 
koučky, instruktorky, HR manažerky a  psychoterapeutky. Je o  chybách, 
které podle mých zkušeností ženy často v práci dělají, o koučování a radách, 
které jim poskytuji, aby mohly vzít kariéru pevně do svých rukou, a o tom, 
jak ženy často samy sobě brání plně rozvinout vlastní potenciál.

Chyby popsané v každé kapitole jsou skutečné, stejně jako doprovodné 
příklady (přestože identita konkrétních osob byla změněna). Koučovací 
tipy na konci každé sekce jsou naprosto totožné s  těmi, které poskytuji 
ženám po celém světě. Mnohé z těchto žen mi později říkají, že mé návrhy 
jim pomohly získat místo, povýšení, lepší plat, respekt od vedení i kolegů, 
nebo sebevědomí nutné k  tomu, aby mohly rozběhnout vlastní podnik. 
Účinnost svých rad měřím s pomocí jejich úspěchů.
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2 Hodný holky nikdy nedostanou přidáno

Měla byste ale už od začátku vědět, že tato kniha není pro každého. 
Mnoho žen už dokázalo najít způsob, jak překonat stereotypy naučené 
v dětství a jak po většinu času jednat jako silná a nezávislá osobnost (je té-
měř nemožné takto jednat neustále). Ať už jste toho dosáhla vylepšováním 
svého vlastního stylu komunikace a jednání, nebo přijetím a přizpůsobe-
ním některých rysů chování, které jsou stereotypně přisuzovány mužům, 
možná jste jednou z těch žen, které jsou spokojeny se svou pozicí a karié-
rou. Pokud je tomu tak, můžete v této knize najít další užitečné typy, jak 
nadále rozvíjet váš jedinečný styl, ale pravděpodobně jste už mnoho z mých 
koučovacích tipů s úspěchem zařadila do svého repertoáru. Vám mohu říct 
pouze: „Jen tak dál!“

Jiné ženy mohou zjistit, že se už o něco podobného pokoušely a jediným 
výsledkem byla kritika od mužů i žen za jejich příkré či atypické jednání. 
Pokud patříte do této kategorie, bude vám tato kniha připadat jako proti-
klad všeho, o co usilujete, a bude pro vás proto obtížné se s ní ztotožnit. 
Není ale třeba se kvůli tomu trápit. Existuje spousta jiných knih, které byly 
napsány právě pro vás.

Jak tedy víte, že tato kniha pomůže právě vám? Jednoduše. Nejprve si 
přečtěte následující seznam deseti charakteristik a zaškrtněte ty, o kterých 
můžete upřímně říct, že se na vás po většinu času hodí.
− Podle názoru většiny lidí se chovám profesionálně. 
− Mám pověst důvěryhodného člověka.
− Jsem známá svou asertivitou.
− Bylo mi řečeno, že jsem schopná.
− Když mluvím, působím na ostatní dojmem inteligentního člověka.
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3Úvod

− Není pro mě problém být přímá.
− Vyjadřuji se způsobem, který ostatním připadá jasný a srozumitelný.
− Řekla bych, že ve fi remní politice se vyznám a umím jednat politicky.
− Se sebedůvěrou nemám nejmenší problém.
− Na mém jednání je vidět, že umím sama sebe propagovat. 
Pokud jste zaškrtla všech deset položek, je načase, abyste napsala vlastní 
knihu. Pokud je ale počet vašich položek mezi nulou a sedmičkou, byla tato 
kniha napsána právě pro vás. Nejen, že se jedná o rysy chování, které jsou 
pro úspěch naprosto zásadní (jak u žen, tak u mužů), ale jsou to zároveň 
oblasti, které ženy při koučování nejčastěji označují za problematické. Vět-
šina žen, které koučuji, nemusí pracovat na všech deseti oblastech (ačkoli i s 
těmi jsem se setkala), ale spíše musí identifi kovat dvě nebo tři, které je třeba 
vylepšit, pokud chtějí dosáhnout svých kariérních cílů.

Když jsem psala tuto knihu, narazila jsem náhodou na některé koncepty 
v ní obsažené v rozhovoru s klientkou, kterou jsem asi půl roku koučovala. 
Řekla mi jednoduše: „Proč jim prostě neřeknete, co říkáte mně? Přestaňte 
se chovat jako malá holka.“ Musela jsem se usmát. Moje slova se mi vrátila 
zpátky jako bumerang. Moje klientka měla pravdu. To jsou přesně ta slova, 
která říkám ženám bez rozdílu věku a postavení už více než dvě desetiletí. 
Říkala jsem je svým klientkám, už když jsem pracovala jako psychotera-
peutka, a ještě víc jim je říkám teď, kdy pracuji jako koučka manažerů. Ko-
neckonců, hodné holky nedostanou přidáno. 

Od terapeutických místností po konferenční sály už téměř pětadvacet let 
poslouchám příběhy žen, které byly přehlédnuty při povyšování a umírňovány, 
když se snažily vyjádřit svůj názor. Pozorovala jsem ženy na stovkách porad. 
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4 Hodný holky nikdy nedostanou přidáno

Všechny ty, které byly ignorovány, měly jedno společné: v podobných situacích 
se chovaly a reagovaly stejně. Sama jsem viděla a slyšela, jakým způsobem si 
nevědomky podkopávají vlastní důvěryhodnost a šlapou si po kariéře. Nebyl 
k tomu potřeba nikdo jiný, než ony samy.

Nestačilo mi ale vědět, že ženy mohou být strůjcem svého vlastního ne-
úspěchu: chtěla jsem vědět proč. Proč by se tak chytré a schopné ženy měly 
chovat způsobem, který škodí jejich kariérnímu postupu (nemluvě o jejich 
duševním zdraví)? Během své kariéry, kdy jsem pracovala doslova s tisíci 
muži i  ženami ze světa byznysu a porovnávala jejich chování, jsem díky 
dotazování a  zkoumání našla na tuto otázku odpověď. Dívky jsou už od 
raného dětství vedeny k tomu, že jejich spokojenost a úspěch jsou podmíněny 
určitými stereotypními prvky chování, jako například zdvořilost, poddajnost, 
ochota a budování vztahů. V průběhu jejich dalšího života jsou tyto infor-
mace prostřednictvím médií, rodiny a společenských signálů ještě utvrzo-
vány. Není to tak, že by se ženy o sabotáž vlastní kariéry vědomě snažily; 
prostě se jenom chovají tak, jak je to učili.

Pokusy chovat se jinak než podle předepsané společenské role se mo-
hou setkat s posměšky, nesouhlasem a opovržením. Ať už je to matčino 
upozornění – „Kluci nemají rádi ukřičené holky“ – nebo reakce partnera 
na zlostný výbuch – „Co se děje? Máš zase svoje dny?“ – ženy jsou neustá-
le bombardovány negativním hodnocením chování, které se nějak liší od 
toho, co je učili v dětství. Nakonec se naučí, že chovat se jako „hodná holka“ 
je méně bolestné než chovat se tak, jak by se více slušelo na dospělou ženu 
(a jak je to naprosto běžné pro chlapce a dospělé muže). Stručně řečeno, 
ženy dopadnou tak, že se i jako dospělé chovají jako malé holky. Když jsem 
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tedy té klientce řekla, aby se „přestala chovat jako malá holka“, chtěla jsem 
tím vlastně říct: Nemusíte se chovat tak, jak vás to učili. Máte na vybranou. 
Je na čase, abyste dorostla do své role lídryně.

Má to snad znamenat, že genderové předsudky už z pracovišť nadobro 
vymizely? Vůbec ne. Ženy stále vydělávají asi jenom 72 % toho, co jejich 
mužské protějšky, musí pracovat dvakrát tak dobře, aby byly považovány 
za z poloviny tak dobré jako jejich kolegové, a je u nich větší pravděpodob-
nost, že budou při povyšování do vedoucích pozic přeskočeny. Průzkumy 
ukazují, že ženy se na žebříčcích hodnocení výkonnosti pravidelně umisťují 
hůř než muži. A časopis Fortune tvrdí, že pouze jedenáct z tisíce největších 
společností ve Spojených státech vede žena. Taková je realita. Ale i po všech 
těch letech na to stále říkám: „No a co?“ Můžeme se snažit tato fakta racio-
nalizovat, obhajovat a lomit nad nimi rukama, nebo si můžeme připustit, že 
taková jsou fakta a my s nimi musíme počítat. Racionalizování, obhajování 
ani lomení rukama nás nedostane tam, kam se chceme dostat. Stávají se 
z nich omluvy pro přešlapování na místě.

Vystudovala jsem univerzitu v Jižní Karolíně se zaměřením na existen-
ciální terapii. Zní to honosně, ale ve skutečnosti to znamená jen to, že úko-
lem terapeuta je osvětlit klientovi všechny možnosti, které má k dispozici. 
Nezáleží na tom, jaké karty nám život rozdá: nakonec vždy stojíme před 
dilematem, jak s nimi budeme hrát. To je to, nad čím máme kontrolu. Ne-
jde o ty karty, které už jsou rozdané. Nejde ani o snahu změnit ostatní – to 
je pouhá iluze. Jde jen a jen o to, jakým způsobem na svou situaci zareagu-
jeme. A jako ženy, které se snaží vybudovat si kariéru, máme také na výběr: 
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6 Hodný holky nikdy nedostanou přidáno

můžeme se chovat tak, jak to od nás ostatní očekávají a vyžadují, nebo si 
můžeme vybrat jinou cestu – cestu k získání moci.

Jsem si plně vědoma toho, že podle některých lidí je tento názor zastara-
lý a překonaný. S tím zásadně nesouhlasím. Ti, kdo si myslí, že je překona-
ný, jsou právě ti nejmocnější. Těm se to mluví! Ve skutečnosti nechtějí, aby 
měl ještě někdo jiný stejnou moc a vliv, jako mají sami, takže na pracovních 
a společenských bojištích shazují důležitost moci. Je to klasický případ sna-
hy zachovat status quo. Ti, kteří jsou u moci, se o ni nechtějí dělit, takže ba-
gatelizují důvody, proč by se o ni dělit měli. Beze studu nebo omluv říkám, 
že tato kniha je o cestě k moci.

Na rozdíl od jiných knih, které vám pomáhají identifi kovat oblasti, které 
potřebují vypilovat, nebo vyčíslují faktory důležité pro úspěch, jde tato kni-
ha ještě dál. Poukázat na skutečnost je jenom první krok. V dalším kroku 
potřebujete konkrétní návrhy na změny v chování, u kterých bylo prokázá-
no, že ženám pomohou posunout se výš na kariérním žebříčku. Chování, 
které bylo vhodné pro dívku, ale není vhodné pro dospělou ženu, může při-
spívat ke zpomalování, stagnaci, nebo dokonce k úpadku vašeho kariérního 
růstu. Úspěch netkví v tom chovat se víc jako muži, přestože by vás o tom 
někteří lidé rádi přesvědčili, ale v tom chovat se víc jako ženy, ne jako dív-
ky. I kdybyste si z více než tří set koučovacích rad obsažených v této knize 
vybrala jen deset procent a zařadila je to svého repertoáru dovedností, vaše 
investice se vám vyplatí.
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7Úvod

Jak si z této knihy odnést 

co nejvíc
Tato kniha obsahuje 101 typických chyb, kterých se ženy vinou své socia-
lizace dopouštějí na pracovištích. Mějte na paměti, že většina žen nedělá 
všech 101 chyb, ale většina jich také dělá víc než jednu. Moje praxe a moje 
zkušenosti ukazují, že čím více chyb děláte, tím méně je pravděpodobné, 
že v kariéře naplníte beze zbytku svůj potenciál. Navrhuji, abyste si nejdřív 
vyplnila dotazník v první kapitole. Pomůže vám to mezi škodlivými styly 
chování najít ty, které se vás nejvíce týkají.

Po vyplnění dotazníku a sebeohodnocení můžete přejít rovnou ke kon-
krétním problémům, které vás trápí nejčastěji. U každé chyby najdete tipy 
na to, jak se jí vyvarovat. Jak už jsem řekla, jsou to tytéž tipy, které dávám 
svým klientkám při koučování, takže vím, že fungují. Je to s nimi ale jako 
s dietou: fungují jenom tehdy, pokud je berete opravdu vážně a důsledně je 
dodržujete.

Na spodním okraji každé strany s koučovacími tipy je pro vás připrave-
no prázdné políčko. U těch chyb, které jste se v rámci boje proti škodlivému 
chování rozhodla napravit, si toto pole zaškrtněte. Jakmile knihu dočtete, 
vezměte si seznam zaškrtnutých položek a vyplňte si svůj osobní plán roz-
voje, který najdete v poslední kapitole. Nedělejte ho složitější, než je nezbyt-
ně nutné. Každý týden si vyberte jen jeden rys chování a zaměřte se na něj. 
Díky tomu si postupně začnete stále více uvědomovat, kdy a jak sama sobě 
škodíte. Dalším krokem je přestat svým chováním sama sobě škodit a začít 
se chovat efektivněji. Můžete to dokázat. Je to jen na vás. Jediné, co musíte 
udělat, je chovat se víc jako ta žena, kterou se můžete stát, než jako ta dívka, 
kterou vás učili být. 
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9Začínáme

Kapitola 1

Začínáme

Můj první koučovací tip zní: Nepouštějte se do čtení této knihy, dokud se 
nenaučíte, jak ji co nejlépe využít. Jinak budete po přečtení poslední kapitoly 
přesvědčená, že se vás všechny zmíněné chyby týkají rovným dílem – i když 
ve  skutečnosti jste na tom pravděpodobně mnohem lépe, než si myslíte. 
Přece víte, jaké my ženy býváme: zbytečně kritické samy k sobě a neochot-
né přijmout uznání, i když si ho zasloužíme. Když koučuji ženy, často jim 
říkám, že pro ně bude mnohem jednodušší změnit své chování, pokud do-
kážou porozumět tomu, jaký má jejich chování důvod a účel. Každé chová-
ní slouží nějakému účelu. Soustřeďte se teď chvilku na to, abyste pochopila, 
jaký účel má to vaše.

Chci, abyste od začátku věděla – a především věřila – že příčinou chyb, 
které vám brání v dosažení vašich kariérních cílů nebo v naplnění vašeho 
potenciálu, není vaše hloupost nebo nekompetentnost (i když ostatní 
možná chtějí, abyste si to myslela). Ve skutečnosti se jednoduše chováte 
v  souladu s  tím, co jste se naučila během vaší socializace, tedy procesu 
začleňování do společnosti. A jakmile vyrosteme z dívčích střevíčků, nikdo 
nám už nikdy neřekne, že se můžeme chovat i  jinak – tak to neděláme. 
Ať už je to proto, že nás od toho ostatní odrazují, nebo proto, že nevíme, 
že jsou i jiné možnosti, často se nám nepodaří rozvinout v sobě repertoár 
chování vhodného pro dospělou ženu.
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10 Hodný holky nikdy nedostanou přidáno

Jako koučka mužů i žen v organizacích všech velikostí v nejrůznějších 
zemích světa jsem měla příležitost porozumět tomu, proč někteří lidé stou-
pají po kariérním žebříčku hladce, zatímco jiní uváznou na půli cesty a ni-
kdy nenaplní svůj potenciál. A  přestože je spousta chyb, které dělají jak 
muži, tak ženy (a škodí tím své kariéře), existuje i zvláštní skupina chyb, 
které dělají převážně ženy. S  překvapením jsem zjistila, že ať už pracuji 
v Džakartě, Oslu, Praze, Frankfurtu, Wellingtonu nebo Detroitu, setkávám 
se u pracujících žen napříč kulturami stále s těmi stejnými chybami. Možná 
jsou v Hong Kongu o něco markantnější než v Houstonu, ale v zásadě je 
to pořád jedno a totéž. A vím určitě, že se jedná o chyby, protože jakmile 
na ně ženy zaměří pozornost a začnou se chovat jinak, jejich kariéra začne 
stoupat a nabere směr, který dosud ani nepovažovaly za možný.

Proč tedy ženy zůstávají malými holčičkami ještě dlouho potom, kdy 
to pro ně pozbylo významu? Mimo jiné i proto, že nás to tak učili: vždyť 
chovat se jako malá i poté, co jste vyrostla, není vlastně tak špatné. Pokud 
jste dívka, bude o vás postaráno tak, jak by se o chlapce nikdo nestaral. Od 
dívek se neočekává, že převezmou zodpovědnost samy za sebe – to za ně 
dělají jiní. Malé holčičky jsou přece sladké a roztomilé. Kdo by nechtěl být 
roztomilý?

Dívky a  jejich přednosti jsou opěvovány v písních. Určitě si dokážete 
bez rozmýšlení vzpomenout hned na několik, které mají slovo „dívka“ či 
„holka“ přímo v názvu. Kdo by nechtěl být dívkou? Lidé vás mají rádi. Muži 
vás budou chtít ochraňovat. Roztomilé nebo sladké, vysoké či snědé, dív-
ky nejsou příliš náročné. Jsou něco jako domácí mazlíčci: je příjemné být 
s nimi a je příjemné mít je kolem sebe.
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Být dívkou je rozhodně jednodušší než být ženou. Dívky nemusí brát 
osud do vlastních rukou. Jejich možnosti jsou omezené tím, co se od nich 
očekává – což není mnoho. A je tu ještě jeden důvod, proč se i nadále cho-
váme tak, jak jsme se to naučily v dětství, i když si v určitém bodě uvědo-
míme, že to pro nás není dobré: nedokážeme dohlédnout za hranice, které 
odjakživa vymezovaly sféru našeho vlivu. Je nebezpečné překračovat hra-
nice. Když to uděláte, začnou vás obviňovat, že se chováte jako muž, nebo 
že jste „pěkná potvora“. Takže sečteno a podtrženo, je jednodušší chovat se 
tak, jak to od nás společnost očekává.

Je tu jenom jeden háček. Když žijeme život omezený tím, co od nás oče-
kávají ostatní, žijeme velmi omezený život. Co ve skutečnosti znamená žít 
jako dívka oproti tomu žít jako žena? Znamená to, že si své chování volíme 
podle toho, co se od nás očekává, a ne podle toho, co nám přinese naplnění 
a seberealizaci. Místo vědomé snahy o to, co je pro nás nejlepší, jen plníme 
požadavky okolí. Přestože jsme fyzicky dospěly, nikdy opravdu nedospě-
jeme emocionálně. A i když nám toto chování snad umožní dočasný únik 
před  dilematy skutečného světa, nikdy nám neumožní plně kontrolovat 
svůj vlastní osud.

Jak jsem řekla už v úvodu, možnost pozorovat a koučovat pracující ženy 
a vést s nimi workshopy mi dala příležitost poznat přímo z první ruky, jak 
nám holčičí chování zabraňuje naplnit náš kariérní potenciál. Promarněné 
příležitosti k získání úkolů, které by vás posunuly v kariéře, i opomenutí při 
povyšování pramení z neochoty předvést své schopnosti, z obavy promluvit 
na poradách a  z  toho, že pracujete příliš tvrdě a  zapomínáte si budovat 
kontakty a  vztahy důležité pro dlouhodobý úspěch. Podobné chování 
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se u žen projevuje ještě výrazněji na workshopech, kterých se účastní 
obě pohlaví. Moje práce pro fi remní klienty mi umožňuje pořádat jak 
workshopy pouze pro ženy, tak programy rozvoje vůdcovských schopností 
pro smíšené skupiny zaměstnanců jedné fi rmy. Dokonce i  ženy, které se 
mezi jinými ženami chovají asertivně, začnou být pasivnější, umírněnější 
a zdráhají se promluvit, když se ocitnou ve smíšené skupině.

Případ Susan
Ukážu vám teď příklad ženy, kterou jsem koučovala a  která si lámala 
hlavu nad tím, proč nenaplňuje svůj potenciál. Susan pracovala jako 
manažerka nákupu v ropné společnosti fi gurující v žebříčku Fortune 100. 
Pro tuto fi rmu pracovala už více než dvanáct let a začala být frustrovaná 
tím, že nepostupuje ani tak rychle, ani tak vysoko jako kolegové, s nimiž 
v práci začínala. Ačkoli si Susan myslela, že se možná jedná o genderovou 
diskriminaci, nikdy ji nenapadlo, jak moc ke stagnaci své kariéry sama 
přispívá. Než přišla na první individuální sezení, měla jsem možnost 
pozorovat ji na poradách s jejími protějšky.

Všimla jsem si jí hned na první poradě: atraktivní žena s dlouhými svět-
lými vlasy, drobnou postavou a  hlubokýma modrýma očima. Pocházela 
z Texasu, takže mluvila s jemným jižanským přízvukem, a když naslouchala 
ostatním, vždycky půvabně naklonila hlavu a usmála se. Byla radost být s ní 
v jedné místnosti, ale připomínala mi roztleskávačku – atraktivní, živá, vře-
lá a plná podpory pro ostatní. Když mluvili jiní, přikyvovala a usmívala se. 
Když mluvila ona sama, používala vyhýbavé fráze typu: „Možná bychom 
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měli zvážit…“, „Třeba je to proto, že…“, a „Co kdybychom…“. Vzhledem 
k tomuto chování sice Susan nikdo nikdy nemohl obvinit z toho, že se cho-
vá útočně, ale také ji nikdo nepovažoval za vhodnou kandidátku do vedení.

Po několika dalších poradách, na kterých jsem pozorovala její chování 
v porovnání s chováním jejích kolegů, jsme se se Susan setkaly v soukromí, 
abychom probraly její kariérní ambice. Na základě jejího vzhledu, chování 
a toho, co jsem ji na poradách slyšela říkat, jsem usoudila, že jí může být 
něco mezi třiceti a pětatřiceti. Vyrazilo mi dech, když mi řekla, že její čty-
řicet sedm a v oblasti nákupu má skoro dvacet let zkušeností. Vůbec jsem 
netušila, že má za sebou takovou minulost a takové zkušenosti – a pokud 
jsem to netušila já, netušil to ani nikdo jiný. Aniž by si to Susan uvědomila, 
chovala se tak, jak se to naučila během procesu socializace. Její styl chová-
ní měl v dětství natolik pozitivní ohlas, že ho začala považovat za jedinou 
možnou cestu k úspěchu. Susan prostě investovala do holčičího stereotypu. 

Nelze popřít, že toto chování jí opravdu pomohlo k brzkému kariérnímu 
úspěchu. Problém byl v  tom, že na dosažení dalších cílů a  tužeb už 
nestačilo. Její vedení, kolegové i přímí podřízení uznávali, že je radost s ní 
pracovat, ale nikdo z nich o ní vážně neuvažoval pro žádnou vyšší pozici 
nebo významnější projekt. Susan se chovala jako dívka a ostatní s ní podle 
toho jednali. I když věděla, že pokud má mít nějakou šanci na naplnění 
svého potenciálu, musí dělat něco jinak, neměla nejmenší tušení, co by to 
mělo být.

Nakonec jsem se dozvěděla, že Susan byla nejmladší ze čtyř dětí a jediná 
dcera v rodině. Její otec se v ní viděl a starší bratři nad ní drželi ochrannou 
ruku. Velmi brzy se naučila, že být dívkou je užitečné. Využila to ve svůj 
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prospěch. A jak rostla, i nadále se spoléhala na stereotypně ženské chování, 
protože jí přinášelo to, co chtěla. Byla studentkou, ze které byli učitelé nad-
šení, spolužačkou, se kterou se chtěl každý kamarádit, a roztleskávačkou, 
kterou všichni obdivovali. Netušila ale nic o jiných stylech jednání, které by 
ji přiblížily k jejímu snu – být povýšena na viceprezidentku.

Každá z nás je uvnitř malá holka
Ačkoli Susan je extrémním příkladem toho, že být dívkou může mít velké 
výhody, i většina z nás ostatních v sobě má kousek Susan. Jednáme v rámci 
rolí, které jsme se naučily hrát v průběhu naší socializace, a nikdy tak úplně 
nevyrosteme z dívky v ženu. Jako pečovatelky, fanynky či pomocnice inves-
tujeme více námahy do toho, abychom naplnily potřeby ostatních, než do 
toho, abych si někdo všiml těch našich. A je tu další háček. Když se z těchto 
rolí pokusíme vymanit a začít se chovat jako dospělé bytosti schopné sebe-
realizace, často se setkáváme se skrytým – i zjevným – odporem, který nás 
má udržet v našich dívčích rolích. Komentáře typu: „Ty jsi tak roztomilá, 
když se zlobíš“, „Co se děje, máš zase svoje dny?“ nebo „Proč se nemůžeš 
spokojit s tím, co máš?“ jsou k tomu přímo určené.

Když ostatní zpochybňují naši ženskost nebo odůvodněnost našich po-
citů, reagujeme raději tím, že se stáhneme, než abychom působily rozruch. 
Pochybujeme o opravdovosti vlastních prožitků. Pokud se máme rozhod-
nout, jestli bojovat, nebo utéct, často volíme útěk. A pokaždé, když to udě-
láme, posuneme se o krůček zpátky do dívčích let a zpochybníme vlastní 
hodnotu. Jako bychom s ostatními uzavřely tajný pakt, že raději zůstaneme 
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dívkami, než abychom se staly ženami. A to je ta chvíle, kdy musíme začít 
přijímat vlastní odpovědnost za nenaplnění našich potřeb či našeho poten-
ciálu. Eleanor Rooseveltová měla pravdu, když řekla: „Nikdo ve vás nemůže 
vyvolat pocit méněcennosti, pokud mu to sama nedovolíte.“ Nepřikyvujte. 
Nepaktujte se. Nechovejte se jako malá!

Sebeohodnocení
Teď je čas zhodnotit, na čem potřebujete zapracovat nejvíc. Dotazník na 
následujících několika stranách vám má pomoci zjistit, jaké chování právě 
vám možná překáží v kariérním postupu. Najdete v něm oblasti, na kterých 
jste už zapracovala a které pro vás teď nepředstavují žádný problém. Pokud 
jste jako většina žen, najdete také několik oblastí, které stále vyžadují vaši 
pozornost. Najděte si chvilku času a udělejte si o nich přehled. Za dotazní-
kem následuje návod na to, jak vaše skóre vztáhnout na tuto knihu. Možná, 
že ji ani nebudete muset číst celou. To je dobré, ne? Vaše první lekce na 
téma: pracujte více hlavou a méně rukama.
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16 Hodný holky nikdy nedostanou přidáno

SCHÉMA 1

SEBEOHODNOCENÍ
Podle níže popsané škály popište, nakolik je pro vás každá z vět pravdivá. 
Buďte co nejupřímnější; zvažte, jak se chováte, jak myslíte nebo jak se cítíte 
ve většině případů nebo po většinu času.

1 = Zřídka
2 = Občas
3 = Skoro vždy

1. Nemám problém vyložit si pravidla po svém, pokud je to potřeba pro 
dosažení cíle.

2. Netrápí mě, když mě někdo navzdory mé upřímné snaze o vybudování 
přátelského vztahu nemá rád.

3. Dávám si realistické cíle ohledně toho, kolik práce lze za den rozumně 
zvládnout.

4. Dokážu vám během půl minuty (nebo ještě méně) shrnout, proč před-
stavuji pro svou fi rmu přidanou hodnotu.

5. Když někomu sděluji něco závažného, neusmívám se, abych to sdělení 
zjemnila.

6. Pokud mám na věc názor, řeknu ho přímo – nesnažím se ho zaobalit 
jako otázku.

7. Poznám, když se mě někdo snaží potupit, a dokážu dát najevo, že mi to 
není příjemné.

8. Nepřejímám zodpovědnost nebo vinu za chyby jiných lidí.
9. Nejsem z těch, kdo se omlouvají za nedůležitá pochybení. 
10. Když dostanu nereálný termín, vyjednám si změnu na přijatelnější datum.
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17Začínáme

11. Pokud si někdo nevšimne něčeho, co jsem udělala výjimečně dobře, 
upozorním na to sama.

12. Když sedím u jednacího stolu, opřu se o něj lokty a nakloním se dopředu.
13. Nevadí mi mlčení.
14. Věřím, že nejsem o nic hloupější než ostatní.
15. Stojím si za tím, čemu věřím, i když vím, že to ostatním nebude příjem-

né nebo z toho budou nešťastní.
16. Nerada o sobě v práci šířím příliš mnoho osobních informací.
17. Než se do něčeho pustím, naplánuji si, jak na to půjdu.
18. Aktivně vyhledávám nové úkoly, které otestují moje schopnosti a vlohy.
19. Nosím účes, který odpovídá mému věku a postavení.
20. Můj verbální projev je stručný a rázný.
21. Pokud mě na více než jedné poradě za sebou požádají, abych dělala 

zápis, taktně to odmítnu.
22. Necítím se provinile, když mi moje vlastní priority znemožní udělat 

někomu laskavost.
23. Neberu si osobně, když se někdo cítí dotčený tím, co jsem řekla.
24. Lidi, kterým jsem pomohla nebo jim věnovala zvláštní pozornost, žá-

dám o revanš.
25. Dobrovolně se hlásím o úkoly, na nichž mohu nadřízeným předvést své 

schopnosti. 
26. Dávám si záležet na volbě vhodných doplňků a na tom, aby se hodily 

k mému oblečení.
27. Mluvím jasně a nahlas.
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18 Hodný holky nikdy nedostanou přidáno

28. Pokud se ke mně někdo chová nepatřičně, dám mu najevo, co si o tom 
myslím.

29. Každý den vědomě trávím nějaký čas neformálními debatami s kolegy.
30. Pokud mám pocit, že si to zasloužím, není pro mě problém požádat 

o zvýšení platu.
31. Porad, na kterých mohu předvést své schopnosti, se účastním bez ohle-

du na to, kolik mám práce.
32. Alespoň každý druhý měsíc požádám ostatní o zpětnou vazbu.
33. Oblékám se přiměřeně práci, kterou chci získat, ne práci, kterou mám.
34. Nepoužívám neurčité fráze typu něco jako, asi jako a podobně.
35. Na poradách jsem mezi prvními, kdo promluví.
36. Pokud tak úplně nevěřím tomu, co někdo říká, pokládám mu otázky, 

které mi pomohou si to ověřit.
37. Dávám si záležet na pevném stisku ruky, který naznačuje, že je třeba 

brát mě vážně.
38. Neruším předem naplánovaný osobní program kvůli práci.
39. Pokud někdo zopakuje myšlenku, s níž jsem předtím přišla já, taktně 

upozorním na to, kdo je jejím autorem.
40. Na veřejnosti se nečešu ani si nepřetírám ústa rtěnkou.
41. Mluvím pomalu.
42. Jsem sama sobě dobrou advokátkou.
43. Nežádám o povolení utratit peníze společnosti za věci, o nichž vím, že 

jsou přijatelné.
44. Můj pracovní prostor je uklizený a dobře uspořádaný.
45. Nenechávám ostatní, aby v práci plýtvali mým časem.
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46. Když dostanu pochvalu za dobře odvedenou práci, zařídím, aby se 
o tom dozvěděl i můj nadřízený.

47. Když se s někým poprvé setkávám, dívám se mu zpříma do očí.
48. Vím, co znamená ROI.
49. Vím, že jsem dobrá v tom, co dělám.

SCHÉMA 2

BODOVÁNÍ
Krok 1. Zapište odpovědi z dotazníku do tabulky.
Krok 2. Sečtete výsledky v každém sloupečku a získáte výsledky jednotli-
vých kategorií.
Krok 3. Sečtěte výsledky jednotlivých kategorií na posledním řádku tabul-
ky a získáte celkové skóre.

1. 

Hra

2. 

Role

3. 

Myšlení

4. 

Propagace

5. 

Vzhled

6. 

Projev

7.

Reakce

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

1. 

Hra

2. 

Role

3. 

Myšlení

4. 

Propagace

5. 

Vzhled

6. 

Projev

7. 

Reakce

CELKOVÉ 

SKÓRE
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VYSVĚTLENÍ VÝSLEDKŮ
Zakroužkujte na spodním řádku tabulky dva nejlepší výsledky. To jsou 
vaše dvě nejsilnější oblasti. Vaše pozitivní, sebevědomé a kompetentní cho-
vání v těchto oblastech vám napomáhá k úspěchu. Co se týká dosahová-
ní kariérních cílů, jsou to vaše nejsilnější stránky, takže se jich držte – bez 
ohledu na to, jak moc by si jiní lidé přáli, abyste je omezila na minimum.
Zakroužkujte na spodním řádku tabulky dva nejhorší výsledky. To jsou 
dvě oblasti, v nichž je vaše snaha zbavit se stereotypicky ženského chování 
nejméně úspěšná. Možná budete chtít přejít přímo k příslušným kapitolám 
a přečíst si něco o tom, jak může změna vašeho chování v těchto oblastech 
posílit vaši pozici.
Pokud je vaše celkové skóre:
49–87  Vaše socializace proběhla až příliš dobře a v dosažení vašich 
kariérních cílů vám pravděpodobně příliš nepomáhá. Měla byste věnovat 
značnou pozornost otázkám, u nichž jste se ohodnotila jedničkou – jste 
nebezpečně blízko k sabotáži vlastní kariéry.
88–127  Menší vylepšení by vám neuškodilo. Zaměřte se na ty oblasti, 
v nichž se stále potýkáte se stereotypním chováním. Zjistíte, že malé změny 
přináší výrazné výsledky.
128–149  Chování, které jste se naučila v dětství a které by mohlo poško-
dit vaši kariéru, se vám daří překonávat na jedničku. Jen tak dál – výsledky 
už se nepochybně dostavily.

Neuvědomované schopnosti
Tak vidíte. Říkala jsem vám, že to s vaším chováním není tak špatné, jak si 
myslíte. V koučování se pro rozvoj nových stylů chování používá model, 
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který se jmenuje neuvědomované schopnosti. Na následujícím schématu 
můžete vidět, jak tento model funguje.

SCHÉMA 3

NEUVĚDOMOVANÁ SCHOPNOST

4

�
Míra schopnosti: vysoká
Míra uvědomění: nízká

„Vůbec o tom nepřemýšlím, 
jde to samo od sebe.“

3


Míra schopnosti: vysoká
Míra uvědomění: vysoká

„Vím, jak to změnit, ale musím 
na to myslet.“

SC
H

O
PN

O
ST

1


Míra schopnosti: nízká
Míra uvědomění: nízká

„Nevím, co dělám špatně.“

2


Míra schopnosti: nízká

Míra uvědomění: vysoká

„Vím, co dělám špatně, ale 
nevím, jak to změnit.“

UVĚDOMĚNÍ
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Vaším úkolem je propracovat se v průběhu času z prvního do posledního 
pole obrázku. Začínáte v poli číslo 1: nejste si vědoma, že byste vůbec dělala 
něco špatně, takže v této oblasti ani nemůžete mít velké schopnosti (míra 
schopností i uvědomění je nízká). 

Poté, co svoje schopnosti ohodnotíte a přečtete si chyby popsané v této 
knize, lépe si uvědomíte, nakolik si svým chováním škodíte, ale pořád ne-
budete vědět, jak ho napravit. Přesunula jste se do pole 2: míra schopností 
je pořád nízká, ale míra uvědomění se zvýšila.

Tím, že si v praxi vyzkoušíte tipy popsané za každou chybou, se přesu-
nete do pole 3, které se vyznačuje vysokou mírou uvědomění i schopností. 
Pokud jste někdy trénovala nějaký sport nebo se učila na něco hrát, víte, jak 
to funguje. Čím více toto chování cvičíme, tím více se nám daří zařazovat je 
do svého rejstříku schopností – používáme ho, aniž bychom o něm musely 
přemýšlet. Přestože toto je náš cíl, nenechte se odradit, když to v některých 
případech nepůjde tak jednoduše. Ať už jde o golfový úder nebo klavírní 
skladbu, víte, že to zvládnete, ale možná se budete muset soustředit na to, 
abyste to zvládla dobře. To je pole číslo 3.

Tak jako u každé nové schopnosti budete nejdřív nervózní z toho, jak se 
chováte. Po určitém období úspěšného tréninku budete ale schopná tímto 
způsobem jednat, aniž byste na to musela myslet. V některých oblastech 
se vám nicméně může stát, že úplné dokonalosti nedosáhnete nikdy. Naše 
socializace nám může znesnadnit – vlastně přímo znemožnit – abychom 
dokázaly jednat určitým způsobem a nemusely se na to soustředit. Na tom 
není nic špatného. Dokud budete jednat vědomě a  cílevědomě, bude se 
vám dařit.
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Zvládání úzkosti
Z výrazů na tvářích žen, s nimiž pracuji, i z jejich komentářů vím, že sou-
částí učebního procesu je i úzkost a zmatek. Audiokazeta, kterou jsem vy-
dala v roce 1989 – Women and Power: Understand Your Fear/Releasing Your 
Potential – i moje kniha Women, Anger & Depression: Strategies for Self-Em-
powerment, která vyšla v roce 1991, obsahují příklady, které jsou už dnes 
zastaralé, ale to, co říkají o procesu učení, zůstává aktuální. Když ženám 
navrhnete, aby začaly využívat svou sílu, odmítnou to – ze strachu, že bu-
dou vnímány jako příliš maskulinní, agresivní nebo neschopné spolupráce. 
Je to natolik v rozporu s naší socializací, že to prostě bez dalšího zamítáme. 
Představa, že existujeme pro ostatní, nikoli samy pro sebe, je v nás tak silně 
zakořeněná, že alternativy zkoumáme jen velmi neochotně.

Ironické na tom je, že ženy využívají svou sílu neustále – jen jiným způ-
sobem, než muži. Spoléhat se na náš „dívčí šarm“ může být zrovna tak účin-
né, ale není to tak přímé a konfrontační. Jinak řečeno, svou moc uplatňu-
jeme méně přímým způsobem než muži. Naučily jsme se nebýt přímé, aby 
to nevypadalo, že mužům bereme příliš mnoho jejich moci. To je příčinou 
našich potíží se získáváním vlivu a vlastním zviditelněním ve fi rmách.

Pokaždé, když žena prosazuje svůj názor přímo, vlastně tím dotyčné-
mu muži ve  svém životě (ať už je to manžel, syn, šéf nebo jakákoli jiná 
mužská postava) říká: „Něco od tebe chci. Chci to, co mi právem patří. 
I já očekávám, že moje potřeby budou naplněny.“ Často se cítíme provinile, 
když takto trváme na svém. Získat zpět kontrolu nad situací pro nás totiž 
znamená vzít ji někomu jinému. Místo abychom jednoduše dostaly to, co 
potřebujeme, co si zasloužíme nebo co chceme, musíme nutit ostatní, aby 
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nám to vrátili, protože jsme se toho dlouho zříkaly. Je těžké vyrovnat se 
s následnými reakcemi. Ostatní totiž nic měnit nechtějí – oni mají všechno, 
co potřebují, tak k čemu změny?

Odpor ke změnám je normální. Musíme ho očekávat. Stejně jako alko-
holik na odvykací kúře zjišťuje, že se ostatní spikli proti němu a snaží se ho 
znovu přivést k opilství, i dívka měnící se v ženu zjistí, že musí čelit lidem, 
kteří v ní stále chtějí vidět malou holčičku. Pokud chcete dosáhnout svých 
cílů, musíte to mít na paměti.

Co si má holka počít?
Tady je několik konkrétních koučovacích tipů – předehra k tomu, co bude 
následovat. Zkoušejte je jeden po druhém. Nepokoušejte se využít všechny 
najednou, tím v sobě nanejvýš vyvoláte pocit marnosti. Vyberte si jeden 
nebo dva, na kterých chcete pracovat, a potom se vraťte pro další.
• Dejte sama sobě povolení změnit se z dívky v ženu. Možná to zní pro-

stě, ale je to něco, čemu z výše zmíněných důvodů mnoho žen vzdoruje. 
Pěkně si sama se sebou promluvte. Řekněte si, že nejenom můžete, ale 
dokonce máte právo na to chovat se tak, abyste dosáhla svých cílů. Vy-
zkoušejte mantru I já mám právo na naplnění svých potřeb.

• Představte si sama sebe takovou, jakou byste chtěla být. Pokud si to 
dovedete představit, můžete to mít. Představte si sama sebe v roli, na 
kterou aspirujete. Pokud to znamená přesunout se do rohové kanceláře, 
představte si sama sebe, jak v ní sedíte, se vším tím, co k tomu patří. 
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Představte si, jakým způsobem se budete chovat a jak budete jednat, 
abyste si takovou pozici zajistila. Začněte se tak chovat ve skutečnosti.

• Odmlouvejte tomu ustrašenému hlásku ve vaší hlavě. Možná se 
vám to zpočátku bude zdát trochu bláznivé, ale je potřeba postavit 
se starým ponaučením a nahradit je novými. Pokud váš ustrašený 
holčičí hlásek říká, „Ale když se změním, nikdo mě nebude mít 
rád,“ nechte svůj ženský hlas odpovědět: „Toto ponaučení už nepla-
tí. Potřebuji nové a sebevědomější.“

• Vytvořte si kolem sebe plexisklový štít. Plexisklo vám umožní vi-
dět, co se kolem vás děje, ale zároveň vás ochrání před negativními 
útoky ostatních. Jednou jsem to navrhla klientce, která mi později 
řekla, že jí to sice připadalo bláznivé, ale rozhodla se to vyzkoušet – 
a zjistila, že to funguje! V obtížných situacích si představila sama 
sebe v plexisklové bublině, která ji chránila před přezíravými po-
známkami ostatních a umožnila jí zůstat nohama pevně na zemi 
a chovat se dospěle.

• Postavte si svět na slovech. Rutinní cvičení, které děláme na kur-
zech pro lídry, spočívá v tom, že účastníci mají v pětadvaceti slovech 
vyjádřit, jak by chtěli být vnímáni, a potom sepsat seznam jednání 
a chování, které k tomu potřebují. Můžete udělat totéž. Napište si, co 
chcete, aby o vás ostatní říkali, a potom začněte podnikat konkrét-
ní kroky k tomu, aby se tato představa uskutečnila. Stručně řečeno, 
přijměte zodpovědnost, která se pojí s dospělostí.

• Rozeznejte odpor a pojmenujte ho. Když zjistíte, že se ostatní brá-
ní vaší snaze být přímější a vlivnější, ze všeho nejdřív si uvědomte, 
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že jejich reakce vám mají zabránit dostat se do silnější pozice. Ře-
šením není smířit se s  tím, ale zpochybnit to. Řekněte něco jako: 
„Zřejmě nesouhlasíš s tím, co říkám. Dovol mi, abych ti objasnila 
svůj postoj, a potom mi můžeš říct, s čím přesně nesouhlasíš.“

• Žádejte zpětnou vazbu. Pokud máte obavu, že se chováte nepřiměře-
ně, zeptejte se na to důvěryhodného přítele nebo kolegyně. Vyhněte se 
otázkám typu ano-ne (jako například: „Myslíš, že jsem to přehnala?“). 
Zkuste položit otevřenou otázku a získáte lepší náhled na to, jak vás 
ostatní vnímají (jako například: „Řekni mi, co z toho, co jsem na tom 
jednání udělala, mi dopomůže k mým cílům, a co mě naopak brzdí.“).

• Nesnažte se o dokonalost. Ani já nedělám všechno tak, jak je to 
popsáno v  této knize. Některé styly chování se natolik příčí mojí 
osobnosti, že se o ně ani nesnažím; jiné mi nejdou příliš dobře, ať 
se snažím sebevíc. Důležité je zvládnou jich několik opravdu dobře 
a nechat ty ostatní, aby doplnily celkový obrázek.

Další kroky
Za chvíli už na to budete sama. Navrhuji, abyste začala četbou dvou kapitol, 
které odpovídají vašim dvěma nejnižším skóre. Tyto oblasti potřebují vy-
lepšit ze všech nejvíc. Ne všechny chyby z příslušných kapitol se vás budou 
týkat, takže to nemusíte přehánět a zkoušet každý koučovací tip a cíl. Místo 
toho si zaškrtněte políčko na spodním okraji stránky u těch tipů, o kterých 
si myslíte, že by se vám hodily nejvíc, a slibte si, že na nich začnete praco-
vat. Vyhněte se pokušení ignorovat tipy, které se zdají být příliš těžké. To 
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jsou pravděpodobně ty, kde bude i malá změna ve vašem chování zřetelně 
poznat.

Poté, co přečtete kapitoly týkající se oblastí s nejnižším skóre, vraťte se na 
začátek a projděte si zbývající chyby. Každá ze 101 chyb je skutečná a dělají 
ji skutečné ženy. Nasbírala jsem je v průběhu své kariéry, kdy jsem jako 
koučka pracovala s muži a ženami ve fi rmách po celém světě, a také z pří-
spěvků žen, které se účastnily mých workshopů s názvem Nechovej se jako 
malá. Ženy, které se od známých dozvěděly, že pracuji na této knize, mi do-
konce bez vyžádání posílaly e-maily a chtěly se s vámi podělit o své chyby.

Co se týče koučovacích tipů, většinu z nich poskytuji ženám už roky 
a dostávám zprávy, že dokonce i malé změny mají velký vliv na to, jak je 
ostatní vnímají. Jiné pocházejí od mých kolegů z konzultačního týmu spo-
lečnosti Corporate Coaching International, kteří jsou odborníky v různých 
oblastech koučování, jako je například komunikace, strategické plánování 
kariéry, nebo vyváženost pracovního a soukromého života. Pokud to s do-
sažením pracovního i osobního maxima myslíte vážně, je velmi důležité, 
abyste si brzy po dočtení knihy vytvořila svůj vlastní plán. Pomůže vám 
udržet se na správné cestě a mapovat svůj postup. Teď už je to na vás. Pusťte 
se do toho! 
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29Vaše hra

Kapitola 2

Vaše hra

Mnoho žen – zejména ty z nás, které vyrůstaly v šedesátých a sedmdesátých 
letech – nikdy nemělo příležitost zapojit se do kolektivních sportů. Až done-
dávna jen málokterá žena sloužila v armádě, studovala vojenskou akademii 
nebo se účastnila jiných aktivit, kde je cílem hrát a zvítězit. Výsledkem je, že 
neumíme hrát, a už vůbec neumíme hrát na hranici pravidel (o tom si řek-
neme víc v další části této kapitoly). Co je ještě horší, mnoho žen vnímá hru 
jménem „byznys“ jako něco nepříjemného a vulgárního, čemu je třeba se za 
každou cenu vyhnout.

Začněme tedy s nejdůležitější lekcí: byznys je hra a vy ji můžete vyhrát. 
Ženy jsou ve skutečnosti přímo stvořené k tomu, aby ji vyhrály. Polovinu 
svého času pracuji s muži a učím je, jak být víc jako ženy. Samozřejmě jim 
to neříkám úplně těmito slovy, to bych byla brzy bez práce. Místo toho 
s  nimi mluvím o  významu schopnosti naslouchat, spolupracovat, moti-
vovat ostatní a vidět své kolegy z té lidské stránky. To jsou všechno věci, 
které jdou obvykle ženám dobře, protože jim byly vštěpovány už odmalička 
a ony v nich proto mají spoustu praxe.

Ženy ale často zaostávají za muži v jiné oblasti: ve schopnosti rozeznat 
pomyslné hranice a  pochopit nevyřčená pravidla. Ze všech koučovacích 
tipů v této knize se ženám do repertoáru jejich schopností nejobtížněji za-
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řazují právě ty, které teď budou následovat. Mnohá z  těchto doporučení 
jdou proti všemu, co nás odmalička učili. Odolejte pokušení přeskočit těžké 
pasáže. Kdo nehraje, nemůže vyhrát.
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1. CHYBA

Předstírat, že to není hra

Přesně to totiž vaše pracoviště je: hra. Má svoje pravidla, vymezené území, 
vítěze i poražené. Ženy často přistupují k práci spíše jako k události (jako je 
třeba piknik, koncert či charitativní večírek), kde se všichni ráno sejdou, aby si 
spolu celý den pěkně hráli. Ve snaze o vytváření situací, kde vyhrávají všichni 
(win-win), nevědomky vytváříme situace, kde nejenže nevyhrávají všichni, ale 
my jsme těmi poraženými (win-lose). Hrát ve světě byznysu neznamená snažit 
se, aby ostatní neuspěli, ale přesto je to soutěž. Měla byste tedy znát její pravidla 
a hrát tak, aby tato pravidla pracovala pro vás.

Příkladem člověka neznalého pravidel hry je Barbara. Mnoho let praco-
vala v bankovním sektoru jako ředitelka marketingu. Ve své kariéře dosáhla 
bodu, kdy si ji vzhledem k jejím úspěchům několik společností vyhlédlo jako 
kandidátku na vysoké funkce. Vybrala si úzce specializovanou fi rmu z oblas-
ti chemického průmyslu, do níž nastoupila jako viceprezidentka. Když ji ke 
mně poslali na koučování, nedokázala pochopit, proč se jí nedaří. Všechno, 
co jí v bance přinášelo úspěch, začalo na její nové pozici najednou selhávat. Její 
zdvořilý a uvolněný přístup k vedení a interakci s lidmi byl náhle vnímán jako 
známka slabosti a nerozhodnosti. Barbara nepochopila, že se jedná o novou 
hru, a pokoušela se ji hrát podle starých pravidel. Poprvé ve své kariéře se tak 
ocitla tváří v tvář možnému selhání.

Nejenže je byznys hra, ale je to hra, kde se pravidla mění fi rmu od fi rmy 
a dokonce i oddělení od oddělení uvnitř jediné organizace. Co má úspěch 
u jednoho šéfa, nemusí fungovat u jiného. Abyste v byznysu vyhrála, musíte 
si stále udržovat přehled o tom, kde je zrovna míč. 
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KOUČOVACÍ TIPY

• Naučte se hrát šachy. Pomůže vám to rozvinout strategické schop-
nosti.

• Udělejte si seznam pravidel hry, která platí na vašem pracovišti. Pa-
matujte si, že jsou to většinou nevyřčená očekávání o tom, jak by se 
měli chovat lidé, kteří chtějí udělat kariéru. Možná se vám nepodaří 
sestavit celý seznam najednou; spíš budete muset začít vnímat in-
terakce mezi lidmi, oběžníky a porady jinak, než jak jste je vnímala 
doposud. Mezi příklady pravidel na některých pracovištích patří Šéf 
má vždycky pravdu, Každý pracuje aspoň deset hodin přesčas, Být 
zdvořilý je důležitější než mít pravdu, Termíny se dodržují za každou 
cenu, Nikdy nepřekračuj rozpočet, Zákazník je vždy na prvním místě, 
a tak dál. Zatímco budete sestavovat váš seznam, přemýšlejte o tom, 
do jaké míry vaše chování těmto očekáváním odpovídá.

• Najděte si mentora: někoho, kdo je sám výborný hráč a s kým mů-
žete pravidla vaší organizace otevřeně prodiskutovat.

• Pokud nesportujete, začněte. Nezáleží na tom, jestli si vyberete te-
nis, soft bal nebo golf. Sport vám pomůže osvojit si jazyk hry. 

NA TOMTO MUSÍM ZAPRACOVAT
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2. CHYBA

Hrát na jistotu a držet se pravidel

Jako nadšená, ale docela průměrná hráčka tenisu jsem se dřív snažila trefovat 
míček bezpečně do hřiště. Měla jsem strach, že jinak poletí za čáru a skórovat 
bude můj soupeř. Ve snaze hrát bezpečně jsem si uměle zúžila hrací plochu. 
Po nějaké době jsem si ale uvědomila, že s  takovým stylem hry nemůžu 
nikdy vyhrát. Pokud jsem chtěla zvítězit, musela jsem se naučit trefovat míček 
na hranici vymezené plochy, ale pořád ještě dovnitř hřiště. Začala jsem se 
odvažovat mimo svou komfortní zónu a zjistila jsem, že vyhrávám víc než dřív.

Měla jsem příležitost využít toto přirovnání u klientky, která byla nedáv-
no povýšena do vedoucí pozice a začala dostávat odezvy, že není dostatečně 
„proaktivní“. „Jak mě může někdo obviňovat, že nejsem proaktivní?“, divila 
se. „Dělám všechno, co mám, a nikdo mi to nemusí říkat.“ Dělat všechno, 
co máte, neznamená být proaktivní. Neznamená to nic víc a nic míň, než že 
děláte to, co máte. Od mé klientky se na její nové pozici očekávalo, že převez-
me víc zodpovědnosti a bude se rozhodovat samostatně. Když jsem se o tom 
zmínila, moje klientka mi řekla, že nechce překračovat svou autoritu, takže 
většinu důležitých rozhodnutí nejprve konzultuje se svou nadřízenou.

Zeptala jsem se jí, jestli hraje tenis, a naštěstí ho hrála. Jakmile jsem jí 
vysvětlila analogii s hraním na jistotu, pochopila, co myslím, a uvědomila 
si, že v práci opravdu nevyužívá všechnu plochu, kterou má k dispozici. Vy-
tvořila si určité domněnky o tom, co pro její nadřízené je a není přípustné, 
a tím si zúžila hrací pole. Než aby riskovala, že míček vyletí z kurtu, chovala 
se raději tak, aby dopadl bezpečně do vymezeného území. Její nadřízené to 
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ale nestačilo: od členů svého týmu očekávala, že dokážou posoudit riziko 
a jít za hranice toho, co se od nich požaduje.

Tento fenomén je na pracovištích zcela běžnou záležitostí. Dokonce i když 
si žena uvědomuje, že práce je hra, má sklon hrát na jistotu, místo aby hrála 
na vítězství. Všechna pravidla dodržuje do puntíku a od ostatních očekává 
totéž. Stejně tak neudělá něco, co by mohlo někomu vadit. Nikdo od vás ne-
žádá, abyste se chovala neeticky, ale hrajete hru, kterou chcete vyhrát. K tomu 
potřebujete využít všechen hrací prostor, který máte k dispozici.

Co se týče mé klientky, udělala to, co jsem jí navrhla: požádala svou nad-
řízenou, aby jí pomohla přesněji vymezit rozsah její autority. Tím se pro 
ni podstupování rizika stalo méně stresující záležitostí. Její manažerka mi 
o několik týdnů později zavolala a během hovoru na jiné téma se zmínila, 
že dotyčná žena je teď iniciativnější a plní svůj výkonnostní plán. 

KOUČOVACÍ TIPY
• Hrajte hru v rámci pravidel, ale na jejich hranici.
• Napište si na papír dvě pravidla, která chápete jako velmi striktní a vždy 

je dodržujete. Všimli jste si, že by tato pravidla někdo porušoval? Pokud 
ano, měli z toho nějaké nepříjemnosti? Pokud ne, zariskujte a rozšiřte 
své hrací pole tím, že si tato pravidla budete vykládat volněji.

• Pokud si nejste jistá, že je něco fér, udělejte to. Pokud si nejste jistá, 
že je něco etické, zeptejte se na to.

• Pokud vás někdo napomene, neberte si to osobně  – a  v  žádném 
případě se nevracejte ke hře na jistotu. Vezměte to jako příležitost 
zjistit, kde přesně leží vaše hranice a jak v rámci nich hrát.

NA TOMTO MUSÍM ZAPRACOVAT
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3. CHYBA

Pracovat příliš tvrdě

Říká se, že ženy musí pracovat dvakrát tvrději než muži, pokud chtějí být 
považovány za alespoň z poloviny tak dobré. Výsledkem je, že ženy jsou jako 
mravenečci – neustále v jednom kole. Stěžují si, že pracují víc, než všichni 
ostatní, a mají pravdu! Tvrzení, že lidé postupují na fi remních žebříčcích výš 
díky tvrdé práci, je mýtus. Pravda je taková, že ještě nikdy nikoho nepovýšili 
jen proto, že je to dříč. Příjemné vystupování, strategické uvažování, networ-
king či týmová spolupráce jsou jen některé z řady dalších faktorů, které do-
hromady vytvářejí úspěšnou kariéru.

Od každého se očekává, že si odpracuje svůj podíl. To ale neznamená, že 
byste se měla zaměřit jen na to. Někdy mi připadá, že ženy pracují tak tvrdě, 
protože je jednodušší dělat to, co dobře známe, než se pouštět do něčeho, co 
nám připadá cizí. Jedna žena si mi stěžovala, že v průběhu fotbalové sezóny 
její kolegové každé pondělí stráví první půlhodinu v práci tím, že se šéfem 
probírají nedělní utkání.

„Taková ztráta času! Já se dřu jako blázen a oni si vykládají o fotbale!“ 
lamentovala. Ještě víc ji trápilo to, že právě tito kolegové dostávali ty nejvý-
znamnější úkoly. Zatímco ženy si myslí, že mezi osmou ráno a pátou od-
poledne je cokoli jiného než plnění pracovních povinností jen „mrháním 
fi remními penězi“, muži ví, že ať už probírají fotbal nebo výsledky golfové-
ho turnaje z minulého týdne, budují si tak vztahy, které se jim v budoucnu 
budou hodit. Kolegové mojí klientky trávili čas se svým nadřízeným i jinak 
než prací, což jim umožnilo tyto členy týmu lépe poznat. Když potom při-
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šla příležitost k povýšení, vybral si právě je, protože je znal a dobře se mu 
s nimi spolupracovalo.

A tady leží jedno z nejlépe střežených tajemství byznysu. Lidé nejsou 
najímáni a povyšováni prostě proto, že tvrdě pracují, ale proto, že ten, kdo 
o  tom rozhoduje, zná jejich povahu. Může si tedy být jistý nejen tím, že 
svou práci zvládnou, ale také tím, že budou přínosem pro kolegiální vztahy 
v týmu. Tím, že se moje klientka držela své práce, si ve skutečnosti zhoršo-
vala vyhlídky na to, o co nejvíc stála – na zajímavější projekty a příležitost 
ukázat, že má na víc.

KOUČOVACÍ TIPY
• Dovolte sama sobě trošku „mrhat“ časem. Pokud netrávíte 5 % va-

šeho dne budováním vztahů, pak děláte něco špatně. 
• Vymezte si svoje pracovní hodiny a  držte se jich. Pamatujte na 

Parkinsonův zákon: Práce trvá tak dlouho, kolik je na ni času. Tím 
nechci říct, že někdy nebudete muset dělat přesčas, ale pokud jste 
neustále poslední, kdo odchází z kanceláře, tak tady něco nehraje.

• Na začátku každého dne si stanovte, kolik toho chcete zvládnout. 
Máte sklon okamžitě vyřizovat všechno, co vám během dne přista-
ne na stole? Tomu se můžete vyhnout, když si tyto úkoly vědomě 
naplánujete na někdy jindy.

NA TOMTO MUSÍM ZAPRACOVAT
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4. CHYBA

Dělat práci za ostatní

Když Harry S. Truman pronesl své slavné „Je to jen a jen na mně“, určitě 
mu v tom okamžiku vytanula na mysli nějaká žena. Náš sklon brát na sebe 
odpovědnost nejen za svou práci, ale i za práci ostatních, je dalším příkla-
dem škodlivého chování. Ano, zodpovídáte se svému zaměstnavateli za to, 
že konečný produkt nebo služba budou bez chyby, ale není to pouze vaše 
odpovědnost. Ženy mají nepěkný zlozvyk říkat: „Když to neudělám já, neu-
dělá to nikdo.“ Tím si jen zajistíte, že to opravdu budete dělat vy – a to hodně, 
hodně dlouho.

Přebírání zodpovědnosti za ostatní má ještě jeden háček. Zatímco ženy 
dělají to, co je třeba udělat, muži budují své kariéry. Nejsou hloupí. Pový-
šení je odměna za to, že je práce hotová, ne nezbytně za to, že jste ji udělala 
zrovna vy. Kdysi jsem měla šéfa, který říkal, že na světě existují dva typy lidí: 
kariéristi a snaživci. Snaživci jsou neustále zaneprázdněni prací. Kariéristi 
tráví svůj čas tím, že řídí svou kariéru. Skutečnost je taková, že v sobě mu-
síte mít něco od obou, pokud se chcete prosadit.

KOUČOVACÍ TIPY
• Přestaňte se dobrovolně hlásit o bezvýznamné a nedůležité úkoly. 

Pokud je to nutné, raději si sedněte na ruku, než abyste ji zvedla.
• Naučte se rozpoznat, kdy se na vás lidé snaží záměrně hodit vlastní 

zodpovědnost. Natrénujte si, jak říct: „Víš, ráda bych ti s tím pomohla, 
ale mám teď hrozně moc práce“, aby to neznělo omluvně. A dál už 
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neříkejte nic. Vyhněte se pokušení řešit problémy druhých. Jsou to 
jejich problémy, ne vaše.

• Pokud jste manažerka nebo vedoucí, nenechávejte své podřízené, 
aby na vás přesouvali vlastní povinnosti. To se nejčastěji stává, když 
vám hlásí, že nejsou schopní něco udělat nebo že na to nemají čas. 
Vyhněte se pokušení vzít to na sebe, protože to je nejrychlejší řešení. 
Místo toho jim navrhněte, aby požádali o pomoc kolegu, nebo, po-
kud máte čas, to využijte jako příležitost něco je naučit.

• Pokud máte z odmítnutí špatný pocit, zkuste si sama se sebou pro-
mluvit. Zkuste si říct něco jako, „Nemusím se cítit provinile jenom 
proto, že chci naplnit vlastní potřeby.“ 

NA TOMTO MUSÍM ZAPRACOVAT
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5. CHYBA

Pracovat bez ustání

Na úsloví „Pokud něco opravdu potřebujete udělat, dejte to za úkol ženě“ 
je rozhodně něco pravdy. Ženy jsou ochotné pracovat bez přestávky, jen aby 
už bylo hotovo. Ustavičná práce ovšem škodí nejen vašemu zdraví, ale i vaší 
výkonnosti. Podle odborníků na produktivitu práce potřebujeme přestávku 
každých devadesát minut, pokud si chceme udržet maximální úroveň kon-
centrace a přesnosti.

Práce bez přestávky také přispívá k dojmu, že jste nervózní nebo málo 
výkonná. Ředitel jedné fi rmy se mi svěřil, že se v přítomnosti viceprezident-
ky společnosti cítí nesvůj, protože neustále vypadá přepracovaně a ztrápeně 
(což je slovo, které málokdy uslyšíte ve spojení s mužem). Práce bez přestá-
vek na oběd či na protáhnutí vás nikam nedostane. Pokud budete neustále 
působit uštvaným dojmem, možná se tím připravíte o zajímavé projekty 
nebo úkoly, které by vám mohly později přinést uznání.

KOUČOVACÍ TIPY
• Naučte se nejméně každých devadesát minut vstát od stolu, abyste 

se protáhla.
• Stanovte si pravidlo, že si na začátku každého týdne domluvíte as-

poň jednu schůzku na oběd.
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• Na každý den si naplánujte chvilky, kdy si zajdete za někým popo-
vídat. Když se někdo zastaví u vás, nechejte toho, co zrovna děláte, 
a pozvěte ho nebo ji dál.

• Používejte budík na svém počítači jako upomínku, že je čas udělat si 
pauzu (a když začne pípat, tak si tu pauzu opravdu udělejte).

• Přestávku na oběd využijte, jak nejlépe umíte. Zařiďte si nějakou 
pochůzku, kterou byste jinak musela vyřídit po práci, staňte se člen-
kou klubu Toastmasters nebo se jenom běžte projít a osvěžit se před 
odpoledními povinnostmi.

• Pokud si právě teď říkáte, že na to nemáte čas, tak rozhodně pracu-
jete příliš. Zeptejte se sama sebe, jestli chcete být raději holubem, 
nebo sochou.

NA TOMTO MUSÍM ZAPRACOVAT
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6. CHYBA

Být naivní

Nejsou to sice jenom ženy, kdo bezelstně důvěřuje slovům ostatních, ale 
rozhodně se na tom podílíme spravedlivou měrou. Vysvětlení tohoto jevu je 
zajímavé: často totiž ani příliš důkladně nepátráme po pravdivosti toho, co nám 
ostatní říkají. Buď je nechceme ztrapnit, nebo v nich chceme vidět jen to dobré. 
Protože se tak horlivě zaměřujeme na práci samotnou, často přehlédneme 
náznaky, které sice leží na okraji našeho zorného pole, ale jsou o to jasnější.

Lisa je příkladem ženy, která se kvůli své naivitě dostala do problémů. 
Pracovala jako ředitelka rozvoje pro známou neziskovou organizaci. Její 
oddělení podávalo dobré výkony, mezi zaměstnanci vládl pocit spolupráce 
a soudržnosti a v každém roce Lisina vedení dokázal její tým získat víc peněz, 
než bylo v plánu – dokud ovšem nepřijala Adama. Byl synem jednoho z členů 
představenstva společnosti a kolegové z práce ji varovali, že není dobrý nápad 
brát ho do týmu. Lisa si byla jistá, že když nastaví základní pravidla a bude 
s Adamem otevřeně komunikovat, bude všechno v pořádku.

Uběhlo sotva několik měsíců a Lisin tým začal selhávat. Morálka klesala hro-
zivou rychlostí. Členové týmu nedokázali plnit své měsíční plány. Několik se jich 
Lise svěřilo, že ji Adam za jejími zády pomlouvá a šíří o ní lži. Lisin manažer si ji 
několikrát zavolal k sobě do kanceláře, aby s ní chaos v jejím týmu probral. Po-
prvé za celou její kariéru se na Lisu dívali jako na nepříliš schopnou manažerku. 

Když si o vzniklé situaci promluvila s Adamem, popřel, že by její autori-
tu jakkoli podkopával. Chtěla mu věřit, a proto se znovu utvrdila ve svých 
očekáváních. Situace se ale ještě zhoršila. Členové představenstva se začali 
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vyptávat ředitele organizace na problémy, o kterých se doslechli. Skončilo 
to tak, že Lisa z organizace odešla a nastoupila na pozici, která byla sice 
lepší, ale před Adamovým příchodem by o ní neuvažovala.

Naivita druhých nám často připadá úsměvná. Mladí lidé z ní občas ze 
začátku své kariéry těží, když se chtějí od ostatních učit nebo si od nich ne-
chat vysvětlit, jak to v práci chodí. Když ji ale vidíme u zkušeného pracov-
níka, zpochybňuje to v našich očích jeho schopnosti. Pokud se žena chová 
naivně, upozorňuje tím ostatní na to, že nedokáže správně přečíst situaci 
nebo se poučit ze svých zkušeností.

KOUČOVACÍ TIPY
• Pokud vám něco nedává smysl, požádejte o vysvětlení. Pokud ně-

kdo vaši žádost o vysvětlení zlehčuje, začněte být podezíravá.
• Nemyslete rovnou na nejhorší, ale ptejte se vždy sama sebe, jaká 

může být motivace toho druhého.
• Když děláte zásadní rozhodnutí, nespoléhejte se pouze na zkuše-

nosti jediného člověka. Vyžádejte si rady z  několika spolehlivých 
zdrojů.

• Pokud si náhle uvědomíte, že jako jediný člověk v místnosti nesou-
hlasíte s tím, že „to nejde udělat“, a myslíte si, „ale já bych to dokáza-
la“, mělo by to být varovným signálem, že se chováte naivně.

• Věřte svým instinktům. Pokud to vypadá jako kachna, káchá to jako 
kachna a kolébá se to jako kachna, pak to je kachna.

NA TOMTO MUSÍM ZAPRACOVAT
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