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1. Úvod
Komunikace je evolučním výdobytkem, který značně zvýhodňuje své uživatele. Každá
životní forma nějakým způsobem funguje na předávání informací – ať už jde čistě o genetické
výměny, pachovou komunikaci mezi mravenci, zpívání velryb nebo lidskou řeč. Čím je život
vyspělejší a sofistikovanější, tím více, jak se zdá, komunikuje.
Obrázek č. 1

Pračlověk
V honbě za přežitím a sebezdokonalením je přístup k informacím klíčový. Každý
organismus si díky svým smyslům dokáže určité množství informací přisvojit, úspěšnější
je ale zdá se ten, který dokáže informace předat svému protějšku. Za odměnu získává totéž
nazpátek. Kvantum informací, které jsou potom k dispozici, exponenciálně narůstá.
Ve světle těchto faktů dostáváme odpověď na otázku, proč je člověk tak úspěšným
a rozšířeným druhem na planetě Zemi. Kromě toho, že je všežravcem a může se krmit
prakticky čímkoli, a že může plodit potomky v průběhu celého kalendářního roku, také
bezvadně ovládá komunikaci. S nárůstem jeho mozku se dramaticky rozšířili jeho možnosti
chápat svět okolo sebe. A předávat tyto poznatky dalším příslušníkům svého druhu.
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Obrázek č. 2

Komunikace
Jak však řekl zakladatel psychoanalýzy, Sigmund Freud, člověk je přesto stále jen
„zvíře, na které je natřená civilizace“. Chtěl tím říct, že nás pořád ještě ovládá příroda
prostřednictvím emocí, vrtochů a pudů – a to mnohem více, než si myslíme. Nebo než si jsme
ochotni přiznat. Co to v praxi znamená? Znamená to fakt, že nám příroda nechala staré části
mozku přibližně stejné, jako našim zvířecím předkům. Třeba náš limbický systém, odpovědný
za všechny emoce, nebo náš „hadí mozek“. Ve světě letadel, mrakodrapů a mobilních
telefonů potom cítíme prastaré emoce, např. úzkost – i když objektivně nechápeme, proč se to
děje. A mnohdy tyto pocity cítíme ve chvílích, kdy se nám to nejméně hodí. Třeba při
rozhovoru s kolegou v práci, se zákazníkem nebo s naším nadřízeným. Vygumovat je
nemůžeme. Co s nimi?
Pomůže nám s tím komunikace? Jak zvládnout náročné komunikační situace, když
jsme ovládání rozbouřenou přírodou?
Někdo by snad mohl říct, že komunikace povede k větší shodě mezi lidmi. To ale není
tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát.
S narůstajícím množstvím informací mají lidé mnohem více možností – více možností
se shodnout nebo se ještě více vzdalovat a rozcházet. Čím více informací existuje, tím více se
rozkrývá bohatost a rozmanitost lidské zkušenosti. A tím více příležitostí ke komunikaci
vzniká. A ta mívá různé konce. Komunikace a informační revoluce posunuly člověka dál. Dál
k mnoha úspěchům, objevům a radostem. Ale také k dalším potížím, válkám a katastrofám.
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Komunikace totiž vede ke shodě a k vzrůstu vzájemného blaha jen někdy. Velmi často
také končí destruktivními konflikty. V tom momentě se do našich reakcí vkrádají staré emoce
společné se zvířaty. Objevuje se úzkost, agrese, panika, aj. Tito vnitřní démoni ohrožují naši
stabilitu. A nabourávají cíle, které považujeme za kulturní a civilizované. Místo toho nás
svádějí k primitivnějším reakcím. K reakcím, které sice dokážou zajistit naše přežití,
ale za cenu nezměrných škod a prohřešků v lidském slova smyslu.
Obrázek č. 3

Čertíci
Konflikty jsou nevyhnutelné, stejně jako je nevyhnutelná lidská komunikace. Musí být
ale konflikt vždycky jen destruktivní a neproduktivní?
V mnoha ohledech bychom měli být rádi, že se odlišnost mezi lidmi projevuje.
Většinou z toho vzejde něco dobrého – často právě shoda, kompromis, nebo nejlepší nápad.
Nikdo však nepochybuje také o tom, že konflikty jsou občas zbytečné a příliš vyhrocené.
Často lidský potenciál dusí a ničí. Často vyhrávají ti s ostrými lokty, i když jejich názor
nemusí být nejlepší. Stejně tak vznikají zástupy poraženců, kteří své slovo neprosadí, což je
škoda nejen pro ně, ale i pro mnoho dalších lidí. Jejich nápady, které nikdy nespatří světlo
světa, totiž mohly být užitečné.
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Pokud je tedy konflikt nevyhnutelný, jak to udělat, aby dopadl pozitivně pro všechny
zúčastněné? Jak proměnit konflikt v něco, co nás posouvá dál k vytčeným cílům? Jak obrátit
lidskou agresi k vykonání dobrého díla? Otec psychoanalýzy, Sigmund Freud, nás učil,
že agresi není dobré potlačovat. Pudová energie podle něj koneckonců produkuje i umělecká
díla a obecně kulturu. Měli bychom tedy agresivitu a konflikty využít, stejně jako svatý
Prokop, který využil čerta jako kolo od vozu.
Přestát všemožná úskalí komunikace však neznamená jenom zvládat konflikty.
Znamená to také unést kritiku a umět jí správně poskytnout druhým. Umět se omlouvat
za svoje chyby. Poradit si s různými komunikačními fauly a manipulacemi. Umět říci „NE“ –
a mnoho dalších věcí.
Každý z nás to již do jisté míry umí. Někdo se rodí s větším talentem k tomuto umění,
jiný na sobě musí více pracovat. Většina z nás užívá prvky tohoto umění zcela intuitivně,
málo z nás potom studuje tyto techniky přímo a snaží se je vědomě ovládnout a zdokonalit.
V sociální psychologii těmto dovednostem souhrnně říkáme asertivita. Na dalších stránkách
si vysvětlíme, co to přesně asertivita je. Pomocí výkladu a konkrétních cvičení ji budeme
rozvíjet, abychom dokázali čelit nejrůznějším druhům konfliktů, se kterými se v dnešním
světě velmi často setkáváme.
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2. Asertivita – co to je?
Asertivita v rámci komunikace dokazuje, že vztahy mezi spoluobčany, sousedy,
kolegy na pracovišti, účastníky hromadné dopravy nebo osobami nejbližšími nemusí být
založeny na pocitech strachu, úzkosti a na souhlasu se vším z obav, že nás někdo odmítne,
že nás nebude mít rád, že se na nás někdo bude hněvat. Asertivní chování někdy může pomoci
při překonávání stresu nebo při předcházení a řešení konfliktů.
Kolikrát si každý z nás položil otázku: Proč jsem se tak lehce vzdal svého návrhu?
Měl jsem za své názory více a lépe bojovat? Byla moje obhajoba dostatečná? Nechoval jsem
se příliš arogantně? Jsem slaboch, nedokázal jsem se prosadit.
Někdy je těžké se v těchto situacích orientovat, výsledkem je nespokojenost se svým
chováním. Prožíváme rozpor mezi tím, co jsme udělali a tím co prožíváme.
Asertivní jednání nám pomáhá v nové situaci převzít iniciativu i odpovědnost za to,
aby se něco stalo. Nenechá námi manipulovat, pomáhá nám prosadit se přiměřeným
a citlivým způsobem a zachovat si vlastní důstojnost.
Ve společnosti existují jedinci, u kterých by asertivita mohla prospět v rámci jejich
profesního zařazení. Nejčastěji se jedná o učitele, vychovatele, revizory, záchranáře, hasiče,
pracovníky v pohostinství a v neposlední řadě policisty. Všeobecně se jedná o profesionály,
kteří musí v rámci své profese komunikovat s lidmi, řešit problémy, konflikty a vzdorovat
agresi při jednání v afektu.
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Obrázek č. 4

Učitel

Definici pojmu nalezeme ve velké řadě literárních zdrojů. Obecně lze říci,
že asertivita je soubor pravidel a jednacích technik vedoucích ke zdravému,
přiměřenému sebeprosazení v komunikaci. Bez zbytečné ústupnosti, bez zbytečné agrese.
Je to férový pocit zodpovědnosti za své činy – a vyžadování téhož od druhých. Dobrá
asertivita má kouzlo přiměřenosti.
Asertivita je opakem dvou krajností – únik nebo útok. Obě varianty v jednání nám
nadělila matička příroda. Obešla tak naše vědomí, naše rozhodování – pokud se cítíš ohrožen,
uteč nebo zaútoč a tečka. Nač nějaké dlouhé přemýšlení. Váhání se v divočině jen tak
neodpouští. Oba tyto způsoby nejsou ale v lidské komunikaci úplně žádoucí. Zkuste třeba
agresivně zaútočit na šéfa, když vás kvůli něčemu kritizuje. Nebo utéci z přijímacího
pohovoru.
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Obrázek č. 5

Útěk
Asertivitu je možno nahlížet jako způsob, jak do našich „zvířecích programů“ opět
zanést světlo vědomí, svobodnou volbu a sebeurčení. Ideálním výsledkem je potom
minimalizace stresu a zefektivnění komunikace. To znamená, že obě strany mohou
z komunikace vytěžit maximum a obě si mohou zachovat pocit vlastní důstojnosti.
Jak se dále dozvíme, důstojnost a asertivita patří neodmyslitelně k sobě. Člověk
se (podobně jako ostatní organismy) uchyluje k únikovému chování nebo k agresivitě
tehdy, když se cítí dotlačen do kouta, kdy mu připadá, že mu někdo „bere kyslík“. Jinými
slovy, k úniku či k útoku se instinktivně uchylujeme, když máme pocit, že se nám zužují
možnosti. Máme pocit, že nemůžeme jednat tak svobodně, jak sami chceme. Asertivní jednání
nám dovoluje jednat svobodně i v situacích, kdy se cítíme omezeni a kdy pociťujeme úzkost.
Dovoluje nám spektrum možností zvyšovat. Zabraňuje, abychom v klíčové situaci jednali
únikově nebo útočně a tak si zavřeli cestu k vyzrálejším reakcím. Výsledky „přírodního
jednání“ totiž mohou být katastrofální – od neplodné hádky s partnerem přes zpackání
přijímacího pracovního pohovoru až k vzniku fyzické potyčky, ve které jde o život. Asertivita
nám pomáhá vyrovnat se se složitými komunikačními požadavky dnešní doby.
Asertivita je způsob komunikace či jednání, kterým člověka vyjadřuje
či prosazuje otevřeně a upřímně své myšlenky, pocity, názory či postoje jak pozitivní,
tak i ty negativní – nepříjemné. Vše se ale děje přiměřeně ke všem, s kterými konkrétní
jednání či komunikace probíhá. Jak jsme již výše naznačili, asertivita se vymezuje také vůči
protilehlým („přírodním“) formám jednání a přístupu – agresivita (útok) a pasivita (únik).
Pasivita

Asertivita
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Agresivita

Ve výše zmíněném kontextu je agresivní jednání založeno na nátlaku, vynucování,
bezohlednosti, chladnosti, urážkách, vydírání, netoleranci atp. Pro pasivní jednání je typický
ústup, podrobení se, nerozhodnost a celková neschopnost sebe a své potřeby vyjádřit.
V zásadě se asertivní chování zakládá na uvědomění si vlastní hodnoty, suverenity
a svobody vlastní osobnosti, ale i druhých osob. Významným limitem pro asertivní jednání
je ale potřeba přijmutí odpovědnosti za důsledky svého jednání a rozhodnutí za důsledky.
Jde tedy o takové jednání člověka, který dokáže sdělovat, co si myslí, jak situaci cítí a vidí.
Umí druhého požádat o laskavost a sám odmítnutí druhého bez zloby a pocitu ponížení
přijmout. Respektuje partnera, ctí důstojnost druhých, je ochoten přistoupit na kompromis,
či změnit svůj názor pod vlivem argumentů, které vyhodnotí jako rozumné.

Obrázek č. 6

Kravaťák

Zvládnuté asertivní jednání je doprovázeno kontrolou emocí (svých „přírodních
impulsů“) a umírněnými projevy verbálními i neverbálními.
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Jednat asertivně znamená:
-

uvědomovat si své jednání, nést za něj vlastní odpovědnost a mít své jednání pod
kontrolou,

-

umět se rozhodnout, čeho chci v dané situaci dosáhnout,

-

aktivně naslouchat druhým, vnímat a chápat jejich pocity, potřeby a postoje,

-

schopnost hledat a nalézat přijatelná řešení pro všechny zúčastněné.

Jaké pocity při jednání s asertivním jedincem převládají:
 jste dobře informováni,
 je vám nasloucháno a jste bráni v úvahu,
 je respektována vaše autonomie (vy i daný jedinec se můžete starat každý o sebe),
 máte prostor pro podávání návrhů = iniciativa je vítána,
 jste připraveni jednat o vlastních chybách = nejste pod emocionálním tlakem nuceni
jednat jako hubované dítě.

Asertivní chování je spojeno s dvěma nesnadnými momenty:
1. pro partnera s velmi nízkou sebedůvěrou může být vaše asertivní chování
vyhodnoceno jako „dravé“ nebo „bezohledné“,
2. převzetí odpovědnosti za to, že se v daných podmínkách budete chovat jako zralý
a odpovědný jedinec = může vás utěšovat myšlenka, že na vás neleží nepřiměřená
odpovědnost za někoho jiného.

Asertivní jednání je soubor schopností, dovedností či technik, které umožní překonat
a zvládnout působení emocí. Díky tomu máme pak možnost efektivně vyjádřit své zájmy,
potřeby, pocity a postoje. Asertivní jednání umožňuje kontrolovat vlastní chování a zachovat
si sebeúctu i tehdy, když pociťujeme úzkost nebo máme dojem, že situaci přestáváme zvládat.
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Jak se dozvíme na dalších stránkách, důstojnost a možnost sebeurčení není jen ziskem
pro člověka, jednajícího asertivně, ale i pro jeho komunikačního partnera. Pokud jsou všechny
podmínky asertivního jednání splněny, obě strany se cítí zplnomocněny. Tím, že si v tísnivé
situace díky asertivitě dopřejeme zachování důstojnosti a svobody, dopřáváme zároveň
svobodu spojenou s odpovědností i druhému člověku. V pozdějších kapitolách si ukážeme,
jakými způsoby a technikami toho lze docílit (viz kapitola Asertivita a důstojnost).

Shrnutí
Při nácviku asertivních dovedností si člověk osvojí několik základních asertivních
dovedností, které jsou užitečné jak v profesním, tak v osobním životě:
-

požádat někoho o laskavost,

-

odmítnout neoprávněný požadavek nebo návrh,

-

vyjádřit svůj názor či postoj (byť není většinový, nebo je dokonce kontroverzní),

-

vyjádřit negativní pocity (hněv, zlost),

-

vyjádřit pozitivní pocity (sympatie, lásku, obdiv),

-

obhájit si svá práva a trvat na původním rozhodnutí,

-

převzít iniciativu v kontaktu s cizím člověkem.

Neasertivní pasivní jednání se vyznačuje:
-

neprosazováním svých požadavků,

-

snahou vyhnout se střetu,

-

neochotou převzít odpovědnost či rozhodovat,

-

pocitem, že jsme „oběť“,

-

obviňováním za to, co se stalo,

-

odmítáním kladného hodnocení sebe sama nebo neschopností jej adekvátně přijmout.
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Lidé, kteří přicházejí do styku s takovými kolegy, pociťují?
-

Vztek,

-

vinu,

-

podráždění a rozmrzelost,

-

frustraci.

Dalo by se tedy říci, že neasertivní člověk vlastně nepřebírá odpovědnost za své činy,
nečiní odpovědná rozhodnutí a není přesvědčen o své vlastní hodnotě a důstojnosti. Tím
tedy odporuje tomu, co jsme řekli o člověku jednajícím asertivně. Může tak činit různými
způsoby. Může být agresivní a všechnu vinu svalovat na své okolí (ve vzteku také velmi často
ztrácíme sami sebe, svou svobodu a svou důstojnost), nebo může být pasivní a zbabělý. Tyto
formy neasertivního jednání se však ne vždycky objevují ve své zjevné podobě. Hystericky
někoho křičet na pracovišti jen tak neuvidíte (i když i těchto případů v poslední době stále
přibývá). Stejně tak před vámi kolega neuteče, pokud ho nějakým jednáním přivedete
do rozpaků. Lidé, ve kterých se spouští tyto prastaré poplachové reakce, se spíše pokusí svou
agresi nebo únik nějak maskovat. Těmto neasertivním zamaskovaným postupům, které nás
mají za úkol ošálit a zmást a které nerespektují naši (ani cizí) důstojnost a možnost sebeurčení
– říkáme manipulace.

18
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3. Úvodní slovo o manipulaci
Dříve, než se uchýlíme k definici toho, co vlastně manipulace je a jak ji v jednání druhých
rozpoznat, je ještě zapotřebí, abychom si řekli něco o často zmiňovaných „poplachových
reakcích“.
Jak už jsme psali, vztek (útok) stejně jako strach (únik) jsou prastaré emoce, které jsou
vlastně přirozené a velmi užitečné. I kdyby se každý z nás moc snažil, nikdy je ze svého
života zcela nevymýtí. A ani by to tak nebylo dobře. Kdybychom např. neznali strach,
vystavovali bychom se zbytečně příliš velkým rizikům a nebezpečím. I vztek patří do života –
někdy je od nás dokonce i okolím očekáván a akceptován. Smyslem tohoto textu je naučit
se s těmito pocity pracovat, nikoli je potlačovat!
Jelikož stále hovoříme o přebírání odpovědnosti za své pocity, je třeba podrobněji popsat,
co to vlastně znamená. Člověk, který např. v nějaké situaci cítí vztek a zároveň chce jednat
férově a asertivně, musí vzteku dovolit, aby existoval. Musí si uvědomit, že vztek k němu
nyní prostě patří, je jeho součástí a nemá smysl to popírat. To je první krok. Přítomnost
nějakých pocitů není něco, za co bychom se totiž měli stydět. Jsme takoví, jací jsme
a takoví se také musíme přijmout. Nemůžeme si to vyčítat. Jedině, když přijmeme sami sebe
takové, jací jsme, můžeme hovořit o sebepřijetí a sebe-vědomí. Dáváme tak sami sobě najevo,
že se sebou máme trpělivost, že dokážeme být k sobě laskaví a shovívaví. A to je první krok
k tomu, abychom své pocity zvládli a případně udrželi na uzdě. Vědět o svých pocitech
a dovolit si je, to je nejdůležitější krok k jejich zvládání, zachování důstojnosti a udržení
sebevědomí.
Nemluvě o tom, že pokud dokážete rozličné pocity odhalit a tolerovat u sebe, budete
zároveň schopni toho samého u druhých. Když přijmete sami sebe jako někoho, kdo v ten
který moment cítí např. závist, můžete i lépe pochopit a tolerovat některé závistivé lidi.
Pozor! Dovolit si ten který pocit neznamená ho podporovat a udržovat jej, pokud s ním
nesouhlasíme! Znamená to pouze připustit, že ho v dané chvíli můžeme cítit a přijmout
se i s touto reakcí. Nikoli tuto reakci označit za správnou a ještě ji dále posilovat.
Zůstaňme na chvíli u výše uvedené závisti. Dejme tomu, že některý kolega ve vaší práci
zrovna dostal pochvalu od vašeho zaměstnavatele a vy můžete mít pocit, že ta pochvala měla
spíše náležet vám. Můžete si třeba říct: „Tak on ten šašek celý dny nic nedělá a já se tady
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se vším dřu a on pak jenom stojí v jednu chvíli na správnym místě a zrovna jde okolo šéf!“
Možná ve vás nejprve vznikne pocit křivdy a nespravedlnosti. A postupem času se může
dostavit závist.
V nějakou chvíli ale můžete o kolegovi hovořit s někým známým a on vám může
namítnout: „Hele, a nezávidíš ty mu náhodou?“ A právě v ten moment se můžete dopustit tří
základních chyb – především sami k sobě.
1) První chybou by bylo svůj pocit závisti popírat, ať už před druhým, nebo před sebou
samotným. Mohli byste např. odpovědět něco ve smyslu: „…To si nemyslím… to není
závist, já jenom rozebírám konkrétní příklady, kdy ten člověk něco náhodně dělal
a zrovna mu to vyšlo, protože to a to…“
Kolik takových příkladů znáte ze svého okolí? Kolikrát někoho lehce kritizujete nebo mu
nabízíte alternativní pohled na věc, o které mluví – a místo přemýšlení na druhé straně
se objeví jenom výmluvy, odůvodnění, vytáčky, obrana a tisíce důvodů, proč tomu tak není?
Každý tak někdy jednáme. Špatně na tom je to, že pak nejsme v kontaktu se svými
pravými pocity. Místo toho mateme druhého i sami sebe. Tápeme v sobě, hledáme výmluvy,
nevěříme si. Jsme ve vnitřním chaosu. A pokud ostatní prohlédnou naše manévry, mohou
na nás pohlížet i s opovržením. Mohou si říkat: „Hele, ten se moc bojí pravdy, je to zbabělec,
pokrytec.“ A to samé můžeme ve svém nitru cítit i my samotní. A přestáváme si tak sami sebe
vážit. Protože někde v hloubi duše víme, že jsme vlastně lháři a pokrytci. Tím, že za své
pravé pocity nepřijímáme odpovědnost a nepřiznáme si je, vlastně vysíláme sami sobě
zprávu „nemám tě rád, pokud budeš takové pocity cítit“. Což vlastně znamená „nemám
tě rád – protože ty pocity zrovna teď cítíš“. A tím si devastujeme svoje sebevědomí
a sebelásku. Člověk, který nepřijímá odpovědnost za své pocity, manipuluje – se sebou
i s ostatními – a přestává si sám sebe vážit.
Psycholog C. G. Jung stejně jako světoznámý psychoterapeut F. Perls propagovali nutnost
celosti v prožívání. To znamená, že největším zločinem proti sobě samému, kterého
se člověk může dopustit, je „neúplnost“. Neúplný člověk připouští jen neúplnou část svých
pocitů – některé pocity cenzuruje nebo potlačuje. Tím se ale dostává do vnitřního boje
se sebou samotným – jedna půlka pocitů válčí proti druhé. Výsledkem je nucená přetvářka,
tíseň a úzkost. A především nedostatek energie. Pokud si totiž připouštíme jen polovinu
pocitů, žijeme také jenom „napůl“. Kdo chce ale život prožít naplno, musí do toho naládovat
„všechnu šťávu“.
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2) Druhou chybou, kterou bychom při poslouchání kritiky naší závisti mohli udělat,
je odsouzení nás samotných za tento pocit. Je to vlastně jen trochu zralejší verze
chyby první. Při první chybě nás totiž možnost, že bychom mohli cítit něco tak
hrozného, jako závist, tolik ohrožuje, že tuto možnost zcela popíráme. V případě této
chyby si alespoň připustíme, že závist cítíme. Vzápětí si ale v duchu řekneme něco
jako: „Ty jsi takový závistivý parchant! To je ale ostuda!“ A přesně v ten moment
si výčitkami a sebeobviňováním vezmeme sebelásku a sebeúctu, stejně jako
v prvním případě. Možná jen o něco méně.
V momentě, kdy nás náš známý upozorní na naši závist, můžeme se na chvíli zamyslet
a říci si: „No jo, vždyť on má vlastně pravdu, je to závist…“. Pokud chceme jednat asertivně
a správně z hlediska psychohygieny, je potřeba si tento fakt uvědomit a převzít za pocit
odpovědnost – což vlastně znamená říci si v duchu: „Je to závist a já jí teď cítím, je to můj
pocit.“ Současně je ale potřeba, abychom si řekli něco ve smyslu: „No jo, sice cítíš závist,
ale to neznamená, že jsi špatný člověk. Protože nechceš být závistivý.“ Tím způsobem sami
sobě vyšleme signál, že se máme rádi i s chybami, ale že nechceme tyto chyby
podporovat. Odmítáme jednotlivé svoje selhání – nikoli sebe sama jako celek, jako člověka.
V dalších kapitolách si také ukážeme, že podobným způsobem je vhodné sdělovat kritiku
ostatním. Je důležité jim dát najevo, že neodmítáme je jako bytosti, ale pouze konkrétní
selhání, případně vlastnost. Této schopnosti se odborně říká externalizace, ale o tom později.
3) Třetí chybou, kterou bychom při poslouchání kritiky naší závisti mohli udělat, je další
a další živení této emoce.
Někdo by nyní mohl namítnout, že si protiřečíme. Říkáme přece, že člověk musí svoje
pocity přijímat a ne je potlačovat. Co když tedy jsem závistivec a patří to k mé povaze?
Neměl bych se přijmout takový, jaký jsem?
Odpověď zní ne, pokud současně cítím i něco jiného, než je závist. Pokud v sobě např.
chovám hodnotu, že lidé by si neměli závidět, že by se neměli pomlouvat, že by si měli
pomáhat, apod., musím převzít odpovědnost i za tuto hodnotu. Stejně, jako někdo může
potlačit závist a lhát sám sobě, že závistivý není, může někdo i potlačit svá morální hnutí
a namlouvat si, že „není morálním člověkem“. Dopouští se ale pak úplně stejné chyby – není
sám k sobě upřímný, respektive ne k celku svého prožívání. Jen k některé jeho části (třeba
závisti). Stejné je to i u věčných moralistů, kteří donekonečna poučují ostatní. Takoví lidé
často mívají pocit, že oni sami jsou dokonalí. Kdybychom se však zeptali jejich blízkých,
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možná bychom byli překvapeni, co by nám řekli. Pod rouškou dokonalosti se často skrývá
o to větší zkaženost.
Neupřímnost k sobě samému vede k odnětí lásky některým částem své osobnosti.
To potom opět vede k devastaci sebelásky a sebevědomí. Kolik znáte ze svého okolí
závistivých a pomlouvačných lidí? Zkuste se zamyslet – mají tito lidé sami sebe opravdu
rádi? Chovají sami sebe v úctě a dokážou být k sobě laskaví? Skoro určitě byste u každého
z nich našli trhlinu ve vlastním sebevědomí – ačkoli tak na první pohled nemusí působit,
protože na okolí „hrají masku“.
Obrázek č. 7

Masky
Hovoříme nyní tedy o neupřímnosti a klamu, „masce“, která má zakrývat vnitřní nejistotu
a nedostatek sebe-lásky. Tuto trhlinu v sebevědomí nezakrývá manipulující člověk pouze před
okolí, ale i sám před sebou. Manipulace je tedy způsob, jak zakrýt zranění a nedokonalosti.
Pod maskou klidného a sebevědomého člověka se může skrývat poplachová přírodní reakce.
Člověk, který např. pomlouvá ostatní, se může podvědomě obávat, že si o něm ostatní myslí
něco špatného. Nevědomě v něm probíhá krizové řešení „únik“, prastará přírodní emoce, cítí
strach – a „útok“ tím, že pomlouvá a poškozuje druhé. Pomlouvání nebo třeba vychloubání
je potom nástroj, jak zamaskovat skutečný strach a vytvářet odlišný dojem.

23

Shrnutí
Dozvěděli jsme se, že manipulace je tedy zakrývání skutečných pocitů a vyjadřování
pocitů falešných. Tento manévr lidé provádějí obvykle ze strachu z reakcí ostatních lidí. Nebo
ze strachu či odmítání svých pravých pocitů. Snaží se svým falešným chováním docílit
určité reakce druhých lidí, která je pro ně předvídatelná a pohodlná. Často tak činí přes
vzbuzování pocitů viny, lítosti, aj (o tom si povíme více v následující kapitole). Maskování
svých pravých pocitů ale znamená, že 1) si zvykají na pohodlné řešení problémů, které lze
vyřešit ale jen poctivě a odpovědně, 2) nevěří druhým lidem, že by jejich pravé pocity přijali,
3) sami své pocity nepřijímají a nemají se za ně rádi. Ve vnitřním světě manipulujících lidí
se stále více zabydluje nedůvěra, podezřívavost, pohodlnost, pocit slabosti a křivdy.
Z hlediska psychohygieny není sklon k manipulacím vhodný – oslabuje naše sebevědomí,
odpovědnost a sebelásku. Z hlediska asertivity nemůže být manipulace úspěšná, protože
je založena na neupřímnosti. Lidé obvykle neupřímnost vycítí a komunikace bude neúspěšná.
Navíc jsou lidem pocity, které v nich manipulanti vzbuzují, vysoce nepříjemné. Nikdo nechce
v komunikaci pociťovat vinu. Manipulace zkrátka vyvolávají pocity stísněnosti a nepohody
na obou stranách, i když si to manipulující osoba nemusí plně uvědomovat. Proto manipulace
do efektivní komunikace rozhodně nepatří.
Obrázek č. 8

S kočkou
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Manipulace
–
opak
asertivity
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4. Manipulace – opak asertivity
Manipulace, jak jsme avizovali výše, je založená na pocitu slabosti. To je důležité
si uvědomit, neboť to tak na první pohled nemusí působit. Vezměme si např. člověka, který
se rozvzteklí. Když se na něj podíváte, vypadá hrozivě a vyzařuje sílu. V očích mu blýská,
hlasem hřmí po celé místnosti, dští síru, plive oheň a kdesi cosi. Kdo by se nevyděsil. Ale
je to skutečná síla?
Zcela určitě ne. Kdyby měl tento člověk pocit, že má věci pod kontrolou, zřejmě by byl
klidný. Jak se chováte v případě, že všechno běží podle vašeho plánu? Jste nervozní nebo
klidní? Odpověď je snadná. Každý z nás se cítí dobře a pohodlně, když je všechno
předvídatelné a když se to děje v souladu s naší vůlí. V takovém momentě se není potřeba
zneklidňovat.
Ale co když se všechno naší kontrole vymyká? Když máme např. pocit, že nám okolí
křivdí, nechápe nás a křivě nás obviňuje?
V ten moment se cítíme zneklidnění, podráždění. Máme pocit, že jsme zahnáni do kouta
a že už nevíme, jak celou nešťastnou situaci zvrátit v náš prospěch. Tehdy teprve můžeme
začít být agresivní – tehdy se spouští naše přírodní automatické pochody, o kterých jsme psali
výše. Proto je důležité vědět, že rozhněvaný člověk – stejně jako člověk vystrašený, u kterého
je to více vidět – se cítí oslabený. Jejich sebevědomí je podlomené, něco je významně
vyvedlo z rovnováhy.
V tento moment by si čtenář mohl říci: „No dobře, ale rozhněvaný nebo ustrašený člověk
a člověk, který manipuluje, není jedno a to samé, ne?“
To jistě není. V momentě, kdy je člověk rozhněvaný, by ale neměl tyto pocity skrývat.
Nejlepší by bylo, kdyby dokázal otevřeně vyjádřit, co přesně ho rozčílilo a proč. Musel
by svým pocitům dát průchod (přiznat je a vyjádřit je), zároveň by musel být schopný „udržet
je na uzdě“ – nezačít vyčítat, nadávat, atd. Pouze říci, co přesně a proč mu vadí. V tom
by jistě žádná manipulace nebyla. V tom by byla odvaha. Takto vyjádřené pocity hněvu zcela
odpovídají zásadám asertivity i psychohygieny.
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Člověk ale málokdy propukne v záchvaty hněvu nebo strachu veřejně a viditelně.
S mnohem větší pravděpodobností se pokusí tyto pocity ukrýt před zraky ostatních. Není
divu, přeci nechce, aby jeho slabost vyšla najevo.
Naše kultura nás učí společensky nevýhodné pocity skrývat. Všichni nosíme masky, které
nám pomáhají zakrývat slabosti a vystavovat přednosti. V analytické psychologii se těmto
maskám říká „persona“. Toto slovo je odvozené ze starořeckého slova pro divadelní masky,
které nosili herci v amfiteátrech.
Jak tedy může vypadat třeba takový zamaskovaný útok? Zastavme na chvíli teoretický
výklad a přejděme k ilustraci takového manipulativního chování v praxi.
Následující příklad se skutečně udál jednomu učiteli, který zkoušel 30tiletého studenta
dálkového studia magisterského oboru:

Učitel: „Vy si tedy opravdu nevzpomenete? Alespoň něco dát z toho dohromady…
Můžete klidně ještě přemýšlet, máme času dost. A hodně jsem vám napověděl…“
Student: „…já asi… já opravdu… ne. To prostě nedám. Mně se to všechno plete
dohromady. Já jsem musel skákat kolem naší dcerky, ona poslední dobou špatně spí a je
pořád nemocná, znáte to, lítá to všude ve vzduchu a ty děti… no a manželka toho měla hodně
v práci a já taky, to víte, když se člověk to… studuje a stará a…“
Učitel: „to je mi líto, že vaše dcera často stoná. Ale když se vrátím k tomu, o čem jsme
se bavili…“
Student: „Já si opravdu nevzpomenu. Já jsem to i chápal při tom výkladu o přednáškách,
ale nějak se mi to rozuteklo… jak ty starosti a to… a pletou se mi ty věci dohromady, ještě jak
jsem toho moc nenaspal… a to jsem se to učil včera asi do tří do rána!“
Učitel: „Tak to tedy necháme být, ale v tom případě budete muset přijít příště. Trojka
by byla tak za 75% a vy jste bohužel nevěděl ani tu půlku věcí, na které jsem se vás ptal.
Nebo máte pocit, že to není fér?“
Student: „Ale ne, tak máte nějaké požadavky no, to je jasná věc. Ale já nevím, jestli ještě
příště příjdu…“
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Učitel: „Jak to myslíte?“
Student: „No nevím, jestli ještě v tom studiu budu pokračovat, když mi tohle nevyšlo.
Já to opravdu špatně časově zvládám s tou prací, studiem a ještě péčí o rodinu. A ta cesta sem
z Ostravy mě stojí hodně peněz pokaždé… no nic… ale s tím vás nebudu otravovat…“

Obrázek č. 9

Vyučování

Manipulace mohou být vědomé a záměrné, ale i nevědomé. Pokud je manipulace
nevědomou záležitostí, znamená to, že člověk, který ji užívá, tak činí dlouhodobě a celý
proces manipulace si náležitě zvnitřnil. Manipulace, předstírání a faleš se mu staly denním
chlebem. Tím pádem ale ztrácí sám sebe, svoji vlastní odpovědnost a důstojnost. Když za něj
dělají věci druzí lidé, dostává se do pozice dítěte, o které je nutné pečovat a které o sobě
nedokáže samo rozhodovat.
Určitě znáte rčení „jsem oběť shody okolností“, které mimo jiné zaznívá i ve známé české
písničce. Stavění se do pozice oběti je často podstatou manipulace.
Oběť velice často ukazuje na domnělého viníka, který ji poškodil. Pokud za takového
viníka označí vás, vzbuzuje ve vás pocity viny.
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Obrázek č. 10

Svalování viny

V lidové symbolice odpovídá postoji oběti třeba takový upír. Upír je nemrtvá bytost, která
parazituje na životě ostatních. Vysává jejich životní energii. Představuje „černou díru“,
ve které mizí všechno živé a laskavé. Upír chce pořád jen a jen brát. Kolikrát jste měli
v životě přesně takový pocit? Že z vás někdo „vysává energii“? Lidé to mohou dělat různě.
Třeba na vás valit své problémy a trápení. A mohou třeba chtít, abyste je litovali. A není divu,
vždyť jsou přeci „oběťmi shody okolností“.
Obrázek č. 11

Upírky
Manipulace je v tomto ohledu opět úskokem. Je manévrem, „divadélkem“, kdy dotyčný
hraje ubožáka (hraje neexistující pocity) na ostatní a doufá, že tím něco pro sebe získá.
Na úkor ostatních, kterými se snaží manipulovat. Co už ale nechápe je fakt, že tím zároveň
i devastuje svoje vlastní sebevědomí a že se odnaučuje přistupovat k životu samostatně
a zodpovědně. A důvěřovat vlastním silám.
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Přesně to se stalo i ve výše uvedeném případě. Student, který se na zkoušku dostatečně
nepřipravil, se začal stavět do role oběti. Učiteli postupně sděloval, jak se „to na něj všechno
valí“. Tím dává student najevo, že se nachází v bezvýchodné situaci, do které se ale nedostal
vlastní vinou – všechno se to na něj sesypalo. Musel se třeba učit do tří do rána. A také
se musel starat o svou nemocnou dceru – je tedy pilným studentem a také zodpovědným
otcem. Za nic nemůže, je to přeci dobrý člověk. Tak proč mu učitel chce „ubližovat“
a vyhodit ho ze zkoušky?
Pokud se student tímto způsobem postaví do role oběti, sděluji tím vlastně učiteli něco
ve smyslu: „Jsem dobrý člověk, pilný student a zodpovědný otec, pokud mě vyhodíte, budete
další nespravedlivá pohroma, která mě postihne“. Tím, že student nakonec doslova hrozí
učiteli, že pokud ho ze zkoušky vyhodí, skončí s celým studiem, v podstatě už učitele vydírá.
Vysílá mu signál: „jestli mě vyhodíte, budete zodpovědný za to, že nedostuduji.“ Student tak
deleguje odpovědnost za svůj život na druhé. Říká, že za své neštěstí nemůže, mohou za něj
ostatní (v tomto případě především učitel) a ti by za to měli cítit vinu.
Podobné je to třeba u mnoha lidí, kteří hrozí sebevraždou. Snaží se tím získat zájem
ostatních lidí. Někteří mohou sebevraždou vyhrožovat a dávat tím druhým najevo: „jestli
neuděláš, co chci, bude to tvoje vina, že se zabiju!“ (nutno dodat, že mluvení o sebevraždě
není vždycky manipulací, je velmi těžké rozlišit, jestli se jedná o zoufalé volání o pomoc, kde
je hrozba sebevraždy reálná a kdy se jedná o pouhé manipulace s okolím).
Velká část manipulací spočívá ve vytváření pocitů viny. Mnoho psychologů a rodinných
poradců ví, že v některých rodinách tímto způsobem manipulují rodiče s dětmi. Sám jsem
zažil případ, kdy se 19tiletá studentka vysoké školy ocitla v těžkých depresích. Chtěla skončit
se životem. Důkladnější analýza odkryla nezdravě silný vztah (nebo spíše závislost) matky
na dceři. Matka pečlivými a skrytými formami v dceři neustále vytvářela pocity viny, když
se dcera chtěla osamostatnit a žít si vlastní život.
Jak je to tedy ale s tím „skrytým útokem“? Slíbili jsme, že se blíže podíváme na to,
jak může manipulace zakrývat některou přírodní poplachovou reakci.
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Vraťme se tedy k příkladu se studentem a učitelem. Už jsme ozřejmili, jak manipulující
lidé vytvářejí v druhých pocity viny. Přesně tak se výše zmíněný student pokusil indukovat
pocity viny v učiteli, pokud by ho ze zkoušky vyhodil. Jinými slovy, student vlastně učiteli
naznačil, že je „nemilosrdný a nelidský“, protože nezohledňuje studentovu složitou životní
situaci (např. to, že je jeho dcera nemocná). V podstatě tedy učitele urazil. Pokusil
se mu zaútočit na jeho pocit, že je dobrým a morálním člověkem. V tomto smyslu se jedná
sice o zamaskované, ale přesto o agresivní jednání. V psychologii označujeme takové chování
za pasivně agresivní.
Pasivně agresivní útoky jsou v dnešní době zcela běžné. Jde mimo jiné o důsledek
kulturního vývoje. Už v pravěku lidé pochopili, že pokud má tlupa přežít, nesmí se její
členové vzájemně pobíjet nebo handrkovat. Naopak musí spolupracovat. Jednotlivé kmeny
si postupně zaváděly různé systémy pravidel a primitivních zákonů. Tím nejběžnějším byla
shoda, že zabít příbuzného nebo člena rodiny je nejtěžší prohřešek. Různí kmenoví soudci
a náčelníci potom zasahovali do sporů kmenových příslušníků a snažili se agresi, která
ve sporech vznikala, zažehnávat.
Čím méně byla kultura rozvinutá, tím spíše se agrese jevila jako vhodný prostředek
k dosahování cílů. Český sociolog Jan Keller vysvětluje, proč raně středověká společnost
uznávala rytíře a rytířské dovednosti. Hrubost a válečnické schopnosti byly povýšeny
na ctnost – protože sedláci a rolníci potřebovali ochranu před nájezdníky. Mravy
se ale postupně měnily. Když se moc panovníků více ustálila a stát se centralizoval, začali být
ve společnosti úspěšnější spíše „uhlazení dvořané“. Byli to lidé, kteří dovedli svých cílů
dosahovat spíše intrikami a známostmi s králem než silou. Tato skupina lidí byla také více
vzdělaná a na rozdíl od rytířů lstivá a trpělivá. Agresivní rytíř se u dvora najednou nemohl
prosadit – stačilo, aby se podle tehdejších zvyků vysmrkal do ubrusu u hostiny a „uhlazení
dvořané“ se postarali o to, aby se to králi a důležitým osobám znelíbilo. Stejně tak různými
taktikami znevažovali rytířské historky o válečných úspěších. Začali se odkazovat na zákony,
morálku, pravidla, náboženství, apod. Člověk začal být úspěšný podle toho, jak dokáže být
příjemný v jednání s důležitými lidmi.
Znamenalo to, že „uhlazení dvořané“ nebyli agresivní? Zřejmě ne. Jen to dokázali
patřičně „zaonačit“. Byli to často vlci v rouše beránčím.
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Dlouhou dobu platilo, že zabít někoho, kdo není členem kmene (národu, náboženské
skupiny, klanu, aj.) není zločinem. Postupně se však začalo volat po „lidských právech“.
A proto dnes již máme usnesení, jako je např. Ženevská konvence. Státy si začaly vzájemně
slibovat, že beztrestné zabíjení civilistů – byť ve válce – je válečným zločinem a že takové
jednání je nepřípustné.
Státy dokonce postupně zbavovaly člověka jeho možností bránit se vlastními prostředky.
Sociologové říkávají raně středověkým obdobím „doby ozbrojených domácností“. V době
slabé královské moci totiž lidé byli zvyklí bránit se sami. Drželi doma zbraně a v případě
ohrožení chránili sebe, své blízké a svůj majetek. Postupem času státní moc shledala,
že povolovat svým občanům držení zbraní není výhodné – především pro udržení pořádku
a poslušnosti proti panovnickým rozhodnutím. Neozbrojení sedláci jistě nemohli státní moc
výrazně ohrozit, pokud by se jim snad něco nelíbilo. Díky hromadnému odzbrojování
podaných za dob Marie Terezie bylo také jejich povstání u Chlumce krvavě potlačeno – odtud
rčení „dopadli jsme jak sedláci u Chlumce“. Povolení nosit a používat zbraně bylo také
v různých dobách tolerováno jen vybraným vrstvám – odtud známe souboje šlechticů s kordy
(rčení „byl jsem s ním na kordy“) nebo se soubojovými pistolemi. Široká vrstva obyvatel ale
kordy ani pistole nosit nesměla.
Dnes už je nepokrytá fyzická agresivita ze společnosti zcela vykázána. Měli bychom
maximálně volat policii, nebo se bránit „přiměřeným způsobem“ jedině v případě, že jsme
sami napadeni a ohroženi na životě. Obecně se jakékoli – i slovní – agresivní jednání
považuje za nezvládnutí situace, za neurvalost a nevychovanost.
Obrázek č. 12

Agresivita
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Většina z nás má tedy v sobě zakódováno, že být agresivní je špatné. Někteří jsou
dokonce (často vlivem výchovy) naučení, že dokonce cítit agresivní pohnutky je špatné
a odsouzeníhodné. Agrese je ale často jen reakce na pocit bezmoci nebo křivdy. Člověk
se v takový moment cítí slabý. V psychologii máme jednoduchý vzoreček: frustrace ->
agrese. Znamená to, že jakékoli agresi předchází nějaká frustrace. A lidé nechtějí být slabí.
Ne před ostatními a ne před sebou. Proto lidé – místo toho, aby svou slabost přijali a nebáli
se jí i vhodně vyjádřit – nosí své masky a manipulují. Pod manipulativní maskou skryjí jak
pocit slabosti a frustraci, tak i z ní vznikající agresi. Jejich další jednání ale stejně zraňuje,
poškozuje a vytváří v druhých pocity viny. Agrese zkrátka nezmizí, jen se více ukryje
v různých slovech a slovních manévrech.
Pasivní agresivita je mnohdy horší než agresivita otevřená a zjevná – je totiž na první
pohled neviditelná. A pokud na manipulanta udeříte, že je vlastně agresivní, bude se dál
chovat zdánlivě mile (nebo třeba smutně, ve shodě se svou maskou) a „upřímně se podiví“
vaší reakci. Proč ho obviňujete z agrese? Vždyť on je přeci oběť shody okolností! Vaše
obvinění potom může manipulant vyložit jako „další křivdu“, která z něj činí ještě větší oběť.
Jeho zdánlivá nevinnost je ve skutečnosti zraňující a neviditelnou zbraní. Vzpomeňme
si na studenta, který se snažil vzbudit pocity viny a lítosti v učiteli. Je to stejný princip.
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Cvičení:
1) Zkuste se zamyslet, kdy vámi v poslední době někdo manipuloval. Jak poznáte
manipulaci? Velmi často právě podle pasivní agresivity. Manipulant se ve vás
bude snažit vzbudit nějaké pocity, které 1) nejsou příjemné a 2) které aktuálně
necítíte. Bude se vás k těmto novým – cizím – pocitům snažit nějak dotlačit.
Dejme tomu, že se vás někdo zeptá na váš politický názor. Pokud vám potom
vyjádří nesouhlas, je to v pořádku – pokud vám současně nenaznačuje, že byste
se za svůj názor měli stydět. Nikdo nemá právo na to, aby vám podsouval,
za co byste se měli a neměli stydět. Manipulaci tedy často poznáte podle nátlaku.
A podle různých skrytých forem hodnocení a posuzování.
2) Někdy manipulativní jednání poznáte čistě podle nepříjemného pocitu, který
ve vás komunikace vzbuzuje. Učte se v takový moment zastavit a zamyslet se –
proč se nyní cítím v komunikaci špatně? Co je to za pocit? A kde a proč se tu
objevil? Často můžete dojít k tomu, že ho ve vás vědomě nebo nevědomě vytváří
váš komunikační partner. Také vás u toho může napadnout, čím to přesně udělal
(možná nějakou formulací, často ale i jen intonací hlasu nebo výrazem tváře).
3) Až přijdete na víc takových situací, možná se naučíte lépe rozlišovat
manipulativní jednání od jiných, upřímnějších forem komunikace. Možná
si uvědomíte, že manipulace a pasivní agresivity je obecně v lidských vztazích
mnohem více, než jste se kdy předtím domnívali. Učte se dál nacházet další
a další vodítka pro odhalování skrytých a jemných forem manipulace. Můžete
také přemýšlet o tom, proč tomu kterému člověku stojí za to manipulovat. Z čeho
myslíte, že má strach? Proč by ho upřímnost ohrožovala?
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Shrnutí
Zkusme si nyní trochu shrnout, čím jsou různé typy jednání – ať už agresivní,
manipulativní, nebo asertivní – výrazné a čím se vyznačují. Jak se cítí lidé, kteří jsou
takovému jednání ze strany druhých vystavení? A jak takové typy jednání poznáme?
Pro agresivní chování je charakteristické:
-

zvýšený hlas, zastrašování, křik,

-

odhodlání prosadit své názory i na úkor ostatních,

-

snaha „vítězit“ za každé situace,

-

zaujímání obranného nebo agresivního postoje,

-

nepředvídatelnost, výbušnost.

Lidé, kteří musejí takovému jednání čelit:
-

přecházejí do defenzívy, nebo se také uchylují k agresivitě,

-

jsou takovým jednáním raněni,

-

pociťují rozmrzelost, podráždění, rozčilení,

-

žijí v obavě z toho, co ještě bude následovat.

Obrázek č. 13

Na lavičce
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Lidé nechtějí o nedostatcích a problémech, které se staly akutními, s agresivním kolegou
jednat z obavy, že se stanou terčem ponižování, nebo manipulace či dalšího nátlaku.

Manipulativní jednání je:
-

vychytralé, úskočné, vynalézavé,

-

pasivně agresivní,

-

záludné, rafinované ve své snaze ovládat druhé například pomocí sarkasmu, vzdoru,
pláče, trucování apod.,

-

nevyzpytatelné, ne zcela čestné.

Lidé, kteří se s takovým jednáním setkají, se cítí zmateni, rozzlobeni, vinni a frustrováni.
Kolegové manipulativně jednajícího člověka mají pocit, že nikdy nevědí, čemu mají věřit
a čemu ne.

Zdravé asertivní chování je založeno na:
-

dosahování cílů bez poškození zájmů ostatních,

-

ochraně vlastních práv a respektování druhých,

-

přiměřeném sebevědomí a důvěře,

-

samostatném rozhodování a odpovědnosti za tato rozhodnutí,

-

přímém vyjadřování potřeb, včetně požadavku jejich uspokojení a přijetí rizika
odmítnutí.
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Charakteristika (základní znaky) asertivního chování:
-

1. klidný, příjemný hlas

-

2. dobrý vizuální kontakt

-

3. uvolněná řeč těla (neverbální komunikace)

-

4. schopnost naslouchat

-

5. vyrovnaný postoj k problémům (bez emocí)

-

6. jasným formulováním a zdůvodněním vlastních potřeb a přání

-

7. klidná reakce na odmítnutí

Asertivní jednání umožňuje mít pod kontrolou své vlastní chování a zachovat si sebeúctu
i v situacích, kdy pociťujeme úzkost nebo máme dojem, že už přestáváme zvládat. K tomu
je ale zapotřebí respektovat svoje skutečné pocity a být s nimi v kontaktu – nijak je nepopírat
a nemaskovat. Za své opravdové pocity je potřeba převzít odpovědnost a nebát se jim dát
přiměřenou formou průchod. Tento akt vyžaduje odvahu. Odvážné a zodpovědné jednání,
ve kterém se zračí opravdové pocity, je opakem manipulace, jejíž podstatou je nedostatek
odvahy a zakrývání skutečných pocitů. Manipulace je ale jako způsob komunikace
neefektivní. Obzvláště s rozčilenými lidmi nebo s lidmi v krizi bychom neměli manipulovat.
Manipulace totiž vytváří atmosféru nedůvěry a nejistoty. Generuje pocity viny
a podezřívavosti na obou stranách komunikace. Obecně zvyšuje úzkost – u toho, kdo
ji používá, neboť ustupuje svému strachu a v závěru vlastně manipuluje sám se sebou, tak
u druhého člověka, který při komunikaci cítí pocity, které cítit nechce (např. vinu).
Lidé navíc obecně nedůvěřují těm, kterým nerozumí. Mají tendenci si těžko pochopitelné
chování vysvětlovat jako potenciální hrozbu. Pokud s nimi nejednáme upřímně a čitelně (což
je typické pro asertivní komunikaci), mohou si přirozeně začít naši nejednoznačnost
a manipulativnost vykládat jako zlý záměr.
Na dalších stránkách se budeme učit, jak konkrétně užívat asertivní techniky
v komunikaci. Pro začátek je důležité si uvědomit rozdíl mezi manipulativním jednáním
a asertivním jednáním, neboť toto jasné rozdělení již samo o sobě učí člověka efektivně
komunikovat s druhými a vystříhat se nejběžnějším komunikačních a vyjednávacích pastí.
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5. Jak se manipulaci bránit
Klíčovou asertivní dovedností je bezpochyby obrana proti manipulaci. Přestože jsme
si ještě podrobně neřekli, jak přesně asertivita funguje a jak ji využívat, můžeme se již
seznámit s některými základními technikami, které nám umožní si s manipulativním jednáním
poradit.
Obrázek č. 14

Komunikace

Na začátek ale malý příklad z praxe:
Truhlář: „Ty židle do restaurace, které jsem pro vás vyrobil, jsou přesně, jak jste chtěl.
A dokonce jsem je ještě vylepšil… tady nahoře, mají tu takové ozdobné růžky. Našel jsem
ve skladě tohle zdobení, už jsem toho moc neměl… a říkal jsem si, že by to u vás v restauraci
vypadalo náramně skvěle, že by se to hostům mohlo líbit…“
Zákazník: „Promiňte, ale na tom jsme se nedomluvili. Říkal jsem přeci jasně, že chci ten
povrch opěrátka nahoře hladký. Chtěl jsem to proto, aby si o to mohl třeba zákazník opřít
ruku a tak…“
Truhlář: „Ale já jsem to udělal… pro vás, protekčně. Mohl jsem tam dát nějaký obyčejný
povrch… tohohle jsem už měl jenom pár kousků na skladě…“
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Zákazník: „No ale já jsem vám to přeci jasně říkal, že to chci hladké. Dohodli jsme se na tom,
ještě jsem na to kladl důraz, abychom si rozuměli…“
Truhlář: „Ale přece mi nechcete říct, že… neoceníte tu snahu a to, že jsem to udělal pro vás?
Chtěl jsem, aby to vylepšilo image vaší restaurace!“
Zákazník: „No, to samozřejmě oceňuji… je to od vás hezké, ale…“
Truhlář: „No a… přeci se už známe nějakou dobu, naše děti se znají ze školy… víte přece,
že bych vás nepodrazil! Vážím si našeho přátelství!“
Zákazník: „To já přeci také…“
Truhlář: „To já vím… jednáte semnou upřímně… nejsou ty židle krásné takhle, když je dáme
ke stolu? No představte si na nich ty zákazníky! Dobré ne?“

Jak jste si určitě všimli, ze strany truhláře se jedná o manipulativní jednání. Ignoruje totiž to,
na čem se dohodl se svým zákazníkem – místo toho apeluje na city. Snaží

se u

zákazníka vzbudit pocity viny za to, že „neoceňuje snahu truhláře udělat mu radost“.
Zákazník je tak tlačen do pozice nevděčníka. Ke konci se truhlář dokonce odvolává
na vzájemné přátelství a skrytě zákazníkovi naznačuje, že pokud si bude dále stěžovat a trvat
na své původní objednávce, tak si přátelství neváží dostatečně. Zákazník se tak stává
rukojmím svých pocitů. V sázce je jeho sebeúcta jako vděčného a dobrého člověka, který
si váží přátelství.
To, co by si zákazník z hlediska asertivity měl uvědomit, je fakt, že přátelství, ocenění
dobrého záměru, apod. se nijak nevztahuje k tomu, na čem se s truhlářem původně dohodl.
Dohoda je jedna věc a přátelství či ocenění věc druhá.
Ve vztahu k manipulaci je důležité říci, že v asertivitě je vhodné umět věci správně
oddělovat.
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Podstatou manipulace je časté slučování různých témat dohromady. Příkladů ze života
najdeme mnoho. Např. matka, která svému synovi po příchodu z práce vyčítá, že neumyl
nádobí, může říci: „ty mě snad vůbec nemáš rád!“ v podstatě se synem manipuluje, neboť mu
říká, že umývání nádobí a láska k ní spolu souvisí. Vzbuzuje v něm tak pocity viny. Syn
by se měl za svou chybu omluvit ale zároveň zdůraznit, že to s jeho láskou nijak nesouvisí
(pokud je to tedy pravda). Spoustu manipulací začíná něčím jako: „pokud mě máš rád(a), tak
uděláš to a to.“
V příkladu s mytím nádobí jsme již naznačili, jaký je tedy návod k obraně proti
manipulaci. Je potřeba obě věci správně oddělit a upozornit na to, že to jsou dvě různé
záležitosti.
Pojďme si nyní ukázat, jak by mohlo vypadat správné rozdělení ocenění a přátelství
na jedné straně a původní dohody na straně druhé:

Zákazník: „Promiňte, ale na tom jsme se nedomluvili. Říkal jsem přeci jasně, že chci ten
povrch opěrátka nahoře hladký. Chtěl jsem to proto, aby si o to mohl třeba zákazník opřít
ruku a tak…“
Truhlář: „Ale já jsem to udělal… pro vás, protekčně. Mohl jsem tam dát nějaký obyčejný
povrch… tohohle jsem už měl jenom pár kousků na skladě…“
Zákazník: „Toho si moc vážím, že jste myslel na to, jak mi pomoci a jak mi udělat radost…
ale dohoda je dohoda, já už ty židle budu mít v restauraci pořád a jasně jsem řekl, že…“
Truhlář: „No ale počkejte! Já jsem myslel… na naše přátelství. Přeci víte, že bych vás nikdy
nepodrazil!“
Zákazník: „Ano, vážím si toho, vím, že byste mě nepodrazil. Ale to nic nemění na naší
dohodě. Jde o to, že já jsem chtěl židle s hladkým opěrátkem, vy jste mi to slíbil, a to pořád
platí… já je pořád chci s hladkým opěrátkem.“

Zákazník zkrátka musí rozdělovat to, co truhlář vědomě či nevědomě spojuje
dohromady. Ale přátelství a židle opravdu nejsou jedno a to samé. A zákazník nemusí
ustupovat ze svých férových požadavků jen proto, že je obviněn jako nevděčník.
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Jistě jste si všimli, že podstatou této manipulace je skryté obvinění. Nařčení z toho,
že si zákazník neváží vzájemného přátelství. Je to tedy velmi rafinovaný útok, agrese. Jakkoli
zůstane tato agrese zamaskovaná, je to pořád agrese. Je to útok vedený na sebeúctu zákazníka.
Zákazník tím, že přátelství a svoji čest odděluje od obchodní zakázky, brání svoji vlastní
sebeúctu a důstojnost.
V následujícím textu si zkusíme tuto metodu trochu rozebrat a nastínit, jak by mohly
vypadat její určité úpravy a modifikace. Z těchto různých verzí vyplývají i různé asertivní
techniky, o nichž se můžeme dočíst v literatuře. Ve většině knih se jedná o výčet těchto
technik, ve kterém se každé z nich věnuje poměrně málo prostoru. Obvykle chybí příklady
a dostatečné vysvětlení účinných faktorů v konkrétních technikách. Pro potřeby tohoto textu
jsme vybrali čtyři základní techniky, které jsme se pokusili ilustrovat co možná nejvěcnějším
způsobem. Tyto techniky jsou:
1) Technika pokažené gramofonové desky
2) Technika pootevřených dveří
3) Technika negativní aserce
4) Technika volných informací

Na dalších řádcích naleznete vysvětlení každé techniky. Důraz je kladen především
na vystihnutí podstaty techniky, na její účinné faktory. Jsme si jisti, že cesta ke správnému
užívání asertivních technik a dovedností nevede přes jejich mechanické naučení. V krizové
situaci člověk stejně nevyužije něco, co se naučí nazpaměť. Dle našeho názoru
je nejdůležitější pochopení jednotlivých nástrojů. Je nutné pochopit, jak a proč vlastně
fungují. A představit si jejich aplikaci na konkrétních příkladech z praxe. Potom je člověk
dokáže použít po svém – tak, jak to jemu vyhovuje. Jak to odpovídá jeho osobnosti
a osobnímu stylu. Neexistuje jeden způsob, jak techniku použít „správně“. Technika není
nějaké svaté písmo, na kterém se nesmí nic měnit. Technika je mnohem spíše myšlenka.
Zajímavá a podnětná myšlenka, která vás může inspirovat k vlastnímu uchopení
a propracování.
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1. Pokažená gramofonová deska

V této technice jako kolovrátek opakujeme stále to své - svůj oprávněný požadavek.
Název pochází z doby před CD nosiči, kdy se ještě přehrávala hudba či jiný audio záznam na
gramofonu z černých lisovaných gramodesek, kdy ve spirálovité drážce pojížděla jehla, které
přenášela vylisovaný záznam do audio podoby. Tehdy stačilo, když byla gramofonová deska
lehce poškrábaná a jehla pak přeskakovala o jednu drážku zpět a tím se určitý kratší úsek
neustále opakoval znovu a znovu.
Tato asertivní technika je založena především na vytrvalosti. Opakovat je snadné.
Nicméně asertivním mistrovstvím je opakovat stále stejným hlasem, stejným tónem, tutéž
a jednu věc. Bez obav, bez narůstajícího pocitu tlaku, bez agrese, stále v klidu dál opakovat.
Jako když se hrách od stěny odráží. Ačkoli to tak úplně nemusí být, při této technice z vás
musí vyzařovat, že máte nekonečně mnoho času a nekonečnou trpělivost. Je velmi
pravděpodobné, že v situacích, kdy bude vhodné tuto techniku použít, nebudete mít času
nazbyt. Navenek je ale třeba hrát, že vy máte skutečně nekonečně času, trpělivosti a vnitřní
síly k tomu svůj požadavek neustále opakovat.

Zákazník: „Toho si moc vážím, že jste myslel na to, jak mi pomoci a jak mi udělat radost…
ale dohoda je dohoda, já už ty židle budu mít v restauraci pořád a jasně jsem řekl, že…“
Truhlář: „No ale počkejte! Já jsem myslel… na naše přátelství. Přeci víte, že bych vás nikdy
nepodrazil!“
Zákazník: „Určitě… ale dohoda je dohoda.“
Truhlář: „Já myslel ale v první řadě na vás! Známe se přeci dlouho, nemám pravdu?“
Zákazník: „Máte pravdu… ale dohodli jsme se jasně.“
Truhlář: „Měl jsem toho ve skladě jenom pár kousků… vypadají přeci dobře, nemyslíte?“
Zákazník: „Možná, ale musím trvat na naší dohodě.“
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Výhoda techniky gramofonové desky je, že se nemusíte příliš namáhat s odpověďmi.
Je poměrně jednoduchá na osvojení. Na druhou stranu možná sami cítíte, že může v určitém
ohledu zvyšovat napětí. Manipulující člověk, proti kterému je technika gramofonové desky
použita, je totiž silně konfrontován se svou vlastní manipulací. Když vám bude někdo
skálopevně a stručně opakovat svůj požadavek, bude z toho jasně vyplývat, že se ho pokoušíte
zviklat a přemlouvat. Budete tak sami muset čelit tomu, že jste manipulující člověk. Můžete
se také urazit a vyložit si stručnost druhého jako nepřátelství (což občas manipulatni dělají,
protože je snadnější přijmout takové vysvětlení než to, že sami manipulují a chyba je na jejich
straně). Manipulant vás tak může obvinit s „chladnosti“, „tvrdohlavosti“, aj. Je to samozřejmě
jen další forma manipulace. Tentokrát ale agresivnější a přímější. Proto je technika
gramofonové desky trochu nebezpečná. Zřejmě byste se k ní neměli uchylovat, pokud jednáte
s agresivním nebo jinak nebezpečným člověkem. Riskujete tak, že ho vytočíte a doženete
k prudším formám nátlaku. K jednání s někým takovým lépe poslouží následující technika.

2. Pootevřené dveře
V technice pootevřených dveří přiznáváme, že na kritice druhého může být něco pravdy.
Snažíme se dívat na kritiku druhého konstruktivně, najít v ní pomyslné zrnko pravdy a poté
ho viditelně uznat a přijmout. Následně ale trváme na svém. Přijetí „zrnka pravdy“ pro
druhého znamená, že se zamýšlíme nad tím, co nám říká, že mu „dveře nezavíráme úplně“
(odtud technika pootevřených dveří). Stále ale trváme na svém stanovisku.
Dobré je samozřejmě nelhat. Pokud bychom cítili, že nás truhlář obviňuje z pošlapávání
přátelství zcela neprávem, není dobré na tom hledat „zrnko pravdy“. Těžko budete hledat
pravdu tam, kde podle vás žádná není. Přesto ale můžete techniku pootevřených dveří použít.
Jak?
V takovém případě je důležité ocenit a odsouhlasit něco, co na výpovědi druhého není
v rozporu s tím, co tvrdíte nebo zastáváte vy. Jde vlastně o techniku připojování
se k druhému, byť i manipulujícímu člověku. Připojování = hledání toho, co vás může
spojovat, na čem se oba shodnete.
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Připojování je obecně technika, kterou využívají i koučové a psychoterapeuti. Snaží se tak
vytvořit v druhém člověku pocit důvěry a blízkosti. Připojování má mnoho forem –
od používání stejných či podobných slov, jako druhý člověk, zrcadlení neverbálních pohybů
a gest až po hledání „zrnek pravdy“. Pojďme si nyní ukázat, jak by mohl zákazník u truhláře
najít něco, co lze odsouhlasit a k čemu se lze připojit, aniž by tak lhal nebo se zpronevěřil sám
sobě:

Zákazník: „Promiňte, ale já jsem vám to přeci jasně říkal, že to chci hladké. Dohodli jsme
se na tom, ještě jsem na to kladl důraz, abychom si rozuměli…“
Truhlář: „Ale přece mi nechcete říct, že… neoceníte tu snahu a to, že jsem to udělal pro vás?
Chtěl jsem, aby to vylepšilo image vaší restaurace!“
Zákazník: „No, to samozřejmě oceňuji… když se tak zamyslím, tak je asi pravda, že někdy
málo chválím druhé. Asi někdy trochu předpokládám, že dobrá práce a dobré úmysly jsou
něco normálního, a přitom je to vlastně už dneska vzácnost… na tom něco je… ale to je věc
jiná.“
Truhlář: „No a… přeci se už známe nějakou dobu, naše děti se znají ze školy… víte přece,
že bych vás nepodrazil! Vážím si našeho přátelství!“
Zákazník: „To já přeci také… a je pravda, že někdy chválím méně, než by si ostatní zasloužili.
Takže ještě jednou děkuji, že jste na mě myslel a že jste udělal práci včas a důkladně. Také
si vážím našeho přátelství. Ale zpátky k těm opěrátkům… já opravdu trvám na tom, aby byla
hladká.“
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3. Technika negativní aserce

Při této technice se ptáme komunikačního partnera, co dalšího mu ještě na nás vadí.
Co chce ještě kritizovat. Jeho stížnosti a všechny negativní emoce se valí připraveným
korytem pryč. Vyplavení všech těch negativních emocí a kritických argumentů může mít
potom dva důsledky, které se nám můžou hodit: 1) kritik či manipulant (to samozřejmě
nemusí být jedno a totéž) se unaví, 2) v proudu výtek je jistě možné nalézt něco, čeho
se můžeme chytit, tzv. slabé místo v partnerově argumentaci. Oba důsledky způsobují menší
obezřetnost a větší zranitelnost kritika. Často dojde k tomu, že partner pod vlivem vyvalení
všech negativních emocí přestává být tolik obezřetný a po chvíli tak sám „strčí hlavu pod
gilotinu“. Pokud jde navíc opravdu o manipulanta, bude se čím dál tím více odhalovat jeho
manipulace. Bude čím dál tím více viditelná jak pro vás, tak pro něj samotného. A manipulace
nemá ráda „denní světlo“. Radši se skrývá ve stínech blízko země jako klubko zmijí.
Manipulant totiž přirozeně nechce být odhalen. Proto pokaždé intrikuje více či méně skrytě.
Pojďme si nyní na příkladu opět ukázat, proč a jak vlastně technika negativní aserce
způsobuje, že se manipulace odkrývá a vstupuje do zjevu pro oba účastníky rozhovoru:

Zákazník: „Promiňte, ale já jsem vám to přeci jasně říkal, že to chci hladké. Dohodli jsme
se na tom, ještě jsem na to kladl důraz, abychom si rozuměli…“
Truhlář: „Ale přece mi nechcete říct, že… neoceníte tu snahu a to, že jsem to udělal pro vás?
Chtěl jsem, aby to vylepšilo image vaší restaurace!“
Zákazník: „Jak to myslíte?“
Truhlář: „No… chci tím říct, že jsem to udělal pro vás, speciálně…“
Zákazník: „A co bych tedy podle vás měl udělat?“
Truhlář: „No… ocenit to a… zdá se mi, že to nechcete vidět… nebo ne nechcete vidět,
ale z nějakého důvodu nevidíte... že si vážím našeho přátelství a že bych vás nikdy
nepodrazil.“
Zákazník: „… Že bych jako neviděl, že si vážíte našeho přátelství?“
Truhlář: „To ne… jen mě napadlo… že se známe už dlouhou dobu…“
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Zákazník: „To uznávám a jsem za to rád. Naše děti spolu chodí do školy, už jsme spolu
udělali pár obchodů… ale kam tím teď míříte?“
Truhlář: „Ne že bych někam mířil… jen mě to mrzí, že jsem… to vlastně udělal pro vás,
že jsem myslel na vás, aby to vylepšilo image vaší restaurace, to je všechno, co jsem vlastně
chtěl říct.“
Zákazník: „Aha, tak už to chápu. Chvíli jsem si nebyl jistý, co mi vlastně přesně chcete říct.
Ale už vím. Tak moc děkuji, toho si samozřejmě vážím. Je mi jasné, že jste to neudělal
se zlým úmyslem. Ale s dobrým. A teď zpět k těm opěrátkům…“

Proč tedy technika negativní aserce odkrývá manipulativní jednání?
Jednoduše proto, že domnělému manipulantovi dává neustále více a více prostoru
k vyjádření. Manipulace ale fungují na základě implikací. Jinými slovy, manipulanti pouze
naznačují. Nikdy neobviňují nikoho přímo. Jak jsme již řekli, plíží se ve stínech
a ve skrytosti jako hadi v trávě.
Zkuste někdy vyčítajícího člověka několikrát přímo vyzvat, aby svou kritiku vyjádřil
víc přímo, že mu stále „nerozumíte nejlépe.“ Ve většině případů ho tím znejistíte. Většinou
především tehdy, pokud měl nějaké postranní úmysly. Přímým a otevřeným vyjádřením svého
názoru ho totiž odkrývá a „nese kůži na trh“. Nutíte ho tím, aby za svůj názor převzal plnou
odpovědnost. Pokud tím zamýšlí něco nekalého, bude si uvědomovat, že to vyjde najevo.
Technice konstruktivního „nerozumění“, která nutí druhého více a více vysvětlovat,
co chce vlastně říci, se v zahraničí říká také „stupidity training“1. Mohli bychom to také
nazvat „technika hloupého Honzy“. Z našich pohádek víme, že český „hloupý Honza“ byl
vlastně chytrý. Jen se choval zdánlivě hloupě, aby získal nějakou výhodu. Podobně jako
Švejk. I vy můžete získat výhodu tím, že se budete více ptát a předstírat neporozumění.
V podstatě nepůjde o přetvářku – manipulanti opravdu mluví nesrozumitelně a zastřeně,
aby zakryly své pravé úmysly. Když jim dáme najevo, že jim chceme „rozumět lépe“, vlastně
jim i dáváme šanci své chování změnit, případně se očistit a férově vysvětlit, proč se o žádnou
manipulaci nejedná.

1

Volně přeloženo „trénink nablblosti“ nebo „praktikování hlouposti“.
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Negativní aserce a „stupidity training“ tedy vrhají pomyslné světlo na původně zakryté
a zastřené pohnutky. Poskytují pohnutkám možnost, aby vystoupily ze stínů a odhalily svou
pravou tvář, ať už je jakákoli.
Jak jistě víte, upíři nesnášejí denní světlo. Jsou to bytosti noci. Často mají neobyčejně
bledou kůži. Stejně tak se v mytologii často traduje, že lidé se zrzavými vlasy (např. Loki
v severských ságách) nebo přírodní albíni (např. zloduch v Šifře Mistra Leonarda) jsou bytosti
nedůvěryhodné a zákeřné. Proč? Protože špatně snášejí slunce a rychle si spálí kůži – mají
málo pigmentu. V řeči symbolů to znamená, že nesnesou vystavení se světlu. A světlo
je spojeno s rozuměním a vědomím. Pokud se nějaká bytost tedy nedokáže vystavit světlu, má
„zaječí úmysly“, „máslo na hlavě“. Něco skrývá a není důvěryhodná.

Technika negativní aserce je tedy pomyslnou lampou, která na manipulace
(ale i na veškeré jednání obecně) vrhá světlo. Ve zkoušce světlem obstojí jen upřímný
a odvážný člověk. Pokrytce světlo spálí na troud. Vzpomeňte si např., jak ve filmu Návrat
krále bílý čaroděj Gandalf zahání světlem ze své hole přízraky na útěk. Stejně tak zlí trollové
na denním světle zkamení. Harry Potter zase zahání Mozkomory bílým světlem.
Světlo (prostor pro otevřenost) zkrátka zažene nepoctivce na útěk, ale odvážný
se ho nezalekne. Pokud má člověk dobré úmysly, proč by odmítal možnost to dokázat?
S tím tedy ale vyvstává další otázka: pokud na někoho použijeme techniku negativní
aserce, co to znamená, pokud se „nedá na útěk?“ Co když dotyčný začne uvádět další
relevantní argumenty, případně dokonce zvýší naléhavost a intenzitu?
Pokud k tomu skutečně došlo, znamená to jednu z následujících dvou možností:
a) Dotyčný je „nevinen“ = většina jeho úmyslů je upřímná a pravdivá
b) Dotyčný je „vinen“, ale namísto ústupu začíná útočit
Rozhodnutí, zda se jedná o první nebo druhou možnost, spočívá čistě na každém z nás.
Přesvědčí nás argumenty druhé strany, nebo v nich cítíme neoprávněný nátlak?
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Pokud jde o první možnost, je všechno v pořádku, protože se pravda ukázala. Vy jakožto
uživatel techniky negativní aserce změníte názor a přestanete dotyčného podezírat
z manipulativního jednání. Ve výše uvedeném příkladě by mohlo např. skutečně vyjít najevo,
že truhlář objednal speciální zdobené opěrky bůhvíodkud a to jenom proto, aby vám udělal
radost, i když se mu to bohužel nepovedlo. Potom by i „obviněný“ došel spokojenosti,
protože vám dostatečně vysvětlil své důvody a vám se zdají upřímné a pochopitelné.
Také to znamená, že se druhý člověk obhájil asertivně. Bez jakýchkoli manipulací
se totiž postavil za své vlastní stanovisko. Otevřeně a odvážně vyjádřil své pravé pocity.
Taková asertivní komunikace málokoho nepřesvědčí. A pokud nepřesvědčí, alespoň vyvolá
dobrý a důvěryhodný dojem. V pozdějším textu se budeme učit vyjadřovat otevřeně kritiku
a nezaobalovat ji do krásných slov nebo náznaků – což by byla manipulace. Také se budeme
učit otevřeně vyjadřovat své pravé pocity, což je základ asertivity.
Pokud jde ale o druhou možnost – tedy o to, že manipulant přechází do útoku – máte
pravděpodobně co dělat s nebezpečným jedincem. Proč nebezpečným? Protože neváhá své
manipulace a nepoctivosti prosadit silou. A jelikož má většina „normálních“ jedinců
v dnešní době zakódováno, že agrese do férové komunikace a vztahů nepatří, uchylují se k ní
jen ve výjimečných případech. Je to buď tehdy, když cítí, že je jim zásadním způsobem
ukřivděno, nebo tehdy, když tyto morální normy nemají dostatečně utvořené. Mohou
považovat agresivitu za legitimní komunikační prostředek k prosazení svých zájmů. Takovým
lidem se ve staré psychiatrické terminologii říkalo „psychopati“ nebo „sociopati“. O tom, jak
jednat s agresivními lidmi, si řekneme více v následující kapitole.
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4. Technika volných informací

Tato technika je založena na naší schopnosti introspekce – schopnosti všímat si toho,
co se v nás odehrává (pocity, názory, myšlenky, aj.). Je nad slunce jasné, že introspekce
se nejsnáze provádí v klidu a tichu, třeba doma u televize nebo s kamarády v kavárně. Jak
je tomu ale v krizové situaci?
Pokud je na nás vyvíjen tlak, je naše schopnost introspekce přirozeně omezena (více
se tomuto fenoménu věnujeme v kapitole Krize a jednání, které krize spouští). A není divu.
Zkuste v klidu přemýšlet, když na vás např. někdo pospíchá. Nebo po vás chce teď hned
jednoznačnou odpověď. Člověk se pak snaží požadavku vyhovět. Dělá všechno rychle.
A dopouští se chyb, kterých může později litovat.
Asertivita celkově je ale založena na udržení určité míry introspekce i v krizových
momentech. Měli bychom trénovat zachování duševního klidu i v náročných situacích. Toho
dosáhneme zejména tím, že budeme brát své pohodlí, bezpečí a svou osobu vážně.
A že se budeme méně snažit čistě vyhovět druhým lidem. O tom, jak zachovat duševní klid
i v krizových momentech se více dozvíme v následujících kapitolách. Nyní ale zpět k technice
volných informací.
V čem tedy tato technika přesně spočívá? Jak si jí máme představit?
Během kontaktu poskytujeme o sobě informace, které umožňují partnerovi lépe
odhalit náš stav, naše rozpoložení, naše názory a záměry. Vyjadřujeme především své pocity,
prožitky – tedy takové informace, které se z chování obtížně vysuzují.
Je důležité si uvědomit, že faktor, který vytváří v lidských vztazích důvěru,
je transparentnost. Terapeuti, kteří byli ovlivněni humanistickou psychologií2, zjistili,
že pokud se během sezení chovají přirozeně, upřímně a čitelně, získají si mnohonásobně více

2

Humanistická psychologie je směr, který zaznamenal dramatický vývoj v 60. letech dvacátého století. Jeho
stoupenci reagovali na předchozí směry. Kritizovali především americký behaviorismus, jehož stoupenci
prováděli pokusy na zvířatech a dosažené poznatky aplikovali na lidskou psychiku. Humanisté říkali, že člověk
není jen „velká bílá krysa“. Zdůrazňovali osobitost a jedinečnost každého z nás. Jejich terapeutický přístup se
vyznačuje velkou tolerancí a nedirektivností. Zlé jazyky vyprávějí různé vtipy, které tyto prvky parodují nebo
zesměšňují. Např. že pokud klient terapeutovi řekne, že chce vyskočit z okna, terapeut mu okno nezapomene
otevřít do kořán.
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důvěry. Klient jim potom také svěří věci, se kterými se ještě před nikým nevyslovil. Doslova
terapeuta pustí do svých „skříní s kostlivci“.
Proč je čitelnost a transparentnost tak důležitá?
Člověk (především v krizi) je tvor podezřívavý a nedůvěřivý. Není divu. Obecně máme
tendenci vzdalovat se od nejasně strukturovaných nebo mnohoznačných podnětů. Pokud
je někdo záhadný nebo se projevuje nečitelně, podvědomě si řekneme „od toho radši dál“.
Nejasně strukturovaná situace obecně vzbuzuje naši touhu přisoudit jí nějaké vysvětlení.
Proto při pohledu na nebeskou klenbu nacházíme v mracích různá zvířátka nebo lidské tváře.
Potřebujeme si do „nejistého“ dosadit něco „jistého“. A samozřejmě vidíme spíše věci, které
by nás mohly ohrozit – abychom se na ně včas stihli připravit.
I nejasně se vyjadřující nebo „záhadný“ terapeut vyvolává v klientovi podezření. A touhu
vysvětlit si nějak jeho záhadnost. Aby ta tíživá nejistota a nevědomost mohly ustoupit. Aby
klient mohl s něčím určitým počítat a nějak se zařídit. Proto do takového terapeuta bude
nejspíš něco projikovat. Možná nějakou nepěknou zkušenost z dřívějška. Rozhodně nebude
mít tendenci vidět terapeuta takového, jaký je. A ten mu to svojí záhadností samozřejmě
velmi komplikuje. To samé přirozeně platí i v každodenní komunikaci, nejen v terapii.
Pokud je ale druhý čitelný a transparentní, můžeme se na něj spolehnout. Víme, co od něj
můžeme očekávat. Máme tendenci takovým lidem důvěřovat – dokonce i těm, kteří tak jen
působí. Což často využívají mnozí manipulanti. A také politici. Všimněte si, jak část politici
v televizních debatách obracejí ruce dlaněmi vzhůru – jako by chtěli ukázat své „jasné a čisté
úmysly“. Často také začínají své promluvy slovy „popravdě řečeno…“, nebo „upřímně, …“.
Podobných triků, jak vyvolat dojem čitelnosti a upřímnosti bychom mohli najít velmi mnoho.
Technika volných informací je tedy popisování vnitřních dějů a procesů druhému člověku.
Nejedná se o lehkou techniku. Musíme být totiž schopni své pocity verbalizovat. A také
musíme počítat s tím, že se na ně manipulant (nebo druhý člověk obecně) může začít
vyptávat. Může se např. ptát: „Proč se cítíš zatlačený do kouta? Co jsem řekl špatně?“ Měli
bychom na to být připraveni. Třeba tak, že použijeme techniku gramofonové desky: „Nevím,
nechci to rozebírat. Prostě z toho nemám dobrý dojem. Ale to jsme odbočili…“.
Technika je tedy poměrně náročná, na druhou stranu nás zbavuje nutnosti vyznat
se v manipulativních nebo složitých výpovědích svého komunikačního partnera. Své pocity
budeme mít totiž vždycky k dispozici. A můžeme se je naučit využívat jako pomyslný
kompas nebo spíše „barometr manipulací“.
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Shrnutí

Závěrem je ještě potřeba zdůraznit, že všechny techniky obrany proti manipulaci jsou
založeny na oddělení požadavku (příkazu, pokynu, cíli manipulanta) a implikace (strategie
pro vzbuzení plánovaného pocitu v nás). V obchodních stycích to bývá často směšování
obchodní činnosti a osobních témat. Pokud si zákazník něco kupuje, má právo chtít něco
konkrétního a fakt, že je s prodejcem kamarád, do toho nijak nepatří. Podobných
„směšujících“ momentů bychom v životě našli mnoho. Lidé se proti takovým manipulacím
obyčejně brání výroky typu:

„Proč to sem furt taháš?!“
„To sem ale vůbec nepatří!“
„Tohle je ale jiná kapitola“.
„Počkej, počkej…“
„Nesměšuj to dohromady!“
„Moment, to je ale věc jiná!“

Všechny asertivní techniky, které jsme výše popsali, jsou vlastně variace těchto
„oddělujících“ výroků. Jen jsou odborně propracované a osvědčené.
Nutno dodat, že i tyto techniky (a výše zmíněné výroky) lze rovněž využít k neasertivním
a manipulativním účelům. Třeba i upřímný a pravdomluvný člověk nad námi může mávnout
rukou, pokud na něj manipulativně použijeme techniku negativní aserce – a to jen proto,
abychom se vyhnuli oprávněné a bolestivé kritice. Jeho „útěk“ ale neznamená, že je nepoctivý
a stejně jako upír se bojí denního světla – znamená to, že se pravdy bojíme my. Pokud nad
námi potom dotyčný zlomí hůl, je to vlastně naše prohra, ne jeho.
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Jeden můj známý se tak úspěšně vyhýbá kritice svých kamarádů celá léta – prostě jen
předstírá, že jim upřímně naslouchá, načež na jejich argumentech stále hledá drobné formální
chyby. Takové jednání je samozřejmě prachsprostou manipulací a jako takové nebude
dlouhodobě úspěšné. Mému známému se už tak úspěšně podařilo odehnat od sebe většinu
dobrosrdečných lidí. A těch málo, co mu zbylo, čím dál tím víc ztrácí trpělivost.
On si ale paradoxně jejich „útěk“ (mnohem spíše nechuť) vykládá jako potvrzení své
pravdivosti a jejich nepoctivosti. Právě tak reaguje většina manipulantů – od skutečného světa
postupně odvracejí tvář a stále více si připadají jako „oběti shody okolností“.
Ohledně asertivního jednání mějme na mysli, že ho lze i snadno napodobovat. Člověk
zběhlý v asertivních technikách může lehce vytvořit dojem, že je upřímný a čestný a že to má
„v hlavě srovnané“ – a přitom tomu tak nemusí být.
Znával jsem jednu psycholožku, která měla díky své práci dobře natrénovanou „čestnou
mluvu“. Když někoho chtěla zdiskreditovat, používala sousloví jako např. „já cítím, že“,
„podle mého názoru“, apod. Taková tvrzení šlo špatně napadnout - nemůžeme přeci nikomu
brát jeho názor. Dotyčná měla dokonce natrénovaná i příslušná gesta – např. si neustále
pokládala ruku na srdce. Vytvářela tím dojem upřímnosti. Opak byl ale pravdou.
Ve skutečnosti velmi často pomlouvala ostatní a tvářila se, že to, co říká, je pro „jejich
dobro“.
Oponovat takovým lidem je těžké. Pokud někdo šikovně manipuluje, neznamená to,
že mu všechno projde. Lidé obvykle časem jeho manipulace prohlédnou. Výsledkem
dlouhodobé – byť sebešikovnější – manipulace nebývá úspěch, ale spíše vysloužení
si nálepky „hada“, neupřímného a zákeřného člověka. Lidé o takových jedincích říkají,
že jsou „slizcí“, že jim na nich „něco nesedí“, nebo že do nich „nevidí“. Snaží se tak vyjádřit
svůj pocit, že něco není v pořádku, i když přesně netuší, co to je. Výsledkem je ztráta důvěry
k takovému člověku.
U všech technik obrany proti manipulacím si můžete povšimnout, že nakonec vedou
k trvání na svém původním požadavku, od kterého se vás manipulant může snažit odradit.
Techniky se liší pouze postupem, který navrácení se k požadavku předchází. Tento postup
záleží na tom, co chcete s manipulantem udělat. Pojďme si tyto účinky krátce zrekapitulovat,
abyste lépe určili, kterou taktiku je kdy vhodné použít.
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U gramofonové desky jeho manipulace v podstatě ignorujete – tím v něm vytváříte určité
napětí a dáváte mu najevo, že manipulace nehodláte akceptovat. Budíte neústupný
a sebevědomý dojem. Riziko spočívá v potenciální eskalaci konfliktu. Proto techniku
využívejte především v situacích, kdy jednáte s někým, od koho vám nehrozí fyzické
napadení. Technika se také hodí tehdy, když vystupujete v pozici autority. V takových
chvílích totiž ostatní vědí, že máte právo na svých požadavcích trvat a neustupovat z nich.
Technika je také užitečná v momentě, kdy po vás manipulant žádá něco nesplnitelného nebo
opovážlivého – např. dealer, který vás přemlouvá ke koupi drogy. Technikou gramofonové
desky dáváte najevo, že nehodláte ustoupit v žádném případě. Jasně tak vysíláte
manipulantovi signál, že má s manipulacemi okamžitě přestat, neboť nemá šanci na úspěch.
Technika pootevřených dveří manipulantovi poskytuje pocit bezpečí, zatímco
mu ukazuje, že manipulaci nehodláte ustoupit. Je to tedy mírná a bezpečná technika, která
umožňuje nenarušit vztah, který s manipulantem máte. Hodí se především tehdy, když chcete
s někým jednat více citlivě. To může být užitečné např. v jednání s agresivním člověkem.
Pokud totiž uznáte něco z toho, co vám říká, jeho rozbouřené emoce se začnou umírňovat.
Bude mít totiž pocit, že mu nasloucháte a že nejste v opozici. Stejně tak se technika hodí
tehdy, když chcete s manipulantem vyjednávat – hledáte nějakou shodu (to se může hodit
třeba při obchodním jednání). Pootevřené dveře mu naznačují, že ho přijímáte, že ho nechcete
z manipulace usvědčovat a že se snažíte vzájemný vztah udržet na dobré úrovni. Technika se
hodí i v komunikaci s lidmi v krizi, kteří se cítí ohroženi, a proto manipulují.
V této souvislosti si vzpomínám na jeden zážitek, když jsem ještě pracoval
na psychiatrickém oddělení. Přivezli k nám tehdy pacienta, který trpěl toxickou psychózou
(šílenství způsobené užíváním drog). Pacient byl poměrně agresivní, dával psychiatrům
a zdravotním sestrám různé podivné otázky (např. proč je karma žlutá a ne červená nebo
zelená) a trval na „upřímných odpovědích“. Málokdo byl ale schopen odpovědět. Jeden
z psychiatrů tehdy zvolil taktiku gramofonové desky. Stále dokola opakoval nějaké ultimátum
a doufal, že mu pacient přestane otázky pokládat. A že se s ním dohodne na podmínkách
hospitalizace. Jeho jednání bylo bohužel kontraproduktivní – pacient se stále víc rozčiloval
a trval na svém. Tehdy jsme společně s jedním kolegou zasáhli a začali se pacienta dotazovat,
jak přesně svou otázku myslí. Kombinovali jsme potom techniku negativní aserce a techniku
pootevřených dveří. Nakonec se nám podařilo pacienta uklidnit a dohodnout se s ním
na hospitalizaci, aniž by došlo k nějakému násilí, i když to zprvu vypadalo docela strašidelně.
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Proč obě techniky zafungovaly? Pravděpodobně proto, že pacient přestal mít dojem
odporu a proti-tlaku. Obě techniky mohou vytvářet dojem, že jsme na straně dotyčného.
Pacient následně cítil snahu o pochopení a dialog. Proto byl nakonec ochotný naslouchat
a přistoupit na vyjednávání.
Technika negativní aserce může vytvářet dojem, že jsme na straně manipulanta. Pokud
ale trvá déle, vytváří opět napětí – manipulant se totiž detailnějšími popisy svých požadavků
dostává do úzkých („upír na denním světle“). U psychotického pacienta napětí nevytvářela,
protože sám usiloval o vyslyšení. Byl také o svých bludech přesvědčený, proto se s nimi
nestyděl „vyjít ven“. V podstatě se dá říct, že jeho úmysly byly upřímné. Prostor, který jsme
mu dali, v něm tedy nevytvořil úzkost. Lidé, kteří manipulují záměrně, ale mohou úzkost silně
pociťovat. Technika se dá použít především v situacích, kdy máme dost času a kdy chceme
manipulanta přesvědčit o vlastním stanovisku. Výhodou této techniky je to, že získáme
spoustu informací, které můžeme následně použít k naší argumentaci. Nevýhodou je časová
náročnost.
Obrázek č. 15

Vyučování
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Asertivita
jako verbální
sebeobrana

55

6. Asertivita jako verbální sebeobrana
V případě verbální sebeobrany je asertivní komunikace důležitá pro vyřešení situace,
kdy obránce tzv. neztratí tvář. Lidé, kteří nejsou schopni komunikovat asertivně, jsou spíše
introvertně zaměření, flegmatici nebo melancholici. Ale i tito jsou schopni se naučit zásady
správné asertivní komunikace, nicméně není to jejich přirozený komunikační styl. Asertivně
jednající člověk se při komunikaci dívá do očí, svobodně vyjadřuje své pocity, má přiměřený
projev – tzn., nemluví ani příliš hlasitě ani příliš potichu, umí dát jasně najevo své přání,
nebojí se oponovat, umí přijímat kritiku, umí se vyrovnat s vlastními chybami, umí říct
ne nebo nevím nebo nerozumím.
Při verbální sebeobraně se tedy asertivně jednající člověk nesnaží ustupovat za každou
cenu, ale spíše se snaží najít nějaký kompromis, případně lze využít některé asertivní taktiky,
např. metody otevřených dveří, nebo metodu gramofonové desky (viz výše). Asertivně
vystupující člověk má hrdě zdviženou hlavu, nestydí se za svoje postoje a vystupuje
sebevědomě. Zjevné sebevědomí může případného útočníka odradit samo o sobě.
Pro úspěšnou verbální sebeobranu je esenciálně důležité vyhodnotit povahu a záměr
agrese u útočníka. Musíme se ptát sami sebe: proč je útočník agresivní? Čeho se tím snaží
dosáhnout?
V pravdivé historce s psychotickým pacientem jsme viděli, že jeho cílem byly
odpovědi psychiatrů. S tak jednoduchým řešením bychom se ale neměli spokojit. Měli
bychom jít ještě hlouběji – po samotné motivaci pacienta. Proč vlastně chtěl, aby mu
psychiatři odpovídali na podivné otázky? Proč se jich ptal, proč je karma žlutá? S největší
pravděpodobností chtěl, aby uznali platnost jeho vnitřního světa. Možná sám cítil, že s jeho
vnímáním a myšlením není něco v pořádku, možná se cítil ohrožen vnitřním chaosem
a rozvratem. Nebo možná cítil nedostatek lidské opory a účasti. V každém případě žádal
respekt a naslouchání. Bedlivý pozorovatel si toho může povšimnout a tyto hodnoty
pacientovi poskytnout. Tím mu vezme důvod k agresivitě.
Agresivita totiž mnohdy bývá zoufalým řešením nějakého problému. Pokud
pochopíme, co člověku schází a čeho se domáhá a jsme schopni mu to poskytnout, agresivita
vymizí.
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V souvislosti s tím mě napadá situace, kterou zažil jeden můj známý. Když byl
na dovolené v Jizerských horách, trávil jeden večer se skupinou dalších návštěvníků v jednom
kempu. U ohně si večer povídali různé zábavné historky a příběhy. Můj známý je velmi dobrý
vypravěč a brzy si získal pozornost všech přítomných posluchačů. Obzvlášť dobře se v jeho
přítomnosti bavily dvě dámy přibližně jeho věku. Brzy si ho ale všimnul i jeden z hostů, který
začal zpochybňovat jeho historky. Otevřeně a přede všemi ho vyzýval, aby „dokázal,
že si to všechno jenom nevymyslel“. Po tom, co ho můj známý několika bonmoty trochu
„usadil“, začal se host projevovat víc. Vykřikoval, že byl na stejných místech, jako můj
známý, že tam nikdy nic podobného neslyšel ani neviděl, že je to jenom „plané machrování“,
apod. Můj kamarád si naštěstí včas všiml, že agresivita u dotyčného roste a jen tak
se nezastaví – a že pokud něco neudělá hned, bude riskovat ještě něco horšího. Také si všiml,
že se ho jedna z dam pokouší ukonejšit. Pochopil, že jde o jeho partnerku.
Protože si uvědomil, že muž se cítí odstrčen a zastíněn jeho úspěchem a že žárlí,
využil můj kamarád techniku pootevřených dveří. Řekl, že místa, o kterých mluví, sice
navštívil, ale že tam pobyl krátkou dobu a neporozuměl všemu tak dobře. Zeptal se potom
dotyčného, co přesně v jeho popisu by upravil a jaký má na to názor. Tím mu dal prostor
k vyjádření – a to bylo přesně to, co dotyčný chtěl. Zároveň ho tak postavil do expertní pozice
– dotyčný host se cítil jako někdo, kdo může uvést věci „na pravou míru“ na základě vlastní
zkušenosti. Zbytek večera se pak už nesl v přátelském duchu. Přitom nechybělo málo, a celý
večer mohl být pokažený nepříjemnou hádkou, nebo hůř, rvačkou.
Pochopit, čeho se druhý v návalu agresivity dožaduje, je do velké míry otázkou
empatie a emoční inteligence. Pokud se někdo dokáže do agresora vcítit, snadno odhadne,
jak se má zachovat, aby agresi zmírnil. Co když ale empatií zrovna neoplýváme? Pak se může
hodit jednoduše poslouchat slova, která agresor říká. V drtivé většině případů nám druzí
lidé říkají, co vlastně chtějí. My je ale neposloucháme.
Pokud např. někdo vejde do obchodu s hudebními přehrávači, může prodavači říct,
že chce „vidět různé přehrávače a následně si z nich jeden vybrat“. Může také říci,
že „ve výloze viděl pár kousků, které vypadají dobře“. Prodavač mu může říci: „Máme dva,
co mají nejlepší zvukovou kvalitu. Ty ostatní jsou také slušné, ale samozřejmě to odpovídá
ceně. Měl byste mít při výběru na paměti ta a ta kritéria“. Zákazník se může cítit zmateně.
Nemusí rozumět všem těm kritériím a možná ani nepřemýšlel o nějaké „kvalitě zvuku“.
Z toho, co říká, je evidentní, že dává přednost estetickému provedení přehrávače.
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Možná

by chtěl, aby mu přístroj ladil k jeho obýváku. Je ale jasné, že pokud prodavač

nebude reagovat na jeho požadavky, jeho zájem se bude vytrácet. Dokonce může získat
dojem,

že se na něj prodavač „vytahuje“, nebo že ho chce „zmást“. I z takové situaci by

mohl vzniknout konflikt.
Nejdůležitější zásadou při jednání s agresivním člověkem je obecně naslouchání. Lidé
jsou obvykle agresivní proto, že mají pocit, že je někdo nechápe nebo jim dostatečně
nenaslouchá. Při jednání s agresivním člověkem bychom měli dokázat vytvořit dojem,
že jsme na jeho straně, že nejsme proti němu a že hodláme hledat společnou cestu.

Obrázek č. 16

Neposlouchá

Ještě je nutné podotknout, že pokud je útočník pevně rozhodnut vyvolat konflikt,
je nadměrná komunikace spíše na škodu a v tomto případě je lepší se nedohadovat, dát
za pravdu a v klidu odejít. A pokud to nepřipadá v úvahu, musíme pevně trvat na svém
rozhodnutí. Můžeme využít třeba techniku gramofonové desky. Obzvláště těžká může být
komunikace s provokatéry a s psychopaty.
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Psychopat3 obecně špatně rozlišuje mezi dobrem a zlem. Pokud bychom chtěli být
více vědečtí, řekli bychom, že obtížně rozlišuje mezi svým zájmem a zájmem druhých lidí.
Nebo nějakou normou. Obecně špatně snáší pravidla. Mnozí pracovníci mohou na psychopaty
při profesním výkonu narazit – např. policisté nebo revizoři. V konfliktních situacích s nimi
mohou zažít krušné chvíle. Pokud profesionál nemůže v jednání s takovým člověkem
couvnout, musí vystupovat sebevědomě a zároveň klidně. Měl by trvat na svém požadavku,
všechno v klidu a zřetelně opakovat a nepřistoupit na silné manipulativní hry, které tito lidé
vytvářejí.
Dejme tomu, že vám jakožto revizorovi černý pasažér při kontrole dokladů odmítá
ukázat platný lístek. A následně i občanský průkaz. Během vzájemného dohadování k vám
může přistoupit na nepříjemně malou vzdálenost a říct:
„Máte strach?“
V takovém případě je zřejmé, že jde o přímé zastrašování, ne-li vyhrožování. Jak
se má člověk postavit k takové agresi?
Rozhodně je důležité nepřistupovat na hru agresora. V tomto případě mu na otázku
neodpovídat. Odpověď „ano“ i „ne“ by znamenala, že na hru přistupujeme. Oboje znamená
eskalaci konfliktu. Pokud přiznáte, že máte strach, povzbudí to agresora k dalšímu násilí.
Pokud řeknete, že strach nemáte, vyzýváte ho tím vlastně k násilí přímo. Jak to tedy, udělat
abychom na jeho hru nepřistoupili? Pojďme si to nejprve ukázat na malém příkladu:
Pasažér: „Máte strach?“
Revizor: „Snažím se tu s vámi na něčem dohodnout.“
Pasažér: „Na něco jsem se vás ptal.“
Revizor: „Zajímá mě jenom to – jestli budete spolupracovat – nebo ne.“
Pasažér: „A když nebudu?“
Revizor: „Tak bych musel zavolat policii. To je moje poslední nabídka, pojďme
se dohodnout.“

3

Dnes se už tento pojem v odborných kruzích nepoužívá, nahradila jej skupina duševních nemocí nazvaná
„Poruchy osobnosti“. Mezi tyto patří různé poruchy a rozhodně ne všechny jsou spojeny s agresivitou. Jedná se
spíše o různé nezdravě zvýrazněné osobnostní rysy, které mnohdy komplikují život nejen okolí jedince, ale
především jemu samotnému.
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Co učinil revizor dobře? Nezareagoval na otázku, která s předmětem jeho činnosti
nemá co dělat. Opět se tu jedná o manipulativní směšování – kontrola lístků a pocity strachu
jsou dvě různé věci. Manipulant by rád převedl konverzaci na strach revizora – aby s ním
dokázal manipulovat a dotlačit ho tam, kam chce. Např. k ústupu. Revizor ale využívá
techniku selektivního ignorování. Je to jedna z asertivních technik, na kterou můžete
v literatuře rovněž narazit. Tato metoda spočívá v ignorování toho, co je na výpovědích
druhého manipulativní a nekonstruktivní. Obyčejně není příliš vhodná při poklidných
konverzacích. Tam, kde se s druhými můžeme snadno rozumně dohodnout, je vhodnější dávat
najevo, že jim nasloucháme. A použít např. techniku pootevřených dveří. Pokud ale agresor
říká věci, které akceptovat nemůžeme a na které se nelze připojit (jako v tomto případě),
je dobré na tyto hry nereagovat (selektivní ignorování) a neústupně trvat na svých
požadavcích (technika gramofonové desky).
Obrázek č.17

Asertivita
Mějme na paměti, že v tuto chvíli hraje rozhodující úlohu také neverbální komunikace.
Je důležité působit klidně, nedělat rychlé pohyby (které by si agresor mohl vysvětlit jako
počátek fyzické konfrontace) a používat krátké věty. Dlouhá souvětí by agresor ve chvíli
napětí nepochopil. A mohl by je pochopit jako provokaci nebo záminku k napadení. Jeho
vědomí je totiž zúžené a omezené zvýšenou hladinou stresových hormonů. Každé nerozumění
v něm může posílit návaly agrese. A vyústit tak ve fyzickou konfrontaci.
V mnoha případech může být takový postup úspěšný a člověk, který vyhrožuje nebo
zastrašuje, se opět uklidní. I jemu může dojít, že fyzická konfrontace je příliš velký risk.
Možná chtěl jenom zkusit, jestli druhým dokáže manipulovat a dotlačit jej k ústupu (např.
k tomu, aby revizor přestal s kontrolou dokladů a nechal pasažéra být).
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Pokud ale víme, že jednání druhého přímo směřuje k fyzickému napadení, nemá smysl
se ho snažit nijak uchlácholit. V takovém případě je zapotřebí zajistit svoje fyzické bezpečí
a předejít zdravotní újmě.
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7. Verbální sebeobrana a žena
Žena bývá častěji cílem útoku, ať už verbálního nebo fyzického. Často hraje roli to,
že její tělesná stavba je křehčí, že je snadnější obětí. Velmi často je důvodem k napadení
sexuální motiv. Z hlediska verbální sebeobrany je nejvhodnější použít asertivní komunikaci.
Při použití ofenzivní komunikace (snažit se získat nad útočníkem navrch) je vysoká možnost
eskalace situace do fyzického napětí, naopak při použití defenzivní komunikace (pasivní role)
se útočník utvrdí v dojmu, že jeho oběť se vzdává.
Při prevenci platí, podobné zásady jako v sebeobraně, tzn. vyhýbat se tmavým
opuštěným místům, snažit se neprovokovat okolí, apod. Žena by měla celkovým
vystupováním působit sebevědomě, mít vzpřímený postoj, živý pohled, hrdě vztyčenou hlavu.
Při podezření na napadení, např. při chůzi temnou ulicí, je vhodné nezrychlovat krok,
ale naopak se otočit a promluvit pevným hlasem s podezřelým – např. „Nevíte kolik
je hodin?“, to může případného útočníka odradit od útoku, zároveň je odmaskován, neboť
žena spatří jeho tvář, což může napomoci při případném popisu pachatele.
Většina pachatelů násilí na ženách volí jako cíl spíše ty, které podle jejich mínění
nebudou klást odpor. Otevřený rozhovor vedený sebevědomým hlasem je může odradit.
Pokud situace již bezprostředně hrozí fyzickým napadením, je vhodné, aby žena křičela
o pomoc, nebo se hlasitě bránila. Opět křik může útočníka odradit od úmyslu a druhý efekt
může být, že někdo opravdu může přispěchat na pomoc.
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Asertivita
z hlediska
psychohygieny
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8. Asertivita z hlediska psychohygieny
Asertivita nám pomáhá nejenom zvládat obtížné komunikační situace (např. dobře
zapůsobit u pracovního pohovoru, vyjednat uspokojivé podmínky s druhou stranou, uklidnit
rozčíleného člověka, aj.). Hlavním smyslem asertivního jednání je především ochránit sebe
sama a své zájmy. A udržet si stres a nedostatek duševní energie dál od těla. Této funkci
říkáme psychohygiena. Tato je nedílnou součástí každé práce s lidmi, v pomáhajících
profesích a službách obecně.
Dokonce i tehdy, používá-li člověk asertivní přístup jen občas, ušetří si mnoho síly
a námahy, dokáže nepropadat tak často hněvu, frustraci či úzkosti a více se orientovat
na pozitivní cíle.
Lidé, kteří měli možnost více posilovat svoje asertivní dovednosti, posléze uvádějí,
že lépe zvládají tlak v práci, například v omezení přívalu přidělené práce. Kdy dokážou zcela
v klidu – asertivně – vyjednávat s nadřízeným, korektně odmítnout nezvládnutelné
požadavky, aniž by to nadřízený pojal jako neochotu ke spolupráci. Asertivní dovednosti
se projevují také například při jednání s nepříliš zdvořilým zákazníkem / klientem / pacientem
a dochází tak lépe a rychleji k nalézání kompromisních řešení, přijatelných pro všechny
zapojené strany.

Základem asertivního jednání je:
-

jasná formulace cílů,

-

otevřená, nezáludná a přímá komunikace,

-

schopnost ukázat, že chápete pohled na věc, který zastává druhá strana,

-

schopnost neustupovat v podstatných věcech a jednat pružně tam, kde je to vhodné.
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Lidé s přemírou asertivity mohou někdy působit až agresivně, tvrdě, panovačně, protože
na předním místě při jednání jsou u nich vlastní zájmy. Asertivní lidé je neváhají sice slušně,
ale důsledně obhajovat a zastávat. Není snadné je odklonit od jejich pohledu na věc, pokud
to sami neuznají za vhodné. Jinými slovy – je s nimi těžké manipulovat. A právě lidé, kteří
se často manipulovat pokoušejí, vyhodnotí mnohdy asertivní jednání jako „tvrdé“.
I na ně samotné ale takové jednání udělá dojem. Uvědomí si, že jejich manipulativní snahy
na asertivně jednající osobnost nemají vliv.
V této souvislosti si vzpomínám na jednoho známého, který před mnoha lety podnikal
s exotickým ovocem. Nakupoval je od jednoho dovozce, který měl ve zvyku smlouvat
a všelijak drobně „podvádět“ při obchodních jednáních. Jeho oblíbeným zvykem bylo
vyprávět u vážení ovoce poutavé příběhy, kterými odváděl pozornost kupců od údajů na váze.
Můj známý, který byl zvyklý jednat asertivně a nenechat se sebou manipulovat, ale jeho
„trikům“ nepodlehl. Od té doby dovozce vykládal dalším kupcům, že s mým známým
se „špatně obchoduje“ – protože prý nemá „laskavé oči“. „Laskavé oči“ ale podle tohoto
dovozce měl ten, kdo se sebou manipulovat nechal. Pověst mého známého v očích ostatních
obchodních partnerů – včetně zmíněného dovozce – ale nijak neutrpěla. Naopak. Mysleli
si o něm, že je to férový a poctivý člověk, který se nenechá „utahat na vařenou nudli“.
Slovní asertivní obrana proti lidem, kteří sledují pouze vlastní zájmy je problematická.
Mnozí manipulanti to často zkoušejí právě skrze vinu. Někoho může opravdu rozhodit, když
ho druhý obviní z toho, že „nemá laskavé oči“, že „je sobecký“, apod. Asertivní člověk
se ale učí spoléhat na svůj vlastní názor. Pokud se mu informace o vlastní sobeckosti nezdá
pravdivá, tak ji slušně a klidně odmítne. Stručně vysvětlí, proč trvá na konkrétním požadavku
a proč nehodlá ustoupit. A pokud se manipulující člověk pokusí zaútočit znovu? Setká
se se stejným výsledkem.
Kromě praktických důsledků (např. nenechat se podvést) asertivita chrání svého nositele
i před stresem a úzkostí. Můj známý si např. dokázal zachovat představu o sobě jako
o laskavém člověku i tehdy, když o něm dovozce vyprávěl, že nemá „laskavé oči“. Zvládl
to díky tomu, že dokázal rozpoznat manipulaci v jednání dovozce. Jak tomu sám říkával,
měl na manipulativní jednání u druhých lidí vypěstované „radary“. Pokud s ním někdo
podobným způsobem manipuloval, rozsvítila se mu v hlavě pomyslná kontrolka, která mu
říkala,

že „nemá brát vážně to, co se mu tento člověk bude snažit podsunout.“ Referenci

o „ne-laskavých očích“ proto nebral ani trochu vážně.
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Pokud se člověk obecně nenechá klamat a podvádět, dokáže si rovněž ušetřit spoustu
zbytečné práce a starostí. Kolikrát jsem už slyšel od svých klientů v terapii, že na ně ostatní
spolupracovníci házejí vlastní práci, protože vědí „jak na ně“. Pokud by se ale klienti dokázali
asertivně bránit manipulacím svých kolegů, nemuseli by být neustále 1) v časovém presu,
ve kterém všechnu práci nestíhají, 2) nemuseli by cítit vinu a stud před sebou samými za to,
že ostatním „zase ustoupili“. Asertivita zkrátka pomáhá udržet si zdravé a přiměřené
sebevědomí a vyhýbat se stresu a úzkostem.

Základy vytvoření bezpečného prostředí
Jsou chvíle, kdy každý člověk cítí, jak mu stoupá hladina adrenalinu v krvi jako rtuť
na teploměru. Může to být během jednání, na jehož výsledku nám mimořádně záleží; pří
výkonu služby, kdy dochází ke krajním situacím; když musíme sdělovat nepříjemnou zprávu.
Všude tam, kde jsme vystaveni velkému napětí, se mohou dobře uplatnit různé aspekty
asertivity.
Na prvním místě bychom neměli zapomínat na přirozené fyziologické reakce. U většiny
lidí se ve stresových situacích zrychluje puls, dýchání, více se potí, svírá se jim žaludek
a někdy se dostavuje i třas nebo křečovité stažení různých částí těla. Všechny tyto projevy
jsou součástí animálních mechanismů (bojovat nebo utéci), umožňujících účinněji zvládnout
případný fyzický střet, a není důvod se jimi znepokojovat nebo se za ně stydět.
Protože většina konfliktů na pracovišti se neřeší násilím, musíme potenciál fyzického
stavu, do něhož jste díky fungování přirozených fyziologických mechanismů dostali, uvolnit
jinak. Protože nepotřebujete uplatnit zvýšenou svalovou sílu, můžete ji vědomě uvolnit.
Chvějí-li se vám ruce do té míry, že si to uvědomujete, nebo nechcete-li, aby se toho druzí
všimli, složte je do klína a zhluboka dýchejte.
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Cvičení
Ve chvílích zvýšeného napětí pomáhá následující relaxační cvičení. Zkuste
se zhluboka nadechnout a následně zadržet dech. Během toho v duchu počítejte do pěti
(případně do deseti). Zatněte přitom pěsti a snažte se je silou držet zaťaté. Po napočítání
do pěti zhluboka a pomalu vydechněte. Uvolněte také zaťaté pěsti. Představujte si, jak
napětí odchází z těla společně s vydechovaným vzduchem. Tento postup můžete podle
potřeby několikrát opakovat. Cvičení lze provést i velmi nenápadně – tak, že ho druzí
ani nemusí zaregistrovat. Cvičení se nám může hodit kdykoli, když nás začne ovládat
úzkost, stres nebo napětí.

Tipy pro snížení napětí u komunikačního partnera


Zvolte jiné místo pro jednání. Rozhněvaný člověk rychle dostane pocit,
že se v místě, kde jednáte, doslova dusí. Chcete-li, aby se alespoň částečně
uklidnil, můžete se, je-li to možné, jít projít a pokračovat v rozhovoru za chůze.
Velkou část napětí se tak podaří uvolnit.



Aktivně naslouchejte a snažte se vcítit do druhé strany.



Chcete-li potlačit u velmi rozhněvaného člověka rozčilení, řekněte mu, aby přesně
definoval, co je v nepořádku (technika negativní aserce). Pozorně mu přitom
naslouchejte, dívejte se mu do očí, často přikyvujte a vyjadřujte souhlas,
ale nepřerušujte ho ani se s ním nepřete, dokud nebudete mít pocit, že se jeho hněv
mírní. Snažte se být posluchačem, který se dokáže vcítit do pocitového partnera
a který mu poskytuje dostatečný prostor pro vyjádření negativních pocitů.



Dejte najevo, že usilujete o oboustranně výhodné řešení (jednání stylem výhra –
výhra).
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9. Asertivita a příbuzné dovednosti
Asertivita, přiměřené sebejisté jednání a vystupování, představuje jednu ze sociálně
psychologických dovedností. Bývá často zmiňována v souvislosti s psychologickou
průpravou mnoha povolání, kde dochází ke kontaktu s lidmi, zákazníky, klienty, pacienty,
cestujícími, atp.
Asertivní jednání se často dává do souvislosti s vyjednáváním, krizovou intervencí
a krizovou komunikací a manažerskými dovednostmi. Ani s jedním z těchto pojmů ale není
zaměnitelná. Proč?
Abychom asertivitu dostatečně odlišili od výše uvedených sociálně-psychologických
dovedností či disciplín, položme si nejprve otázku: „k čemu přesně je asertivní jednání
užitečné?“
-

při zvládání konfliktu,

-

při jednání a poradách,

-

při vedení a motivování lidí,

-

poskytování a přijímání zpětné vazby a dalšího hodnocení,

-

při spolupráci.

Smyslem asertivního jednání je získat, posílit a uchovat si zdravou míru sebevědomí.
Asertivní jednání umožňuje přímo a otevřeně komunikovat s kolegy, korektně a úspěšně
jednat v konfliktních situacích, efektivněji zvládat práci, neuchylovat se k agresi, ironii
či různým nekorektním postupům, které narušují dobré vztahy a vyžadují mnoho energie.
Shrnuto a podtrženo:
Asertivní jednání je založeno na schopnosti stanovit cíle, vyjádřit své potřeby a pocity
a současně respektovat pocity a potřeby druhých. Základním předpokladem asertivního
jednání je schopnost zvládnout a kontrolovat pocity úzkosti, tísně a stresu, což umožňuje
vytvořit pocit důvěry a sebedůvěry. Další podstatnou součástí asertivního jednání je otevřená,
upřímná a přímá komunikace.
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Vidíme tedy, že podstatou asertivního jednání je „fair play“. Hlavní cíl asertivity
je dobrý pocit na obou stranách. To je nejvyšší cíl, jaký si asertivita klade.
Jak je tomu ale např. u vyjednávání?
Nechme se na chvíli unášet vlastní fantazií. Vzpomeňme si na časté filmové klišé,
vykreslené v patřičných dramatických barvách: představme si např. policejního vyjednavače,
který se škvírou mezi dveřmi snaží přesvědčit ozbrojeného bankovního lupiče, aby propustil
co nejvíce zadržovaných rukojmích. Tento vyjednavač se zajisté bude pokoušet rozrušeného
lupiče uklidnit, bude také usilovat o to, aby u něj navodil „dobrý pocit“. Možná si k tomu
dokonce vypomůže konkrétními asertivními technikami. Jde tedy o asertivitu?
Obrázek č. 18

Vyjednávání
Jak jste jistě uhádli, odpověď zní ne. Vyjednavač se totiž snaží lupiče uklidnit,
aby zabránil tomu, že lupič zpanikaří a ublíží některému z rukojmích. Policejní vyjednavač
neusiluje o komfort lupiče prostě proto, aby situace probíhala hladce. Pocit pohodlí
a zachování důstojnosti na obou stranách není konečným cílem vyjednávání. Je to pouze
nástroj. Hlavní cíl je osvobodit rukojmí.
Vyjednavač má tedy jiný cíl, než člověk, který jenom jedná asertivně. Vyjednavač
se totiž snaží docílit něčeho dalšího, byť k tomu využívá asertivitu jako nástroj. Dva
obchodníci na pracovním obědě se mohou snažit vystupovat klidně, sebevědomě a tolerantně,
ale asertivita tu opět nebude samoúčelným cílem. Bude pouze nástrojem k vyjednání
co možná nejvýhodnějších podmínek pro každého z nich.
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Právě proto, že vyjednávání sleduje i jiné cíle, vypomáhá si občas některými
taktikami, které bychom za asertivní rozhodně neoznačili. Tyto taktiky mohou místy hraničit
s manipulací. A manipulace do asertivních metod rozhodně nepatří. Proč?
Jak si řekneme později, asertivita je založena na zplnomocňování. V jeho rámci nám
jde o zachování možnosti svobodné volby a sebeurčení v rozhovoru – jak na straně své,
tak na straně komunikačního partnera. Jakákoli manipulace ale zatahuje druhého do předem
připravených míst, která se hodí manipulujícímu. Nedává mu tedy možnost, aby si sám
vybral, kterými cestami se chce ubírat.
I přes tento fakt ale nelze říci, že vyjednávání je neetické. Osvojení všech
vyjednávacích dovedností lze přirovnat k osvojení dovedností řídit auto – nejsou to samy
o sobě ani „dobré“ ani „špatné“ dovednosti. Záleží jenom a pouze na řidiči, poveze-li někoho
do nemocnice, nebo pojede vyloupit banku. Je jasné, že pokud např. policista přistihne zloděje
při páchání trestného činu a vyjednává s ním o podmínkách dalšího postupu, jedná eticky
i v tom případě, že s ním určitým způsobem manipuluje. Jeho snahou je např. zabránit
zbytečnému použití donucovacích prostředků a předejít násilí, ve kterém by mohl přijít
ke zdravotní újmě jak zloděj, tak především policista.
Ačkoli lekce vyjednávání není přímo součástí této příručky, různé vyjednávací
techniky popisujeme nebo se z nich inspirujeme napříč celou knihou. Vyjednávání se totiž
stejně jako asertivita zakládá:
1) na schopnosti vyjádřit a prosadit přiměřeným způsobem vlastní požadavky
2) na citlivosti na požadavky nebo přání druhé strany
Kromě toho se však vyjednávání ubírá i jinými směry, kterými se už asertivní
komunikace vydat někdy nemůže.
Kromě příbuznosti obou okruhů je dalším důvodem, proč se s některými
vyjednávacími technikami seznámíme, velká využitelnost těchto metod v profesích, pro které
je především tato příručka určena. Aby předešli stupňování zbytečných konfliktů a agresivity,
jsou např. úředníci, hasiči nebo revizoři mnohdy nuceni vyjednávat a to ve značně ztížených
podmínkách. Velmi často vyjednávají intuitivně. Cílem této příručky je poskytnout těmto
odborníkům studijní a cvičební materiál k získání základních asertivních a obecně
komunikačních (tedy i vyjednávacích) dovedností, které jim pomohou tyto náročné situace
zvládat snadněji a efektivněji.
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Obrázek č. 19

Hlavy počítače
Mezi další příbuzné okruhy, které jsme zmiňovali, patří krizová komunikace a krizová
intervence.
K stručnému pochopení obou pojmů bychom měli nejprve vysvětlit, co je to vlastně
krize. Krize se často definuje jako subjektivně ohrožující a zatěžující situace s patřičnou
dynamikou a emocionálním nábojem. Často se rozděluje na akutní a chronickou:
1) akutní krize – jde často o reakci na nějakou aktuální traumatickou událost, která
mívá jasně stanovitelný začátek a konec (napadení, znásilnění, nevěra, zjištění
úmrtí někoho blízkého, aj.)
2) chronická krize – mívá dlouhodobý charakter, obvykle jde o opomíjení řady
akutních krizí (např. chudoba, dlouhodobé onemocnění, aj.) – odborníci někdy
hovoří o „zřetězeném traumatu“ nebo „opakované traumatizaci“

Za krizovou komunikaci by se tedy obecně dala označit jakákoli komunikace
probíhající

v situaci,

kterou

jeden

z účastníků

vyhodnotí

jako

zátěžovou

až traumatizující. Pointou takové komunikace je:
1) odstranění nebo zmírnění zátěžového aspektu z konkrétní komunikační situace
2) zmírnění negativních dopadů takové zátěže – ať už na nás jakožto profesionála, tak na
člověka, se kterým musíme pří výkonu profese komunikovat
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Tato příručka je určena především k zvládání takových momentů s důrazem
na úspěšné řešení konfliktů v oblasti výkonu konkrétních profesí. Krizová komunikace proto
bude kromě asertivity zastřešující termín většiny cvičení a technik, se kterými se při studiu
této příručky setkáme.
Obrázek č. 20

Krize

Krizová komunikace je v tomto ohledu obecnějším pojmem než asertivita. Logicky
tedy zahrnuje právě i výše zmíněné vyjednávání. Od krizové intervence se krizová
komunikace liší především:
1) obecnějším pochopením toho, co znamená krize (krize jako zátěž v komunikaci
na jedné nebo obou stranách)
2) tím, že krizi může v tomto ohledu prožívat i profesionál a tato může tvořit překážku
v jeho práci
Krizová komunikace tedy není, na rozdíl od krizové intervence, určena pouze k uklidnění
a podpoře klienta či poškozeného člověka, jejím účelem je především ochrana profesionála,
aby mohl v klidu a v souladu se všemi svými právy a předpisy vykonávat svoje povolání.
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Krizová intervence je pojem, který má mnohem užší význam. Jde o specifickou
a včasnou formu pomoci lidem, kteří se zpravidla náhle a nečekaně ocitli v krizi.
Krizovou intervenci obvykle poskytují k tomu speciálně proškolení odborníci, většinou
psychologové – často specialisté zaměstnaní např. u hasičů nebo u policie, nebo pracovníci
linky důvěry a linky bezpečí. Pro tuto formu pomoci je charakteristická včasnost a většinou
i kratší trvání, než je obvyklé u běžné terapeutické konzultace. Odborník je v tomto případě
většinou vybaven řadou technik k podpoře a doprovázení poškozeného. Pomáhá mu zpracovat
probíhající pocity spojenými se zátěží, které je poškozený vystaven. Protože jde o specifickou
a odborně náročnou disciplínu, která navíc nesouvisí přímo s prevencí a zvládáním konfliktů,
budeme se některými jejími zásadami zabývat jen minimálně.

Obrázek č. 21

Krizová intervence
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10.

Krize a jednání, které se v ní spouští

Ještě, než se pustíme do dalších témat, zůstaňme na chvíli u pojmu „krize“. Pro
potřeby dalšího textu si pokusíme pojem vydefinovat tak, aby nám lépe sloužil k pochopení
toho, k čemu je krizová komunikace a asertivita dobrá a jak je zapotřebí ke krizím
přistupovat.
U krize je důležité si uvědomit, že je to především potenciál ke změně. Krize je pro
člověka neúnosná a proto vyzývá k pokusu o změnu situace, o změnu v rovnováze všech
existujících sil. Tyto změny mohou být jak dobré (poučení se z krize, naučení se něčeho
nového, zbavení se zátěže, aj.), tak špatné (fyzické napadení, stres, apatie, zranění, atd.).
Pokud nyní abstrahujeme od nazírání na krizi ve smyslu krizové intervence (někdo
je traumatizován a je potřeba ho stabilizovat), musíme si uvědomit, že krize je momentem,
kdy se někdo cítí zatížen a tedy ohrožen. Je omezen ve svých možnostech reagovat.
Z kybernetiky a teorie systémů víme, že jakékoli omezení či limitace organismus nutí
k reakci. Tato reakce může být různá a je motivována snahou omezení eliminovat.
Jak lze omezení eliminovat?
Pro zjednodušení můžeme možnosti eliminace omezení shrnout do tří bodů:
1) rozbít omezení (útok, agresivita),
2) obejít omezení (únik, pasivita),
3) změnit se tak, aby omezení přestalo působit limitačně (restrukturace myšlení,
prožívání nebo chování organismu).
Co je to tedy omezení? Omezení snižuje naši schopnost reagovat. Ubírá nám
možnosti. Jak jsme již avizovali výše, je zřejmé, že v momentech krize míváme pocit,
že se nám možnosti zužují. Zažene-li nás třeba někdo argumentačně do kouta, pociťujeme
tíseň. Náš organismus se začne připravovat na boj nebo útěk. Proto se nám zrychlí tep,
aby svaly byly dostatečně zásobené krví a kyslíkem. Rozšíří se nám zornice, abychom do nich
pojali více světla a lépe viděli. Začneme se potit, abychom byli ochlazováni. Zúží se nám
cévy, abychom nevykrváceli v případě zranění utrženého v boji. Zbledne nám kůže, protože
krev se stěhuje z pokožky do svalů. Někomu se může dokonce udělat špatně od žaludku –
to proto, že se krev stěhuje z trávicí soustavy pryč. V boji nebo při útěku se totiž nejí.
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Příroda nám zkrátka a dobře říká, co máme dělat. Z moudrého rádce se nyní stává
nesnesitelný pedant, který nám nedává na vybranou, nerespektuje naše sebeurčení. Naopak,
máme jen dvě možnosti – boj nebo útěk. V podstatě jsme zne-plnomocněni, neboť spektrum
našich možností se rapidně zúžilo.
Obrázek č. 22

Deprese

Určitě znáte ten pocit, kdy se vám jakoby „zastaví myšlenky“. Mysl je paralyzována
úzkostí. Jsme rozhozeni – nevíme jak reagovat. Když nám např. někdo blízký řekne něco
hodně ošklivého, co nás zraní a zároveň urazí, zůstaneme jen „zírat s otevřenou pusou“.
Spektrum možností se zúžilo.
To proto, že se do chodu daly naše emoce. Emoce jsou něco velmi starého. V podstatě
prastarého. Jakmile začne pracovat náš „hadí mozek“ (limbický systém, který je zodpovědný
za emoce), „lidská mysl“ ustupuje stranou. Člověk jde pryč a objevuje se zvíře. Mohli
bychom říci, že naše lidské vědomí je zúženo. Hasiči nebo záchranáři po celém světě dobře
znají tento fenomén. Říkají mu „zúžené vědomí“ nebo „tunelové vidění“. Dobře vědí,
že člověku v těžké krizi nemohou říkat dlouhé věty. Proč? Jednoduše by je nepochopil.
Neslyšel by je. Jeho vědomí má možnost pobrat maximálně pár slov. Je omezené. Zaplavené
emocemi.
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Násilníci často říkají, že „viděli rudě“. Je to všechno dost podobné. Znamená to,
že emoce – v tomto případě vztek – převzaly kontrolu nad jejich myšlením a chováním.
Vědomí, výdobytek lidského ducha, musí ustoupit rozbouřené a divoké přírodě.
Ve výkonu práce úředníků, policistů, hasičů, revizorů a dalších profesionálů v oblasti
služeb se často setkáváme se situacemi, ve kterých se samotný pracovník nebo jeho
komunikační partner ocitnou v této „krizi vědomí“ – v subjektivně pociťované zátěži, ve které
ubývají možnosti, jak reagovat a proto se objevují emoce a automatismy v chování. Velmi
často se tato krize objevuje na obou stranách – třeba tehdy, když černý pasažér odmítá
s revizorem spolupracovat a vyhrožuje fyzickým napadením.
Černý pasažér: „Já vám nic nedám, znám svoje práva, žádný doklady neukážu ani nic!“
Revizor: „Pokud nebudete spolupracovat, budu muset zavolat policii.“
Černý pasažér: „Tak vy mně budete vyhrožovat?! Mám taky začít vyhrožovat?!“
Revizor: „Já vám nevyhrožuju… budete spolupracovat?“
Černý pasažér: „Když ne, tak co?!
Revizor: „Už jsem vám to říkal…“
Černý pasažér: „Chcete se prát?!“
Jistě jste si všimly, jak se u obou účastníků komunikace zkracují věty. To proto,
že se rozdmýchávají emoce. To se zužují možnosti reagování. Protože lidská mysl
je nahrazena přírodními a jednoduššími variantami chování. Oba aktéři cítí, že slova již
nepomůžou. Proto jich říkají stále méně. A stejně by je vhodná slova nenapadala, protože
kontrolu přebírá „autopilot“. Možná místo jejich úst budou více mluvit jejich těla, ve kterých
je přeci jenom více zakódováno tolik milionů let evoluce. Trup revizora se bude nevědomky
odtahovat dozadu od zdroje potenciálního nebezpečí. Ruce se zvednou výš, aby chránili
životně důležité orgány a především hlavu. Černý pasažér zase možná přimhouří oči a začne
mrkat v pomalejších intervalech. Jeho svaly se více zatnou. Připravuje se na útok.
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Obrázek č. 23

Arogance
V této příručce se obecně budeme učit, jak zúžené vědomí opět rozevírat – jak zabránit
automatickým přírodním reakcím (útok nebo útěk), aby převzaly kontrolu a rozhodovaly
nad dalším průběhem dané situace. Stejně tak se budeme učit, jak rozevírat vědomí a vějíř
možností i u svého komunikačního partnera. Protože důsledky takových situací mohou být
příliš fatální na to, abychom přenechali prostor fyziologicky starším možnostem chování
a doufaly, že to „dobře dopadne“.
Protože konflikt rozhodně není jenom špatný a destruktivní proces, budeme se snažit,
aby změna, ke které krize ponouká, přinesla co možná nejvíce pozitivního pro oba
komunikační partnery. Krize je totiž jako veliká mořská vlna. Melou se v ní střídavě všechny
možné pocity a bezhlavě se valí vpřed – a jen trénovaný surfař dokáže využít tento potenciál
změny k dobrému.
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11.

Vědomí jako souhrn možností

Předtím, než se pustíme do lekcí asertivity a krizové komunikace, budeme se ještě
chvíli zabývat tím, co je to vlastně lidské vědomí. Proč to potřebujeme vědět? Vědomí je totiž
přesně to, co člověku umožňuje efektivněji komunikovat než zvířata. Jak jsme již řekli
v úvodu, to komunikace umožnila člověku využít naplno obrovského kvanta informací
a v mnoha směrech si tak podřídit přírodní síly.
Vědomí je pro současné badatele neustále záhadou. Výzva pro nejlepší mozky dnešní
vědy je neustále stejná: co to je vědomí? Proč se v evoluci vyvinulo? Jak je vědomí mozkem
generováno?
Definovat si tento pojem pro nás může být užitečné z toho důvodu, že „vědomí“
je přesně to, co si potřebujeme udržet v krizových momentech – a co se nám příroda
v krizových momentech snaží sebrat. Na základě předchozího výkladu již víme,
že v krizových situacích se spouštějí přírodní mechanismy sebezáchovy. Automatické reakce.
Útok nebo únik. Již také víme, že pro efektivní komunikaci a úspěšné vyřešení krizových
scénářů to nemusí být nejlepší řešení. Co tedy dělat? Odpověď je zdánlivě jednoduchá: udržet
si vědomí „zapnuté“.
Po této odpovědi se logicky objevuje otázka: jak to udělat? Odpovědí na tuto otázku
je právě asertivita a soubor jejích technik. Než je ale budeme jednu po druhé objevovat,
pojďme si podrobně vysvětlit, co je to lidské vědomí, abychom věděli, co „máme zapínat“
a „udržovat“ v krizových situacích.
Tentokrát budeme preferovat definici rozdílem. Základní otázka zní: v čem je vlastně
rozdíl mezi vědomím a instinktem?
Představme si nyní život takové jepice. O co se musí tento tvoreček postarat?
Rozhodně nemá čas přemítat nad nesmrtelností brouka. O to spíš, že po vylíhnutí z larvy žije
jen cca 24 hodin. Pak umírá. Do té doby tedy musí stihnout to nejpodstatnější. To znamená,
že musí především najít vhodného partnera a rozmnožit se. Kdyby se jepice rozptylovala
jinými záležitostmi, nesplnila by svůj evoluční úkol. Příroda ji tedy vybavila instinkty,
tj. jasnými příkazy k určitému chování. Instinkt nevede k přemýšlení, rozvažování
a mudrování. Vede jen k chování. Hned teď a tečka, konec debaty.
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I my lidé máme něco jako instinkty. I s námi příroda komunikuje. Těmto informačním
kanálům u lidí ale psychologové říkají pudy. Pudy bohužel (nebo bohudík?) nejsou
tak přímočaré, jako instinkty. Do jejich cesty totiž vstupuje lidské vědomí (viz níže) a činí
hlas přírody tiší a rozmazanější. Na rozdíl od zvířat u nás pudy nevedou okamžitě
a bezprostředně k jediné alternativě v chování. Naše pudy se u nás vyskytují v rovině
možností. Návrhů. Vždycky máme svobodu zachovat se i jinak, než nám velí matka příroda.
I když je to někdy zatraceně těžké.
Co je to tedy vědomí? Podle psychologa C. G. Junga je lidské vědomí uvědoměním
si vztahu mezi věcmi ve světě.
Opět platí, že jeden příklad řekne více než deset definic. Dobrým příkladem může být
batole, které bere za kliku. Právě totiž objevilo souvislost otevírání dveří s použitím kliky.
Uvědomilo si vztah těchto dvou věcí. Uvědomění nové souvislosti mu dává nové možnosti.
Vznikají zbrusu nové možnosti v jednání, třeba držet kliku zevnitř, aby nikdo zvenku nemohl
dveře otevřít. Nebo křičet a střídavě dveře zavírat, aby pro ostatní posluchače – kteří z toho
zřejmě nebudou zrovna nadšení – vznikal přerušovaný zvuk. Pokud tohle souvisí tam s tím,
dá se to využít tak a tak.
Každé nové uvědomění si vztahu přináší daleko více možností. Spoustu možností.
Vědomí je tedy především možnost volby.
U instinktu není žádné uvědomění vztahu zapotřebí. Instinkt rovná se chování. Věci
zkrátka nejsou tak komplikované. Cesta je jen jedna. U vědomí ale vzniká dilema: když vím,
že tohle souvisí s tímhle, jak to využiji? Mám více možností, více cest, kterými se vydat.
Podle C. G. Junga je vědomí jako rozcestí. V mnoha situacích v životě člověk tuší,
že si musí vybrat. Nic mu tento výběr neusnadní. Proč? Protože je na to sám. Sám se svým
vědomím. A to je těžké dilema. Nevíme totiž, jaké budou důsledky naší volby. Tím,
že vykročíme jedněmi dveřmi, zavíráme si všechny ostatní. Samozřejmě se zase nové dveře
otevřou. Je to žonglování s možnostmi. A výsledky nám nikdo nezaručí. Musíme možné
důsledky odhadovat, předvídat. Je to obrovská nejistota. Hrajeme vabank.
Jak se zdá, lidské vědomí není jenom darem, ale také obtížným úkolem. Je to takový
trojský kůň. Sice je to „cena“, kterou jsme v závodě o přežití obdrželi, zároveň s sebou
ale nese mnoho těžkostí. A stejné je to do jisté míry s asertivitou. Asertivita je v mnohém
obtížná ctnost. Abychom ji v komunikační situaci dobře zvládli, musíme se vzdát mnoha
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pohodlných nároků. Třeba požadavku, aby s námi všichni souhlasili a všichni nás měli rádi.
Pokud totiž férově a slušně, ale na druhou stranu nekompromisně budeme něco vyžadovat,
vždycky se najde někdo, komu by se hodilo něco jiného. A náš postup schvalovat nebude.
Také se zbavujeme možností reagovat automaticky, „přírodně“. Někomu je pohodlné
z konfliktu prostě utéci. Může si třeba namlouvat, že se chová podle zásady „moudřejší
ustoupí“ a přesto právě ustupuje přírodnímu modelu „úniku“. Pokud ale jednáme vědomě
a asertivně, přejímáme odpovědnost za své chování. Nechoulíme se do klubíčka ani
neútočíme. Je to pro nás těžké, protože si musíme vybírat mezi více možnostmi. A za každou,
kterou si vybereme, neseme „kůži na trh“. To zná každý vyjednavač. A každý upřímný
člověk.
Obrázek č. 24

¨
Přednáška o optimismu
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12.

Proč je asertivita tolik obtížná?

V následujícím textu si povíme více o tom, proč je asertivní jednání také obtížné.
Částečně jsme to již nastínili v předchozí kapitole. Řekli jsme si, že vědomí nám bere
možnost jednat „přírodně“ a tedy do jisté míry pohodlně.
Rád bych nyní uvedl názorný příklad. Představme si imaginární zvíře, které
je vybaveno instinkty. Dělá pouze to, co mu diktuje příroda. Pokud se nečekaně objeví
predátor, utíká, stejně jako všichni ostatní členové stáda. Co kdyby se ale najednou zastavilo
a zamyslelo se nad situací? Možná by v ten moment zjistilo, že utíkat pryč s ostatními je jen
jedna možnost. V ten moment by se ocitlo v hrozivé samotě. Uvědomilo by si, že instinkt –
utíkat za ostatními – je náhle jen jedna z mnoha možností. Objevily by se další, např. zůstat
a pokusit se bránit. Nebo utíkat jiným směrem než ostatní. Nebo třeba vylézt na strom.
V tento moment nastává právě ono dilema – kterou z možností zvolit? Naše „zvíře“
(nyní už vybavené vědomím) si musí jednu zvolit a převzít za ní odpovědnost.
Před přebíráním odpovědnosti za výsledek své volby ale musí vyřešit svou nejistotu
ohledně výběru té správné možnosti. Ve filosofii této nejistotě říkáme existenciální nejistota.
Abychom ji dokázali překlenout a správně si zvolit, musíme nejdříve vědět, co sami
chceme. V asertivitě tomu říkáme stanovit si pozitivní cíl. To předpokládá sebepoznání.
Ale nepředbíhejme. Nejprve si povíme více o nejistotě s výběrem, o „existenciální
nejistotě“.
Již mnoho filosofů si povšimlo, že možnost volby vede u člověka k pocitu osamění.
I naše výše zmíněné imaginární zvíře je ve svém rozhodování samo. Ostatní členové stáda
jsou pryč, protože poslechli instinkt. I instinkt je pryč, příroda zvíře opustila. Jsou jen samé
možnosti. A žádná záruka, žádný jistý výsledek. Jaká volba je ta správná? A může být vůbec
nějaká správná?
Existencialisté, jako např. Jean Paul Sartre, zdůrazňovali, že každý člověk je na své
rozhodování sám. A nemůže se přestat rozhodovat – je do rozhodování nemilosrdně vržen.
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Obrázek č. 25

Mudrc

Zkuste si vzpomenout, jak je někdy těžké učinit nějaké rozhodnutí. Třeba přijmout
práci, kde vám sice nabízejí dobré platové ohodnocení, ale nepříjemnou pracovní náplň
a pracovní dobu. Máme takovou práci vzít? Stojí nám ty peníze za to? A co když řekneme,
že ne, nezavřeme si tak navždycky dveře k nadprůměrným výdělkům? A kdo nám poradí,
co si tedy vybrat? V takových chvílích si uvědomíme, že jsme na to jen a jen sami.
Podle existenciálních filosofů si člověk alespoň podvědomě uvědomuje, že je sám
úplně na všechno. Ví totiž, že je od druhých lidí oddělen a že nikomu na něm samotném
nezáleží tolik, jako právě jemu.
Lidé se často pokoušejí tuto tzv. existenciální úzkost všelijak překlenout. Např. tím,
že se někomu blízkému „pověsí na krk“. Tím, že třeba v partnerském vztahu svého druha
doslova dusí a „dýchají za něj“ si kompenzují pocit osamocení a nejistoty. Mnohdy
to ani není láska, je to spíš potřeba najít v druhém člověku řešení svého života. Je to snaha
přestat být samostatně uvažující bytostí. Je to pokus prchnout zpátky do biblického ráje
a vrátit metaforické jablko poznání zpátky na strom.
Jenomže to nejde. Pomyslní andělé střeží zvířecí a bezstarostný ráj s plamennými
meči, není cesty zpět.
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Obrázek č. 26

Andělé střežící ráj

A proto se mnozí lidé, kteří ztroskotávají ve vztazích a nesnesou existenciální tíži,
uchylují k drogám či k alkoholu. Snaží se samotě a tíživému sebeurčení unikat alespoň
v extázi. Jaká to hrůza – ani tyto prostředky tíživé pocity nemohou zcela odstranit.
Za zralého člověka je možné považovat toho, kdo existenciální tíži unese. Kdo
překoná strach z neznáma a ze samoty. Kdo sebejistě vykročí po cestě, kterou si sám určil
jako nejvíce vyhovující.
Máme sklon takové lidi obdivovat a napodobovat. Historici zaznamenávají jejich
skutky a plní jimi své kroniky. Romanopisci o takových osobnostech sní, vymýšlejí je a pak
o nich píší. V mýtech a legendách se to jimi doslova hemží. Vzpomeňme třeba na řeckého
Herákla nebo Achilla. Oba byli tak odvážní a sebejistí, že se neváhali postavit samotným
bohům. I náš český pohádkový Honza zatočí s čerty a jinými nadpřirozenými bytostmi.
Silná osobnost je tedy taková, která se nebojí rozhodovat. Nebojí se obrovského
spektra možností. Nebát se možností a především vybrat jednu z nich znamená převzít
odpovědnost. To znamená, že odpovídám za svůj výběr a za důsledky, které potom mohou
nastat. Jsem připraven na tyto důsledky „odpovídat“ – jsem odpovědný.
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Po vybrání té které možnosti je třeba důvěřovat sama sobě a svému úsudku. Třeba
takový Prométheus v řeckých bájích chtěl pro lidi získat oheň. Nebál se dokonce ani bohů
a oheň jim prostě ukradl. Věřil své ideji a nenechal se od ní odklonit. Takové osobnosti
v možnostech, ve vědomí, nacházejí sílu, i když čelí samotě a nejistotě. Obětují snadné kouzlo
jednoznačnosti za možnost volby.
Každý z nás má v sobě zároveň touhu vrátit se do lůna přírody. Kdo by nechtěl „mít
ve všem jasno“? Jen pryč s nejistotou. Nechť mi někdo řekne, co mám dělat, abych byl
šťastný. Já to pak prostě udělám. Nechť se vrátí instinkty a jednoznačnost.
Tato cesta obvykle vede k tomu, čemu říkáme konformita. Jak by řekl filozof
Friedriech Nietzsche, je to slepé následování „stáda“. A stádo je přírodní, nevědomá entita.
Následování ostatních bez vlastního přemýšlení znamená pasivitu, únik a tedy přírodní
program. Asertivita oproti tomu vyzdvihuje svobodu a odpovědnost.
Takové pokušení vzdát se svého pracně vydobytého vědomí vzniká především
v kritických momentech našeho života. Třeba když se nám hroutí dlouholetý vztah. Když
máme pocit, že ztrácíme lásku někoho, na kom nám záleží, cítíme se zranění a odkopnutí.
Bojíme se samoty. V ten moment máme chuť jednat automaticky. Např. svalit všechnu vinu
na partnera. Nebo mu vlepit facku – minimálně mu vynadat. Nebo se naopak svalit do kouta
a plakat. Někdo jiný může začít pít alkohol. Nebo udělat něco absurdního, nepromyšleného,
takřka ne-vědomého – např. postavit se ke dveřím jako zátaras, aby milovaný protějšek
nemohl odejít.
A to jsme opět u tunelového vidění, u zúženého vědomí. Rozrušený člověk rezignuje
na složité přemýšlení a jedná automaticky. Není nutno zdůrazňovat, že tak často způsobí
nevratné chyby, kterých později lituje. Proč ty automatismy? Protože ve chvíli, kdy
se octineme tváří v tvář nebezpečí a nemáme dostatek sebedůvěry, že jej zvládneme vlastními
silami, přispěchá nám na pomoc příroda, která doposud klidně podřimovala v našem hadím
mozku. Pohotově přiskočí a zeptá se nás: chceš pomoct? Tak dělej to a to! Uteč nebo bojuj!
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Shrnutí
Důležité tedy je, abychom si uvědomili, čím se vyznačuje správně zvládnutí krizová
komunikace a asertivita: ve chvíli krize nepropadneme panice a emocím, ale naopak
si zachováme „zapnuté“ vědomí. Nenecháme svůj „hadí mozek“, aby nám zužoval rozsah
možností. Dovolíme si zachovat svobodu mít různé nápady, reagovat tvořivě. Za každým
výběrem v chování si budeme stát, jasně formulujeme, co máme na mysli a převezme
za to plnou odpovědnost. Právě to je základ asertivity, o které se budeme podrobněji bavit
dál.

Cvičení
1) Zkuste si vybavit nějakou situaci z vlastní minulosti, kterou byste ve výše
uvedeném smyslu mohli označit jako „krizovou“. Jaké byly vaše pocity?
Zkuste si je vybavit. K jakému chování vás tyto pocity vedly? Ovládali jste
se, nebo jste cítili, že je vaše schopnost sebekontroly snížená? Jednali jste
automaticky?
2) Zkuste se nyní zamyslet nad tím, jakou strategii jste zvolili k eliminaci
omezení nebo ohrožení. Měli jste sklony spíše k útoku na zdroj ohrožení
(verbální agrese, zvýšený hlas, aj.)? Nebo jste naopak spíše „únikový typ“?
Zkuste zjistit, jaká strategie řešení krizových momentů je pro vás typická.
Následně zvažte, jestli je účinná a jestli si jí chcete ponechat i do budoucna,
nebo byste se raději uměli zachovat jinak.
3) Pokud Vás takových krizových momentů napadne více, pokuste se přijít
na to, co pro vás obvykle bývá spouštěčem krizového prožívání. Situace,
ve kterých jste se cítili pod tlakem, mají možná něco společného. Každý máme
své slabé body, „kuří oka“. Zkuste se analýzou krizových momentů z vašeho
života dobrat k tomu, jaké jsou ty vaše.
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13.

Podmínky asertivity

V této kapitole se budeme zabývat vlastnostmi a dovednostmi, které jsou pro úspěšné
asertivní jednání nezbytné.
Na základě toho, co jsme již o asertivitě napsali, by už teď mohlo spoustu lidí říci:
„to je snadné, prostě si jenom něco vyberu, řeknu to nahlas a budu si za tím neúprosně stát
a trvat na tom. Výběr, převzít odpovědnost a je to“. Tak snadné to ale samozřejmě není.
Představte si člověka, který by takto jednal. Určitě by byl všem protivný. Možná
by si o něm lidé říkali, že je příliš „tvrdý“, „necitlivý“, „tvrdohlavý“ nebo „zbytečně
zásadový“. Něco by lidem na tomto člověku evidentně chybělo. Co by po něm tedy ještě
chtěli?
Obrázek č. 27

Neupřímnost
K tomu, abychom mohli jednání označit za opravdu asertivní, musíme disponovat
i dalšími nezbytnými schopnostmi. Úroveň asertivity je potom přímo úměrná rozvoji těchto
dovedností.

90

Jednostranné zdůrazňování asertivity bez současného pěstování dalších sociálně
psychologických dovedností může vést k problematickým či nežádoucím důsledkům. Jsou
lidé, kteří se chovají asertivně bez teorií a praktických výcviků jaksi sami od sebe, někteří
na tom dokonce zakládají celý svůj životní postoj a filozofii.
Jaké sociálně psychologické dovednosti to tedy jsou?
V první řadě jde o schopnost empatie. V druhé řadě potom o schopnost adekvátního
sebepoznání. Pojďme se na chvíli věnovat každé z nich:
1) Schopnost empatie
Jak jistě víte, empatie je schopnost vciťování se do druhých. Zahrnuje složku
rozumovou i emoční – rozumová: logicky chápeme, co v daném člověku probíhá, dokážeme
to nějak vysvětlit, pojmenovat a verbalizovat, emoční: s druhým člověkem dokážeme soucítit
– můžeme v sobě jeho emoce do jisté míry cítit, nebo (a zároveň) s ním cítíme spoluúčast
(pocit pochopení, soucit, spoluodpovědnost, aj.).
Empatie je především záležitostí emoční a sociální inteligence, která je do jisté míry
vrozená nebo daná naší výchovou, ale dá se také trénovat. Bohužel nemáme dostatek
prostoru, abychom se podrobně zabývali možnostmi jejího rozvíjení. Velmi obecně lze ale
říci, že ten, kdo dokáže být citlivý a vnímavý vůči sobě, bude toho schopen i vůči
druhým.
Právě proto si nyní vysvětlíme nejčastější příčiny toho, proč dnes lidé ztrácejí ochotu
soucítit se sebou samými, proč sami sobě nerozumějí. Pokud tuto příčinu dokážete u sebe
odstranit, otevřete si cestu k mnohem větší empatii.
Jako obvykle se pokusím tuto „civilizační chorobu“ vysvětlit na několika příkladech.
Jistě mnozí z vás viděli film Piráti z Karibiku – Truhla mrtvého muže. Určitě si vzpomenete
na přízračného kapitána lodě Bludný Holanďan – na muže, který měl hlavu chobotnice
a místo jedné ruky gigantické krabí klepeto. Tento neobyčejně krutý zloduch bez kapky
slitování se jmenoval Davy Jones.
Proč jeho postavu zmiňuji? Protože Davy Jones vykazuje typické znaky tzv.
narcismu, psychické choroby, která v určité míře postihuje každého z nás. Abych podstatu
narcismu náležitě vysvětlil, využiji charakteristiku Davyho Jonese jako klasického narcisty.
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Davy Jones – ještě před proměnou ve zloducha – byl kapitánem lodě Bludný Holanďan, na
které měl za úkol převážet duše utopených lidí z tohoto světa do podsvětí. Každých deset let
se potom mohl na jeden den na pevnině setkat se svou láskou, mořskou bohyní Kalypsó.
Prvních deset let Davy Jones trpělivě plnil své poslání a převážel duše utopenců na onen svět.
Když se však přiblížil vytoužený den, kdy mohl opět spatřit svou životní lásku, Kalypsó se
neukázala. Davy Jones byl překvapen a rozlícen. Neskutečně trpěl. Neunesl obrovský smutek
a pocit zrady a proto si vyrval srdce z hrudi a zamknul je do malé truhly, kterou zakopal na
jednom ostrově do země. Udělal to proto, aby už nikdy nemohl milovat – a být znovu zrazen.
Zapřísahal se, že už nikdy nebude nikomu důvěřovat. Zatvrdil se. Krutost, touha po pomstě a
pocit zrady zatemnily jeho mysl. Jeho tělo se postupně začalo proměňovat. Chobotnice i krab,
jejichž rysy nese, jsou oba studenokrevní živočichové. Přesně tak se Davy Jones chtěl cítit –
jako studenokrevný živočich bez kousku citu.

Obrázek č. 28

Loďka
Pohádky a fantazijní výtvory často hovoří řečí symbolů. Motiv vyrvání srdce z těla
a uschování do nějakého úkrytu je v pohádkách velmi častý. Vzpomeňme i na českou
zfilmovanou pohádku pták ohnivák, kde zlý čaroděj Skeleton ukryje svoje srdce v temné
jeskyni. Co tento symbol znamená?
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Zloduch, který vyrve srdce z těla, tak učiní proto, že se chce zbavit svých pocitů. Např.
právě lásky, jako Davy Jones. Proč to dělá? Důvod je zřejmý – vnímá svou lásku jako zdroj
slabosti a zranitelnosti. Protože mu už jednou jeho city ke Kalypsó přinesly pocity smutku,
zrady a zmaru. A Davy Jones nechce, aby se to kdykoli opakovalo. Nechce být slabý. Ukrytí
srdce do truhly (nebo jeskyně) symbolizuje snahu ochránit své slabé místo přede všemi lidmi.
Symbolizuje to nedůvěru k lidem, zatvrdnutí. Narcista také své pocity ukrývá před ostatními –
a často i sám před sebou. Své pocity vytěsňuje, řečeno jazykem psychologie. Předstírá,
že žádné nemá a mnohdy o tom přesvědčuje i sám sebe. Na okolí potom hraje „masku
tvrďáka“ – jako krutý a chladnokrevný Davy Jones.
Narcista se brání před opětovnou traumatizací tím, že vystupuje jako „nezničitelný“
a „dokonalý“ člověk. Všechny pocity skrývá, neboť je považuje za nepřístojnou slabost, které
by mohly ostatní využít proti němu. Německý psychoanalytik Heinz-Peter Röhr říká,
že se narcista skrývá za „železným pancířem“. Pod ním se ale ukrývá opomíjená a vytěsněná
křehká bytost. Velice zranitelná.
V dnešní uspěchané době zaměřené na výkon jsme neustále masírováni okolím,
že „slabost je nepřípustná“. Jen nejsilnější přežijí. Zaklínadly, kterými jsme všichni
obluzováni, jsou slova jako např. „konkurenceschopnost“. Nejsi konkurenceschopný? Tak
nepřežiješ. Právě proto se všichni učíme být více či méně narcistní. Své pocity před okolím
pečlivě skrýváme a snažíme se budit dojem síly a nezranitelnosti.
Ve filmu je jedna scéna, která krásně ilustruje narcistní povahu Davyho Jonese. V této
scéně Davy Jones hraje na klavír něžnou a tesklivou píseň, při které vzpomíná na svou
Kalypsó. V pohnuté chvíli mu z oka vyteče slza a ukápne na jeho chapadlo. Když si toho
Davy Jones všimne, hrozně se rozčílí. Proč? Protože si znovu uvědomil své vytěsněné
a odsunuté city. A on je nechce mít. Rozčiluje ho, že se svých citů nemůže dočista zbavit –
protože si myslí, že ho oslabují. Má vztek sám na sebe.4
Další filmovou postavou, která podle mého názoru vykazuje známky narcismu,
je sériový vrah Dexter Morgan. Protože drogoví dealeři zavraždili jeho matku, když byl ještě
malý, přímo před jeho očima, zažil si Dexter hrozivé trauma. Trauma nás zbavuje pocitu
4

Interpretace filmových a literárních děl, které v této publikaci předkládám, jsou ryze vlastní pohled na danou
tematiku. Každá interpretace je do jisté míry závislá na pozorovateli. Proto si nekladu nárok na objektivitu.
Umělecká díla jako např. filmy nebo beletrii lze interpretovat a chápat různě. Žádná interpretace samozřejmě
význam díla nijak nevyčerpává, pouze upozorňuje na některý z aspektů, který by v díle mohl být zastoupen.
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kontroly. Cítíme se bezmocní. Z Dextera se vyvinul sériový vrah proto, že chtěl podvědomě
získat kontrolu zpátky na svou stranu. Byl kontrolou přímo posedlý. Všechno chtěl dělat
po svém. A nikomu nedůvěřoval. Uzavřel se do svého světa, ve kterém nedokáže cítit. Ani
milovat. Jen momenty, kdy zabíjí své oběti – jiné sériové vrahy- mu dávají pocit, že je opět
naživu, že cítí. Proč? Protože rozhoduje nad životem a smrtí. Má dokonalou kontrolu.
Každý narcista, stejně jako Dexter Morgan nebo Davy Jones, vidí ve svých pocitech
slabost. Slabost, která ho připravuje o kontrolu. Činí z něj „snadný terč“. Chce se této slabosti
zbavit, a proto své pocity přehlíží, ignoruje nebo vytěsňuje. A snaží se všechno kolem
kontrolovat. Je pořád ve střehu.
Postupně je stále méně v kontaktu s vlastními emocemi. Nedokáže pocity správně
reflektovat a chápat. Může je vnímat jenom jako „chaotickou změť“, která se projevuje jako
úzkost. Narcista své pocity natolik vytěsňuje, že se v nich nakonec už vůbec nevyzná.
Obrázek č. 29

Nerozumím
Je samozřejmě pravdou, že pocity nás často o kontrolu do jisté míry připravují. Každý,
kdo se někdy zamiloval, ví, o čem mluvím. Stejně tak tréma, která nás přepadne ve chvíli, kdy
máme před kolegy prezentovat své pracovní výsledky, nás vyvede z míry a připraví nás
o absolutní kontrolu. To všechno ale neznamená, že bychom měli své pocity zakrývat nebo
vytěsňovat. Jedině tehdy, když dokážeme naše pocity vnímat, jsme sami sebou. Jsme naživu.
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A abychom byli šťastní, musíme být sami sebou. Nesmíme být „studenokrevný živočich“,
jako Davy Jones. Musíme mít „srdce na pravém místě“, nikoli v truhle nebo v jeskyni.
Obrázek č. 30

Truhla
Proto každý, kdo chce disponovat empatií, musí začít u sebe samotného. Musí
se zbavit svých narcistních rysů – tendence skrývat své pravé pocity před sebou a před
okolím – a musí těmto pocitům naslouchat. Jen tehdy dokáže naslouchat i pocitům druhých
lidí. Většina z nás si naši přirozenou schopnost empatie blokuje proto, že chápeme emoce (své
i druhých lidí) jako něco ohrožujícího. Není to pravda. Zkusme se světu emocí více otevřít.
A pokud už jste světu emocí otevření, zkuste to ještě víc. Vždy to jde víc. Potom můžeme
i druhým lidem více rozumět, vytvářet v nich pocit blízkosti a důvěry a být jim oporou.
Obrázek č. 31

Rozumění emocím
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Schopnost sebepoznání
Sebepoznání zahrnuje několik oblastí, které jsou vzájemně provázány. Mezi tyto
oblasti patří:
 Adekvátní sebeobraz,
 Znalost svých slabých míst,
 Představa o svých potřebách.
V následujícím textu si všechny tři body postupně rozebereme. Vysvětlíme
si, co znamenají, proč je dobré sebepoznání pěstovat a proč je vlastně tolik důležité k tomu,
abychom zvládali asertivní komunikaci. K dispozici budou také cvičení na rozvinutí
patřičného sebepoznání.
Ad 1.: Adekvátní sebeobraz
Co je to vlastně „sebeobraz“? Sebeobraz je psychologický termín, kterým označujeme
soubor vzájemně propojených představ o své osobě. Někdo si třeba o sobě myslí,
že je dobře vypadající mladý muž, který je ambiciozní a v práci sice trochu pomalejší,
ale o to důkladnější a poctivý. To je jeho sebeobraz (který má určitě i další jiné součásti) –
obraz, který sám o sobě má.
Co ale máme na mysli tzv. „adekvátním sebeobrazem?“ To znamená, že náš obraz
o sobě samých není příliš vzdálen realitě nebo tomu, co si o nás myslí okolí. Zkrátka a dobře,
že sebeobraz je realistický.
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Obrázek č. 32

Sebeobraz
Příkladem nerealistického obrazu o sobě je sebeobraz narcisty (viz výše). Ten
si může myslet, že je výkonný, že si ve všem vystačí sám a že není na nikom závislý. Může
to být samozřejmě chyba lávky, neboť i takový člověk má své emocionální potřeby a chvíle,
kdy se potřebuje spolehnout na ostatní. Dokonce má v sobě i tomu odpovídající tužby. Jeho
„nezranitelný“ sebeobraz potom neodpovídá jeho vnitřní realitě. Ani tomu, jak ho vidí ostatní,
kterým jeho „nabubřelé“ chování může připadat směšné.
Jiný příklad neadekvátního sebeobrazu může být souhrn představ jako pomalejšího,
ale důkladnějšího a poctivého pracovníka. Dejme tomu, že pravda leží trochu někde jinde.
Třeba tohoto „ambiciozního a dobře vypadajícího mladého muže“ jeho kolegové pomlouvají
a posmívají se mu. Mohou např. vědět, že je líný a liknavý, ale všechno mu projde kvůli jeho
„hezké tvářičce“.
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Obrázek č. 33

Pomlouvační kolegové

Náš „mladý muž“ by si mohl vykládat svojí lenost naopak jako poctivost a důkladnost.
Pokud to ale není pravda, je v tomto ohledu jeho sebeobraz nepravdivý. Muž si zřejmě
pro své slabé místo vytvořil omluvu, která ho staví do výrazně lepšího světla – a této omluvě
po čase začal sám věřit. Přesvědčil se, že to tak je.
Těmto nepravdivým přestavbám v sebeobraze, kdy se snažíme zakrýt své slabosti
a vylepšit naše působení na druhé, říkáme v psychologii racionalizace. Pojem racionalizace
má původ ve slově „racionální“, což znamená rozumně uvažující. Racionalizace je tedy
výtvor našeho čtveráckého rozumu, který se snaží „přechytračit“ druhé a nás samotné.
Racionalizace je důmyslně a lstivě vytvořené „krycí jméno“ pro naše charakterové
nepoctivosti. Např. „důkladnost“ pro prachobyčejnou lenivost a pohodlnost.
Abychom mohli být v komunikaci s druhými úspěšní, měli bychom mít na sebe
a na své chování patřičný náhled. V tomto směru je velmi důležité udržovat si o sobě
adekvátní sebeobraz. Díky znalostem o sobě samých také můžeme předvídat citlivá místa
(viz níže), u kterých bychom nemuseli uhlídat naše přírodní reakce (útok nebo únik), pokud
se jich někdo hrubým způsobem v komunikaci dotkne.
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Ad 2.: Znalost svých slabých míst
Racionalizace slouží k tomu, aby zakrývaly a zahlazovaly bolestivé trhliny v našem
sebeobraze. Mladý muž z našeho příkladu možná velmi trpí svojí leností – která může mít
i hlubší kořeny. Třeba se podvědomě bojí, že na co sáhne, to zkazí. A proto raději nedělá
skoro nic, nebo si nechává hodně pomáhat od druhých. A možná tento strach pramení
z dětství, kdy mu přísný otec pořád říkal „tohle si zase udělal špatně!“
Obrázek č. 34

Otec
V důsledku toho vznikal negativní sebeobraz – obraz sebe v očích otce jako
neschopného a nedokonalého syna. To byla trhlina v křehkém pozitivním sebeobrazu sebe
jako dobrého syna. Tato „díra“ potřebovala zakrýt, aby se dotyčný mohl cítit dobře
a vyrovnaně. Proto byla vytvořena racionalizace sebe jako někoho, kdo je sice opatrný,
ale za to důkladný.
Pomlouvační kolegové možná netuší, že příčinou lenosti je strach z odmítnutí,
pramenící z dětství. Kdyby to věděli, možná by jim bylo „mladého muže“ líto a spíše
by se mu snažili pomoci – třeba ho podpořit. Jenže to nemusí vůbec tušit. A potom jeho lenost
odsuzují jako záměrnou špatnost. Sami víme, jak potom takové situace dopadají. V nesprávný
moment se mohou posměšky nebo nelichotivé poznámky donést k uším dotyčného. Protože
se dotknou jeho slabého místa5 (že je v něčem špatný, neschopný, nepostupuje správně),
vyvolají v něm krizi, o které jsme mluvili v předchozích kapitolách.

5

Tomuto jevu říkáme v psychologii „projekce“. Dřívější traumatická zkušenost je podvědomě přirovnávána
(projikována) k aktuální situaci. Dotyčný může např. vidět své kolegy jako přísné a arogantní lidi – stejně tak,
jako vnímal svého přísného otce. Jelikož projekce probíhají na podvědomé úrovni, dotyčný je u sebe těžko sám
rozpozná a těžko se ubrání jejich sugestivnímu vlivu. Místo toho začne jednat automaticky, „přírodně“, aby se
ochránil před opětovnou bolestnou zkušeností, jako tehdy v dětství.
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Ochranná racionalizace nemusí této zátěži stačit a neochrání dotyčného před pocity
křivdy a možná i vzteku. V ten moment je aktivace přírodních mechanismů „bojuj“ nebo
„uteč“ na spadnutí. Vědomí je zúženo a dotyčný ztrácí možnosti reagovat jako vyzrálý
sebevědomý jedinec.
V tento moment by se hodila asertivita – jak na straně kolegů, aby uklidnili
rozlíceného nebo zlomeného „mladého muže“, tak na straně dotyčného, který by mohl
ovládnout svoje emoce a zachovat se rozumně. Pokud by se zde asertivita alespoň na jedné
straně přeci jen objevila, zvýšila by se pravděpodobnost, že z krize vyvstane něco pozitivního.
Jak jsme si již řekli, každá krize je zároveň i příležitostí ke změně. Co by tedy
mohla být změna k lepšímu v případě, že by krize byla správně „asertivně ošetřená?“
Kolegové by třeba mohli získat důvěru svého spolupracovníka a dozvěděli by se, že nesnáší
aroganci a pocit, že je neoprávněně kritizován. A že jeho opatrnost pramení ze strachu z této
kritiky. Jejich vzájemný respekt stejně jako úroveň vzájemné spolupráce by se potom zvýšil.
Stejně tak by tuto trhlinu v sebeobrazu mohl objevit dotyčný, mohl by se z ní poučit
a přestat se tolik bát. Mohl by se začít na sebe samého i na svět kolem sebe dívat
realističtějšíma očima. Sebe by už neviděl tolik jako „neschopného“, ale spíše někoho, kdo
se bojí, že ho tak uvidí ostatní. Tím by se mu zvedlo sebevědomí. V ostatních by pak neviděl
tak často arogantní a kritické lidi. Uvědomil by si, že to je jeho vlastní „filtr“, kterým
se na svět dívá. Poznal by tak, že lidé jsou často mnohem přátelštější, než si kdy předtím
uvědomoval. Otevřel by si cestu k dalším přátelstvím a hlubším, otevřenějším mezilidským
vztahům. Stejně tak by už věděl, kde leží jeho „slabé místo“. Pokud by mu na něj někdo příště
„stoupnul“, dokázal by se už lépe ovládnout.
A co by se pak stalo s racionalizací, že je „důkladný a poctivý“? Zřejmě
by se přestavěla do něčeho více pravdivého. Dotyčný by např. věděl, že to není důkladnost,
nýbrž strach z toho, že něco udělá špatně. Uvědomil by si, že to není ctnost, ale něco, na čem
musí zapracovat. Jeho sebeobraz by se pak stal adekvátnější, realističtější. Tato přestavba
sebeobrazu do něčeho pravdivějšího je něco, o co se často usiluje v psychoterapii a koučinku.
Může se to ale dít i v běžném životě – díky dodržování asertivních zásad. Člověk jenom musí
mít otevřené oči, aby viděl, a uši, aby slyšel. Musí být odvážný a zároveň zvídavý. A musí
v momentech osobní krize udržet „zapnuté“ vědomí. Nesmí dovolit, aby nad ním čirá příroda
převzala kontrolu a donutila ho jednat automaticky.
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Cvičení

1) Následující cvičení je založené na imaginaci a má sloužit k lepšímu sebepoznání.
Představte si mimozemšťana, příslušníka cizího neznámého druhu z vesmíru. Pokud
vám to pomůže, můžete si ho zkusit nakreslit na papír. Pamatujte, že je to „váš
mimozemšťan“, proto může vypadat jakkoli zvláštně – tak, jak se vám bude líbit.

2) Nyní se zamyslete a zkuste popsat, jak vypadá. Všímejte si všech detailů, které vás
napadnou. Dejme tomu, že má třeba velké kulaté oči. Zeptejte se tedy sami sebe: proč
je má tak velké? Potřebuje dobře vidět? Pokud ano, proč je to pro jeho život tak
důležité? Vaše odpověď může např. znít: „aby včas zpozoroval predátora, který ho
chce sežrat“. Nebo: „potřebuje dobře vidět, aby včas zaregistroval samičku,
potenciální partnerku, kterých je na jeho planetě jen velmi málo.“ Všechny takové
odpovědi si zapisujte a snažte se jich vyprodukovat co nejvíc. Nebojte se použít
fantazii. Čím více zapojíte fantazii, tím lépe.

3) Představte si také, v jakém žije životním prostředí. Jaký je jeho svět? Má nějaké
vztahy s ostatními ufony? A jaké? Jak vypadá jeho rodinný život, pokud nějaký má?
Opět se snažte klást co nejvíc otázek a potom si na ně dávat co možná nejvíce
detailních odpovědí. Nespokojte se s odpověďmi „prostě to tak je“, ptejte se, proč to
tak je. Opět všechny odpovědi zapisujte. Představte si, že jste ufolog, který se snaží
přírodovědecky přesně popsat daný druh. Klidně můžete popsat i zvířata a jiné
druhy, které na jeho planetě žijí. A jaký s nimi váš mimozemšťan udržuje kontakt
nebo dokonce vztah.
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4) Pokud jste si pečlivě zaznamenali všechny informace, které vás ohledně vašeho
mimozemšťana napadali, přejdeme do fáze „interpretace“. Zkuste nyní brát všechny
vaše odpovědi jako symbolické a metaforické výpovědi

o sobě samotných. Dejme

tomu, že váš mimozemšťan měl rohy. Vaše odpověď na otázku, proč je vlastně má,
zněla: „na obranu před ostatními muži jeho rasy“. Takovou symbolickou výpověď
můžete potom vztáhnout sami na sebe. Máte také v různých situacích potřebu
soupeřit nebo se bránit před jinými muži? Pokud ano, proč to tak je? Bojíte se prohry
nebo ponížení? Opět si zkuste zahrát na novináře nebo přírodovědce. Pokuste se vést
sami se sebou dialog a přijít na co nejvíce informací. Dobrá otázka, kterou můžete
sami sobě pokládat, zní: „znám tento rys nebo tuto záležitost ze svého života? Pokud
ano, odkud?“

5) Pokuste se následně dát dohromady všechny nové informace o sobě,

ke

kterým jste tímto způsobem získali přístup. Zkuste z nich vytipovat svá „slabá místa“
a uspořádat informace do realističtějšího a úplnějšího sebeobrazu, než jste o sobě
měli doposud.

6) Toto cvičení můžete zadat i někomu blízkému. Když nakreslí mimozemšťana, můžete
mu začít pokládat různé zvídavé otázky. Pamatujte, že otázky musí být otevřené a
nenávodné – důležitý je komentář, který k nim dotyčný dodá. Až budete mít dost
informací, nechte druhého člověka, aby podobnosti v životě ufona a ve svém životě
hledal sám. Nedávejte mu rady ani návody, jde totiž o zvýšení jeho uvědomování. Tím
můžete mnoha lidem pomoci z jejich problémů a zvýšit jejich sebereflexi.
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Tip:
Toto cvičení je založena na projekci sebe samotného do vymyšleného ufona. Když člověk
projikuje některé své vlastnosti do jiného objektu, dokáže se oprostit od naučených
obranných mechanismů. Může potom díky fantazii – která tolik nepodléhá naší cenzuře –
získat o sobě mnoho užitečných informací. Může si uvědomit, kde jsou v jeho sebeobrazu
„slabá místa“, trhliny, které v běžném životě často zakrývá racionalizacemi. Těmto
trhlinám v psychologii říkáme „komplexy“. V tomto cvičení se strachy a obavy ukážou
reálné, bez krycích racionalizací. Pokud se vám podaří najít souvislosti těchto strachů
a pocitů ufona

a svých problémů v reálném životě, budete mít šanci váš sebeobraz

doplnit, přiblížit více realitě. Díky tomu můžete v budoucích krizích předvídat, která
témata vás víc ohrožují a kde je třeba ještě více udržet vědomí „zapnuté“ a pomoci si
asertivitou. Také se tak můžete zbavit svých racionalizací a projekcí – a tím pádem i
strachu. Můžete se ve světě začít cítit více bezpečně a vnímat ho více realisticky.

7) Podobným způsobem lze interpretovat i fakta o světě, ve kterém váš mimozemšťan
žije. Jeden klient mi kdysi řekl, že jeho mimozemšťan žije

na planetě plné

vysokých stromů. Mezi jejich korunami spřádá obrovské sítě jako pavouk. Proč? Prý
proto, aby ukázal ostatním obyvatelům planety svojí „velkolepost“. Tito obyvatelé
planety ho často navštěvují – mohou prý do sítí přijít ale jen tehdy, když je sám
pozve. Proč? Prý proto, aby si nad nimi mimozemšťan-pavouk udržel „nadvládu“,
aby věděli, že „není pro srandu“. Když jsme potom s klientem tato fakta
interpretovali v rámci jeho běžného života, zjistili jsme, že má strach z toho, že ho
ostatní budou využívat.

A že ho nebudou dostatečně obdivovat. Často se mu

stávalo, že druhé lidi podezíral z toho, že ho neberou vážně. Klient se pak na svět
začal dívat více realisticky – díval se na kompletové situace vědomě a začal zjišťovat,
že ho lidé berou vážně a že si toho dřív nevšímal. Zbavil se tak svých projekcí a
doslova se mu „otevřely oči“. Svět byl pro něj najednou příjemnější místo pro život.
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Ad 3.: Představa o svých potřebách
Znalost svých potřeb je pro asertivní komunikaci naprosto stěžejní. Jak jsme již řekli
na začátku, asertivita je schopnost zdravého sebeprosazení. Má nám pomoci k tomu, abychom
se nekrčili v koutě a nenechali po sobě šlapat. A abychom se u toho cítili co možná nejvíc
pohodlně a sebevědomě. Abychom ale své potřeby vyjádřili, musíme je nejprve znát.
Znát své potřeby znamená více věcí. První význam by mohl být obecný – a zde
by se jednalo o adekvátní sebepoznání. Mohli bychom se ptát sami sebe: Jaký jsem člověk?
O co v životě usiluji? Jaké motivy mě v životě pohání vpřed? K zodpovězení podobných
otázek nám poslouží výše zmiňované projektivní cvičení, poctivé zamyšlení se nad sebou
nebo rozhovor s přáteli na toto téma.
Druhý význam se více týká konkrétních komunikačních situací: musíme si ujasnit cíle,
kterých chceme v komunikaci dosáhnout. Pokud např. víme, že chceme od truhláře koupit
jedině židle s hladkým opěrátkem (viz výše) a nenechat se od svého požadavku odklonit,
máme vytčený cíl a můžeme začít s asertivní komunikací. Pokud ale nevíme, co vlastně
chceme, snadno se necháme zviklat nebo zmanipulovat.
Někdy se stává, že člověk má v hlavě víc cílů, které mezi sebou soupeří. Chceme
např. šéfovi říci, že bychom měli dostat přidáno, ale zároveň s ním chceme „dobře vycházet“.
To ale může znamenat i to, že chceme působit jako pilný a skromný pracovník. A s tím
se žádost o navýšení platu neshoduje. Pokud si sami neujasníme, kterého cíle vlastně chceme
komunikací dosáhnout, může být výsledek nežádoucí. Např. následující:

Pracovník: „Chtěl jsem vám říct… že přeci víte, že už tady pracuji dlouho a že se mi tu moc
líbí. A hlavně ta komunikace se zákazníky mě baví. Po dlouhé době jsem opravdu spokojený
se svou prací, s tím, co dělám. A nemůžu proti tomu nic říct.“
Zaměstnavatel: „Výborně. Já jsem rád, že vás tu máme, odvádíte skvělou práci.“
Pracovník: „Děkuji, toho si moc vážím… a samozřejmě bych vám nikdy nemluvil do toho,
jak naší firmu řídíte… teda mám na mysli, že je jasné, že v dnešní době musí člověk dobře
posoudit náklady… jako výdaje a zisky… a je to v dnešní době složité.“
Zaměstnavatel: „To máte recht. Někdy mi z toho jde opravdu hlava kolem.“
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Pracovník: „No právě… a napadá mě, že někteří lidé ve firmě… že jsou tu i různé ty mzdové
náklady… a to je asi největší položka… v tom celkovém objemu…“
Zaměstnavatel: „Máte pravdu, a když ještě musí člověk platit všechny ty daně… a proč jste
vlastně za mnou dneska přišel?“

Jak by na vás jako na šéfa zapůsobila taková komunikace ze strany pracovníka?
Možná by vám přišlo, že se „nemůže vymáčknout“. Asi by vás to znejistělo. Někoho
by to mohlo i podráždit. Leckterý zaměstnavatel by si všimnul, že všechno to horečnaté
pseudo-vcítění do jeho starostí vlastně směřuje k nějakému požadavku. Potom by mu ale bylo
nepříjemné, že s ním pracovník manipuluje. Ať už by šéf cítil vztek, znejistění, nebo
dokonce lítost – rozhodně by na něj taková komunikace působila nesebejistě.
Z rozhovoru jsou také patrné slepé uličky v komunikaci, kterých se pracovník
dopouští. Jendou z těchto slepých uliček je třeba „výlet do účetnictví“, když pracovník hovoří
o mzdách a různých výdajích. Dokonce se tu málem dopustil pomlouvání, když zmínil mzdy
některých jiných pracovníků. Možná ani pomlouvat nechtěl – koneckonců se včas zastavil –
ale i tak daleko by mohl zajít. A ne proto, že by původně chtěl donášet, ale čistě proto,
že si neujasnil vlastní cíle v komunikaci. Proto, chce-li zvládnout oba cíle zároveň (vzbudit
dojem skromnosti a zároveň požádat o zvýšení platu), musí manipulovat. Zvlášť, když chce
zakrýt, o co mu přesně jde a chce, aby na to šéf přišel sám. A to je těžké. Dokonce těžší, než
asertivně a přímo vyjádřit, o co mu jde.
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Obrázek č. 35

Balení

Mějme tedy na paměti, že umění dobré komunikace znamená umět být stručný

a

upřímný. Klade na nás požadavek vybrat si hlavní cíl. Je to také otázka trpělivosti. Potom,
co dosáhneme jednoho cíle, můžeme se uchýlit k dalšímu. Ne ale dřív. Nelze stihnout všechno
najednou. A hlavně musíme být pro druhého čitelní a transparentní. Nesnažme se v něm
pocity vzbuzovat – místo toho mu důvěřujme, že se rozhodně odpovědně sám. Tím jej také
zplnomocníme (viz níže). V opačném případě ho někam tlačíme, do nějakých pocitů, které se
nám hodí – a stává se z nás manipulant. Rozvláčné popisy plné slepých komunikačních uliček
obvykle znamenají manipulaci a malou sebedůvěru.
Vzpomeňme si, co je zásada asertivity: 1) sebereflexe, 2) převzetí odpovědnosti za své
pocity (a potřeby), 3) jejich upřímné a přiměřené vyjádření.
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14.

Adekvátní sebehodnocení

Co umím dobře?
Ve školách, rodinách i firmách nejsou lidé příliš vedeni a podněcováni k tomu,
aby hodnotili sami sebe. Rozhodnou-li se přesto zhodnotit své schopnosti a dovednosti, může
tento první krok vyvolat na cestě k posílení sebedůvěry vyvolat rozpaky, či dokonce obavy.
Mnoho lidí totiž považuje za aroganci nebo nafoukanost, dává-li někdo najevo,
že něco umí dobře, a má proto tendenci tvářit se, že jejich schopnosti a dovednosti jsou více
méně náhoda, či se tak nějak čirou náhodou přihodily. Cokoli jiného je často považováno
za vhodné a nevkusné. Očekáváme, že naše úsilí posoudí druzí – rodiče, přátelé, kolegové,
nadřízení – a zároveň podléháme depresi, když nás kritizují.
V naší práci se samozřejmě mohou vyskytovat technické, organizační nebo osobní
prvky, u nichž si potřebujeme zajistit zpětnou vazbu. Kromě toho ale potřebujeme
schopnosti umožňující vám utvořit si jasnou představu o svém pracovním působení
a o sobě samých. Při hodnocení své práce, bychom se měli spoléhat nejvíce sami na sebe.
Kritizuje-li například nadřízený práci, o níž jsme přesvědčeni, že jsme ji udělali dobře,
nemusíme s jeho hodnocením souhlasit, ani by nás to nemělo rozhodit. A to dokonce
ani v případě, že musíme něco opravit nebo předělat.
Obrázek č. 36

Sebevědomí
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Nezapomínejme, že pro úspěšnou komunikaci je důležité mít adekvátní sebeobraz.
Součástí adekvátního sebeobrazu je ale i realistická představa o svých silných stránkách,
stejně jako o dobrých úmyslech. Nevědět, co umím dobře a v čem mám čisté úmysly
je stejný (ne-li větší) prohřešek jako neznat svá slabá místa.
Na tomto místě se dostáváme k jednoduchým cvičením zaměřeným na rozvoj
schopnosti sebehodnocení. Ač se vám po přečtení návodu mohou zdát jakákoliv,
nezapomínejte, že jejich smyslem je naučit se uvažovat trochu jinak, než jsme byli doposud
zvyklí.
První cvičení bude paradoxně zaměřeno i na poskytování chvály. Je to podobné jako
s empatií – kdo dokáže upřímně ocenit druhého, dokáže ocenit i sebe sama. Proto začneme
nejprve s tímto cvičením.

Cvičení
1) Na cvičení budete potřebovat partnera. Najděte si někoho, kdo si váží vaší
snahy naučit se jednat efektivněji a kdo vás v tomto úsilí může i podporovat.
Svému partnerovi sdělujte čtyři minuty vše pozitivní, co vás napadne. Pokud
nebudete vědět, jak pokračovat, nevadí. Odmlčte se, dokud vás něco
nenapadne. Během cvičení sledujte, jak se cítíte, jaký vliv má to, co říkáte,
na vaše svalstvo a dýchání. Po uplynutí stanoveného času si vyměňte role
a cvičení zopakujte. Poté analyzujte své pocity. Zvažte, zda by pro vás bylo
snazší nebo obtížnější hovořit o svých slabinách a nedostatcích. Všimněte
si, zda jste měli tendenci zlehčovat pozitivní konstatování. Všimněte si, zda
jste například zadržovali dech, svírali pěsti nebo krčili prsty u nohou. Cílem
cvičení je mimo jiné uvědomit si, jaké potíže nám činí vyjadřovat druhým
lidem chválu. Naše kultura nás k tomu příliš nevede. Ve skutečnosti ale není
důvod se toho obávat. Pokud je chvála upřímná, ostatní lidé ji přijmou, i když
se mohou cítit mírně nervozní. Pokud chcete někoho pochválit, vyžaduje
to paradoxně jistou dávku odvahy na obou stranách – na vaší i na straně
vašeho komunikačního partnera. Učte se pochvaly přiměřeně vyjadřovat.
Pokud cítíte, že si pochvalu zaslouží, dovolte sami sobě pochvalu udělit.
Převezměte za svůj názor odpovědnost.

109

2) Pět minut se s partnerem střídejte v konstatování typu „Umím velmi
dobře…“ Během hovoru vědomě udržujte s partnerem oční kontakt, mluvte
pomalu a pravidelně dýchejte. Nevadí, jestliže se na chvilku vy, nebo váš
partner odmlčíte. Po uplynutí času zreflektujte, jak jste se při cvičení cítili
a jaké pocity ve vás vyvolávají nahlas pronášené vyjádření o tom, co umíte.

Musíte-li zvládnout obtížnou situaci, nepříjemný rozhovor, složité jednání, neuškodí,
když si připomenete své silné stránky, schopnosti a dovednosti. Snadněji pak udržíte
vypěstovanou sebedůvěru.
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15.

Asertivní desatero

V odborné literatuře zabývající se asertivitou a komunikací se velmi často hovoří
o tzv. asertivním desateru. Co to znamená?
Chceme-li dobře vycházet s ostatními lidmi, stojí za to mít na paměti práva a povinnosti
či zodpovědnosti každého z nás. Mezi povinnosti patří umění taktu, diskrétnosti, tolerance
a respektování svobody druhého člověka. Asertivní desatero je soupis práv, které
by v komunikaci měl mít každý člověk. Abychom mohli označit naše jednání za asertivní,
měli bychom být schopni dopřát následující práva jak sobě, tak i svým komunikačním
partnerům. Jedině komunikace, která tato práva zachovává na obou stranách, může být
označena za respektující a zplnomocňující.
Pečování o následující práva v komunikaci je základem asertivního přístupu. Někomu
by se některá z nich mohla zdát poněkud sobecká a nekulturní – např. právo říct
„je mi to jedno“. Vzpomeňme si ale na manipulanty, kteří se v nás snaží vzbudit pocity viny
nebo lítosti. Pravidlo tedy neznamená, že nemůžeme cítit spoluúčast s druhými lidmi.
Znamená to, že můžeme odmítnout spoluúčast, pokud sami vyhodnotíme, že to není v našem
zájmu a pokud je na nás vyvíjen nátlak. Právo říci „je mi to jedno“ znamená, že my sami
můžeme rozhodnout, na čem nám bude záležet a na čem ne. A nikdo to nemůže rozhodovat
za nás. Opět vidíme, že základem tohoto pravidla je naše zplnomocnění.
I ostatní práva mohou na první pohled působit sobecky nebo netaktně. Ale zda je naše
jednání sobecké můžeme nejlépe posoudit jen my sami. Práva, o kterých hovoříme, nás vedou
k větší odpovědnosti a sebe-upřímnosti. Pokud jsme jen my sami schopni posoudit naše
jednání, pak to na nás zároveň klade velké morální nároky. Měli bychom být k sobě co možná
nejvíce upřímní. To znamená rozkrýt i svoje vlastní racionalizace a projekce (viz výše)
a pokud si chceme své slepé skvrny ponechat, pak musíme přijmout odpovědnost
i za důsledky, které to vyvolá. Součástí každého práva z asertivního desatera je právě také
varování před důsledky, které jejich aplikace může způsobit. Tím, že člověk svých práv
využívá, souhlasí také s tím, že se vystavuje rizikům, která obnášejí. Je nad slunce jasné,
že někoho může vaše „je mi to jedno“ pobouřit. Pokud se váš vztah s takovým člověkem
následně zhorší, je to nutný důsledek vašeho jednání. I přesto však nemáte povinnost
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předstírat, že vám „to jedno není“, pokud to není pravda. Asertivní desatero nás zkrátka
a dobře vede k větší svobodě a současně k větší odpovědnosti za svůj život.
V souvislosti s těmito právy vzpomeňme tzv. gestalt-modlitbu, kterou zformuloval
zakladatel gestalt terapie6, Fritz Pearls: „Já jsem já a ty jsi ty. Já nemám nic společného
s tvými očekáváními a ty nemáš nic společného s těmi mými. Když se v nich náhodou
vzájemně najdeme a potkáme, bude to krásné. Když ne, nedá se nic dělat.“7

Obrázek č. 37

Terapie

6

Gestalt terapie je jeden z nejvlivnějších psychoterapeutických směrů. V současné době je velmi oblíben
a rozšířen. Zaměřuje se především na zvyšování uvědomění vlastních pocitů v kontextu „tady a teď“. Na rozdíl
od některých jiných přístupů více pracuje s přítomným okamžikem a přímou činností, neklade takový důraz
na myšlenkovou práci, interpretace a logické uchopení problému. Spíše se zaměřuje na aktuální prožívání.
7

Gestalt modlitba byla různě překládána a modifikována. Citovaná podoba je mírně upravena pro potřeby tohoto
textu. Její podstata ale zůstává zachována.
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Asertivní desatero:

1. Máme právo sami posuzovat své chování, myšlenky, emoce a nést za jejich důsledky
zodpovědnost.
Řada lidí má za to, že je pohodlnější se tohoto práva vzdát, raději své emoce potlačit,
podřídit se a stylizovat se do role hodného a neproblematického jedince. Všichni známe roli
„slušňáka“ nebo „hodného žáčka“. Takoví lidé nechtějí riskovat, že budou některým lidem
nepříjemní nebo nějak nesympatičtí. Chtějí být se všemi zadobře. Za tuto ústupnost však platí
velkou daň – stanou se závislými na mínění druhých lidí, ztrácí osobní i emoční svobodu
a pochybují o sobě v situacích, kdy je někdo chválí nebo kritizuje.
Je důležité si uvědomit, že člověk nikdy nemůže vyjít se všemi. I proto, že každý má jiné
zkušenosti a cení si na lidech různých věcí. Za co vás jeden pochválí vás druhý bude
kritizovat. Proto by měl člověk hledět především na to, aby obstál sám před sebou. Proto
také musí být schopen ocenit sám sebe. Neměl by v tomto ohledu záviset na druhých.
Za rolí „slušňáka“ se často může skrývat narcistní mechanismus8. Tatínkova „hodná
princezna“ nebo „věčně nadějný mladý muž“, kterému ale táhne na čtyřicet, mohou chybovat
stále tím stejným způsobem – nejsou věrni sami sobě a svým zákonům, místo toho poklonkují
svému okolí. Tím si ale blokují možnost osobního růstu. Nejsou v kontaktu se svým pravým
já, nemají adekvátní sebeobraz a ani představu o tom, čeho přesně chtějí v životě dosáhnout.
Proto nikdy nevyužijí naplno svůj potenciál. A nebudou nikdy zcela šťastní.

8

V kapitole o podmínkách asertivity jsme hovořili o narcismu v trochu jiném kontextu. Narcistní jedinec zde byl
představen jako někdo, kdo se snaží demonstrovat svou nezávislost na ostatních a svou nezranitelnost. Tento
základní mechanismus může ale nabývat různých podob. „Věčně nadějný mladý muž“, který se snaží být
se všemi zadobře, může být také narcistní, protože nedopustí, aby na něm někdo spatřil chybu. Proto každému
posluhuje a snaží se naplnit jeho očekávání. Tím také pečuje o obraz svojí nezranitelnosti a dokonalosti. Sejně
jako u každého narcisty má problém v tom, že nemá rád sám sebe takového, jaký je. A dokud sám sebe nepřijme
a nenajde k sobě cestičku, bude neustále poklonkovat a přizpůsobovat se cizím očekáváním.
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2. Máme právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy, ospravedlňující vaše chování.
Jsou lidé, kteří komplikují život sami sobě tím, že si pěstují potřebu každému všechno
vysvětlit a zdůvodnit. Je pro ně obtížné vzít odpovědnost za své kroky a rozhodnutí. Je pro
ně velmi důležité to, co si o nich druzí myslí. Byli vychováváni k tomu, že podat vysvětlení
je slušnost. Pro dospělého emočně svobodného člověka je věcí volby, komu a co vysvětlí
a zda vysvětlí své jednání. Vzdát se tohoto práva znamená opět zaplatit daň osobní svobody.
V podstatě se jedná o stejný problém, jako u prvního práva. Jde o snahu se všem zalíbit
a se všemi vyjít. Dospělý člověk se ale od dítěte odlišuje tím, že „hlídá sám sebe“.
Nepotřebuje a ani nechce dozor. Prohlašuje, že si zvnitřnil morální normy a pravidla a bude
se podle nich řídit – a nepotřebuje, aby mu je někdo připomínal. Nepotřebuje odměňovat,
když pravidla plní a trestat, když se jim vzdaluje. To všechno dokáže sobě poskytnout sám.
A jako důkaz toho může i vychovávat děti – protože jim dokáže tuto pevnou hranici
založenou na vnitřních zákonech poskytnout, aby ji i ony jednou mohli přijmout za svou
vlastní a podle toho se také chovat.9
Lidé, kteří své jednání neustále vysvětlují a obhajují, vlastně projevují slabost a nejistotu.
Mohou tak druhé povzbuzovat k tomu, aby na jejich omluvách začali hledat chyby. Mohou
je vlastně vyburcovat ke kritice. Pokud potkáte někoho, kdo podobným způsobem neustále
obhajuje svoje jednání, buďte si jisti, že má malé sebevědomí a že za spoustu věcí cítí vinu.
Jedno francouzské přísloví praví: qui s’excuse, s’accuse – kdo se ospravedlňuje,
ten se obviňuje.
Nezapomeňte: kdykoli někomu něco vysvětlujete, dáváte mu tím najevo, že jeho
názor je pro vás důležitý. Dobře se rozhodněte, čí názor pro vás bude důležitý a proč.
Pamatujte také, že druhá osoba to přirozeně vycítí. Pokud tuto moc nad sebou poskytnete
každému, mohou s vámi potom lidé zacházet jako s kusem hadru.

9

Dětské zlobení spočívá velmi často v testování této hranice – ve zkoumání, co si mohou dovolit a co ne. Pevná
hranice a důslednost jim ale poskytuje jistotu. Zjišťují tak, že svět má nějaké hranice a nějaká pravidla. Jinými
slovy, že ve světě panuje nějaký rozumný řád. To lidi obecně uklidňuje a pomáhá jim to přežít – navíc jim
to dodává do života smysl. Zlobivé a hyperaktivní děti tedy potřebují, aby jim někdo hranice nastavil. Jejich
zlobení může být jakousi žádostí o nastavení těchto hranic. Opravdový zájem o dítě se projevuje ochotou převzít
tuto nepohodlnou povinnost na sebe a nebýt vždycky jen za „hodného rodiče“. Spoustu rodičů ale raději setrvává
v pohodlné roli „hodného rodiče“, skrývaje se za ideu liberální výchovy. Jejich skutečný motiv je ale pohodlnost.
A pokud u někoho převažuje lenost a pohodlnost nad zájmem o zdravý vývoj dítěte, rozhodně ho nelze označit
za dobrého rodiče.
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3. Máme právo sami posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědní za problémy druhých lidí.
Lidé často prožívají pocit viny za to, že někomu odmítli sdělit nahlas, co se jim nelíbí.
Berou tak na sebe zodpovědnost za prožívání druhého člověka. Nechávají se vtahovat
do prožívání ostatních lidí, podléhají manipulacím, dělají dokonce něco, nač sami nemají
právo. Neasertivní lidé vnímají toto vymezení asertivního práva spíše jako bezohlednost
a ignorantství, ale opak je pravdou. Vzdát se tohoto práva znamená zaplatit ztrátou své osobní
pohody, nechat se vydírat skrze nepříjemné pocity viny a úzkosti.
Vzpomeňme opět gestaltové modlitby. Nemáme nic společného s očekáváním druhých
lidí. Pokud jsme porušili jejich očekávání tím, že jsme byli sami sebou, není naší povinností
se kvůli nim měnit. A pokud se změnit chceme, musí to vycházet z našeho vlastního
rozhodnutí.
Pamatujme na roli „slušňáka“. Člověk, který se chce zalíbit všem, se musí přizpůsobovat
všem možným druhům zkušeností a životních názorů. Místo toho by mohl být věrný jen svým
zkušenostem a životním názorům. Život by pro něj byl mnohem jednodušší. Opak
je v podstatě nemožný.
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4. Máme právo změnit svůj názor.
Někteří rádoby zásadoví lidé považují změnu rozhodnutí či názoru za něco nevhodného,
za známku nestability osobnosti, za důvod pro nedůvěru. Když se ale nad tím pečlivě
zamyslíme, dojdeme k tomu, že je to nesmysl. Kdyby změna názoru byla známka nestability,
pak by lidská komunikace byla z principu „nestabilní“. Jejím cílem je totiž předávání
informací, které následně mění úhel pohledu komunikujících. V určitém smyslu je tedy
komunikace záměrně a konstruktivně nestabilní. Bez této nestability bychom ale vůbec
nekomunikovali a každý z nás by byl autisticky uzavřen do sebe. Nebyl by zde žádný vývoj
kupředu. Takto rigidní nejsou dokonce ani zvířata.
Změna názoru je naopak mnohdy známkou otevřenosti mysli. Posluchač se neuzavírá jen
do rámce vlastních zkušeností, ale hodlá poslouchat a učit se. Proč tedy někteří lidé považují
změnu názoru za projev nestability nebo nedůvěryhodnosti?
Zcela určitě bude změna vašich názorů vadit lidem, kteří mají potřebu všechno předvídat.
To, že jste změnili názor, totiž nabouralo jejich plány. Pokud názory měníte často, stáváte
se pro jejich klidný a uspořádaný vesmír hrozbou. Jste nepředvídatelný. A oni vás nemohou
kontrolovat. Jak asi sami tušíte, jedná se především o lidi pedantské, úzkostné nebo narcistní.
Jedná se často o lidi, kteří se nedokážou smířit s tím, že vesmír nefunguje podle jejich přání
a scénářů.
Jiní lidé zase nechtějí měnit svůj názor, protože jim na jejich názoru příliš záleží. Vlastně
se se svým názorem ztotožňují. Pokud se jejich názor prokáže jako špatný, cítí se špatní i oni.
Proto budou za pravost názoru bojovat do posledního dechu. Tyto lidi ostatní označují
za tvrdohlavé a malicherné. Podstatou jejich „bojování“ je opět snížené sebevědomí. Člověk,
který má přiměřeně rozvinuté sebevědomí, se nepotřebuje ztotožňovat se svými názory
a odvozovat od nich svoji hodnotu. O své názory samozřejmě pečuje a snaží se, aby
adekvátně odrážely okolní realitu, ale pokud se objeví nový prvek, který prokazuje jejich
neplatnost, prostě své názory změní. Názor je prostě nástrojem pro život. Tečka. Není
to otrokář, kterému musíme prokazovat poslušnost. Ani to není naše „vizitka“ či „osvědčení“.
Nikdo nemá právo se na nás zlobit kvůli našemu názoru. Zodpovědnost za sebe a za své kroky
neseme my sami a tedy my budeme ti poslední, kdo budou posuzovat naše kroky.
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5. Máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní.
Zkuste si představit, jak se asi žije člověku, který si odnáší z dětství a dospívání
ponaučení, že dělat chyby se nesmí, že to znamená být slabým, špatným, neschopným
člověkem. Zkuste si představit, že někomu byla odňata rodičovská láska, pokud nesplňoval
nějaká kritéria a nepodával žádoucí výkon. Takový člověk v sobě bude nosit přesvědčení,
že není hoden milování sám o sobě, že si nezaslouží nepodmíněnou lásku. Proto si nedovolí
chybovat. Ztotožňuje se svým výkonem.
Nepodmíněná láska znamená, že člověk je milován „bez podmínek“ – tzn. takový, jaký je.
Nepodmíněná láska se často ztotožňuje s láskou mateřskou. Pokud člověk nezažije pocit,
že je přijímán bez výhrady, bude i později přesvědčen, že sám o sobě „není nic moc“, bude
na sebe krutý a bude se snažit vybičovat k nějakému výkonu, za který by si mohl lásku
zasloužit. Jeho sebevědomí bude poškozené, dokud si neprožije korektivní zkušenost.
Nedostatek nepodmíněné lásky v dětství bývá příčinou mnoha psychickým komplexů
a poruch sebevědomí. Přesvědčení, že nesmíme dělat chyby, pramení právě z tohoto
nedostatku. Psychicky zdravý člověk ale dokáže přijímat sám sebe i s chybami – přijímá sebe
takového, jaký je. Nepotřebuje být „dokonalý“. Dokonce ví, že to ani není možné.
Zkuste si představit, že chybovat je lidské. Důležité je však brát za své chyby
odpovědnost a připustit si je. Musíme přijmout informace o nich jako informace. A pokusit
se je využít jako zkušenost pro budoucnost. Právě tak se můžeme posouvat vpřed a rozvíjet
svoji osobnost. Bez chyb by nebylo ani pokroku a úspěchu.
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6. Máme právo říci: „já nevím“.
Pro mnohé lidi je nepřijatelná odpověď na zvědavé, osobní, manipulující a výchovné
otázky. Mnohým z nás bylo vštěpováno, že v životě nikdy nesmíme nevědět, neboť nevědět
znamená být hloupý, nerozhodný, špatný … atd.
Zřejmě sami tušíte, že jde stále o stejnou záležitost, jako u předchozích práv. Podobné
je to s právem dělat chyby. Nevědět je lidské a přirozené. Jen ten, kdo neví, se může něco
nového dozvědět a posunout se tak dál. Jedině narcista předstírá, že ví všechno na světě.
A když ne, má na to alespoň nějakou dostatečně chytrou odpověď. Je to samozřejmě hloupost.
V knížkách Ondřeje Sekory vystupuje kromě Ferdy Mravence také Brouk Pytlík. Tento
brouk má odpověď snad úplně na všechno. Všude byl, všechno zná a od všeho „má klíč“.
Samozřejmě se nakonec vždycky prokáže, že jde jen o plané vychloubání. A když přijde
na věc, „neví, která bije“.
Obrázek č. 38

Narcista
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Brouk Pytlík připomíná spoustu lidí, které běžně potkáváme. Tito „všudybylové“
a „všeználci“ bohužel nechápou, že svým rozumováním uvrhují do klamu a omezenosti
především sami sebe. Jak se říká ve filosofii, člověk, který má na všechno odpovědi a nemá
žádné otázky, je chudý duchem. Vždyť filosofie znamená v překladu „láska k vědění“.
A podle Karla Jasperse začíná vždycky „údivem“. Údivem nad něčím, co nás přesahuje, čemu
sami nerozumíme tak, jak bychom chtěli. A po údivu následuje otázka. Filosof tedy přiznává
nevědění. Dokonce jej vyhledává. Aby se mohl něco zajímavého a krásného dozvědět.
A přibližovat se tak pravdě. Brouk Pytlík se pravdě nepřiblíží nikdy. Bude žít dál ve své iluzi,
že již pravdu má. Bohužel pro něj jeho taktiku ostatní brzo prohlédnou a rozhodně
ho nebudou považovat za příjemného společníka.
Zkuste vzít zodpovědnost sami za sebe samotné s rizikem, že v očích druhého budete
vypadat vážně divně a nenuťte se do vyhýbavých a zabíhajících sdělení. Máte pak zaručeno,
že se budete cítit svobodně a dobře. A že vaši upřímnost ocení i ostatní.

7. Máme právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
Ne nadarmo se říká, že: „není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem“. Některým lidem
prostě nebudete moci být po vůli, protože byste riskovali vlastní svobodu, důstojnost
a pohodu. Mnozí zkrátka neunesou, že nefungujete podle jejich představ a prostřednictvím
vás nedosáhli svého. Pak se na vás možná budou zlobit, vztekat a vymýšlet si o vás
nepravdivosti. Tímto právem získáte to, že se budete mít rádi, budete si sebe vážit.
A to i tehdy, když kolem vás budou nadále chodit lidé, kteří „nestráví“ vaší osobitost, Váš
úspěch, váš odlišný názor.
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8. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí.
Za cokoliv, co uděláte či neuděláte, jste odpovědni vy sami. Mnohá nelogická rozhodnutí
prokáží svou logiku právě ve vašem nevědomém konání. Možná právě díky nelogickým
rozhodnutím lépe poznáte sami sebe. Zkuste tedy unést riziko, že budete v očích druhých lidí
nedokonalí, jiní, jen ne podle jejich představ.
Světově známý americký hypnotizér a terapeut Milton Erickson říkal, že se snaží v terapii
lidi naučit, aby se více spoléhali na své nevědomí. Podle jeho názoru nás výchova v naší
kultuře příliš zkrotila a zdisciplinovala. Třeba učitelé ve škole nás učili, jak se máme chovat,
na co máme dávat pozor, jak se máme vyjadřovat, jak se máme pohybovat, jak máme myslet,
apod. To všechno bylo pro nás samozřejmě dobré – jen to radikálně omezilo spektrum
možností, kterých jsme se naučili využívat. Podle Ericskona leží ale obrovské množství
nevyužitých možností v našem nevědomí. A člověk prý využívá asi jen 10% své mozkové
kapacity.
Ericskon rád vypráví historku z jedné konference, na kterou se vypravil se svými dvěma
kolegy psychiatry. Stáli společně v hale a spatřili malou holčičku, kterak rozrušeně pobíhá
před pánskými toaletami. Erickson se s kolegy vsadil, že holčička přijde k nim a vybere
si mezi nimi muže, který má nejvíc dětí, aby ji na toaletu dovedl. Sázku následně vyhrál.
Holčička si skutečně vybrala „nejzkušenějšího“ v této oblasti.
Jak se jí to mohlo povést? Podařilo se jí to díky svému neomylnému nevědomému
vnímání. Nezastavila se a nezačala uvažovat, kdo že je asi tak nejzpůsobilejší v oblasti
výchovy a zacházení s dětmi. Její nevědomí jí napovědělo. Na základě zkušeností a všímání
drobností, které vědomí často unikají.
Tak, jak se budete cvičit v naslouchání sobě samým, vaše intuice poroste stejně, jako vaše
empatie. Určitě brzy zjistíte, že vaše „vrtochy“ a „vnuknutí“ nemusí být vždycky úplně
logické. Ale pokud budete jednat v souladu s nimi, budete se cítit pohodlně. A možná občas
rozkryjete, proč byl vlastně nějaký konkrétní pocit správným rádcem. Třeba na to přijdete
až po nějakém čase. A budete rádi, že jste jej tehdy následovali.
Proto se nikdy nebojte jednat i nelogicky, pokud z toho máte dobrý pocit. Vzpomeňte
si na pravidlo č. 2 – nenabízet žádné omluvy či vysvětlení. Jestli je vaše jednání dobré
a vhodné, nebo ne, můžete posoudit jen vy sami. A nemusíte tak činit na základě rozumu
a logiky. A už vůbec se za to nemusíte zodpovídat druhým.
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9. Máme právo říci: „já ti nerozumím“.
Lidé se bojí, že vypadají hloupě, když něčemu nerozumí. Určitě znáte ten pocit, když
se ostatní něčemu smějí a vy nevíte čemu. Možná se stejně smějete s nimi. A možná jste
zažili, jak někdo odhalil, že nevíte, čemu se smějete a pamatujete si na ten trapný pocit.
Podobně se lidé bojí dát v různých komunikačních situacích najevo, že nerozumějí tomu,
co jim druhý říká nebo o čem mluví. A to všechno ze strachu z reakce. Co by asi druzí řekli
nebo si pomysleli, kdyby poznali, že nemáme ponětí, o čem mluví? Odsoudili by nás jako
hloupé? Odmítli by nás?

Obrázek č. 39

Ufoni

Vzpomeňme na situaci, kdy se pracovník snaží říct šéfovi o navýšení mzdy. Místo toho
„chodí kolem horké kaše“, hovoří o starostech, které šéf má a snaží se mu vyjádřit účast
a pochopení. Celé to ale vypadá nejistě. Šéf si asi říká „o čem to sakra mluví? Kam vlastně
směřuje?“ Snaha připojit se na svět zaměstnavatele s manipulativním záměrem docílit
navýšení platu zjevně nefunguje. Proč?
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Protože takové vcítění není opravdové. Je falešné. Pracovníkovi nejde o pravé pochopení
šéfových starostí. Chce v šéfovi vytvořit iluzi, že jsou na „stejné vlně“, aby mu odsouhlasil
navýšení mzdy. Určitě znáte pocit, kdy se o něco křečovitě snažíte – a právě proto se vám
to nedaří. Zvlášť když se vnitřně snažíte vlastně o něco jiného (v tomto případě zvýšení
mzdy). Možná, kdyby pracovník přišel za šéfem skutečně kvůli tomu, aby si popovídali, vcítil
by se do jeho světa raz dva. Takhle to ale „drhne“.
Úplně stejné to je, když se snažíme navodit dojem, že rozumíme – i když jsme vedle jak
ta jedle. Co vzbudí důvěru v druhých lidech víc? Neupřímné rozumění, opakování slov
a předstírání, nebo upřímné vyjádření nerozumění?
Druzí lidé navíc nechtějí, abychom byli jejich „zrcadla“, neustále kývající a souhlasící.
Chtějí komunikační partnery, kteří jsou sami sebou, a tudíž jim mají co dát. Chtějí protějšek
s vlastními názory a vlastní hlavou. K tomu patří i jinakost – a tedy i občasné neporozumění.
Kdybychom si navíc všichni rozuměli, nebyl by důvod komunikovat. A opět platí, že bychom
se neměli kam posouvat a vyvíjet. Proto se nebojte přiznat že nerozumíte. Nebojte se ptát.
Upřednostníte tak svět pravdy a opravdového lidského propojení před světem iluzí a úzkostí.
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10. Máme právo říci: „je mi to jedno“.
Člověk se bojí, že v očích druhého může vypadat jako ignorant. Vy však nejste odpovědni
za problémy druhého. Toto právo vám pomůže k uvědomění si hranice zodpovědnosti za své
záležitosti a zodpovědnosti druhých lidí za jejich problémy. Nenecháte-li se tak snadno
vtahovat do řešení obtíží druhých, nebude vám věta „je mi to jedno“ znít až tak nepřirozeně.
Dávkovat druhým lidem pomoc je rovněž druh umění.
Přísloví „nehas, co tě nepálí“ může znít alibisticky. Mnohdy tomu tak je. Často bychom
se měli postavit proti nějakému bezpráví, i když nás to něco stojí. To ale jen tehdy, když
je ohrožena některá z našich hodnot. Tedy vlastně, když „nás to pálí“. Např. když se
ubližuje nevinnému, pokud je to naše hodnota. Co když se ale děje něco, co nás nijak
nepohoršuje? A ostatní říkají, že „by mělo“? Pak se přísloví „nehas, co tě nepálí“ určitě hodí.
Rozhodně není naše povinnost zasahovat nebo předstírat emoce, když žádné necítíme. Máme
povinnost jednat jedině v souladu se sebou samými. Se svými hodnotami. Se svými pocity.
Opět tedy platí, že nám nikdo nemůže říkat, co bychom měli a neměli cítit. Maximálně
to může vyjádřit jako svůj názor – a je na nás, jestli s ním po našem zvážení budeme
souhlasit, nebo ne. Což se může stát. Ale nelze nijak obejít naší svobodnou volbu.
Obrázek č.40

Topí se v knížkách
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Shrnutí
Jak vidíme, asertivní desatero nás přirozeně vede k odvaze být sám sebou. Učí nás také,
jak brát sami sebe více vážně. V našem životě jsme totiž zvyklí orientovat se podle názorů
a pohnutek ostatních. Kořeny takové ostražitosti můžeme hledat třeba v genetice – miliony let
evoluce udělaly své. Podívejme se třeba na zajíce nebo antilopy. Utíkají, když vidí utíkat
ostatní členy stáda. Jednají jako jeden tvor, aby přežili. I ptáci na obloze létají v určitých
pravidelných uskupeních. Na plynulých pohybech ptačího hejna jako jednolité entity založili
jasnovideckou disciplínu třeba mezopotámští čarodějové, říkali jí ptakopravectví.
Ačkoli stádová orientace slouží k přežití a k rychlému reagování, platíme za ni velkou daň
– naše osobitost a jedinečnost se ve stádu rozmělňuje a mizí. Když se nad tím zamyslíme,
proč bychom vlastně měli považovat názory ostatních za významnější, než naše?
Dejme tomu, že nás zajímá, jak se na nás dívají druzí. Co si o nás myslí. Mnohdy
se ptáme svých známých, co o nás kdo říkal. Zajímáme se, jestli nás nepomlouval, jestli nás
za něco pochválil – a pokud ano, tak za co. Proč by ale pro nás měl být důležitější názor
tohoto člověka než náš vlastní?
Samozřejmě můžete namítnout, že náš vlastní názor nebude objektivní. To, co si o sobě
myslíme, může být zabarveno osobními pocity a emocemi a náš úsudek může být těmito
nánosy „zakalen“. Pozor – proč by to ale mělo být špatně? Nehledě na to, že o názoru druhých
lidí platí to samé.
Jistě, druzí lidé si mohou všimnout něčeho, čeho si my všimnout nemusíme. Vycházejí
z jiných zkušeností, dívají se jinýma očima. V tom případě bychom si ale měli jejich názoru
cenit jako potenciálního přínosu k tomu našemu. Můžeme chápat zkušenost a názor druhých
jako něco navíc, co nás může, ale taky nemusí obohatit. Základem by měl být výsledek
našeho vlastního přemýšlení. Náš vlastní úsudek.
Vážíme-li si názoru lidí, musíme pochopit, že my sami jsme jedním z nich. Proto by nás
měl zajímat i náš vlastní postoj. Většinou ale nejsme zvyklí ptát se sami sebe na názory
a postoje. Zašlo to tak daleko, že mnohdy ani nevíme, co si vlastně myslíme. Musíme
to najednou pracně hledat. Snazší pro nás bývá ptát se druhých. Často si svoje názory třídíme
až porovnáním s ostatními. A je to škoda. Mohli bychom se to naučit lépe. V knížce od
J. Tolkiena říká čaroděj Gandalf: „musím se jít poradit s nejrozumnějším z této skupiny.
Se sebou samým.“ A má v lecčems pravdu.
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Zkusme se zamyslet: pokud máme minimálně stejnou možnost odrážet v názorech
okolní realitu, jako ostatní lidé – můžeme si našeho názoru vážit minimálně stejnou
měrou. U svého názoru máme ale navíc jistotu, že je upřímný nebo že vychází z nám jasného
záměru. Druzí lidé vám naopak mohou lhát nebo něco předstírat. Svůj názor také můžeme
různě zkoumat a prověřovat jeho předpoklady. Víme, proč a na základě čeho jsme k němu
dospěli. U druhých si tím nikdy nemůžeme být jisti. Zdá se, že věřit svému vlastnímu názoru
stejně, nebo dokonce více, než názoru druhých lidí, je nejenom logičtější, ale i mnohem
efektivnější.
Ačkoli hovoříme pouze o názorech, je zřejmé, že to samé platí i o emocích. Pokud
je někdo z něčeho smutný, zřejmě k tomu má nějaký důvod. My ho ale mít nemusíme.
To samé platí s radostí. Zabrousíme-li do světa zvířecích bajek, z pořízení kočky může mít
radost hospodyně a její děti. Myška ve spíži ale její radost zřejmě sdílet nebude.

Obrázek č. 41

Myšky
Asertivní desatero nám tedy říká: myslete vlastní hlavou, ciťte vlastním srdcem
a nebojte se samoty a odpovědnosti, kterou si tak můžete přivodit. Nebojte se, že tak
přestanete být platným a uznávaným členem společnosti. Naopak. Společnost potřebuje
vyzrálé a samostatné jedince, kteří se každou chvíli neptají po jejím souhlasu nebo
nesouhlasu. A jedině takoví jedinci mohou společnost posunout někam dál. A zajistit její
fungování.
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Na závěr ještě jedna zdánlivě paradoxní rada: pokud se vám v nějaké situaci nechce jednat
asertivně nebo „myslet vlastní hlavou“, máte na to plné právo. Nechat se sebou někdy
manipulovat může být příjemné. Nebo to může mít nějaký význam. Pokud někdy odevzdáváte
svoji samostatnost podobně jako žabí princ svou žabí kůži před spaním, měli byste to dělat
vědomě. Vědět o tom. Problém většiny lidí je v tom, že si neuvědomují, kdy tak činí.
Nedokážou tyto momenty rozlišit. Důsledek je zřejmý. Nemají pak na výběr. Ochuzují
se o možnosti v jednání. A výsledek pak často nebývá takový, jaký by si představovali.
Je to, jako kdyby jeli v autě a ruce nedrželi na volantu. Místo toho je strčili do kapes. Jeden
lektor asertivní komunikace jednou řekl: „při asertivním jednání můžete lidem říct v podstatě
cokoli. Ano, cokoli. Jenom musíte vědět, proč to děláte a kam tím směřujete.“

Externalizační jazyk
Již jsme si vysvětlili, jaké principy a filozofická východiska zakládají asertivní desatero.
Je to idea svobody a oddělenosti lidských bytostí. Každý bychom měli být sám sebou. Není
na tom nic špatného ani trestuhodného. Naopak, je to zdrojem dobra jak pro nás, tak pro
druhé. Učíme se tedy přijímat sami sebe se vším všudy – a tolerovat různé chyby jak sobě, tak
i druhým.
Právo dělat chyby nebo měnit názor nás upozorňuje, že „chyba“ nebo „názor“ není něco,
co je přímo spojené s námi. Jsou to věci, které k naší osobnosti patří v daný okamžik,
ale nedefinují ji jako celek. Proto si nezasloužíme shořet v pekle za špatný názor nebo
nějakou chybu. Tolerance je založená právě na uvědomění, že lidská bytost není jenom dobrá
nebo špatná – i když se tak někdy může zachovat.
Názory, vlastnosti, chyby – to všechno má jen omezenou existenci. A omezené trvání
v čase. Zkuste si s někým promluvit po tom, co jste se rok neviděli. Možná budete mít dojem,
že toho člověka „nepoznáváte“. Určitě prodělá spoustu změn. Některé můžete vyhodnotit jako
dobré, jiné jako špatné. Lidé se zkrátka a dobře mění. Respektive chyby, názory a vlastnosti
se mění. Lidé zůstávají. A jsou to lidé, které se učíme tolerovat. Zbytek od nich lze do jisté
míry oddělit.
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Jak jsme si ukázali výše, manipulanti se často snaží věci slučovat. Mohou např. říci,
že „takový názor zastávají jen namyšlení lidé“. Pokud takový názor máte, jste podle nich
automaticky „namyšlený“. V asertivitě se ale učíme věci oddělovat. Jednou z technik
oddělování, která umožňuje efektivní a nenásilnou komunikaci, se nazývá externalizační
jazyk.
Pokud dokážeme externalizační jazyk náležitě využívat, ostatní se budou v komunikaci
s námi cítit bezpečně a uvolněně. De facto se nejedná o asertivní techniku v pravém slova
smyslu. Externalizaci poprvé objevili a popsali psychoterapeuti. Uvědomili si, že pokud
budou o nevhodných „programech“ a „vzorcích chování“ mluvit jako o něčem odděleném
od svých klientů, budou se klienti cítit bezpečněji. A budou také spíše schopni své
charakterové chyby odstranit, nebo se nad nimi přinejmenším objektivněji zamyslet.
Zkuste si představit, že se vaše starší známá obléká nepřiměřeně svému věku.
A že se jí okolí posmívá za to, že to je „stará mladá“. Hodně se líčí, nosí minisukně, apod.
Třeba to může vzbudit vaší pozornost a chtěli byste ji na to upozornit. Nebo se na to alespoň
ze zájmu vyptat. Pokud tomu tak je, můžete takovou konverzaci začít dvěma způsoby:
„Marie, nezdá se ti zvláštní, že si taková věčná mladice v tom oblíkání?“
„Marie, mě přijde zvláštní ten mladistvý styl oblíkání.“
Pravděpodobně vám bude připadat příjemnější druhý způsob. Proč? Faktorů, které zde
sehrají roli, bude zřejmě víc. V první řadě je první otázka vlastně neupřímná. Je to totiž spíše
oznámení. Za druhé, ve druhé větě je obsažena formulace „mě přijde zvláštní“. Dotyčný
tak sděluje, že jde jen o jeho názor a Marii nic nevnucuje.
Za třetí, v prvním výroku je osočena přímo Marie sama – jako „věčná mladice“. Je tak
kritizována přímo její osoba. V druhém případě je za zvláštní označen „její styl oblíkání“.
I když se člověk může urazit stejně, patrně se urazí alespoň o něco méně. Není totiž kritizován
přímo on, ale jen jeho styl. Tímto způsob funguje tedy externalizace – to, co chceme
kritizovat (nebo komentovat), bychom měli slovně oddělovat od svého nositele.
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Obrázek č. 42

Babička

Užívání externalizačního jazyka se shoduje i s jinými asertivními zásadami, např. hodnotit
věci jen „tady a teď“. Nezabíhat do minulosti. Všechny tyto zásady pomáhají podat sdělení
druhému jako nabídku, do které není natlačen. Slouží k zplnomocnění nositele. Pokud
je nositel přizván k diskusi, třeba o svém „stylu oblíkání“, spíše se budu nad tématem schopen
svobodně a zodpovědně zamyslet. Dáváme mu tím najevo, že ho bereme jako komunikačního
partnera, nikoli jako objekt své kritiky a hodnocení.
Představme si modelovou situaci. Dejme tomu, že jste manažerem teamu
zaměstnanců. Jeden z nich je pomalejší, než všichni ostatní. Svým liknavým tempem zdržuje
práci ostatních, je černou ovcí v teamu. Jako manažer s tím musíte něco udělat. Je zcela
zřejmé, že pokud nechcete zaměstnance vyhodit, ani jeho pomalé tempo akceptovat, musíte
přijít s konstruktivní kritikou. Jak to ale udělat, abychom dotyčnému zbytečně neublížili? Aby
neměl pocit, že je horší než všichni ostatní, že je vyloučen a odmítán?
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Nejlepší způsob bude užití externalizačního jazyka. Zkuste svému zaměstnanci říci,
že firmu poněkud oslabuje jeho „pomalejší tempo“. Jasnou externalizací je oddělení
„pomalého tempa“ od osobnosti zaměstnance. Je to lepší, než mu říci, že „je pomalý“.
Je to mnohem méně konfrontační. Zaměstnance bude taková kritika méně bolet a také mu
umožní zachovat chladnou hlavu v obtížné situaci – zamyslet se nad problémem a třeba i najít
řešení. Pak by byli spokojeni všichni.
Všimněme si také slov, která jsou vyznačená kurzívou. Šéf firmy zaměstnanci řekl,
že jeho tempo „oslabuje firmu“. Neřekl tedy „mě tvé tempo dohání k šílenství“. Firma
je obecná entita – ta nemůže cítit vztek a zaměstnanec nemusí mít špatné svědomí, že ji svým
tempem oslabuje. Spíše ho to může upozornit na fakt, že je na své firmě závislý a že je v jeho
nejlepším zájmu něco udělat pro její blaho.
Odvolání se na firmu, místo na šéfa samotného, je tedy dobrý způsob, jak se vyvarovat
konfliktu nebo zraňujících pocitů na obou stranách. Je to také druh externalizace. Šéf tím
chrání sebe před tím, aby zaměstnanci musel říct nepříjemná slova „vadí mi na tobě“. Tím by
se postavil do opozice. Také tím chrání zaměstnance před pocitem, že šéfa zklamal a že je
původcem jeho vzteku či znechucení.
Externalizovat můžeme i jednotlivé hodnoty, na které se chceme odvolávat.
Nemusíme nikomu říkat, že by měl být „více pokorný“. Lepší je mu říci, že „víc pokory
by neuškodilo“. Dotyčný s tím bude mnohem spíše souhlasit nebo se nad tím alespoň zamyslí.
Neslyší totiž, že po něm chcete komplexní změnu jeho osobnosti. Ani to, že je vlastně
nepokorný. Slyší jen to, že pokora je dobrá věc a možná by stálo za to jí ještě více rozvinout.
Politici užívají externalizační jazyk opravdu mistrně. Předseda nejmenované politické
strani ve své předvolební kampani např. řekl, že ten z poslanců, kdo bude „hatit jednotu, nemá
šanci usednout v možné budoucí vládě.“ Poté všechny vyzval, aby při nadcházející volbě
předsedy strany „prokázali tuto jednotu a vyslali tak voliči signál, že vystupují jako jedna
strana s jednotným názorem“.
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Obrázek č. 43

Řečník
Externalizace se dá používat různými způsoby, některé z nich mohou hraničit
i s manipulací. Pokud bude chtít např. učitelka ve školce říci své kolegyni, aby se o děti více
starala a „neflákala se“, může jí říci:
„Podívej, Heleno, když se věnuješ převážně Kačence a Toníčkovi a já mám na starost
zbytek dětí, mám z toho špatný pocit. Nejsem si totiž jistá, jestli je dokážu všechny ohlídat.
A jde tu pak o otázku bezpečnosti těch dětí. A když jde o bezpečnost, musí jít všechno ostatní
stranou. Potřebuji tedy, abys na to také víc myslela, jde o ochranu dětí. Pokud by to bylo
pořád tak, jako teď, musela bych to říct šéfce. Protože já si prostě ohrožení těch dětí nevezmu
na starost.“

131

Všimněme si, že Helena vlastně kolegyni vyhrožuje. V podstatě jí říká, že pokud
se nepřestane „flákat“, bude na ní „žalovat šéfce“. Její sdělení je ale mnohem méně ohrožující
a osočující, protože se odvolává na obecné hodnoty. Těmi jsou všechny pojmy vypsané
kurzívou: otázka bezpečnosti, ochrana dětí a pak také obraz nepřítele – ohrožení dětí.
Co vlastně Helena v komunikaci dělá? Odděluje konflikt od sebe samotné i od své
kolegyně. Mluví o něčem obecném. Tím podstatně snižuje napětí. Externalizace je v tomto
případě oddělení obou osob od předmětu konfliktu. Helena kolegyni získává na svou stranu
v boji za „bezpečí dětí“, v boji proti jejich „ohrožení“.
Někdo by zde mohl namítnout, že externalizace je mnohdy zbavováním se odpovědnosti.
Do určité míry je to pravda. Dovedný manipulant může z externalizace učinit svoji zbraň
a maskovat svoje pravé záměry. Je tedy externalizace férová asertivní metoda, nebo technika
manipulace a zbavování se odpovědnosti? To musí rozhodnout čtenář sám. Externalizace ale
rozhodně snižuje napětí v komunikaci tím, že umožňuje oběma stranám od problému
poodstoupit a podívat se na něj z bezpečnější a vzdálenější perspektivy. Pomáhá tím udržet
„emoce na uzdě“. Záleží jen na vás, jak metodu externalizace budete používat.
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Asertivita
a
důstojnost
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16.

Asertivita a důstojnost

Zplnomocnění není jen výchozí podmínkou asertivního jednání, je to i základní nástroj
v mnoha koučovacích a psychoterapeutických systémech. Do sociálních věd byl pojem
převeden z právnické terminologie; znamenal, že klient dával plnou moc svému právnímu
zástupci – zplnomocňuje jej, aby v určitých záležitostech jednal, a dává mu přitom plnou moc
jednat samostatně. Jinými slovy, svěřuje mu svoji důvěru v tom smyslu, že věří v jeho vlastní
rozhodování. Koučové a terapeuti se snaží podobným způsobem zplnomocňovat svoje
klienty. Dávají jim tím najevo, že spoléhají na jejich schopnosti a dobré zkušenosti a v jejich
rámci dávají klientům svobodu jednat. Samozřejmě to neznamená, že klienta zplnomocňují
i v tom „špatném“. Součástí zplnomocnění je i otevřené vyjádření nesouhlasu. Terapeut může
např. říci: „V tomto s vámi nemohu souhlasit, protože si myslím to a to.“ Nesnaží se však
klientovi jeho přesvědčení vyvrátit. Pouze vyjádří svůj protichůdný názor takovým způsobem,
aby to klient mohl buď přijmout, nebo odmítnout. Vyjádření nesouhlasu musí mít formu
nabídky – to znamená, že klient má svobodu nakládat s kritikou podle svého. Jinými slovy,
je mu dána svoboda a možnost sebeurčení. I v kritice a v nesouhlasu je tedy klient
zplnomocněn.

Cvičení: Bezpochyby existuje spoustu způsobů, jakými zajistit, aby naše připomínky a kritika
byly vyjádřeny formou nabídky. Jak svoje připomínky správně formulovat se naučíme
později, nejprve si ale zkusme odlišit „nabídku“ od „nátlaku“ s pomocí zdravého selského
rozumu. V následujícím kvizu budete mít za úkol určit, která formulace je člověku
nepříjemná, protože mu svůj obsah tlačí a vnucuje – a která formulace je naopak prezentována
jako nabídka a není člověku vnucována silou. Druhý je naopak přizván ke komunikaci jako
svobodná bytost, která si může s informací dělat, co se jí zachce. Pokuste se určit, zda
je každý výrok nabídkou nebo nátlakem. Výroky jsou předkládány v konkrétních modelových
situacích. Správné odpovědi naleznete na konci kvizu.
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Situace 1.:
1) Petra říká svému muži: „Pavle, ty pořád necháváš ty ponožky poházené na zemi,
kdo to má furt uklízet?“
2) Pavel Petře odpoví: „Tobě se pořád něco nelíbí, člověk se snaží dělat věci dobře,
ale tobě se prostě nejde zavděčit. Jedna jediná maličkost mi občas uteče…
a už to mám zase na talíři.“
3) Petra odvětí: „Hele, a neuráží tě to proto, že ti tak v něčem připomínám tvojí
maminku?“

Situace 2.:
1) Zaměstnavatel říká jednomu ze svých zaměstnanců: „Romane, podle mně
si zvyklý pracovat spíš sám, my bychom ale chtěli, aby ses víc zapojoval
při poradách celého teamu.“
2) Zaměstnanec Roman odpoví: „Já si zase myslím, že ty porady jsou často
o hašteření a vytahování, nemívám z toho dobrý pocit“.
3) Zaměstnavatel reaguje: „Romane, když s tebou takhle mluvím mezi čtyřma očima,
často slyším nějaké námitky. My ale chceme spíše hledat konstruktivní řešení
a ne jenom remcat.“
4) Roman říká: „Z mého pohledu jsou ty porady špatně… jakoby moderované.
Zdá se mi, že kdo tam hlasitěji překřikuje ostatní, tak má pak slovo.“
5) Zaměstnavatel: „Možná by stálo za to sdělit tohle všechno ostatním právě
na té poradě“.
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Situace 3.:
1) Pracovník říká u přepážky návštěvníkovi: „Pane, podle toho, co vím, je to,
co si přejete nemožné. Zkusme to udělat jinak. Máme tady možnost jiné služby…“
2) Návštěvník odpovídá: „Promiňte, že vám skáču do řeči, ale vaše firma plete lidi,
není snad napsáno v tom katalogu, že tu službu poskytujete a dokonce
za tu zvýhodněnou cenu?“
3) Pracovník reaguje: „Ukažte mi prosím ten katalog, jestli ho máte s sebou. My naše
katalogy často aktualizujeme, je možné, že se vám dostala do rukou některá
ze starších verzí.“
4) Návštěvník říká: „Takže když se chci domoci nějaké nabízené slevy,
tak je to najednou stará informace? To je pěkná reklamní finta.“
5) Pracovník: „Máte ten katalog u sebe? Můžeme zkontrolovat, kdy byl vydán. Jinak
nemyslím si, že by naše firma postupovala záměrně tak, jak jste naznačil.“

Klíč k odpovědím:
Situace 1.:
1)

Nátlak. Vysvětlení: Petra začíná diskusi – resp. spíš hádku – tím, že Pavla
„diagnostikuje“. Jinými slovy, říká, co je na Pavlovi trvale špatně.
Všimněte si, že používá slovíčko „vždycky“. Právě toto slovo jasně odlišuje
nátlak od nabídky. Odkazy na trvalost v čase (slova jako např. vždycky,
pořád, opakovaně, odjakživa, aj.) dělají z kritizovaného člověka nositele
trvalé chyby, kterou ještě stále nezměnil a pravděpodobně ani změnit
nechce (čili takový odkaz obsahuje i výčitku). Odkaz na trvalost v čase
navíc poukazuje k situacím v minulosti – Pavel údajně pohazoval ponožky
po zemi vždycky – nicméně už tyto konkrétní situace neuvádí. Pavel
se tedy nemá možnost bránit proti nařčení, že ponožky házel po zemi
i mnohokrát předtím. Férová a asertivní diskuse se vždycky odehrává „tady
a teď“. Řešit problémy „tady a teď“ a ne „tam a tehdy“ znamená fair play –
oba aktéři mají možnost obhájit svou pozici díky informacím, které jsou
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momentálně k dispozici a oba k nim mají stejný přístup. Oba totiž ví,
co se zrovna teď děje. Navíc se nikdo z aktérů nebude cítit, že je s ním něco
trvale a dlouhodobě v nepořádku, nebude se tedy cítit neschopně
a nekompetentně. Oba budou zplnomocněni.
2)

Nátlak. Vysvětlení: Pavel útok neustál a na násilí reaguje násilím. Dopouští
se totiž stejné chyby, jako Petra – použije slovíčko „pořád“. Petra
je tak diagnostikována jako věčná stěžovatelka, „stíhačka“ a pedantka.
Navíc říká, že se Petře nejde zavděčit – evidentní je jeho pocit křivdy
a obrana proti nařčení, že se svou chybou nic nedělá. Snaží se proti tomu
namítat, že něco „dělá“, že se snaží.

3)

Nabídka. Vysvětlení: Petra tentokrát zareagovala správně a nenechala
se strhnout rozbouřenými emocemi. I kdyby její názor, že Pavlovi
připomíná jeho přísnou matku, byl chybný, Pavel ho může bez problémů
odmítnout. Názor je mu nabízen. Petra se Pavla totiž ptá, jestli si nemyslí
že… Pavel je volán ke společnému přemýšlení o něčem. Je pozván, nikoli
někam natlačen.
Poznámka: neasertivní jednání, nátlak a emoce se nám často spouštějí
v situacích, kdy nám někdo „šlápne na kuří oko“. V psychologii „kuřím
okům“ říkáme komplexy (viz výše). Je možné, že Petry odhad byl správný
– že se dotkla Pavlova slabého místa spojeného se zkušenostmi s matkou
z dětství. Pavel se možná jako malý cítil mnohdy zahnán do kouta svou
přísnou matkou. Jeho mozek si situace zapamatoval proto, aby se ohrožení
v budoucnu rychle vyhnul (únik), anebo aby preventivně zaútočil
a nebezpečí včas eliminoval (útok). Příroda v něm převzala kontrolu
a lidské vědomí ustoupilo stranou. Obecně platí, že kde je situace na lidské
vědomí příliš tíživá, nastupuje příroda a její taktiky. Když jednáme
s komplexy druhých lidí, měli bychom být opravdu velmi opatrní a taktní.
Stejně tak je dobré znát své komplexy, abychom v případě, že nám někdo
šlápne na naše kuří oko, dovedli zachovat duševní klid a byli schopni
i nadále jednat asertivně (techniky rozpoznání vlastních komplexů
naleznete v kapitole „podmínky asertivity“).
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Situace 2.:
1) Nabídka. Vysvětlení: Šéf Romanovi prezentuje svůj názor. Svou výpověď uvozuje
slovy „podle mně“. Dává tím najevo, že cokoli bude následovat, bude pouze jeho
vlastní pohled na celou věc. Neklade si nárok na absolutní a objektivní pravdu.
Vlastně tím říká: „Myslím si to a to, ale klidně se můžu plést, protože nejsem
neomylný“. Současně Romanovi říká, co by od něj chtěl do budoucna,
což je dobrý příklad konstruktivní kritiky. Při konstruktivní kritice nabízíme druhé
straně naše přání, návrh řešení. Je to mnohdy účinnější, než jenom upozorňovat
na to, co je špatně (o kritice se dočtete více v podkapitole „externalizační jazyk“
a v kapitole „asertivní odmítnutí“).
2) Nabídka. Vysvětlení: Roman na nabídku reaguje rovněž nabídkou – stejně jako
zaměstnavatel pouze prezentuje vlastní názor. Používá slova „já si zase myslím,
že…“. Také tedy pouze nějakou informaci předkládá ke zvážení. Nikomu
ji nevnucuje.
3) Nátlak. Vysvětlení: Ačkoli by se mohlo zdát, že šéf postupuje férově a volá
Romana ke konstruktivní kritice (hledání společného řešení namísto „remcání“),
není tomu tak. Zaměstnavatel totiž používá odkaz na trvalost v čase – pronáší
slovo „často“. Proti „často“ se Roman bude jen těžko bránit. S možností obrany
proti „často“ šéf ani nepočítá. Prostě Romana obviňuje z toho, že „často“ jenom
„remcá“. Zároveň vlastně naznačuje, že na rozdíl od Romana on „hledá
konstruktivní řešení“. Je tedy „lepším člověkem“, než Roman, který je vylíčen
jako věčný stěžovatel a remcal.
4) Nabídka. Vysvětlení: Roman se nenechal nátlakem vykolejit a zareagoval
asertivně. Opět šéfovi pouze nabízí vlastní názor. Pronáší slova: „z mého pohledu“
a „zdá se mi“. Navíc se vyjadřuje kriticky k „poradám“, nikoli k jednotlivým
lidem, kteří se porad účastní. Jeho názor by byl samozřejmě nabídkou i tehdy,
kdyby zmínil konkrétní jména. Tím, že jména nezmiňuje, nicméně stále zůstává
věcný a dává tím šéfovi najevo, že nechce bojovat (např. pomlouvat jiné kolegy).
Stále se tak drží pouze tématu „porady“ a neodbíhá k ničemu jinému.
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5) Nabídka. Vysvětlení: Šéf byl Romanovým asertivním postupem „převeden
na správnou kolej“. Chopil se názoru, který mu Roman nabídl ke zvážení,
a reagoval otázkou (nabídkou), zda Roman nechce svůj názor vyjádřit na poradě.
Oba tím tedy docházejí shody a debata dosáhla úspěšného konce.
Situace 3.:
1) Nabídka. Vysvětlení: Pracovník použil nabídku hned dvakrát; poprvé tak učinil,
když použil slova: „podle toho, co vím.“ Je to stejné, jako kdyby řekl „myslím si“,
nebo „podle mých zkušeností“. Prezentuje pouze vlastní názor, jako takový
ho uvádí a nic návštěvníkovi nevnucuje. Podruhé použil nabídku, když
návštěvníka doslova pozval k jednání o nové smlouvě („zkusme to udělat jinak“).
2) Nátlak. Vysvětlení: Návštěvník vytváří tlak už tím, že pracovníkovi skáče do řeči.
Nevyslechnutí druhého je hrubým přestupkem vůči asertivitě (viz níže). Následuje
obvinění – diagnóza – že firma, ve které je pracovník zaměstnán, „plete lidi“.
Všimněme si, že tato diagnóza není prezentována jako něco, co může pracovník
odmítnout. Návštěvník svou kritiku adresuje jako holý fakt, který se nemusí
prokazovat. Právě to odlišuje nátlak od nabídky.
Poznámka: Někdo by mohl namítat, že na konci své výpovědi návštěvník vytváří
otázku – a otázka je přeci automaticky nabídkou. To ale není vždycky pravda.
V tomto případě je otázka uzavřená – pracovník na ní může odpovědět jen „ano“
či „ne“. Navíc je to otázka návodná, předpokládá usvědčení pracovníka z omylu
a tudíž je manipulativní. Pokud otázkou s jasným záměrem a omezeným spektrem
možností někoho „natlačíme“ kamsi, nejedná se přirozeně o nabídku
ale, o manipulaci, o nátlak.
3) Nabídka. Vysvětlení: Pracovník je sice zřejmě přesvědčen o omylu návštěvníka,
přesto bere jeho výpověď vážně a jako vstřícné gesto ho žádá o předložení
zmíněného katalogu. Jakákoli upřímně myšlená žádost je přirozeně nabídkou,
protože jí druhý člověk může a nemusí vyhovět. Pracovník navíc generuje
vysvětlení možného omylu na straně návštěvníka – říká, že se mu do rukou možná
dostala stará verze katalogu. Dává mu tím najevo, že si nemyslí, že návštěvník
jej chtěl úmyslně oklamat. Projevuje mu tím důvěru a činí pro něj vypjatou situaci
snesitelnější.
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4) Nátlak. Vysvětlení: Návštěvník nereaguje na nabídku ke spolupráci ze strany
pracovníka a nepředkládá zmiňovaný katalog. Možná tak nečiní proto, že jej nemá
nebo si dokonce historku o katalogu vymyslel, aby získal co nejvýhodnější
nabídku. Opět přechází do útoku a snaží se firmu pracovníka obvinit z falešné
reklamy. Své obvinění prostě konstatuje – „to je pěkná reklamní finta“. Nedává
možnost s nařčením diskutovat a proto se opět jedná o nátlak.
5) Nabídka. Vysvětlení: Pracovník v podstatě opakuje svou nabídku – ptá se, jestli
má návštěvník katalog u sebe a navrhuje další postup. Dále se brání obvinění
ze strany návštěvníka. Zároveň ale nevytváří konflikt, protože obranu firmy opět
prezentuje jako vlastní názor.
Poznámka: Pracovník by jistě návštěvníka vyprovokoval ke stupňování agrese,
kdyby se s ním začal přít. To by mohl udělat tak, že by jakýmkoli způsobem
zaútočil na tvrzení návštěvníka. Pro ilustraci si ukážeme, jak by takový rozhovor
mohl vypadat:

Návštěvník: „Takže když se chci domoci nějaké nabízené slevy, tak je to najednou stará
informace? To je pěkná reklamní finta.“
Pracovník: „Máte ten katalog u sebe? Můžeme zkontrolovat, kdy byl vydán. Ale to,
že bychom to dělali záměrně, že by to byla nějaká finta, to je absurdní.“
Návštěvník: „Absurdní je, že děláte na lidi… klamavá reklama! Jenom vytahat peníze
a nashledanou, ale na mě tohle neplatí, já jsem z jiného těsta. Nebo si snad myslíte, že jsem
na hlavu padlej?“
Pracovník: „Neříkám, že jste na hlavu. To rozhodně ne. Jenom říkám, že myslet si,
že bychom vás zrovna takhle vodili za nos, že to je nesmysl.“
Návštěvník: „Chcete říct, že to co si myslím, je nesmysl?“
Pracovník: „To určitě ne… já jenom…“
Konverzace mezi pracovníkem a klientem by mohla takovým způsobem pokračovat
prakticky donekonečna. Pracovník by se mohl neustále obhajovat, ale jen by tím klienta
povzbuzoval, aby byl stále útočnější. Co vlastně udělal pracovník přesně za chybu?
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Lidé v krizové situaci bývají mnohem podezřívavější a vztahovačnější, než obvykle.
Je dost možné, že zmiňovaný návštěvník pouze ventiluje nashromážděné starosti a mrzutosti
z posledních několika dní. Třeba se mu nedaří v pracovním ani osobním životě. Nebo možná
dokonce narazil na několik jiných úředníků, kteří s ním nezacházeli zrovna nejlépe. Evidentně
se mu do chodu uvedly emoce. Jak jsme popsali výše, nemá tedy daleko k možnostem „útok“
nebo „útěk“. A nezdá se, že by zrovna utíkal.
Lidé, kteří jsou v útočném modu, nedokážou adekvátně vyhodnocovat vstupy
a informace. Jejich vědomí je zúžené. Příroda velí pouze identifikovat možné zdroje ohrožení.
Velí člověku sledovat okolí a reagovat na sebenepatrnější známky nebezpečí. Pokud je něco
jako nebezpečí vyhodnoceno, okamžitě se spouští útočné chování a agresivita. Člověk potom
jedná jako zvíře zahnané do kouta, které už nemá možnost úniku, a proto vytasí drápy.
Obrázek č. 44

Agrese
Klíčem k jednání s lidmi v takové situaci je nezavdat jim příčinu ke stupňování jejich
vztahovačnosti. Tu můžeme roztáčet tak, že je sami z čehokoli obviníme, nebo že budeme
posuzovat to, co řekli. Člověk v modu útoku jenom čeká na jakoukoli příležitost k agresivní
obraně. Pokud nebudeme vůbec útočit, začne se časem cítit více bezpečně a přestane být
vztahovačný. Jeho vědomí se rozšíří a bude přístupnější rozumnějšímu vyjednávání. Klíčem
je tedy nediagnostikovat, neobviňovat, nesoudit – pouze předkládat argumenty formou
nabídky. Pokud se návštěvník nebude cítit zneschopněn, ale zplnomocněn, přestane vnímat
byť i domnělé ohrožení a zmírní své agresivní projevy.
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Pracovník udělal velkou chybu, když návštěvníkovo obvinění firmy označil
za „absurdní“. V očích návštěvníka se tak stal arogantním soupeřem, který se nad něj
vyvyšuje a prohlašuje jeho tvrzení za hloupá a nesmyslná. Pokud měl návštěvník s takovými
úředníky (nebo lidmi obecně) nějakou zkušenost již dříve, spouští se příslušný psychický
komplex a přírodní snaha nedopustit, aby se traumatická situace z minulosti opakovala. Proto
se spouští agresivní jednání. Do té doby, dokud bude pracovník své tvrzení o „absurditě“ nebo
„nesmyslnosti“ návštěvníkova obvinění obhajovat, bude návštěvník svou agresivitu
stupňovat. Pracovník tomu může zamezit jen tehdy, uvědomí-li si, jakou chybu vytváří
a přestane na tvrzení návštěvníka útočit. Může se po pečlivém vyslechnutí návštěvníka
(neskákat do řeči!) pokusit odvést pozornost diskusí o nabídce nové služby nebo o katalogu,
nebo se může dokonce za své tvrzení omluvit. V každém případě už bude mít vyjednávání
značně ztížené.

Shrnutí
Pojďme si nyní shrnout zásady formulování svých názorů a argumentů formou
nabídky – tak, abychom komunikační partnery zplnomocňovali a nikoli zneschopňovali.
Po vyjmenování jednotlivých zásad se budeme věnovat každé z nich.
1) Reagovat pouze na situace tady a teď. Nepoužívat odkazy na trvalost v čase nebo
na minulé události.
2) Vyjadřovat vlastní názor, vlastní pocity. Mluvit pouze za sebe, nikoli za druhé.
Používat sousloví jako „myslím si“, „podle mého názoru“, apod.
3) Další forma vytvoření nabídky je formulace otázky.

Ad 1.: Situace tady a teď.
Pokud předpokládáme, že pro úspěšné vyřešení problému je potřeba přemýšlet, je zcela
zřejmé, že musíme mít k přemýšlení dostatek prostoru a materiálu, se kterým naše myšlení
operuje. To znamená, že 1) se musíme cítit co možná nejvíce bezpečně a komfortně a 2)
musíme mít dostatek informací, nad kterými se budeme zamýšlet. Všimněte si, kdy je vám
komunikace s druhým nepříjemná. Je to vždycky tehdy, když je narušena jedna z těchto dvou
podmínek.
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Představte si např., že vám obchodní partner předkládá smlouvu k podpisu a chce váš
podpis hned po tom, co si smlouvu na místě přečtete. Odůvodní to např. tak, že musí objednat
zboží a nemůže čekat, až si smlouvu odnesete domů a pečlivě prostudujete. Může třeba říct,
že by mu v případě otálení vznikla velká finanční škoda. Je zřejmé, že na vás tak vytváří
nátlak. 1) Bere vám prostor k dostatečnému a samostatnému přemýšlení tím, že chce od vás
smlouvu podepsat hned a 2) zamezuje vám přístup k informacím, ke kterým byste se dostali,
kdybyste se nad smlouvou doma v klidu zamysleli, podívali se do zákoníku, poradili
se s kamarády a rodinou, atd.
Obrázek č. 45

Konflikty
Jak se tedy ukazuje, jde opět o zneschopňování. Pokud by vás chtěl obchodní partner
zplnomocnit, musel by respektovat vaše požadavky na čas, prostor a informace – a tedy
na svobodné a zodpovědné rozhodnutí. Jedním ze způsobů, jak v komunikaci zplnomocnit
sebe i druhého, je právě setrvání v rovině „tady a teď“. Co to tedy přesně znamená?
Zásada tady a teď postihuje více rovin. Za prvé; komunikace je mnohem jasnější
a přehlednější, když se s druhými lidmi bavíme pouze o tom, co se aktuálně děje. Pokud
obě strany přesně vědí, o jaké situaci se baví, mají k přemýšlení a jednání více informací
a více prostoru. Opět platí, že jeden příklad hovoří za všechny definice:
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Petra: „Pavle, ty už zase děláš nepořádek všude po bytě, ty se v tomhle snad nezměníš,
já se z toho zblázním!“
Pavel: „Promiň, ale kde jsem teď nechal nepořádek?“
Petra: „V koupelně na zemi jsi nechal hozené ty ponožky… zase.“
Pavel: „Aha, tak to se omlouvám, jdu to uklidit.“
Jak vidíme, Petra chce svému partnerovi vynadat, že jí přidělává práci. Chyby,
které se ale dopouští, je – jak jistě pozorný čtenář již zjistil – odkaz na trvalost v čase. Petra
Pavla diagnostikuje a zneschopňuje, říká, že je nezměnitelný nepořádník. Tím, že odkazuje
na minulé události (např. slovem „zase“) se z pozice „teď a tady“ (ponožky pohozené
v koupelně) stěhuje do roviny „tam a tehdy“ (všechny špatné zkušenosti s Pavlem, které
nastřádala v minulosti). Pavel se tak musí popasovat nejenom s aktuální situací, se kterou
jedinou může něco udělat, ale i s balíkem mnoha jiných událostí, které už změnit nemůže
a o kterých už ani nemá dost informací. Je mu tak brán prostor pro reagování i přístup
k informacím. Jeho možnosti se zužují. Ideální příležitost pro to, aby se rozzlobil a začal být
agresivní (útok), nebo otráveně mávl rukou či zamířil uraženě do hospody (útěk). Pavel
se naštěstí ovládl a zareagoval asertivně, v rámci zásady tady a teď.

Cvičení
Zapátrejte v mysli a najděte člověka, se kterým se často o něčem dohadujete.
Někoho, ke komu máte často kritické připomínky. Dále si představte, že dotyčný opět
přímo před vámi v konkrétní situaci udělá chybu, na kterou jste tolik citliví. Nyní s ním
zkuste v duchu (nebo nahlas) vést dialog: snažte se mu v tomto dialogu sdělovat svoji
kritiku týkajícího se pouze toho, co se zrovna děje, tady a teď. Snažte se nepoužívat
odkazy na trvalost v čase („pořád“, „vždycky“, „ty to ale děláš furt“, aj.). Pokuste se být
co nejvíce věcní.
Dejme tomu, že si např. vzpomenete na kolegu v práci, který od vás neustále chce
s něčím pomáhat. Je podle vás nesamostatný a možná i líný. Představte si, že přijdete
ráno do práce a kolega vás hned ve dveřích – jako obvykle – zasypává prosbami
o výpomoc. Zkuste zformulovat, co vám na tom vadí a přitom zůstat v rovině tady a teď.
Cvičení můžete několikrát opakovat s jinými lidmi a s různými situacemi.
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Cílem je naučit se automaticky argumentovat z pozice tady a teď a učinit tak svou
kritiku věcnou, efektivní a založenou na ověřitelných a přístupných informacích.
Taková kritika bude pro druhého i snadno přijatelnější a mnohem spíše povede
ke vzájemné shodě.

Kromě toho, že situace „tady a teď“ umožňuje každému obhájit své stanovisko a cítit
se bezpečně, je to také jediné měřítko objektivity. Filosofové jako např. Eckhart Tolle, nám
říkají, že žádný jiný moment kromě tady a teď neexistuje. Minulost už proběhla
a budoucnost ještě nenastala. Setrvávat v situaci „tady a teď“ tedy znamená setrvávat
v realitě. Ne ve vzdušných zámcích. Psychoterapeuti a koučové na celém světě vědí, že kdo
neustále přemýšlí nad tím, co se stalo, nebo nad tím, co by se mohlo stát, mívá logicky
nejvíce starostí a zbytečných trápení. Eckhart Tolle ve své přednášce o stresu řekl: „Podívejte
se někdy

do tváře lidem, kteří jsou ve stresu. Uvidíte, že spěchají. Mají ustaraný a

ztrápený výraz, napjaté obličejové svaly, oči upnuté kamsi mimo. Jejich výraz jakoby říkal:
nezdržuj

mě s nějakým teď, já potřebuju být tam! Před minutou bylo pozdě!“
Obrázek č. 46

Uklízečka
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Zásada tady a teď má tedy důležitou psychohygienickou funkci. Proč myslíte,
že se buddhističtí mniši snaží v meditaci utišit rušivé myšlenky a jenom „setrvávat
v současném momentu?“
Taková malá rychlo-meditace vám může pomoci i v krizových momentech v komunikaci.
Pokud cítíte, že vás začíná ovládat vztek nebo nějaká jiná emoce, že vám příroda říká bojuj
nebo uteč, můžete se snažit zkoncentrovat své vědomí na své pocity, na své tělo nebo na své
myšlenky. Klidně si můžete na chvíli zavřít oči, abyste se mohli lépe soustředit. Soustředit
se na svou současnost. Váš komunikační partner si to přinejhorším vyloží jenom jako delší
mrknutí. Dobrý je také hluboký nádech a výdech. Druhý člověk může dokonce vycítit,
že se snažíte emoce ovládnout, což je vstřícné gesto směrem k němu. Může poté váš příklad
následovat. Při takovém cvičení se soustřeďte jen sami na sebe, na svou vlastní přítomnost.
Celý proces může zabrat jen pár vteřin. Je téměř garantováno, že se vám poté povede emoce
zkrotit a zareagovat na mnohem vyzrálejší úrovni.
V následujícím příkladu můžeme pozorovat, jak si klient v průběhu terapeutické situace
navodil pocit komfortu a většího bezpečí, když se cítil zúzkostněn nepříjemným tématem,
které s terapeutem probíral. Učinil tak koncentrací na své pocity tady a teď:
Klient: (vypadající vice napjatě než obvykle) „Nevím, na čem bych nyní měl pracovat.
Terapeut: „Čeho jste si právě teď vědom?“
Klient: „Jsem rád, že vás vidím, ale jsem napjatý kvůli večernímu setkání s mojí šéfovou.
Zkoušel jsem si to, připravoval, snažil se dodat si odvahy.“
Terapeut: „Co potřebujete právě teď?“
Klient: „Jsem tak napjatý, že potřebuji dělat něco více fyzického – potřebuji se hýbat, dýchat,
vydávat zvuky.“
Terapeut: (dívá se, ale zůstává ticho)
Klient: „Je to na mě co,“ (pauza, klient vstává, protahuje se, zívá. Pohyby a zvuky začínají být
intenzivnější. Za několik minut si sedá, vypadá laskavěji a živěji). „Nyní jsem připraven“.
Terapeut: „Vypadáte živěji“.
Klient: „Nyní jsem připraven vypátrat, co mě dneska tak znervóznilo“.
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Na tomto příkladě je patrný proces „komunikace se sebou samotným“ – první fází je
zaměřit se na to, jak mi je. Jak se zrovna teď cítím. V druhé fázi přichází na řadu následující
zamyšlení: pokud se cítím zrovna takhle, co tedy potřebuji, aby mi bylo lépe? V asertivní
komunikaci potom sebeprosazení probíhá stejným způsobem. Příklad:
Petra: „Podívej se, Pavle, když mi říkáš, že nejsem ani nejhezčí, ani nejchytřejší, ale ty mě
přesto máš rád, tak se teda cítím dost divně (fáze 1). Zní to jako lichotka, ale nepřijde
mi to tak. Když mi chceš říct, že mě máš rád, říkej mi to prosím nějak jinak (fáze 2).“
Petra se zkrátka zaměřuje na své aktuální „tady a teď“. Zjišťuje, jak se cítí a pak
se za své pocity postaví a formuluje žádost – výsledkem je asertivní sebeprosazení.

Cvičení
Zkuste se pohodlně posadit a pokusit se naslouchat svým pocitům a myšlenkám.
Ubírají se nějakým konkrétním směrem? Točí se kolem specifického tématu? Zkuste
svoji pozornost věnovat i tělesným vjemům – např. kde vás co svědí nebo šimrá. Zkuste
zjistit, jestli je vašemu tělu „dobře“, nebo je s něčím „nespokojené“. Pokud nejste
v pohodlné pozici, zaujměte nějakou jinou, pohodlnější. Zkuste být se svým tělem
v kontaktu a v dialogu, reagujte na něj. Stejně tak zkuste naložit se svými myšlenkami.
Zkuste se jich zeptat, proč se ubírají zrovna tím kterým směrem. Pozorujte změny
v jejich směřování. Zkoumejte vnitřní obrazy, které vám vytanou na mysli. Můžete
zkusit zapřemýšlet nad tím, proč se objevují zrovna takové obrazy a ne nějaké jiné.
Věnujte pozornost střídavě i svým smyslům – co vám říkají? Jaké zvuky k vám
doléhají?
Cílem cvičení je kromě relaxace i zvýšení sebepoznání. Důležité je brát sám sebe
vážně – a brát vážně veškeré informace, které se nám z nás samotných nabízejí. Aby byl
člověk asertivní, musí brát sám sebe více vážně. Musí brát vážně svoje potřeby
a očekávání, ochranu svého bezpečí, atd. Jedině pak se dokáže prosadit. Musí se zkrátka
vnímat jako jedinečná bytost, která si zaslouží své místo pod sluncem.
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Jedině v soustředění se na své vlastní pocity a myšlenky tedy dokážeme přesně
formulovat, co od druhého potřebujeme. Jen takové vyjádření může být upřímné, autentické
a férové. Umět vyjádřit vlastní potřeby a přání je jednou z nejdůležitějších zásad
asertivní komunikace. Jak jsme si již řekli, asertivita je umění zdravého sebeprosazení bez
zbytečného podřizování (únik) nebo agresivity (útok). Obě strategie lidé velice často volí při
vyjednávání s druhými. Kdo z nás už někdy ze strachu nebo falešné skromnosti „nepodlézal“,
nebo na někoho „nedělal ramena“? Staré přísloví ve shodě s pravidly asertivity praví: „nad
nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj!“ Zlatá střední cesta, při které známe svou
cenu a nemusíme o ní pochybovat, je tedy žádoucí. Cesta k ní vede právě přes uvědomění
si toho, co vlastně chci, čeho chci komunikací dosáhnout. Toto umění spočívá ve stanovení
pozitivních cílů, o které hodlám usilovat a o vyjádření vlastního názoru. To jsou také dvě
následující zásady, o kterých se budeme v souvislosti s nabídkami v komunikaci bavit.
Důležité je uvědomit si, že přístup k vlastním přáním, potřebám a názorům spočívá
v schopnosti setrvat v přítomnosti – tady a teď – a zpytovat vlastní nitro. Znamená to přijmout
sama sebe takového, jaký jsem – i se svými chybami. A nestydět se za to.

Cvičení
Povšimněme si, že ve výše uvedeném příkladě z terapeutického sezení se klient
zkoncentroval na své pocity tady a teď. To mu poradil terapeut. Zeptal se ho, co „zrovna
teď potřebuje“. Do té doby klient ale věděl pouze to, že je nervózní. Cítil pouze úzkost,
tlak přírody. Z jeho situace mu pomohlo sebezpytování, zjištění, že jeho myšlenky
ubíhají směrem k večernímu pohovoru se šéfovou. Také se nestyděl vyjádřit,
co potřebuje – dělat něco „více fyzického“, než jen mluvit. Následovalo jednání – klient
se zvedl, začal se procházet po místnosti, hýbat rukama, atd., stručně řečeno, přijal své
potřeby a sám sebe v přítomném momentu. Jak by mohl vypadat opak? Klient
by se např. mohl stydět říci nahlas, co potřebuje. Třeba by si řekl, že by to znělo směšně.
Mohl by chtít na terapeuta udělat dojem a dělat „záhadného“, nebo si zachovat vážnost
ze strachu z trapnosti. Nebo by se mohl bát, že do toho začne terapeut „šťourat“.
V každém případě by tak projevil nízké sebevědomí a dál by se vydal touto sebepopírající cestou.
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1) Zkuste si vzpomenout alespoň na tři situace, ve kterých jste v minulosti mohli
v jednání s druhými lidmi otevřeně vyjádřit, co byste chtěli a co by se vám líbilo,
ale neučinili jste tak. Zkuste popsat, jak jste se přitom cítili. Jak byste teď
jednali, kdybyste mohli minulost změnit? Zkuste se zamyslet, jak by mohly
formulace vašich přání vypadat, aby byly ve shodě s pravidly asertivity.
2) Zkuste se při rozhovoru s někým blízkým při naslouchání zkoncentrovat na to,
co vás k tomu, co druhý říká, napadá („teď a tady“). Jaká myšlenka k vám
přichází? Máte potřebu ho povzbudit? Nebo mu v něčem poradit? Nebo s ním
nesouhlasíte? Zkuste potom ve vhodný moment tuto myšlenku nebo pocit
druhému sdělit tak, aby to pro něj bylo přínosem. Zkuste svůj dojem podat
formou nabídky, tak, aby z něj mohl druhý svobodně vytěžit to, co bude
potřebovat.
3) Zkuste si s někým blízkým zahrát „hru na tady a teď.“ Cílem je po nějakou dobu
vzájemně konverzovat jen o tom, co se v nás aktuálně odehrává. Můžeme
si vzájemně sdělovat, co vnímáme našimi smysly (co vidíme, cítíme, slyšíme), jaké
myšlenky nás napadají, co bychom chtěli udělat nebo jaký pocit zrovna máme.
Tip: Cvičení je kromě nácviku „tady a teď“ a sebepoznání užitečné i proto,
abychom si uvědomili, jak trapné je pro nás sdělovat druhým svoje aktuální
pocity. Kultura v nás vytvořila dojem, že musíme své pocity skrývat, nebo
je maskovat. Bezpečnější je totiž „zůstat v řadě a nevyčnívat“. Cesta k pravému
sebevědomí ale vede přes sebe-přijetí. Pokud ve cvičení opakovaně překonáme
pocit trapnosti, můžeme se naučit lépe vycházet sami se sebou.
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Ad 2.: Sdělování vlastního názoru
Mnoho o této zásadě bylo již řečeno v pojednání o „tady a teď“. Zjistili jsme, že přístup
k vlastním pocitům a přáním máme jen tehdy, když bereme sami sebe vážně a když
se dokážeme „sami do sebe vcítit“. Ačkoli se to může zdát jako hloupost, mnoho z nás
se do sebe skutečně vcítit nedokáže. Z médií neustále slýcháme, jak bychom se měli naučit
naslouchat druhým a vžít se do „jejich kůže“. Vcítit se do sebe samotného se zdá jako
samozřejmost – tak tomu ale není.
Drsní a krapet cyničtí filosofové, jako např. Friedriech Nietzsche, by řekli, že jsme kultura
založená na „patolízalství“ – pořád se jen snažíme vykoukat na očích druhých lidí, co by asi
tak chtěli, co by od nás očekávali, a pak se tak snažíme zachovat. V naší kultuře je jednání
v souladu se svými zájmy často nahlíženo jako „sobectví“. Pro leckoho je např. debata
o peněžní odměně za provedenou práci se zaměstnavatelem vysoce nepříjemná. Očekáváme,
že naše kvality uvidí druzí a že je náležitě odmění – zdá se nám, že je neslušné na ně
upozorňovat. Neodkážeme se tedy ocenit ani si asertivně říci o to, co bychom chtěli a jak
bychom to chtěli.
Obrázek č. 47

Agresivní sebeprezentace
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Stejně tak máme pocit, že kdybychom si říkali „co se nám zlíbí“, tak nás ostatní
zavrhnout. Kolik už mnoho z nás slyšelo hospodských debat o tom, jak se „lidem nedá věřit“
a jak si musí člověk „hlídat to svý“? Spousta kulturních zvyklostí a ustálených rčení nás vede
k poslušnosti, k tomu, abychom nevyčnívali z řady. De facto můžeme říci, že nás vedou
ke zbabělosti a k sebe-potlačování. I to je jeden z velkých omylů. Mají-li nás totiž ostatní brát
vážně, pak musí cítit, že i my bereme sami sebe vážně. Vezměte si, kolik ne příliš krásných
lidí má atraktivní partnery. Je to tak proto, že oni sami si oškliví nepřipadají. Přijímají sami
sebe a proto potom jednají sebevědomě. I ostatní je potom neberou jako ošklivé, ale jako
zajímavé jedince. Zkrátka a dobře, svoji realitu si vytváříme našimi přesvědčeními. Pokud
je někdo přesvědčen, že na lidi musí „něco hrát“, bude žít ve vesmíru, ve kterém se předstírání
skutečně stane jeho denním chlebem. Pokud někdo věřím, že druzí ho pochopí a přijmou –
a věří, že je schopen se vyjádřit natolik srozumitelně, aby byl pochopen a přijat – pak se jistě
dočká pozitivních výsledků v komunikaci s druhými.
Poučení tedy zní – nebojte se mít vlastní názor a nebojte se něco chtít. Druzí lidé vám
nemohou vyhovět, pokud nebudou vědět, že něco chcete. Stejně tak je nemůžete o něčem
přesvědčit, pokud svůj názor otevřeně a jasně nevyjádříte. Pokud řeknete svou žádost nebo
názor správnou formou, budete slavit úspěch – upřímnost vás navíc s lidmi sblíží. Lidé
se budou cítit polichoceni, že vám za upřímnost stojí. Zároveň se budou cítit zavázáni k tomu
samému.
Důležité je ovšem následující pravidlo: svůj názor musíte vždycky jako takový
prezentovat. Proč je toto pravidlo tak důležité?
Tím, že svůj názor (a z něj vyplývající požadavek) uvedete jako čistě vlastní pohled
na věc, dáváte najevo: 1) že si nekladete nárok na absolutní pravdu, čímž dáváte svobodu
druhému vyjádřit svůj vlastní, třeba i odlišný názor, 2) že jste otevření vyjednávání s druhým
člověkem, resp. neuzavíráte vzájemnou komunikaci způsobem takhle to prostě je a tečka.
Komunikační partner se cítí přizván k debatě, nikoli z debaty vystrčen.
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A nyní trochu užitečné teorie…
V sociálních vědách se především v druhé polovině dvacátého století začal prosazovat
filozofický směr zvaný radikální konstruktivismus. Hlavní pointou jeho stoupenců
je tvrzení, že vědění není „přesouváno“ z jedné lidské mysli do druhé. Vědění totiž není něco
objektivně existujícího, není stejné jako třeba zboží, které může putovat od jednoho člověka
k druhému. Stále více psychologů a sociálních vědců začalo uvažovat o vědění jako o něčem,
co si každý vytváříme ve své hlavě sám, co si konstruujeme – na základě svých
předchozích zkušeností a zážitků.
Samozřejmě, že existují určité věci, na kterých se všichni shodneme – a které
si nevytváříme každý sám. Když se např. v knize napíše „Zuzana byla menší štíhlá bruneta“,
každý víme, co tato slova znamenají. Konstruktivisté nicméně namítají, že i tyto „shodné
body“ jsou konstruované. Někdo je samostatně vytvořil a pak přesvědčil ostatní, aby
je „vytvářeli obdobně“. Na tom, co je potom „menší štíhlá bruneta“, se např. může shodnout
jedna celá společnost – třeba euroamerická kultura. Ale těžko byste asi přesvědčovali třeba
africké křováky, co to je „menší štíhlá bruneta“. Zřejmě si obraz takové ženy budou vytvářet
na základě jiných pravidel, na kterých se společně shodli.
Nicméně i u obrazu „menší štíhlé brunety“ se budeme všichni značně rozcházet. Slavný
spisovatel Stephen King říká, že nerad zasypává čtenáře příliš detailním popisem svých
románových postav – stačí, aby napsal, že „Zuzana je menší štíhlá bruneta se zasněným
výrazem“ a čtenář si tam dosadí svojí vlastní představu. Stephen King zastává názor, že každý
z nás má rozsáhlé zkušenosti a představy, ze kterých si vybere právě takovou „brunetu“, která
mu při četbě knihy bude vyhovovat nejvíce. Proč by čtenáři příliš rozsáhlým popisem bral
„tu jeho pravou brunetu“? Dokonce by tím mohl čtenáře odradit nebo znechutit. Stejně tak
může nějaký muž v hospodě přesvědčovat své kamarády o tom, jak má vypadat „správná
ženská“. Pokud nebude respektovat odlišné názory svých kamarádů, patrně mezi nimi nebude
zrovna nejpopulárnější. V tomto ohledu si můžeme vzít z konstruktivismu ponaučení –
je důležité respektovat fakt, že druzí lidé si konstruují své vlastní pohledy a názory
na základě vlastních zkušeností bez ohledu na to, jak moc se jim snažíme něco vysvětlit
nebo je přesvědčit.
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Konstruktivismus v podstatě způsobil revoluci v mnoha oblastech lidského vědění.
Učitelé ovlivnění konstruktivismem si najednou začali např. uvědomovat, že se při výkladu
látky musí zajímat o to, jak si nové učivo žáci propojí s tím, co už vědí a jak mu budou
rozumět. Učitelé tedy přestali dávat takový důraz na memorování a opakování definic a jejich
„papouškování“ u tabule. Člověk se totiž může naučit nazpaměť nějakou poučku,
ale jak jí rozumí a s čím si ji spojuje, je věc druhá.
Konstruktivismus dokonce ovlivnil i některá moderní pojetí hypnózy. Místo toho,
aby hypnotizér klientům sugeroval představu nějaké konkrétní krajiny, nechá je na základě
obecných formulací snít o „vlastní krajině“. Proč by sugeroval člověku různé konkrétní
detaily, ptáky, květiny a motýly – když si je může klient vytvořit sám? Třeba ve své krajině
klient ani žádné ptáky a motýly nechce. Třeba by klient raději přijímal léčebné sugesce
ohledně např. bolestí zad nebo kousání nehtů v takové vnitřní krajině, která je mu příjemná
a blízká. Je to zkrátka stejné, jako u románů Stephena Kinga. Ten sám řekl, že při popisu
krajiny musí člověku podat „metaforické lano“, aby mu trochu pomohl – nikoli ho omráčit
obrovským kovovým kabelem.
V čem nám tato teorie může být užitečná v praxi? Co si máme z dědictví konstruktivismu
opravdu vzít k srdci, aby se nám s druhými lépe komunikovalo?
Je třeba si uvědomit, že každý máme v hlavě své vlastní konstrukty, které odpovídají
našim individuálním zkušenostem a možnostem. Každý konstrukt je pokus o porozumění
světu kolem nás. Ačkoli nikdo z nás není podle konstruktivismu zcela objektivní – nikdo
nevnímá věci zcela pravdivě a nezaujatě – každý z nás si může všimnout něčeho zajímavého
a přínosného.
Konstruktivisté nás nabádají, abychom ostatní více poslouchali. Možná se ostatní lidé
v něčem pletou, možná i skoro ve všem – ale něco na těch jejich konstruktech může být!
I na našich něco je. V tomto ohledu se může komunikace jevit jako tolerantní a napínavá cesta
vzájemného poznání a obohacování.
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Proto je tedy důležité uvádět svá tvrzení v komunikaci slovy jako „myslím si, že“,
„z mého pohledu se to jeví jako“, atd. Hovoříme totiž z pozice vlastního konstruktu – svého
originálního, leč limitovaného pohledu na realitu. Nemluvíme nikdy o objektivním světě
okolo nás – pouze o tom, čeho jsme si na něm my sami všimli. Vyjadřujeme tím druhému,
že ačkoli si něco myslíme, chápeme, že je to pouze náš úhel pohledu. A že máme prostor
pro něj, aby předložil svůj úhel.
Převzetí odpovědnosti za vlastní pocity a názory – řečeno s konstruktivismem za vlastní
konstrukty – znamená tolerovat odlišnost druhého člověka. A nejenom ji tolerovat ve smyslu
„chápu, že jsme jiní“, ale také se o tuto odlišnost u druhého přímo zajímat. Formulace
„z mého pohledu…“ nebo „podle mě…“ automaticky implikuje sdělení: „a jak to vidíš ty?“
Druhý člověk se pak cítí v komunikaci jako partner. Nikoli jako zločinec u výslechu nebo
žáček, kterého u tabule hanlivě plísní učitel. V tomto ohledu jde opět o zplnomocňování.

Obrázek č. 48

Lidská jinakost
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Pozor!
Fakt, že si vědění o světě kolem nás konstruujeme, ještě neznamená, že je toto vědění
nepravdivé nebo vyfantazírované! Naše postřehy v sobě vždycky nesou kus pravdy, který
originálně pojímají a zpracovávají. Způsob, jakým s naším „kusem pravdy“ nakládáme,
je ryze náš vlastní a svébytný přínos ostatním. Není na tom nic špatného. Konstruktivismus
by nás neměl vést ke skepsi, že „okolní svět vlastně nemůžeme poznat, protože si vědění
o něm budeme vždycky jen vytvářet ve své hlavě“. Měl by nás vést k pochopení, že naše
konstrukty a názory jsou to nejlepší, co v daném okamžiku máme a proto bychom o ně měli
náležitě pečovat, nebát se je vyjádřit a – v případě nalezení lepšího konstruktu – nebát
se je měnit. Konstruktivismus nás zkrátka vede k tomu, abychom za své vědění plně převzali
vlastní odpovědnost. Je to totiž především naše osobní vědění – námi vytvořené. Ne vědění
obecné.

Cvičení
1) Vyberte si nějaké slovo nebo tvrzení, např. „růžový slon“, a zkoumejte vlastní
představu a porozumění, které vám v souvislosti s pojmem vytane na mysli (např.
jestli je váš růžový slon velký, jako normální slon, nebo jestli je to plyšák, jak má
velké uši, jestli má nějaký lidský výraz nebo je to prostě zvíře, jako v přírodních
dokumentárních filmech, jaký má odstín růžové, v jakém prostředí se váš slon
nachází, atd.). Potom se zeptejte svých blízkých, jaký je „jejich růžový slon“.
Doptávejte se na detaily jejich představy. Všímejte si rozdílů mezi oběma
představami.
Tip: čím obecnější pojmy nebo tvrzení zvolíte (např. jak se chová „správný 13letý
kluk“), tím odlišnější pravděpodobně budou představy různých lidí. Zkoušejte
cvičení s různými pojmy a všímejte si odlišností v popisu jednotlivých osob.
U některých se můžete doptávat, proč je jejich představa zrovna taková. Někdo
může např. říci, že si „správného 13letého kluka“ představuje u babičky
na zahradě, jak trhá třešně. Po dalším zkoumání se můžete dozvědět, že dotyčný
v dětství často trávil letní prázdniny u babičky. Můžete si tak uvědomit, jak moc
se liší lidské představy (to samé se týká i postojů, přesvědčení, názorů, potřeb
a očekávání!) a jak jsou tyto představy ovlivněné rozdílnými zkušenostmi
každého z nás.
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2) Zkuste si vzpomenout na nějaké vypjaté komunikační situace z minulosti, např.
na hádky. Zkuste si vzpomenout, jaký pohled na věc jste se snažili v argumentaci
prosadit. Nyní si sami vyzkoušejte samomluvou, jak byste mohli druhému tento
pohled vylíčit jako „svůj pohled“, aniž byste argumentovali stylem „takhle se věci
mají“. Můžete popisovat, proč si myslíte to, co si myslíte (jaké osobní zkušenosti
vás k tomu vedou), můžete používat hodně frází jako např. „myslím si“, „chtěl
bych“, „zdá se mi“, „zažil jsem“, atd. Všímejte si, jak by na vás samotné působila
taková argumentace.

Ad 3.: Formulace otázky
Dalo by se říci, že schopnost klást otázky vyvedla člověka ze říše zvířat. Jedna populární
filosofická teorie vzniku lidského vědomí říká, že člověk začal specifickým způsobem
přemýšlet, když zaklonil hlavu a podíval se na hvězdy. Zřejmě pociťoval údiv nad krásou
a nezměrností noční oblohy. Začal se ptát ostatních i sám sebe, jaký to má všechno smysl,
co vlastně hvězdy jsou a co symbolizují, v jakém jsou vzájemně vztahu, aj. Začal
si v hvězdách hledat nějaký systém, shlukoval je v mysli dohromady a pátral po tom,
co mu to připomíná. Tak přišel na jednotlivá souhvězdí.
Karl Jaspers, německý filosof a psychiatr, říkal, že údiv je počátkem filosofie. A filosofie
je láska k poznání. Podle Jasperse se každý člověk, který miluje poznání, umí podivovat. Údiv
vlastně znamená, že ještě nevíme, nemáme odpověď – zároveň se ale chceme odpovědi
dozvědět. Údiv znamená „zatím ještě nevím, ale moc mě to zajímá a chci to prozkoumat“.
Základem filosofie a vědy je tedy podle Jasperse otázka badatele vyplývající z jeho údivu.
Co to má ale co dělat s používáním otázek v komunikaci? Stručně řečeno, otázky dávají
druhému najevo, že ještě nemáme všechny odpovědi v kapse a že máme mysl otevřenou
a ochotnou se něco dozvědět. Pokud toto dokážeme druhému naznačit, těžko může vzniknout
konflikt nebo spor, protože vytváříme prostor pro vyjádření druhého člověka. Jinými slovy,
otázkami svého komunikačního partnera zplnomocňujeme.
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Pojďme si nyní trochu konkrétněji shrnout, jaký účel v komunikaci správně položená
otázka plní a jaké má důsledky: 1) otázka vyjadřuje pokoru, neboť naznačuje, že ještě nevíme
všechno, co je potřeba – proto otázkou signalizujeme trpělivý a skromný postoj, 2) otázka
vyjadřuje ochotu naslouchat, 3) otázka značí záměr směřovat ke konstruktivnímu řešení,
4) otázka ukazuje, že se nebráníme novým perspektivám a případným změnám ve svých
názorech, 5) otázka druhému ukazuje, že ho přijímáme takového, jaký je, neboť
mu poskytujeme prostor pro to, aby vysvětlit své stanovisko, 6) otázka vyjadřuje
komunikačnímu partnerovi důvěru, že s námi nebude manipulovat, že si nebude pouze
„přihazovat polínka do krbu“.

Jako obvykle uvedeme příklad, kdy správně položené otázky zklidnily vypjatou
komunikační situaci:
Hasič: Paní, musíte vyjít ven, evakuujeme všechny v domě, je tu riziko šíření
nebezpečných chemikálií z blízké továrny.
Žena: Já odsud neodejdu! Pak to začne, já to znám! Nejdu nikam…
Hasič: A copak máte na mysli? Co potom začne?
Žena: To… rabování. Já jsem to slyšela v rádiu.
Hasič: A co přesně jste slyšela v rádiu?
Žena: Že kvůli těm povodním se rabujou ty baráky. A já tu mám hodně cenností. Nejdu
nikam.
Hasič: Aha… A co bychom mohli udělat pro to, abychom ochránili vaše cennosti?
Žena: Já nevím… já to tu nechci nechat.
Hasič: Oblast je uzavřená, nemusíte se rabování bát. Ale přesto – víte co? Co kdybych teď
šel zaklepat na sousedy a pak ještě do posledního patra… a vy si mezitím vezmete
to nejcennější? Já se pak pro vás vrátím…
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Na tomto příkladu můžeme vidět, jak hasič neklidnou paní zplnomocnil – nejednal s ní
jako s člověkem, který „naletí všemu, co se řekne v rádiu“. Naopak, začal se jí na její názor
dotazovat a pak společně s ní přemýšlet nad tím, jak ho vyřešit. Zajisté mohl také postupovat
jinak. Třeba zaútočit na její názor o rabování a začít jí ho rozmlouvat, proti-argumentovat.
Otázka zní, jestli by s takovým přístupem uspěl. Vzhledem k tomu, že paní byla evidentně
v krizi (zúžené vědomí), bylo potřeba jí poskytnout prostor a čas. V takový moment by měl
hasič působit dojmem, že má času k tomu, aby si jí poslechl, kolik chce – i když by to třeba
nebyla pravda. Důležitý je dojem, který musí navodit. Jak vidíte, celá situace mnoho času
nezabere (záleží také na tom, v jak velké krizi se člověk nachází).
Jak možná víte, otázek existuje spousta druhů. Máme např. otázky uzavřené, otevřené,
návodné, sugestivní, na řešení zaměřené, manipulativní, atd. Z hlediska asertivity jsou
důležité především otázky otevřené a zaměřené na řešení.
V popisu filosofického směru konstruktivismu (viz výše) jsme se zabývali vysvětlováním,
jak si každý z nás samostatně vytváří vlastní představy, postoje a očekávání na základě ryze
osobních zkušeností. I zpráva z rádia o rabování prázdných domů v době povodní byla
zkušeností, na základě které se paní ve výše uvedeném příkladu rozhodla neopustit svůj byt.
Chce-li se hasič dozvědět více, o její představě (v tomto případě důvodu, proč nechce z bytu
odejít), měl by klást především otevřené otázky. Informace, které mu žena poskytne, může
potom např. využít v další komunikaci, kdy se bude snažit ženu přesvědčit, aby souhlasila
s evakuací. Pokud zjistíme co nejvíce podrobností o postojích druhých lidí, můžeme je snáze
přesvědčit nebo společně s nimi hledat kompromis.
Otevřenou otázkou je každý dotaz, který vyžaduje popis či vysvětlení. Na otevřené
otázky se musí odpovídat celou větou. Uzavřená otázka je naopak taková, kde lze odpovědět
jen „ano“ či „ne“. Kdyby se hasič např. ženy zeptal, jestli je ochotná spolupracovat, dal by jí
tak na vybranou pouze ze dvou možností – čímž by jí moc prostoru k sebevyjádření rozhodně
neposkytl. Taková otázka navíc obsahuje implicitní hrozbu, neboť značí, že hasič něco udělá
(?!), pokud se žena rozhodne nespolupracovat.
Nesporná výhoda otevřených otázek tedy spočívá v tom, že vytěžují co nejvíce informací
a poskytují co nejvíce možností, jak na ně odpovědět.
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Další důležité otázky jsou ty, které jsou zaměřené na řešení. Příklad takové otázky
je hasičův dotaz, co může on a jeho team udělat pro to, aby ochránili cennosti evakuované
ženy. Všimněme si, že otázka zaměřená na řešení je postavena na předchozích otevřených
otázkách. Důvod je zřejmý: hasič se nejprve snažil zjistit více o představě problému u ženy –
získané informace potom zakomponoval do otázky na řešení. Jelikož už věděl, v čem vidí
žena problém, dokázal se jí následně zeptat, jak by si představovala řešení.
Důležité je vědět, že druhý člověk ne vždycky vyrukuje s nápadem, jak problém vyřešit.
To ale nevadí! Otázka na řešení slouží paradoxně více účelům, než jen hledat řešení!
1) zplnomocňuje člověka jako možného vynálezce řešení svých problémů, přisuzuje mu
potřebné kompetence a schopnosti, 2) nutí člověka zapojit více myšlení, 3) odvádí pozornost
od fixace na problém a zmírňuje tak tenzi.
Funkci odvedení pozornosti a změny v myšlení můžeme na předchozím příkladě dobře
pozorovat. Když se hasič zeptal ženy, co může on a jeho team udělat pro ochranu jejích
cenností, změnilo se ženino „nejdu nikam“ na „já nevím“. Odpověď „já nevím“ značí, že žena
začala přemýšlet. A to o něčem jiném, než jen o tom, že nechce být evakuována. To proto,
že její pozornost byla odvedena jiným směrem – z problému a tvrdohlavého postoje
na hledání řešení. Je zřejmé, že žena sama už přemýšlí o tom, jak situaci vyřešit a jak dojít
ke kompromisu. Poté, co se jí hasič zeptal na řešení, předkládá vlastní alternativu,
kompromis. Je dobré, že s návrhem přichází až potom, co se optal ženy na její návrh. Vytváří
tak dojem, že se jí nesnaží o něčem přesvědčit, ale vede s ní debatu o možných řešeních.
Generuje tak pro ženu mnohem bezpečnější prostředí.
Mějme na paměti, že otázky na řešení musí být také otevřené. Cílem je totiž vytvořit
v mysli člověka novou neprozkoumanou oblast, nové téma. Chceme, aby se jeho myšlení
přesunulo do nového kontextu – do takového, kde existuje možnost kompromisu a kde není
nutno tvrdošíjně obhajovat vlastní stanovisko.
Teprve po otevřených otázkách na řešení mohou následovat vlastní návrhy. Tyto
je samozřejmě možné také zformulovat otázkou – tak, jak to udělal hasič („Víte co?
Co kdybych…“). Formulace návrhu otázkou vytváří dojem, že druhý člověk si může vybrat,
zda na návrh kývne a přijme ho, nebo ne. Opět jde tedy o zplnomocňování.
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Pozor!
Smyslem otázek na řešení přirozeně není pouze „kontrola mysli“ druhého člověka. Stejně
jako v „celé říši asertivity“ i zde platí, že pokud něco nemyslíme upřímně, neměli bychom
to říkat. Asertivita totiž není předstírání a vypočítavost, je to opak manipulace. Jakékoli
řešení, na které si druhý člověk přijde – a které je v souladu s našimi požadavky – je pro jeho
dobrý pocit lepší, než kdybychom s něčím obdobným přišli mi. Každý člověk má rád pocit,
že je zplnomocněn, že přišel s nějakým dobrým vlastním nápadem. I kdyby tedy návrh, který
druhý člověk vymyslí, nebyl z našeho pohledu úplně ideální, můžeme ho ocenit a vycházet
z něj při dalším jednání. Každý návrh řešení, který vyjde od druhého, je důkazem, že hodlá
spolupracovat. Proto by měl být oceněn a použit jako odrazový můstek pro další vyjednávání.
Příklad:
Hasič: „Co bychom mohli udělat pro to, abychom ochránili vaše cennosti?“
Žena: „Já nevím… nechci to tu nechat…“
Hasič: „Něco snad vymyslíme…“
Žena: „No a… mohla bych dostat půl hodiny, abych to všechno dala dohromady a vzala
s sebou?“
Hasič: „To je dobrý nápad. Určitě si s sebou vezměte to nejcennější. Nejsem si ale jistý,
jestli zbývá tolik času. Co kdybych mezitím obešel ostatní v domě a pak se pro vás vrátil?
Řekněme za deset minut?“

Cvičení:
Zkuste se s blízkými lidmi bavit o problémech, kterými se zabývají. Snažte
se 1) pozorně naslouchat, 2) pokládat otevřené otázky mapující kontext jejich problému
a 3) pokládat následně otázky zaměřené na řešení. Zkuste pozorovat, jak celý postup
ovlivňuje přemýšlení člověka. Všímejte si různých zdánlivě nepatrných rozdílů
a odlišností. Možná se člověk po otázce na řešení prorocky zahledí do dálky. Možná
zpomalí tempo řeči. Nebo začne používat nová slova. Všímejte si, jak se kontext
problému pozvolna proměňuje v kontext hledání řešení. Jaké výsledky takový rozhovor
přinese? Objevil člověk něco nového? Změnily se jeho pocity?
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Speciální otázka – dvojná vazba

Přicházíme-li s návrhy vlastních řešení, můžeme použít tzv. dvojnou vazbu. Dvojná
vazba je speciální komunikační technika, která vytváří sdělení na dvou rovinách. Příklad:
Hasič: „Paní, chtěla byste se teď proběhnout po bytě a dát dohromady nejcennější věci, nebo
si jen vezmete už připravená zavazadla… nebo to uděláme ještě jinak?“
Všimněme si, že následující věta 1) vytváří pocit, že žena má na vybranou a může se sama
rozhodnout, 2) zároveň ale nepřímo sděluje, že musí s hasičem spolupracovat. Druhý
význam je méně zřetelný, než ten první. Většina lidí přijme skrytý význam a bude řešit jen
význam explicitní. To znamená, že žena se v mysli bude rozhodovat mezi prvními dvěma
variantami (a přirozeně si asi zvolí variantu první), nebo využije třetí, otevřené varianty
a přijde s vlastním návrhem. To, že bude s hasičem spolupracovat, přijala ale nevědomě jako
samozřejmost.
Dvojné vazby si můžeme dobře vyzkoušet na malých dětech. Dejme tomu, že váš 5letý
syn ještě nechce jít spát, i když je už pozdě. Žadoní a prosí, aby ještě nemusel chodit spát,
zdržuje večerní hygienu, apod. Dvojná vazba by mohla znít např. takto:
„No a chceš nejdřív jít do koupelny a vyčistit si zuby, nebo si oblečeš teď pyžamo a zuby
si vyčistíš až pak?“
Dvojné vazby jsou často pro vědomí člověka trochu náročné. Málokdo se je bude snažit
„logicky rozlousknout“, protože na to jednoduše bude moc líný. Proto mnohem spíše kývne
na některou z alternativ, podřídí se. Jak možná již bystrému čtenáři došlo, užívání dvojných
vazeb nemá daleko od manipulace s druhými. Dvojné vazby jsou skutečně využívány
odborníky např. v hypnóze (i když hypnóza zdaleka nemusí být vždy manipulací!). Pravdou
zůstává, že i u dvojné vazby má člověk právo skrytý obsah odmítnout. A často se tak stává –
obzvláště tehdy, když se s námi nebude cítit bezpečně a bude k nám spíše opatrný
a podezřívavý.
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O manipulaci budeme ještě hovořit později. Nyní stačí vědět, že dvojné vazby je potřeba
užívat opatrně a pouze tehdy, když víme, co děláme. Každá dvojná vazba totiž navodí
mírné zmatení – a pokud jednáme se zmateným člověkem, kterého chceme zklidnit, dvojná
vazba možná nebude nejlepším nástrojem k použití. Účinnou se naopak stává třeba tam, kde
jednáme s nejistým a váhavým člověkem a chceme mu pomoci překlenout aktuální
nepříjemnou situaci – chceme mu poskytnout vedení a vnější jistotu. Je zcela zřejmé,
že v případě dvojné vazby nejde o opravdové zplnomocnění, ale jen zdánlivé. Proto
užívejte dvojné vazby pouze výjimečně a s ohledem na konkrétní situaci.
Každá manipulace je založená na zužování spektra možností – tedy zneschopnění. Nikoli
na zplnomocňování. Při manipulaci totiž chceme, aby člověk vybíral pouze z alternativ, které
se nám hodí. Manipulace je opakem asertivity, které jde o svobodné sebevyjádření na obou
stranách. Způsob, jakým můžeme u dvojné vazby zmírnit její manipulativní nádech,
je poskytnutí otevřené otázky na konci (tak, jak jsme to viděli u prvního příkladu dvojné
vazby, použité hasičem). Tím vlastně z dvojné vazby učiníme ještě více nabídku, v rámci
které se člověk může zachovat, jak sám uzná za vhodné.

Jak se bránit manipulujícím otázkám
Jak už jsme několikrát viděli, otázky se také mohou tvářit jako nabídka a přitom může jít
o nátlak. Kolikrát je takový nátlak ještě nepříjemnější, než otevřeně vyjádřený tlak nebo
nepřátelství. Proč?
Protože otázka do jisté míry zakrývá svůj skutečný záměr, je to takový vlk v rouše
beránčím. Příklad toho je právě dvojná vazba. Můžeme se např. někoho zeptat, jestli
by „neměl nic proti tomu, aby nám s něčím pomohl“. Už v takové otázce ale zaznívá,
že pokud člověk odmítne, „má něco proti tomu“. „Mít něco proti tomu nám pomoci“ může
jinými slovy znamenat, že je sobecký nebo líný. Je to tedy sofistikované citové vydírání –
nátlak.
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Obrázek č. 49

Sofisté
Jak se tedy takovým otázkám bránit?
Mnozí z vás si jistě vzpomenou na kapitolu „Jak se manipulaci bránit“. V kapitole jsme
psali, že principem manipulací je směšování dvou, jinak odlišných, věcí dohromady.
V manipulativních otázkách jsou obvykle tyto věci smíchány podobným způsobem.
Podívejme se ještě jednou na výše zmíněnou otázku:
„Neměl bys nic proti tomu, abys nám s něčím pomohl?“
První podtržená věc je rčení „mít něco proti něčemu“. Pokud někdo má „něco proti
něčemu“ (obzvlášť proti něčemu tak ušlechtilému, jako je pomoc), znamená to, že vyvolává
konflikt, nebo že je nemilosrdný či lhostejný. Všechny tyto nálepky jsou nelichotivé.
A my určitě nechceme, abychom jimi byli častováni.
Druhá podtržená část hovoří o pomoci. Pokud jsou obě věci smíchány dohromady,
vznikne manipulativní implikace: „pokud nám nepomůžeš, vytváříš problém a je s tebou něco
špatně“.
Vhodná asertivní reakce by tedy měla být zaměřená na oddělení dvou smíšených témat.
Jako ostatně každá obrana proti manipulaci. Nejsnazší metoda oddělení je odpověď
na každou část otázky zvlášť:
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„Nemám nic proti tomu, rád bych vám pomohl. Ale zrovna teď se mi to nehodí, takže
bohužel musím odmítnout.“
Manipulantovi jsme tedy odpověděli dvakrát. Na dvě věci. A to je přirozené, protože
se nás vlastně ptal na dvě věci dohromady, jako by se jednalo o jednu záležitost. Odpovídání
zvlášť je asi nejjemnější a nejzdvořilejší formou obrany proti manipulaci. To opět skýtá
výhody i nevýhody. Výhodou je nenarušení vztahu s manipulující osobou a umírňování
napětí. Nevýhodou je malý důraz. Manipulant může cítit jistotu a pokoušet se manipulovat
znovu a znovu.
Oddělovat smíšené výroky můžete samozřejmě více způsoby. Jedním, trochu ostřejším
z nich, je např. ironizace výpovědi:
„Tak proti pomáhání nemám nic. Pomáhání je bezva. Kde by byl svět, kdyby si lidé
nepomáhali. Jak bych jenom mohl něco proti tomu mít? Ale teď zrovna nemám čas, takže
musím odmítnout.“
O něco drsnější formou ironizace by byl např. tento výrok:
„Rozhodně mám něco proti pomáhání. Myslím si, že každý člověk by měl být samostatný,
nikdo by neměl mít slitování. Zakázat pomáhání všude na světě a hned! A bude líp…
ne, dělám si samozřejmě legraci. Rád bych pomohl, ale nemám teď čas.“
V takové odpovědi v podstatě zesměšňujeme nebo přeháníme sloučení dvou prvků –
že máme něco proti pomáhání. Na zveličení nebo zesměšnění je potom vidět, že obě věci
mají být rozdělené. Zdůrazňujeme, jak je nesmyslné směšovat je dohromady. Výhodou
tohoto přístupu je důraznost. Manipulant si pravděpodobně uvědomí, že si jste manipulace
vědom a že ji nehodláte akceptovat. To ho zřejmě povede k jinému stylu komunikace
nebo dokonce k odstoupení od požadavku.
Nevýhodou je samozřejmě odhalení manipulace a tím pádem nepřímé osočení
manipulanta. A také jasné odmítnutí jeho požadavku. V některých případech byste tak mohli
dokonce vyvolat konflikt, nebo nějakým způsobem narušit vztah s manipulantem. Vzpomeňte
ale na filosofii asertivního desatera – nikdo si nemůže brát váš společný vztah jako rukojmí.
Pokud od vás chce laskavost, musí o ní odpovídajícím způsobem požádat. Pokud váš
vzájemný vztah přátelství podmiňuje vaší ochotou přijímat jeho manipulace, pak byste měli
zvážit, jestli o takový vztah stojíte.
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Pravý přítel vás neodvrhne potom, co odmítnete jeho manipulaci. Spíše si uvědomí, že
manipuloval a příště to bude zkoušet jinou, férovější cestou. Nebo bude manipulovat znovu –
na jeho vztahu k vám to ale nic nezmění. Pokud mu na vás opravdu a upřímně záleží.
Jinou formou obrany proti manipulujícím otázkám je technika volných informací. Pokud
nejste schopni v otázce rozklíčovat dva smíšené fenomény, stačí prostě vyjádřit své pocity.
Pocity, které ve vás otázka vzbuzuje. Stačí prostě říct: „z toho, co po mě chceš, se cítím nějak
divně. Moc se mi to nezdá.“ Je pak na manipulantovi, aby na vaše pocity reagoval. Zkusme
si tuto techniku přiblížit na malém příkladu z praxe:
Spolužačka: „Haló?“
Spolužák: „Ahoj, to jsem já Franta. Hele… stojíme před kavárnou kousek od tvého vchodu
a přemýšlíme, že zajdem na kafe. Je tu celá parta. Vím, že se učíš na ty státnice, ale… možná
bys chtěla odložit to učení jenom o hodinku nebo dvě kvůli svým nejlepším kamarádům,
hm?“
Spolužačka: „Ahoj… no, já bych šla ráda… ale já vůbec nestíhám. Tak se nezlob, fakt
nemůžu…“
Spolužák: „Počkej… co si nestihla do teď, stejně už moc nedohoníš. Určitě bys odložila
to učení jenom o chvíli a šla utužit vztahy v naší partě, co? Všichni se na tebe těší! A známe
tě, víme, že na chvilku zajdeš, známe svý lidi ne…“
Spolužačka: „Hele, nepřemlouvej mě… mě připadá, že na mě dost tlačíš. Víš, že bych šla
ráda. Fakt se mi chce jít… taky bych se potřebovala zasmát a trochu si oddechnout… ale vim,
že se musim učit a že to je teď nejdůležitější. A fakt se cítím hodně nepříjemně, když mě
takhle přemlouváš…“
Spolužačka svého kamaráda odkázala do patřičných mezí technikou volných
informací. Jednoduše reflektovala to, co se v ní odehrává. Dle zásad asertivity nemusíme
druhým vysvětlovat, proč se nějak cítíme (viz Asertivní desatero). Pocit sám je postačující.
Ani manipulantovi nemusíte nijak vysvětlovat, co na jeho taktice „nesedí“. Pokud mu na vás
záleží, bude na váš pocit reagovat. Možná bude chtít vysvětlení. Pak je opět jen na vašem
rozhodnutí, jestli mu ho poskytnete, nebo ne.

165

Existuje ještě jiný druh nepříjemných otázek, se kterými se můžete setkat. Jedná
se o otázky útočné a obviňující. Příkladem může být černý pasažér, který se brání kontrole
cestovních dokladů. Může se revizora třeba zeptat: „něco proti mně máte, že?“ I taková
otázka je založena na směšování dvou nesouvislých záležitostí – kontroly průkazu
a usuzované antipatie. Proto na ni opět můžeme reagovat oddělováním obou prvků. Např.
tímto stylem:
„Rozhodně proti vám nic nemám. Musím ale zkontrolovat vaše doklady.“
Proti této otázce můžeme také použít techniku gramofonové desky. Trpělivě můžeme
neustále opakovat, že proti pasažérovi nic osobního nemáme, že jen konáme svojí práci.
Pokud je otázka provokující a pasažér se snaží revizora zastrašit nebo mu dokonce
vyhrožovat, je třeba změnit komunikační styl (viz kapitola „Asertivita jako verbální
sebeobrana“).
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Asertivní
odmítnutí

167

Asertivní odmítnutí

17.

Aby bylo odmítnutí něčeho, co se vám nelíbí asertivní, mělo by splňovat tři hlavní
zásady:
 Neměli byste mluvit o tom, co je dobré nebo není z „obecního hlediska“.
Vyjadřujte svůj vlastní názor a své vlastní preference. Mluvte za sebe.
 Odmítáte konkrétní požadavek, ne toho, kdo jej vznesl.
 Být stručný. Zbytečně nevysvětlovat – jedině, pokud je to po nás vyžadováno
a pokud se nám chce.

Zásadu č. 1 není třeba sáhodlouze vysvětlovat. O tom, že je třeba pronášet názory
a požadavky jako své vlastní a nikoli jako obecné proklamace „jak se věci mají“, jsme
si už řekli dost. Formulace jako „podle mého názoru“ a „myslím si, že“ jsou dostatečné.
Je ale také potřeba adoptovat příslušný pohled na realitu – že jeden člověk nemůže mluvit
za ostatní a že každý z nás je jedinečný. A nikdo se nemůže dobrat objektivní pravdy.
Je to mimo jiné i hledisko filozofického konstruktivismu (viz výše). Jedině tehdy můžeme
pronášet tyto formulky upřímně a od srdce. A lidé jim uvěří. Nebudou to pouze naučené fráze.
A my nebudeme připadat druhým jako „cvičené opice“.
Zásada č. 2 je vlastně externalizace (viz podkapitola externalizační jazyk). Budeme-li
mít na paměti, že odmítáme „něco“ a ne „někoho“, bude se nám odmítavé stanovisko
vyslovovat mnohem snadněji. A druhému se bude snadněji přijímat.
Zásada č. 3 nás upozorňuje, že asertivně odmítnout znamená bez zbytečných frází
vyjádřit pomocí základní myšlenky podstatu věci. Často totiž zbytečně chodíme kolem „horké
kaše“. Běžně se také zbytečně omlouváme. Určitě jste už někdy v životě slyšeli něco
podobného:
„Je mi opravdu líto, že jsem vás dostal do této situace. Vím, že jste na mne spoléhali,
ale já vám prostě nemohu pomoci…“
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Když něco odmítáte:
-

nemusíte se omlouvat, když nechcete

-

nemusíte vysvětlovat, proč jste odmítli.

Je zcela v pořádku, když řeknete:
„Ne, nechci se zúčastnit tohoto projektu“.
Pokud chcete vyjádřit lítost, řekněte například:
„ Ne, nechci se zúčastnit tohoto projektu. Mrzí mne, že přijdu o možnost, která se mi nabízí,
ale nechci.“
Opět platí zásada z asertivního desatera: máme právo neposkytovat omluvy
a vysvětlení pro své jednání.
Ještě než přejdeme k popisu toho, jak efektivně přijmout kritiku či odmítnutí, pojďme
si ještě v krátkosti vysvětlit, jaké nejčastější „zátarasy“ blokují naši schopnost říci „NE“:

a) obava, jak se bude druhá osoba cítit
Musíme si uvědomit, že komunikace se účastní (minimálně) dvě dospělé osoby.
Na nás tedy leží jen 50% veškeré práce – zbytek musí udělat druhý člověk. Umění asertivní
komunikace také spočívá ve schopnosti nechat druhé udělat jejich půlku práce. Nemusíme –
a ani bychom neměli! – s nimi přitom jakkoli manipulovat. Poskytujeme svobodu jak sobě,
tak i jim.

b) obava, jaké to bude mít důsledky - zde obavy souvisejí se třemi faktory:


strach, že odmítnutí může být chybné – máme právo se mýlit, ale později to musíme
umět přiznat



strach, že odmítnutí udělá z druhé osoby vašeho nepřítele – to platí jen tehdy,
pohybujeme-li se mezi lidmi, kde platí oko za oko, zub za zub. A o společnost takových
lidí bychom asi dlouhodobě stejně nestáli.



mytično a magično – víra, že pokud řekneme „NE“, nějak se nám to „vrátí“. Jde často o
vzory založené v dětství – rozzlobit se nevyplácí. Opět platí, že není nutné být se všemi
zadobře.
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Aby vaše „ne“ bylo jasné, je třeba dodržet tato doporučení:
 věnovat pozornost své okamžité fyzické reakci a důvěřovat ji
 neplýtvat slovy
 neomlouvat se
 neotálet

Jak přijmout kritiku nebo odmítnutí?
K vyrovnání se s kritikou si musíme osvojit patřičný nadhled. Měli bychom pochopit,
že žádná kritika se v podstatě nevztahuje přímo na nás osobně. Ale na něco, co jsme udělali,
případně neudělali. Opět zde platí externalizace. A ne jako nějaká technika. Jako životní víra.
Pokud dokážeme přijmout sebe, jací jsme, dokážeme akceptovat i svoje chyby. Milovat
se i s nimi. Dovolit si existovat i s nimi. A je jen na nás, jestli se jich chceme zbavit. Věřte
tomu, že pokud chcete být s kritikem zadobře a chybu skutečně odstraníte, za nějaký čas
si kritik ani nevzpomene, že vám to někdy vyčítal. Protože si nespojuje s chybou přímo vaší
osobu. Má totiž dost práce a starostí sám se sebou. Jediné, co si může pamatovat,
je že mu „tehdy něco vadilo, ale už se to vyřešilo“. Jednou někdo moudrý řekl: „nedělejte
si starosti s tím, co si o vás myslí druzí. Ti mají dost starostí s tím, co si o nich myslíte vy“.
Pomoci nám také může moudrá zásada starých Toltéků: „Neberte si nic osobně“.
Proč? Protože lidé vlastně ani přesně nevědí, kdo vlastně jste (podle různých filozofických
tradic to nevíme ani my sami a celý život se to snažíme zjistit). Lidé na vás reagují podle
svých vlastních životních zkušeností a potřeb. Pokud jednomu šlápnete na kuří oko, může vás
obvinit, že jste to udělal úmyslně. Potom vás může chápat jako někoho „zlého“. Ale může
to být prostě jen proto, že ho zaslepila vlastní bolest. Nebo měl neblahé zkušenosti s lidmi
už před tím, než se ta nehoda stala. Proto si nemusíte brát nijak osobně jeho názor, že jste
„zlý“. Netýká se vás. Týká se jeho představy o vás, podmíněné mnoha faktory, se kterými
v momentální situaci nelze nic dělat.
Pokud na vás kritikovi záleží, bude se přirozeně snažit o externalizaci – nebude vás
vidět jako zavrženíhodného jedince, pouze jako někoho, kdo dělá „něco špatně“. Bude vás
citlivě upozorňovat na vaši chybu (která může a nemusí být reálná) a bude s vámi o ní vést
dialog. Ten, kdo bude vaši chybu ztotožňovat s vámi, bude většinou manipulovat. Takoví lidé
jsou zvyklí říkat „jsi takový a makový“. Vědí, že je to osočující a bolestivé. Někdy lidé chtějí
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tyto emoce vyvolat, a to z různých důvodů. Někdy prostě proto, aby ublížili. A jindy tím něco
dalšího sledují. Třeba budete povolnější něco udělat, když budete zranitelní a slabí.

Proč osobní kritika vyvolává zničující pocit?
Jde totiž velmi často o postuláty z dětství: jsi hloupý, jsi líný, jsi zlomyslný, atd. Něco
jiného je když kritik řekne:
 to jsi udělal hloupě
 zachoval ses jako lenoch
 to byla od tebe zlomyslnost
Tato vyjádření hodnotí chování a jednání, tzn., neříkají, že jde o poruchu osobnosti,
ale že chybné je určité chování. Důležitým je naučit se vyčleňovat a izolovat kritické
chování jako určitou zvláštní záležitost.
Konstruktivní kritiku bychom měli umět vyslechnout a pokud náhodou nebyla
vyslovena externalizačně – a přesto si z ní chceme něco vzít – je dobré si ji do jazyku
externalizace „přeložit“. Když nám někdo třeba v dobrém řekne „jsi často zmatený“, můžeme
si to překládat jako: vnesl jsi do akce pěkný zmatek.odstup, který tak získáme, udrží část
emocí na uzdě a umožní nám se nad problémem v klidu zamyslet.

Dále je důležité ujasnit si, zda s kritikou souhlasíme, nebo ne.

I. pokud souhlasíte – formuluji odpověď:
„Ano, myslím, že je to pravda, vnesl jsem do akce pěkný zmatek.“
Opakujte slova kritiky co nejvíce přesně a nezačínejte nic vysvětlovat nebo
ospravedlňovat (to můžete udělat později, pokud budete chtít). Vyjádřete se krátce a jasně
(každý má právo udělat chybu).
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II. pokud nesouhlasíte - opět je zapotřebí zopakovat kritiku téměř shodnými slovy:
„Ne nesouhlasím, nemyslím si, že bych vnesl do akce zmatek.“
V této chvíli také nemusíte nic vysvětlovat. Ani se neomlouvat. A nezačít se hádat.
Na to všechno je dost času. Uvidíte, jak bude reagovat protistrana. V této chvíli nic
nevysvětluji, neomlouvám se, nehádám se. Na to je vždy dost času.
Neměli bychom také zapomínat na to, že máme právo na čas na rozmyšlenou.
Nikdo po nás nemůže chtít, abychom odpovědi bezprostředně sypali z rukávu. A pamatujte,
že kdokoli odpovídá na kritiku rychle a bezprostředně zamítavě, nemůže odpovědět pravdivě
a upřímně. Spíše se odmítá nad obsahem sdělení zamýšlet. Možná proto, že je to pro něj moc
ohrožující. Nebo má pocit, že musí odpovědět hned. V prvním i druhém případě jde opět
o známku malého sebehodnocení.

Obrázek č. 50
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Čas na rozmyšlenou je ale potřeba. Kritika totiž obvykle obsahuje sdělení, které
je pro naše současné myšlení cizí nebo zvláštní. Jsme zvyklí uvažovat nějakým způsobem.
Kritika ale obvykle přichází z jiné perspektivy. Je to upozornění na nějakou naši slepou
skvrnu. Jak bychom ji tedy mohli vidět hned po tom, co nás na ní někdo upozorní? Musíme
sdělení v klidu „strávit“, abychom ho mohli prověřit a porovnat s našimi zkušenostmi.
Všechno ještě komplikují nejrůznější emoce. Teprve po prověření a porovnání s tím,
co už víme, se můžeme odpovědně rozhodnout, zda z kritiky něco přijmout, nebo ne. O čas
na rozmyšlenou si také můžeme dokonce říct. A každý by měl takovému požadavku rozumět.
Zformulovat takový požadavek můžeme např. takto:
„Jsem překvapen tím, co říkáte, chci si to promyslet…“.
Někdy je také dobré použít techniku negativní aserce. Ne jako obranu proti
manipulaci, ale proto, abychom se dozvěděli více o stanovisku kritizujícího. Uvede nám víc
argumentů a pokusí se nám sdělení vysvětlit i jinak. Může nám tedy s přemýšlením
a prověřováním sdělení pomoci. Přesto se ale může stát, že struna „nezabrnká“.
Příklad formulace založené na negativní aserci: „Možná svůj postoj budu muset
skutečně změnit. Můžete mi říci přesně, co je konkrétně třeba změnit? Pomohlo by mi,
kdybyste uvedl příklad a přiblížil mi to…“.
Při „stupidity trainingu“ a negativní aserci mějme na paměti, že uslyšíme kritiku
v jiném podání znovu a znovu. Musíme být dostatečně psychicky odolní, abychom to unesli.
Někdy to pro nás může být opravdu těžké. Potom mějme na paměti, že dobrý přítel nás
kritizuje pro naše vlastní dobro. A že nejde o odmítání nás jako osobnosti, ale pouze nějakého
druhu chování nebo jednání, na kterém lze úspěšně zapracovat.
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Závěr
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18.

Závěr

Cílem tohoto textu bylo seznámit čtenáře s teorií a praxí asertivní komunikace. Snažili
jsme se, aby čtenář sám došel k tomu, co to asertivita je a jak ji může sám ve svém životě
využít. Těžiště jsme kladli na vysvětlení základních a nejdůležitějších principů asertivní
komunikace, neboť se domníváme, že jejich porozumění je mostem k správnému uplatnění.
Nejde o to naučit se nějaké techniky a začít se jimi ohánět. Jde o to pochopit, co je podstatou
asertivity. A v tomto smyslu také porozumět, jaké ideály a hodnoty asertivita proklamuje.
Těmito hodnotami jsou např. sebepoznání, tolerance a respekt. Přijímání lidských jedinců
takových, jací doopravdy jsou. Odmítnutí obrazu člověka jako dokonalého a bezchybného –
naopak. Přitakání jeho slabým stránkám a vytvářením realističtějšího obrazu o jeho povaze
a schopnostech. Žít asertivně vlastně znamená neprodlévat v iluzích a vzdušných zámcích.
Znamená to žít co možná nejvíce v realitě. A nabízet totéž i ostatním. Asertivita
je nepolevující snaha o dialog. A neutuchající ochota k naslouchání. Doufáme, že tato
publikace splní tento účel a že se k ní bude čtenář v tomto duchu vracet.
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