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Hrajete rádi šachy, deskovou hru i druh sportu, jež mocně uča-
rovala miliónům hráčů na zeměkouli? Hru, jež je vrcholným 
symbolem lidské mocné konkurenční výhody ve světě zvířat – 
myšlení. Vždyť v každé herní pozici je obvykle 30 až 40 mož-
ností tahů, maximálně až 218. Celkově pak složitost herního 
stromu, tzv. Shannovo číslo, je +-10 na 123.  Hry, jejíž název je 
odvozen od slova pro mocného vládce a jejíž vynálezce byl dle 
legendy mocně odměněn, neboť prokázal moc svého důvtipu. 
Hry, která v období studené války byla jedním ze zástupců sou-
boje mocností. Porovnat moc strojů s myšlením člověka bylo 
atraktivní se vznikem prvních počítačových programů. Kdo je 
mocnější? Člověk, nebo stroj? Tvůrci měli dvě základní cesty 
k  řešení. Jeden přístup kopíroval lidské myšlení, druhý vycházel 
z hrubé výpočetní síly. Úspěšnější byla druhá cesta - kombina-
toriky. Minimálně v šachách tedy není potřeba se bát moci 
umělé inteligence, která nás může ovládnout. Je-li ústředním 
tématem nového vydání Aperitivu MOC, je moc důvodů, proč 
mít šachy na titulní stránce.

Moc je přítomna v každém vztahu. Vždy někdo řídí, co se bude 
dít za chvíli a někdo se tomu podřizuje. Různé pohledy na tento 
základní princip jsou obsaženy v jednotlivých článcích toho-
to Aperitivu. Ať je to „Moc a bezmoc dnešních manažerů“ či 
rozhovor s ředitelem školy ve Frýdlantě s Petrem Kozlovským 
nazvaný „Lodivod na neklidných vodách současného školství“ 
nebo s lékařem Robertem Tomášem „Moc nad nemocí“.

Slovo má velkou moc. Bylo i dle Bible na počátku oním hybate-
lem. V Apertě věříme v sílu slova, proto je to letos již deset let, 
co vyšel první Aperitiv, inspirativní čtení od společnosti Aperta. 
Budeme rádi, pokud aktuální články umocní vaši chuť si je pře-
číst a pomohou vám k dobrému životu.

Michal Knězů Mrvka
lektor, konzultant, kouč, jednatel Aperta, s.r.o.

Šachy jsem se naučil v osmi letech a dodnes 
je rád hraji se svým synem. 
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„Buď změnou, kterou chceš kolem sebe 
vidět“, může toto motto platit i v případě 
českého školství a jak vidí jeho budou cnost? 
Nejen na to jsem se ptala Petra Kozlovské-
ho, ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Petře, co se ti vybaví, když si vzpomeneš 
na vlastní školní docházku?

Na svou povinnou školní docházku mám 
dnes už jen velmi mlhavé vzpomínky, ale 
bohužel nejsou v zásadě moc pozitivní. Vy-
baví se mi hlavně školní dril, silou vynucova-
ná poslušnost, velmi malá možnost diskuze 
a vyjádření vlastního názoru. Samozřejmě si 
vzpomínám i na učitele, kteří byli otevření, 
přátelští a spravedliví, ti ale byli ve výrazné 
menšině.

Jaké jsou tvé formující zážitky z tohoto 
období?

Vzpomínám si spíše na střední školu, kde 
jsme se v rámci studia dostali poměrně 
často do praxe, to byly pro nás opravdu 
cenné zkušenosti, často spojené s nějakou 
vtipnou historkou. Také z té doby velmi rád 
vzpomínám na svoji učitelku němčiny paní 
Mgr. Helenu Rajtrovou, která mi ukázala, 
jak lze cizí jazyk učit zábavně a přitom efek-
tivně. Částečně může za to, že jsem u výuky 
němčiny nakonec profesně zůstal.

Budou vzpomínky tvých dětí (dětí které 
učíš) odlišné?

Přál bych si, aby měly mé děti, resp. mí žáci, 
lepší vzpomínky na školu než já. Ale mám 
obavy, že se toho za uplynulých dvacetpět 
let zase tak moc v některých základních ško-
lách nezměnilo. Záměrně uvádím v někte-
rých. Protože jsou dnes samozřejmě i školy, 
které se k dětem snaží přistupovat jinak, 
otevřeně a partnersky a dávají jim dosta
tečný prostor pro seberealizaci, kreativitu. 
Umožňují dětem zapojovat se do života 
školy, a to bez toho, aniž by rezignovaly na 
dohodnutá pravidla. Určitě bude moc fajn, 
pokud takových škol bude přibývat.  

V čem se tedy české školství za poslední 
čtvrtstoletí změnilo?

Naše školství se mění jen velmi pomalu, 
ačkoliv je zavádění změn všeho druhu v po-

ROZHOVOR

sledních letech až překotné. Možná právě 
proto, že jsou změny zaváděny do školského 
terénu nekoncepčně a téměř vždy bez řád-
ného vysvětlení a potřebné přípravy, zaují-
má velká část učitelů vůči jakýmkoliv novin-
kám už od začátku rezistentní postoj. Velkou 
brzdu žádoucích změn vidím také v systému 

vzdělávání budoucích učitelů. Vysoké škol-
ství vnímám jako zkostnatělé – studenty pe-
dagogických oborů učí často lidé, kteří mají 
sice úspěchy na akademické půdě, ale se 
skutečnými dětmi se setkali před desítkami 
let, chybí jim praktické zkušenosti ze škol. 

Přehnaně velký důraz je, dle mého názoru, 
v rámci vysokoškolského studia stále kladen 
na znalosti studovaného oboru a nikoliv 
na rozvoj potřebných dovedností. Myslím, 
že by vzdělávání učitelů výrazně pomohli 
odborníci z praxe, kteří by studentům pře-
dávali to, co ve školách opravdu funguje 
a co je potřeba umět. Dalším problémem 
je zatraktivnění učitelské profese, o které 
tak rádi mluví naši politici. Nemyslím si, že 
atraktivita nějakého povolání spočívá jen ve 
výši finančního ohodnocení. Je potřeba za-
myslet se nad možnostmi kariérního růstu, 
seberealizace, podporou začínajících učite-
lů a možnými nefinančními benefity, které 
naše zajímavá a náročná práce může začí-
najícím i zkušeným pedagogům nabídnout. 

Z výše řečeného ale jednoznačně vyplý-
vá potřeba jasně definované dlouhodobé  
koncepce rozvoje českého školství, která 
nebude vázaná na aktuální politickou si
tuaci a další podmínky. Bez ní se změny 
k lepšímu budou realizovat jen velmi ztěžka.

Současné děti jsou bezpochyby jiné, než 
byli jejich rodiče a ti zas byli jiní než jejich 
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... dnešní žáci se 
nebojí vyjádřit svůj 
názor...

LODIVOD NA NEKLIDNÝCH 
VODÁCH SOUČASNÉHO ŠKOLSTVÍ
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prarodiče. V čem spatřuješ výhodu dneš-
ních dětí? Mají to v něčem těžší?

Dnešní děti se, dle mého názoru, umí v ži-
votě daleko lépe prosadit a prodat, nebo-
jí se obhajovat svůj názor a diskutovat. To 
jsou dovednosti, které našim rodičům, ale 
i naší generaci dost často chybějí. Dnešní 
školáci mají před sebou určitě život, který 
bude v lecčem náročnější než ten náš. Spo-
lečnost je stále více orientovaná na výkon 
a úspěch, vše se zrychluje. Bude tedy stále 
složitější „držet krok“. Myslím, že je hodně 
důležité, abychom našim dětem ukazovali, 
co znamená respekt k druhému, slušnost 
a určitá pokora k životu, který žijeme.

Mají to v současnosti učitelé se svými  
žáky těžší? 

Nároky kladené naší společností na učitele 
a školu obecně se v poslední době určitě 
zvyšují, role školy se mění. V jistém smys-
lu je určitě práce s dnešními dětmi nároč-
nější. Právě díky tomu, že dnešní žáci se 
nebojí vyjádřit svůj názor, argumentovat 
a obhajovat svoje myšlenky. Ve škole přibý-
vá také agresivity, které musí učitelé často 
ze strany žáků, ale i některých rodičů, če-
lit. Dnešní učitel si tedy většinou nevystačí 
jen s formální autoritou, o kterou se škola 
mohla opřít před dvaceti, třiceti lety. Záleží 
ale jen na nás, jestli budeme tento trend 
vnímat pouze jako ohrožující, nebo zda pro 
nás bude naopak výzvou a impulsem pro 
změnu našich postojů, přístupů a způsobů 
práce. 

Jaký by tedy, podle tebe, měl být součas-
ný učitel?

Pozice učitele v dnešní škole je nesmír-
ně náročná. Učitel by měl být s trochou  
nadsázky odborníkem téměř na všechno – 
perfektně se orientovat ve svém oboru, 
být psychologem, speciálním pedagogem, 

odborníkem na vztahové a rodinné pro-
blémy, měl by znát právní předpisy, měl by 
umět pracovat v týmu, profesionálně jed-
nat se žáky a rodiči, neustále se vzdělávat… 
K tomu je ještě důležité být spravedlivý, mít 
autoritu, smysl pro humor, být empatický, 
neustále připravený pomoci. 

Takový téměř superhrdina?

Proto není divu, že řada absolventů peda-
gogických fakult po ukončení studia raději 
volí méně náročnou pracovní dráhu. Proto 
je potřeba na celonárodní úrovni a systé-
mově do škol přivést odborníky, kteří by 

učitelům v jejich nelehké práci pomáhali 
(školní speciální pedagogové, sociální pe-
dagogové, psychologové apod.). Pracovní-
ků v těchto oborech je ovšem stejný nedo-
statek jako jejich kolegů za katedrou, takže 
si zatím musíme pomáhat sami a doufat, že 
se situace v českém školství bude pomalu 
zlepšovat.

Jak vnímáš dnešní rodiče? Pro velkou část 
učitelů na našich kurzech jsou tématem 
číslo jedna. 

Protože je pro mě škola jednoznačně veřej-

nou službou, vnímám rodiče jako zákazní-
ky a partnery, se kterými spolupracujeme 
v otázkách výchovy a vzdělávání jejich dětí. 
Dnešní rodiče požadují od školy širokou pa-
letu kvalitně poskytovaných služeb a prozá-
kaznický přístup, což jsou naprosto legitimní 
očekávání. Od prodavaček v supermarketu, 
obsluhy v restauracích nebo úředníků na 
magistrátu také přece vždy očekáváme pro-
fesionální vystupování a přístup. Škola tedy 
není v tomto ohledu žádnou výjimkou. 

Stejně jako v jiných odvětvích se i ve školství 
setkáváme s rodiči – zákazníky, kteří jsou 
vstřícní, spolupracující a umějí náročnou 
práci školy ocenit, ale také s těmi, kteří pře-
souvají svou rodičovskou zodpovědnost za 
výchovu a vzdělávání svých dětí výhradně 
na školu, a práva a povinnosti vnímají jen 
jednostranně. Musíme ovšem umět pra-
covat a komunikovat s oběma skupinami. 
Právě v umění profesionálního partnerské-
ho a proklientského jednání s žáky a rodiči 
vidím jeden ze způsobů, jak můžeme my 
sami malými krůčky pozvednout tolik disku-
tovanou nízkou společenskou prestiž učitel-
ského povolání a školství obecně. 

Sám jsi rodičem dvou synů. Jaká je pro tebe 
dvojrole otec/učitel? Komplikuje ti život?

Na toto téma s manželkou, která je také 
učitelka na základní škole, doma občas na-
razíme. Tím, že vidíme kolegům ve škole, do 
které chodí naši synové, „pod pokličku“, je 
pro nás někdy těžké řešit některé věci čistě 
jen z pohledu rodiče, a nikoliv z pohledu ko-
legy pedagoga. Občas máme také pocit, že 
velkou část energie, kterou při práci každý 
den vydáváme, věnujeme žákům ve škole 
a pro naše syny jí už nezbývá tolik, kolik 
bychom si představovali. To ale není určitě 
jen náš problém, podobně to vnímají i ně-
kteří naši kamarádi učitelé. Občas se také 
doma přistihneme, že nevědomky použí-
váme některé hlášky ne nepodobné těm, 
které slýcháme v komediích, kde vystupují 
již značně opotřebovaní učitelé a učitelky.

Mluvíš o učitelské „únavě materiálu“, co 
naopak tvé pedagogické začátky? Máš 
z tohoto období nějakou pěknou historku 
týkající se moci a bezmoci?

Pocit určité bezmoci ve školní třídě zažila 
jistě během své pedagogické kariéry větši-
na učitelů. Velká část v prvních letech po 
nástupu do školy. Ani mně se tyto nepří-
jemné situace nevyhnuly. Vzpomínám si na 
jeden případ, kdy jsem na střední škole, kde 
jsem tehdy působil, svým neočekávaným 
a z pohledu žáků nespravedlivým rozhod-
nutím vyprovokoval jednoho velmi impul-
zivního žáka k bouřlivé reakci, kde nechybě-
la vulgární gesta a nadávky na moji osobu. 
Vzápětí jsem si ale uvědomil, že chyba byla 
jednoznačně na mé straně a celé nepříjem-

... je potřeba na 
celonárodní úrovni 
a systémově do škol 
přivést odborníky...

LODIVOD NA NEKLIDNÝCH VODÁCH SOUČASNÉHO ŠKOLSTVÍ



6

né situaci jsem mohl velmi jednoduše pře-
dejít. Ještě podotknu, že jsme si vše s uve-
deným žákem vyříkali a až do konce mého 
působení ve škole jsme spolu měli velmi 
dobrý vztah. Pro mě byla tato zkušenost 
s využitím (zneužitím) moci natolik silná, že 
jsem podobnou chybu v budoucnu už nikdy 
nezopakoval. S „mocí“ musí učitel pracovat 
velmi opatrně a naprosto vědomě, neboť 
se velmi rychle může proměnit v naprostou 
bezmoc. 

Od loňského září pracuješ jako ředitel ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Frýdlant. Na první pohled se to 
zdá být jasné: “Ředitel je ten, kdo má na 
chod školy a její směřování zásadní vliv”, je 
to tak skutečně? Jak to vnímáš?

Ředitel školy zcela jistě svými postoji, cho-
váním ke kolegům, žákům a rodičům a na-

stavením formálních i neformálních pravi-
del zásadně ovlivňuje kulturu školy. Také je 
(nebo by měl být) ve škole tím, kdo udává 
směr a vytváří vhodné podmínky pro rozvoj 
celé organizace. Nikdy by ale školu neposu-
nul dále bez dobrého týmu kolegů. Kvalitní 
školu tvoří dobří učitelé a provozní pracov-

níci, kteří navzájem spolupracují a sdílejí 
společné hodnoty. Líbí se mi přirovnání 
ředitele školy k lodivodovi, který své „ná-
mořníky“ zkouší provézt všemi nástrahami 
neklidných vod současného školství. Tak 
svoji roli vnímám i já – snažím se kolegy 
podporovat, nabízet jim pomoc, když po-
třebují. Důležitá je pro mě otevřená komu-
nikace a důvěra, a to nejen uvnitř školy, ale 
i ve vztahu k žákům, rodičům a partnerům 
školy. Na druhou stranu očekávám od kole-
gů kvalitně odvedenou práci a profesionální 
vystupování. Zatím se vidím jako lodivod – 
začátečník, takže je docela dobře možné, že 
za pár let odpovím na tuto otázku jinak.

Kdo má, podle tebe, v systému učitel – 
žák – rodič největší moc? A proč?

Nikdy jsem o tom vlastně takhle nepřemýš-
lel. V poslední době to sice může vypadat, 
že moc mají hlavně rodiče a učitelé jsou 
nuceni jim často ustupovat, já osobně to 
ale tak nevnímám. Rodiče jen mají své po-
žadavky, chtějí do aktivit školy vstupovat, 
často žádají od školy vysvětlení některých 
kroků. A ať se nám to líbí, nebo ne, mají na 
to jednoznačně právo.

Myslím, že bychom se na tento pomyslný 
vztahový trojúhelník neměli prizmatem 
moci koukat vůbec. Všichni uvedení akté-
ři vzdělávání by měli být partnery a toto 
partnerství, lépe řečeno jednotlivé vztahy 
v jeho rámci, by mělo mít svá určitá pravi-
dla. Vždy by jejich součástí měl být vzájem-
ný respekt, důvěra a slušnost. 

S mocí jde ruku v ruce i odpovědnost, na 
koho padá hlavní podíl odpovědnosti za 
vzdělání a výchovu současné generace?

Hlavní odpovědnost za výchovu a vzdělá-
vání mají, dle mého názoru, jednoznačně 
rodiče, neboť mají na dítě od raného dět-
ství největší vliv, formují jeho osobnost, vy-
tvářejí mu podmínky pro jeho rozvoj. Škola 
je samozřejmě důležitým prvkem a partne-
rem, nese svůj díl odpovědnosti, ale finální 
odpovědnost je vždy na rodině. Rodiče se 
rozhodují, do jaké školy bude dítě chodit, 
jakou pozornost bude rodina věnovat do-
mácí přípravě dítěte, v jaké oblasti se bude 
dítě dále rozvíjet apod. Myslím, že by se 
dnes o tomto tématu mělo ve společnosti 
daleko více diskutovat, abychom se nedo-
stali do situace, kdy bude škola suplovat 
základní funkce rodiny.

Jací by byli v ideální triádě - žák/učitel/
rodič - její aktéři?

Žák, který se chce učit novým věcem, ne-
bojí se slušně vyjádřit a obhájit svůj názor. 
Učitel, který dokáže žáka zaujmout a probu-
dit v něm zájem o učení, rozvíjí jeho doved-
nosti, buduje žákův pozitivní vztah ke škole. 

Rodič, který podporuje své dítě v jeho 
všestranném rozvoji, zajímá se o něj, spolu-
pracuje se školou, důvěřuje a respektuje ji.

Děkuji ti za rozhovor a přeji nám všem, aby 
tvé vize byly v našich školách co nejvíce na-
plňovány.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Vystudovaný učitel němčiny, v po-
sledních jedenácti letech působil 
jako zástupce na ZŠ. Od září 2018 
je ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. 
S manželkou Zdeňkou, rovněž uči-
telkou, mají dva školou povinné 
syny. Je propagátorem žákovských 
parlamentů a vizionářem s noha-
ma na zemi.

S „mocí“ musí 
učitel pracovat 
velmi opatrně a 
naprosto vědomě...

Dobroslava Stránská
koučka, konzultantka a lektorka v Aperta, s.r.o.

Současné školství i jeho budoucnost je pro mě 
velkým tématem. Jednak proto, že skrze svo-
je děti, jsem jeho součástí. Také proto, že díky 
své práci mám možnost být s učiteli v kontaktu. 
Upřímně fandím těm, kteří vidí ve své práci smysl 
a poslání a ve svých žácích lidi, kteří mohou a bu-
dou ovlivňovat naši budoucnost.

LODIVOD NA NEKLIDNÝCH VODÁCH SOUČASNÉHO ŠKOLSTVÍ
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Koučink je plný 
paradoxů a přitom 
úplně přirozený 
a ply nulý.

DŮVĚRA V SEBETEBE

moři. Kouč je osoba, která vám sáhne do kapsy 
a podá vám z ní váš dalekohled.

Anebo to dokonce může být ještě mnohem 
prostší. Koučovat lze i beze slov. Když bude-
te stoupat za svým koučovaným, jehož téma 
spočívá v tom, že nedovede přestat myslet na 
práci, na zasněžený kopec (ne, kouč nepro-
šlapává cestu). Dobýváte příkrý sráz po úzké 
pěšině, krok za krokem, stačí jeden úhyb a jste 
dole, mezi sutí a kamením. Jen kopec, bílo, 
ticho, zvuk bořivého sněhu a dechu dvou za-
dýchaných osob. První ví, že není sám a dru-
hý ví, že ten první vybere správnou a nejlepší 
cestu. V úzkých místech, ve chvílích kritických, 
kdy je cesta náročná, kouč nedovolí se vrátit, 
vnímáli, že existují dostatečné zásoby sil a že 
stanovený cíl je nablízku. Nebeské výhledy, 
široké obzory a všeobklopující štíty za to stojí. 
Oni oba to vědí. 

„Rozum klade otázky, srdce na ně odpovídá“, 
tento citát, už ani nevím, komu ho přisoudit 

prapůvodně, stojí v úvodu knihy, kterou jsem 
nedávno doporučila jedné koučované. Myslím, 
že nejlépe vystihuje podstatu koučinku, ať už 
se pokoušíte být koučem sami sobě, nebo se 
rozhodnete využít podporu kouče z okolí. Jde 
o proces, v němž se snoubí racionalita s emo
cionalitou. Bezpečný prostor, jeden z mála, 
kromě umění, kde lze dnes bezostyšně stále 
ještě naslouchat srdci a intuici, a zároveň ve 
kterém se propojuje cit s rozumem. Koučink je 
plný paradoxů a přitom úplně přirozený a ply-
nulý. Naplňuje se v něm totiž důležitá hodnota. 
Ta se celým procesem line jako Ariadnina nit 
a bývá i jeho předpokladem. Je jí důvěra. Kou-
čink je důvěra v Sebe, v Tebe. 

___________________________________

Zdroje: 
Fischer-Epe, M.: Koučování – Zásady a techniky profesní-
ho doprovázení
Millman, D.: Tvůj život má cíl – 25 životních pravidel po-
kojného bojovníka

Při koučinku věříme, ba co více, jsme 
o tom přesvědčeni, že koučovaný nejlé-
pe ví, co je pro něj příznivé a vhodné. 

Je to právě on, koučovaný, kdo má moc nad 
svým osudem a má ji ve vlastních rukách. 
A přesto! Do hry vstupuje kouč, který pro-
střednictvím svých otázek oplývá mocí tuto 
moc poMoc objevovat. Zvláštní provázanost 
vztahu mezi oběma osobami. Podobná jako 
u terapeuta a jeho klienta. Jenže zároveň 
také značně jiná. Terapie bývá, i když ne vý-
hradně, dlouhodobá. Kouč často nakročí do 
života jednotlivce, někdy jen do jeho jediné 
oblasti, trochu ji rozvíří, pomůže přeskládat 
a zase vystoupí. 

Koučink je jako tanec. Jeden zná kroky a vede 
náznakem zápěstí, nabízí různé figury, teprve 
druhý dodá eleganci a půvab sladěním svého 
pohybu. Až v momentě sladění dostává tanec 
podob, které pozorovateli tají dech. 

Při koučinku protéká řeka soutěskou. Koučova-
ný je jako masa vody, změť pocitů, kouč jako 
koryto, pevné skály, o které a do kterých se 
může voda opřít. 

Když přijde koučovaný a řekne (opravdová si
tuace z praxe): „Dnes nejsem nejostřejší pas-
telka z penálu“, kouč se musí stát tím nejostřej-
ším ořezávátkem. Největší odměnou oběma 
potom je, když odchází osoba plná energie, 
pastelka plná touhy „kreslit“. 

Málokdo tuší, že slovo kouč pochází z angličti-
ny, prapůvodně dokonce z maďarštiny, a zna-
mená „kočár“. Pomocný prostředek, který 
pomáhá člověku přepravit se z místa na místo, 
po cestě z bodu A do cíle (FischerEpe, s. 15). 
Při jiné dopravní paralele se můžeme přesu-
nout na koráb, jemuž vládnete, coby vysílený 
admi rál ve vzdouvajícím se nepřehledném 

Alena Čechová
koučka, konzultantka a lektorka v Aperta, s.r.o.

Nejčastěji podporuji koučováním osoby z úrovně 
středního managementu, sportovní týmy, kouče 
sportovních týmů, své přátelé a s oblibou též pro-
vozuji selfkoučink. Na koučinku mě nejvíce baví 
„momenty zlomu“, změny náhledu, úspěchy klien-
tů a humor.

Kouč je osoba, 
která vám sáhne 
do kapsy a podá 
vám z ní váš 
dalekohled.

DŮVĚRA V SEBETEBE
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V   každé příručce managementu najde-
me kapitolu o tom, co jsou to kompe-
tence. V zásadě lze říci, že manažerská 

kompetence je koláč ze třech dílů: Doved-
nosti, Znalosti a MOC.  Moc své doved nosti 
a znalosti prosadit vůči druhým takovým 
způsobem, abych dosáhl očekávaného nebo 
mnou nadefinovaného výsledku. Za starých 
(snad dobrých) časů bývalo zvykem, že právě 
tato třetí složka kompetence – mocenská – 
oddělovala manažera od řadového zaměst-
nance. Ovšem, kdeže loňské sněhy jsou. 

Abychom měli moc, musíme k tomu být 
vybaveni nástroji moci a povelením je po-
užít (to není překlep). Kdysi se řešívala na 
školeních týmové práce modelová situace, 
říkalo se jí NASA. Šlo v ní o to, že se tým 
měl převtělit do rolí kosmonautů, kteří 
ztroskotali na Měsíci. Dostali úkol stanovit 
pořadí důležitosti asi deseti věcí nutných 
pro putování na základnu. Mezi deseti 
předměty byla i pistole. Hrál jsem tu hru 
mnohokrát a pistole se obvykle dostala až 
někam hodně hluboko dozadu. Jevila se 
většině jako vlastně nepotřebná. Ke hře 
existovalo údajně i expertní řešení od spe-
cialistů. V něm ovšem zbraň byla spíše ně-
kde uprostřed. Je zajímavé, že nikdy jsem 
neslyšel od našich manažerů odůvodnění, 
které poskytovala NASA. „Pistole je důleži-
tá, protože je to znak moci, a kdo ji bude 
mít, ten velí.“ Není tedy primárně určena 
na obranu proti vnějšímu nepříteli (ostat-
ně, kde ho na Měsíci hledat), ale na obra-
nu proti nepříteli vnitřnímu.  

Pryč od her a modelových situací. Jak jsou 
na tom manažeři dnes z hlediska (pravo)
moci. Mají ji? A mají její jasné a pevné zna-

ky? Myslím, že ne. Myslím, že jsme svědky 
kolektivního dočítání slavné knihy Umber-
ta Ecca Jméno růže. V ní i znaky ztrácí svůj 
původní význam, zbývají z nich jen takové 
odznáčky. Flintičky – kapslíkovky. Vidím 
v tom vliv minimálně pěti silných faktorů:

1. 
Ze společnosti se obecně moc vytrácí, pro-
sadit něco mocí, je fuj. Mělo by se vyjed-
návat, motivovat, diskutovat. Do veřejné-
ho prostoru, v němž vznikají rozhodnutí, 
vstupuje příliš mnoho zájmových sdružení 
a stran. Tlak je špatně, ať žije tah. Příkla-
dem může být i dnešní výchova dětí nebo 
právo, které v mnoha případech víc chrá-
ní zločince než poškozené. Vždyť v Evropě 
nakonec zvítězilo pojetí vězení pro zločin-
ce jako místa k převýchově. Nebylo to tak 
vždycky. Ještě německý filozof Immanuel 
Kant pojímal uložený soud jako trest pro 
zločince  jako odplatu za způsobené zlo. 
Ale to už je dávno. Možná škoda. 

2. 
Manažeři jsou masírováni soft skills ško-
leními o tom, že nejlepší způsob řízení je 

participativní, harmonizační a ještě lepší 
koučovací (opravdu, jeli to takto katego-
ricky proklamováno, jde o velký nesmysl, 
jehož rozbor vydá na celý další článek). 

3. 
Koktejl korporátního způsobu řízení. V po-
slední době mám velmi silnou zkušenost 
z mnoha firem, že „korporát“ se začíná 
děsit. A vyděšen utahuje víc a víc kohouty 
samostatného rozhodování. Můj kamarád 
rád opakuje větu: „Nejhorší smrt je z vy-
děšení“. Nějak mě čím dál víc napadá, když 
slyším a vidím, co se děje. Samozřejmě, 
že ve složitém světě fragmentovaných zá-
jmů, postojů a hodnot vypadá jednoduše 
a rozumně je centralizovat. Má to svou lo-
giku. Na druhou stranu se ale stejně chyt-
ře jeví samostatnost, odpovědnost a moc 
decentra lizovat. A reálný život? Ten by se 
měl pohybovat někde v balanci mezi tím. 
To je složité řešení, vím. Ale pak by třeba 
dnešním „manažerům bezmoci“ začalo je-
jich řízení dávat větší smysl. V tomto bodě 
chci ještě více zdůraznit svůj postoj. Ano, 
kloním se k decentralizaci. Už proto, že 
dnešní svět trhu vypadá spíše jako perma-

(PRAVO)MOC A (BEZ)MOC 
DNEŠNÍCH MANAŽERŮ  

Ze společnosti 
se obecně moc 
vytrácí...

(PRAVO)MOC A (BEZ)MOC DNEŠNÍCH MANAŽERŮ
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nentní stav ohrožení. Je rychle se měnící, 
je tvrdý, je konkurenční, je těžko předvída-
telný. A dovedete si představit, že by napří-
klad při povodních dopluli hasiči k babičce 
vykloněné ze střešního vikýře a složitě v tu 
chvíli emailovali či telefonovali na krizový 
štáb, zda ji mají z toho okna vyvléct, či ji 
tam nechat? Blbost, že? Musí mít moc se 
rozhodnout (a teď pozor, prosím čtenáře, 
aby četl obzvlášť pomalu, možná i nahlas), 
musí mít moc moci při tom všem udělat 
i chybu. Uf. 

4. 
Narůstající velký vliv odborových hnutí 
a levicových vlád, který výrazně nahrává 
ochraně zaměstnanců na úkor prosazení 
moci jejich nadřízených. Nebudu tu psát 
politický komentář, ale je to tak. 

5. 
Nízká konkurence na trhu práce. Dá se 
říci, že s nízkou nezaměstnaností trh práce 
zmizel. 

To vše přivádí mnohé dnešní manažery 
k rozčarovanému poznání, že sice mají od-
povědnosti na rozdávání, ale když se o ni 
mají podělit, není vlastně jak a s kým. Jsou 
to takoví manažeři půlek. Ano, mohou pře-
svědčovat, nabízet, slibovat, motivovat: 
„Když to budeš dělat, tak… je to výzva, 
něco se naučíš, posuneš se, pomůže nám 

to, dostaneš přidáno…“. Ale chybí druhá 
věta, druhá půlka: „Když to nebudeš dělat, 
tak…“. Bezmocné TICHO. 

Mezi podřízenými a nadřízenými dnes pa-
nuje imaginární dohoda o hře na manažer-
skou moc. Já, jako manažer, budu dělat, že 
ji mám, a vy, podřízení, se tak trochu tvař-
te, že to je pravda. Ale v zásadě obě strany 
víme, že kdybych se postavil na hlavu, až 
vy se postavíte na hlavu, že nezmůžu nic. 
Jen nám to (zatím) vyhovuje. Vlastně je to 
pohodlné, myslím, že víc pro podřízené. 
K čemu tento „systém“ vede?

1. 
Zásadně se zpomaluje způsob rozhodová-
ní, a to ve věku, kdy informace světem lítají 
rychlostí telekomunikačních sítí. 

2. 
Z firem se vytrácí kreativita a inovativnost. 
Podobnou rychlostí jako je rychlost sítí. 

3. 
Mnoho manažerů je přetížených, vyčerpa-
ných a znechucených. Předčasně odcháze-
jí hledat jiné štěstí, než je to manažerské. 
Vypadá to, že zvláště ti korporátní jsou 
ohrožený manažerský druh.

4. 
Nastupující generace se mnoho nehrd-
lí o střední manažerské pozice. Spíše se 
upínají k těm vrcholovým. A možná to 
není jen kvůli penězům, benefitům a je-
jich nekritičnosti k vlastním dovednostem 
a schopnostem. Ale možná příliš vidí zou-
falost svých nadřízených a tam nahoře cítí 
ještě poslední zbytky benefitu benefitů – 
Moci.

S manažery o těchto problémech na svých 
seminářích a workshopech hodně mluvím. 
Jak z této „pasti“ ven? Chci s nimi dělat 
pravdivý leadership, ne ten virtuální. Vět-
šinou dojdeme k těmto sedmi závěrům:

1. 
Bez projevené vůle k moci to nepůjde. Je 
třeba si o ni říct a tvrdě si ji vyjednat. Pak 
ji taky v pravou chvíli potvrdit. Parafrázoval 
bych zde výrok Aurtelia filozofa ze seriálu 
o Juliu Caesarovi. Mluvil o svobodě, ale 
o moci to platí stejně. „Moc nemůžeš do-
stat, o tu si musíš říct, tu musíš vybojovat.“ 

2. 
Důsledně trvat na splnění úkolů. Prudit. 
Ne vyhrožovat. A to tak dlouho, dokud 
není splněn. 

3. 
S podřízenými se hodně, hodně, bavit 
o smyslu práce, kterou dohromady děláme.

4. 
Vymazat v manažerské hlavě větu, že bych 
měl lidi motivovat, aby je práce bavila. Na-
hradit ji větou: „Jsem tu proto, abych Vám 
vytvářel podmínky k tomu, abyste mohli co 
nejlépe pracovat. A ostatní už je váš boj“.

5. 
Mít záložní plán, co se mnou bude, když 
v téhle firmě nebudu.

6. 
Příliš se nezdržovat dlouhým vymýšlením, 
jak zdůvodnit a obhájit své nápady na 
změny, ale spíše už přicházet s dílčími ře-
šeními (směr nahoru), nebo úkoly k řešení 
zadávat (směrem dolu).
 
7. 
Být připraven na výhru i prohru. Sama 
sebe přesvědčit, že manažer není meta, 
ale spíše něco jako filozofická pouť, kterou 
můžete přerušit, skončit, nebo přestoupit 
jinam.

Tak sedm statečných máme. A je pravdou, 
že i s nimi to pořád vyžaduje dost velkou 
odvahu. No, ale pak… Bandita Calvera Bez-
mocný už se třese. 

Oldřich Kvasnička
lektor, konzultant, kouč, jednatel Aperta, s.r.o.

Lektoruji, školím, vedu, vychovávám. A v každém 
tom činění si to s mocí vyříkávám…

... manažer 
není meta, ale 
spíše něco jako 
filozofická pouť...

Musí mít moc se 
rozhodnout, musí 
mít moc moci při 
tom všem udělat 
i chybu.

(PRAVO)MOC A (BEZ)MOC DNEŠNÍCH MANAŽERŮ
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Ano, stále čtete Aperitiv!  Ne, Aperi-
tiv není “čtení pro ženy” (rozhodně 
ne v tom obvyklém slova smyslu).  

Přestože tento článek je zejména pro 
ženy, muži, čtěte odvážně dál, i vám může 
být nápomocný. 

Své koučovací praxi vděčím za mnohá 
setká ní s obdivuhodnými ženami, ženami  
úspěšnými, s ženami, které mají závidě-
níhodnou kariéru, ženami, které mohou 
inspirovat druhé a rozhodně mají co na-
bídnout. 

Dříve nebo později se s většinou z nich do-
stáváme k tématu “žena v mužském (čtěte 

pracovním) světě”. A otázkám, jak ve své 
práci uspět a nestat se “polochlapem”/ 
nebýt pro smích / nebýt terčem vtipů / mít 
energii a nadhled / zůstat sama sebou…

Toto jsou nejčastěji využívané strategie 
mých klientek a jejich bilance:

Taktika “Kdo chce s vlky býti, musí s nimi 
výti”. Tedy naladit se na “mužskou notu”. 

VÝHODY TÉTO STRATEGIE: mužští kolegové 
vás berou vážně, nebo se tak alespoň tváří.

NEVÝHODY: neodbytný pocit, že to nejste 
tak úplně vy, únava  soutěž s muži stojí 
značné množství vaší energie. 

Strategické využití “ženských zbraní”, ať 
už si pod tím představíte cokoliv.

VÝHODY: funguje to, staletími ověřené po-
stupy, založené na psychologických i biolo-
gických zákonitostech.

NEVÝHODY: část žen přiznává, že tuhle 
hru vnímají jako porušování fairplay, pro 
část žen je nepřijatelná až ponižující. 

Vyvažování extrémů. 

Přes den drsně držet krok s machistickým 
humorem porad vysokého managementu, 
po večerech za svitu svící zpívat mantry 
v ženském kruhu.

VÝHODY: funkční systém typu tvrdá práce 
přes rok a pak krátká exotická dovolená 
pro obnovu sil.

NEVÝHODY: nejistota, která poloha je 
moje pravé já, neodbytné myšlenky na  
trvalý život na Bali.

Všechny tyto strategie mohou nést a ne-
sou své ovoce. Každá z nás jsme je s vět-
šími či menšími úspěchem vyzkoušely na 
vlastní kůži. A právě peripetie, jež jejich 
využívání někdy provází, mě dovedly k vy-

tvoření praktického kurzu nejen pro ženy 
manažerky, který nabízí alternativu. Cestu 
k úspěchu v pracovním světě, aniž bychom 
na ní ztratily samy sebe, postavenou na vy-
užití svých přirozených silných stránek a na 
rozvoji dovedností, které naši přirozenost 
doplní.

Věřím, že přinese rovnováhu do života 
žen, které jej absolvují, ale i mužům v je-
jich okolí.
 
PS: Aby bylo jasno, na mužích si rozhod-
ně cením mužnosti (včetně testosteronu), 
inteligentního humoru, rozhodnosti a akce 
i odhodlání jít si za svým. 

MOC ŽENSKOSTI? 
UPOUTÁVKA NA NOVÝ KURZ APERTY ŽENA V PRÁCI ANEB JAK SI UCHOVAT 
A ROZVÍJET SVOJI ŽENSKOST A ZÁROVEŇ USPĚT V PRACOVNÍM SVĚTĚ 

... nejistota, která 
poloha je moje 
pravé já...

Dobroslava Stránská
lektorka, konzultantka, koučka, Aperta s.r.o.

Jako pro většinu žen, je i pro mě důležitá harmonie. 
Ve vztazích, v práci, v životě vůbec. Díky své práci 
zároveň vnímám, jak je v pracovním světě mnoha 
lidí narušena, a ráda jim pomáhám hledat cesty 
k její obnově.

MOC ŽENSKOSTI?



C ílem kurzu je podpořit manažerské dovednosti 
účastnic. Naučí se využívat své přirozené silné 
stránky a účelně je vyvažovat ve své pracovní 

praxi. Tento kurz je zaměřený na podporu konkrétních 
dovedností z každodenní praxe. 

Aperta, s.r.o. 
Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

www.aperta.cz

Rozsah 
2 DNY 
(16 
tréninkových 
hodin)

PRO všechny ženy, které 
chtějí být v práci úspěšné 
a zároveň zůstat samy sebou.

 Uvědomuje si své silné pracovní oblasti a je motivována je 
dále rozvíjet.

 Chápe, proč je důležité rozvíjet i ostatní (nejen) manažerské 
dovednosti a má chuť na tom pracovat.

 Cítí se dobře, v souladu se sebou samou, ve své pracovní roli.
 Vytváří zdravé pracovní prostředí pro sebe i tým.

VÝSLEDEK A UŽITEK 
PRO ÚČASTNICI ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ ŽENSKÝ PRINCIP A JAK 
S NÍM LZE ŽÍT V „MUŽSKÉM“ 
PRACOVNÍM SVĚTĚ
 Úvod do programu, osobní zkušenosti účastnic

 s tématem.
 Co je to „ženská podstata“?
 Jak ladí s naším pracovním světem?

ŽENA V PRÁCI ANEB JAK SI 
UCHOVAT A ROZVÍJET SVOJI ŽENSKOST 
A ZÁROVEŇ USPĚT V PRACOVNÍM SVĚTĚ 

ŽENSKÝ PRINCIP A JAK JEJ VYUŽÍT 
(NEJEN) V MANAŽERSKÉ PRÁCI
 Které mé silné stránky jsou ve své podstatě ženské?
 Jak je využívám a jak je rozvíjet.

CHÁPEJ A BUDOU TĚ MÍT RÁDI,
VYŽADUJ A BUDEŠ RESPEKTOVÁNA
 Empatie jako základ práce s lidmi.
 Důslednost a jak ji podpořit ve své pracovní praxi.
 Praktické tipy k podpoře důslednosti.

KLIDNĚ TŘIKRÁT MĚŘ, ALE HLAVNĚ ŘEŽ!
 Empatie kontra rozhodnost.
 Rozhodnost jako nezbytná součást manažerské práce.
 Praktické techniky k podpoře rozhodování.
 Intuice a racio v rozhodování.

RESPEKTUJ A OVLIVŇUJ
 Respekt k druhým jako základní životní postoj.
 Jak druhé podněcovat k žádoucím změnám.
 Praktická cvičení.

BUĎ MISTRYNÍ STRATEGIE
 Strategičnost – dobře utajená strana ženy.
 Jak rozvíjet své strategické myšlení.
 Jak jej vyvažovat s operativní denní prací.

SPIRÁLOVÝ OSOBNÍ RŮST
 Cykličnost v ženském pojetí práce.
 Jak z kruhu ven – dál a výš.

MOJE VLASTNÍ PRACOVNÍ CESTA
 Společná i osobní reflexe kurzu.

 Michaela Sůvová, Key Account Manager             

 +420 723 122 186              m.suvova@aperta.cz

http://www.aperta.cz


12

Svět lídrů je náš nový rozvojový pro-
gram, jehož důležitým podtitulem je  
„… dovednosti pro svět, který nás 

čeká…“. Naším záměrem je připravit ma-
nažery na svět, na který v podstatě nedo-
hlédneme, ale můžeme se na něj nachystat 
a vybavit se do budoucna. 

Program jsme vymysleli interně společně 
s kolegou. Do detailu jsme ho nadesignovali 
a vybrali externí dodavatele. Dnes máme 
roli gestorů, což obnáší různé obsahové 
úpravy programu, skládání skupin, propojo-
vání dodavatelů s představenstvem společ-
nosti, interní komunikaci o programu s ma-
nažery a zaměstnanci nebo vyhodnocování 
jednotlivých částí i celku.

Program je postaven na třech důležitých 
hodnotových pilířích, které se odráží jak 
v principech programu, tak v jeho obsahu. 

Jsou jimi RESPEKT, ODVAHA a ODPOVĚD-
NOST.

Program obsahuje standardní prvky tako-
vého způsobu rozvoje v kombinaci s uni-
kátními aspekty. Propojuje různé manažer-
ské úrovně od leaderů, kteří vedou menší 
týmy a mají přímé podřízené, až po ty, jež 

sami vedou jiné manažery, a tudíž i vět-
ší celky. Aktivně zapojeni jsou i členové 
představenstva banky. Je připraven pro ce-
lou manažerskou populaci ČSOB skupiny, 
včetně malých i velkých dcer či sester. Mísí 
se v něm různé subkultury a obory, ve kte-
rých manažeři pracují. Důležitým prvkem 
je naprostá dobrovolnost v účasti. 

Další unikát vnímám ve způsobu práce s ex-
terními průvodci programu (neříkáme jim 
„lektoři“, neboť účastníky programem sku-
tečně provázejí). Vybrali jsme pět různých 
dodavatelů, tzn. pět skutečných osobností 
a skvělých lidí. Každý z nich je jiný a do-
hromady tvoří mimořádný tým. Společně 
jsme se domluvili na tom, jak budou jed-
notlivé moduly postaveny. Definovali jsme 
společné linky a výstupy, který každý z nich 
respektuje. Jak ale k výstupům se skupi-
nou dojdou, to necháváme na nich. Každý 

SVĚT LÍDRŮ

Každý jde jinou 
cestou, která je 
naprosto unikátní. 
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jde jinou cestou, která je naprosto unikát-
ní. Máme naprostou důvěru v to, jak a na 
čem se skupinami pracují.

Věřím, že tento způsob práce je i pro tyto 
průvodce zajímavý a pravděpodobně i ne-
obvyklý. Chceme, aby pracovali společně 
a táhli s námi za jeden provaz, byť jsou si 
v podstatě mezi sebou konkurencí. Vní-
mám jejich velkou otevřenost a schopnost 

spolupráce a cením si jí. Děkujeme Apertě, 
že je podstatnou součástí.

Před vstupem do programu účastníci po-
depisují tzv. účastnickou dohodu, kterou 

jsme vytvořili společně s externími prů-
vodci. Shrnuje podstatu programu a pro-
pojuje s ní hodnoty banky.

Obsahově je program kombinací softo-
vých a hardových celků. Zařazujeme také 
měření manažerských stylů a klimatu 
v týmu. Měříme návratnost programu, což 
je u převážně softových programů jeden 
z nejobtížněji uchopitelných prvků. První 
přesnější výsledky budeme mít až pár mě-
síců po skončení prvních skupin, tj. více 
než rok po startu programu.

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ

Jak se díky Světu lídrů změnilo prostředí 
kolem mě:

„Díky programu se prostředí kolem mě 
změnilo, ale jen díky tomu, že „já“ na něj 
koukám jinak, protože jinak pracuji sám se 
sebou, se svými rolemi.“

„Tento program je víc o „uvědomění“ sebe 
sama, než o „hard“ manažerském rozvoji 
či tréninku různých manažerských mode-
lových situací. Možná právě proto funguje 
lépe.“

„Díky programu Svět lídrů věnuji čas inten-
zivnímu přemýšlení o tom, jak pracuji já 
osobně a jak pracuje tým; nad způsobem 
fungování celého týmu.“

„Svět lídrů ovlivnil hlavně mé chování – 
lépe pracuji sám se sebou, se svými role-
mi, a ještě více to má vliv na práci s mým 
týmem.“

„Velkým přínosem tohoto programu je pro 
mne setkávání se s lidmi z různých částí 
Skupiny, s různým zaměřením, různými 
úkoly. Sdílení jejich zkušeností, radostí 
a starostí je pro mne obohacující a pomá-
há mi to v lepší orientaci ve skupině.“

„Vše ve Světě lídrů mi pomáhá v komunika-
ci, vyjednávání, mnohem lépe si uvědomu-
ji můj vliv na okolí.“

„Svět lídrů je pro mě obrovská inspirace 
pro to, jak některé manažerské věci dělat 
jinak. A nejen ty manažerské.“

REFERENCE TOP MANAGEMENTU

Když jsem byl požádán o pár mých po-
střehů k běžícímu rozvojovému programu 
„Svět lídrů“, mimoděk se mi vybavil titulek 
rozhovoru s jedním spisovatelem, ve kte-
rém tučnými písmeny tehdy stálo: „Západ 
nemá lídry, utápí se v prkotinách“. Na což 
pochopitelně každý může mít svůj názor. :)

Co je ale důležitější pro mne osobně, že 
se v loňském roce rozběhl náš vlastní pro-
gram na podporu rozvoje osobnosti. Což 
je skvělé, neb není samozřejmostí, že i tak 
veliké organizace, jakou je ČSOB, koncep
čně investují do vzdělávání svých lidí. Mám 
možnost působit v jedné z prvních rozběh-
nutých skupin a moje zkušenost s progra-
mem, i to, co slyším od účastníků, je silně 
pozitivní. Od možnosti poznat další kolegy 
z rozličných koutů naší skupiny, přes sdíle-
ní vlastních zkušeností s různými situace-
mi až po „špetku“ teorie od lektorů. Veliké 
poděkování patří všem, kteří se na zajiště-
ní programu podílejí!    
  
Jan Krob, Výkonný ředitel, Úvěry 

Zuzana Šafránková
Senior specialista pro rozvoj a vzdělávání  
v  ČSOB, a.s.

Rozvoji a vzdělávání dospělých se věnuji více 
než patnáct let. Původně jsem založila a ved-
la Vzdělávací centrum ve Francouzskočeské 
obchodní komoře, byla to hlavně obchodní 
činnost. Od roku 2010 mám v bance spíše od-
bornou roli – pracuji s manažery a jejich týmy, 
podporuji jejich rozvoj, navrhuji a vytvářím 
menší i velké rozvojové programy, ale také vedu 
workshopy, facilituji a koučuji týmy i jednotliv-
ce. Ráda se zapojuji do rozvojových aktivit pro 
neziskový sektor a pracuji se studenty na indivi-
duální i týmové bázi.

... mnohem lépe si 
uvědomuji můj vliv 
na okolí.

Československá obchodní 
banka, a. s. 

Působí jako univerzální banka 
v České republice. Je stoprocentní 
dceřinou společností KBC Bank NV. 
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem 
na trhu finančních služeb v Čes-
ké republice, je tvořena bankou 
(působí pod obchodními značka-
mi – ČSOB a Poštovní spořitelna) 
a společnostmi, s nimiž je banka 
propojena (jedná se o Hypoteční 
banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomo-
ravskou stavební spořitelnu, ČSOB 
Penzijní společnost, ČSOB Leasing, 
ČSOB Asset Management, ČSOB 
Factoring a skupinu Patria).

Skupina ČSOB poskytuje své 
služby všem klientským segmen-
tům, tj. fyzickým osobám, malým 
a středním podnikům, korporát-
ním a institucionálním klientům.

SVĚT LÍDRŮ
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„Soudce potřebuje znalosti, otevřenou 
mysl a neměl by být emočně chladný“, 
říká v rozhovoru pro jarní Aperitiv Dušan 
Hrabánek.

Dušane, první otázka v souvislosti s před-
staveným tématem zní, zda cítíš, že máš 
nějakou moc? 

Asi ano. Myslím, že to k té profesi prostě 
patří, že soudce má určitou moc rozhodo-
vat nad lidmi a zasahovat do lidských osu-
dů. I když soudci v trestních věcech mají 
samozřejmě moc podstatně větší, protože 
rozhodují o tom, jestli zůstane někdo na 
svobodě, nebo ne, a dost často to má vý-
znamný vliv na pověst toho člověka. U nás, 
co soudíme ve věcech obchodního práva, 
jde většinou „jenom“ o peníze. Ačkoliv 
i tady může být dopad na lidi dosti značný. 
Takže člověk to cítí. 

A kdy sis to uvědomil? Máš nějaký pří-
klad, kdy sis řekl: „Aha, já mám tu moc“?

Myslím, že jsem si to uvědomil hned, když 
jsem začal soudit. Jsou samozřejmě přípa-

ROZHOVOR

dy, kdy si to člověk uvědomuje víc, třeba 
nějaké těžké případy. 

Co do toho spadá? Co jsou například těžké 
případy, kdy si to uvědomíš více? 

Víc si to asi uvědomíš u takových případů, 
které mají nějaký větší vliv na lidi. Konkrét-
ně z mojí praxe na okresním soudě – sou-
díli se o určování otcovství. To má vliv na 
budoucí vývoj dítěte i na další účastníky, na 
rodiče. Tam si člověk uvědomuje, že je tře-
ba obzvlášť dávat pozor. 

A není to zrovna v tomto konkrétním pří-
padě spíše taková „soudcovská bezmoc“, 
protože zde soudíš především podle testů 
DNA, následuješ znalecký posudek? 

Určitě. Samozřejmě se následuje znalecký 
posudek. Což si myslím, že je pro soudce 
spíš štěstí, protože tehdy se dá téměř s jis-
totou potvrdit, jestli muž otcem je, nebo 
není. Myslím si, že moc soudců v dobách, 
kdy ještě DNA testy nebyly a nedalo se  
otcovství stoprocentně určit, když se využí-
valo dědičnosti krevních skupin, kdy se dalo 

pouze vyloučit, ale ne potvrdit, byla moc 
soudce (a ta nejistota spojená s tím, že by 
to také mohl být někdo jiný), zřejmě daleko 
větší. 

Takže i přesto, že je to dnes skoro jisté, cí-
tíš moc nebo, možná lépe, zodpovědnost?
 
Ano, člověk cítí zodpovědnost za osudy lidí. 
A za to, aby to udělal dobře. Aby rozhodnutí 
bylo nějakým způsobem spravedlivé. 

Věříš ve spravedlnost? 

Já si myslím, že soudce by neměl dělat svou 
práci, pokud by nevěřil. Takže věřím. Věřím, 
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Souzení není žádná 
exaktní věda...

SOUDCE POTŘEBUJE ZNALOSTI, 
SRDCE A OTEVŘENOU MYSL

ROZHOVOR

SOUDCE POTŘEBUJE ZNALOSTI, SRDCE A OTEVŘENOU MYSL
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že spravedlnost existuje. Nevěřím tomu, 
že se jí dá vždy stoprocentně dosáhnout. 
A toho si myslím, že si je, nebo by si měl 
být vědom každý. Že je to ideál, jehož se 
snažíme dosáhnout, ale kterého se nám ne 
vždycky v konkrétním případě dosáhnout 
podaří. 

Myslíš, že jsi někdy zneužil svoji moc? 

Byl bych špatný soudce, kdybych si mys-
lel, že ano. :) Respektive, snažím se tomu 
vyhnout, seč můžu. On ostatně už jenom 
výraz „zneužití moci“ předpokládá, že se 
to dělá úmyslně. A to pokud to někdo dělá 
schválně, tak by soudcem být neměl. 

Pozoruješ u lidí, se kterými přicházíš do 
styku, a myslím tím kolegy nebo osoby 
z prostředí právnického, že zneužívají ně-
jakým způsobem svoji moc? To je docela 
silný termín, že?

Hodně silný termín. Nemůžu říct, že bych se 
s tím přímo setkal. Že bych měl pocit, že ně-
kdo rozhodl schválně špatně tak, aby třeba 
někomu pomohl, nebo mu uškodil. 

Samozřejmě, že to tak může někdy vypa-
dat  jako důsledek nějakého omylu, ať už 
právního nebo skutkového. Nicméně si 
nemyslím, že by to soudci dělali ve velkém 
a schválně. Nemůžu nic samozřejmě vylou-
čit, ale nesetkal jsem se s tím. 

Myslíš, že ostatní soudci, se kterými pra-
cuješ, jsou si vědomi moci, kterou mají? 
Je to téma, o kterém jste se někdy bavili? 

Nevzpomínám si, že bychom se o tom ně-
kdy přímo bavili. Ale myslím, že většina cítí 
a vnímá, že je nositelem nějaké moci. Ne-
stalo se ale, že bychom to rozebírali přímo 
na této úrovni abstrakce. Spíš v tom vidím 
důvod, proč se soudci mezi sebou radí, 
když si například někdy nejsou jisti nějakým 
právním názorem nebo řešením určité situ-
ace. Nakonec je to vždy tvoje rozhodnutí, 
ne rozhodnutí kolegovo, ale snažíš se získat 
více názorů, jak onu konkrétní situaci řešit. 
Souzení není žádná exaktní věda a řada věcí 
není úplně jasná. Navíc se jedná ve většině 
případů o rozhodování za nejistoty, protože 
každý soudce by si měl být vědom toho, že 
nikdy nemá úplné informace. Zvlášť tedy 
v civilním řízení, kdy jsme závislí na tom, co 
nám řeknou jednotlivé strany, co tvrdí a pří-
padně co dokážou. Sami si informace může-
me doplňovat jen v omezené míře. 

Z opačného úhlu pohledu, cítil ses někdy 
bezmocně? 

Jsou případy, kdy člověk ví, že je někde něco 
špatně, ale ví, že z určitých důvodů, tomu 
člověku  nemůže pomoc. Že není v jeho si-
lách ten problém vyřešit. 

Napadá tě konkrétní případ?
 
Jeden mě napadá. Dluh, kdy bylo žalováno 
asi o 20 000 Kč. Žalovala jedna z takových 
těch firem, které skupují pohledávky z úvě-
rů. Pohledávka byla stará asi osm let, takže 
dluh byl zjevně promlčený. Jako žalovaná 
přišla jistá paní, a já jsem jí i věřil, protože 
vypadala opravdu sklesle, byla špatně ob-
lečená, měla strhané rysy, na svůj věk vy-
padala podstatně starší atd. A prosila, zda 
by se s tím nedalo něco dělat, že má málo 
peněz… Chtěla alespoň nějaký splátkový ka-
lendář. A samozřejmě my soudci nesmíme 
lidem radit „do hmotného práva“, zejmé-
na jim nesmíme poradit, že by měli vznést 
námitku promlčení, protože to je otázka, 
kterou si musí vyřešit oni sami. My bychom 
potom už nebyli nezávislý soud, kdybychom 
jim takto poradili. 

Mně té paní přišlo prostě líto. Udělal jsem 
aspoň to, že jsem jednání odročil a poslal 
jsem paní do dluhové poradny. S tím, že já jí 
poradit nemůžu, ale tam by mohli. Advokát 
z druhé strany nepřišel. Prý měl za to, že je 
vše prokázané, a že mám věc odsoudit pod-
le předložené žaloby. Když tam tedy nebyl, 
tak odročením nevznikly žádné náklady na-
víc. A protože paní to nijak nemohlo uško-
dit, odročil jsem věc o měsíc. 

Paní přišla za měsíc. V poradně jí evidentně 
neporadili, takže stále chtěla splátky. A mně 
nezbylo, než jí těch 20 000 Kč rozpočítat po 
pětistovce měsíčně a poslat ji domů. A to 
si pak člověk opravdu připadá trochu bez-
mocně. Mně bylo jasné, že tato paní nemá 
představu, že existuje něco jako institut 
promlčení, ale já jsem jí prostě poradit ne-
mohl. 

Stalo se ti to ještě někdy? 

Tohle byl asi extrémní případ. Ale případy, 
kdy zejména spotřebitelé nenamítají pro-
mlčení, jsou vcelku běžná věc. Často to 
probíhá ještě tak, že dlužník se schovává 
někde na adrese obecního úřadu a k jedná-
ní vůbec nepřijde. Což pak naštěstí není tak 
emotivní zážitek. Tato paní přišla, a ještě jí 
splácení dluhu činilo vážné obtíže. 

Když jsi začal uvažovat o této profesi, uvě-
domoval sis už v tu chvíli důsledky v tom-
to směru, v mocnosti? 

Když jsem o tom začal uvažovat úplně popr-
vé, tak tohle mě asi nenapadlo. 

A kdy tě toto povolání napadlo poprvé? 

To, že by mě souzení mohlo bavit, jsem si 
myslel už na fakultě, ale tehdy to bylo v ro-
vině vzdáleného snu. Ten se začal trochu 
zhmotňovat v momentě, kdy se mi otevřela 
možnost nastoupit jako asistent k předsed-
kyni Nejvyššího soudu. Musím říct, že to byla 
v tomto směru dobrá škola, protože jsem si 
tam hodně věcí uvědomil. Především jak vel-
ká moc je s tím úřadem spojená. Byť ta moc 
nebyla moje. Já nebyl přímo odpovědný za 
to, co od předsedkyně vyšlo, vždy se jednalo 
o její rozhodnutí. Já jsem dělal jenom návr-
hy. Uvědomoval jsem si to zvlášť i proto, že 
Nejvyšší soud je opravdu nejvyšší instance, 
že nad tím už není žádné odvolání. 

Člověk si musí připustit, že určitou moc má, 
ale nesmí se tím přesvědčením příliš nechat 
znehybnět. Součástí soudcovské profese 
je to, že je zkrátka třeba spory stran v ro-
zumné době řešit. Soud funguje do značné 
míry jako továrna. Kdy vy jste tam ten děl-
ník u pásu a kde z jedné strany přicházejí 
žaloby a z druhé strany musejí vypadávat 
rozhodnutí. Takže jsou případy, kdy je třeba 
se rozhodnout (a pod tlakem času platí, ně-
jaké rozhodnutí je lepší než žádné), než věc 
nechat ležet a nic s ní nedělat. 

Stalo se ti někdy, že jsi opravdu nevěděl? 
Asi to musí být někdy velmi těžké, rozhod-
nout… 

Je to někdy hodně těžké. Vždycky se mi po-
dařilo, třeba s pomocí kolegů a po dalším 
pátrání, najít nějaké řešení. Samozřejmě ne 
vždy bylo řešení v souladu s tím, co si my-
slel odvolací soud, když si věc nastudoval. 
Měl jsem dokonce i jednotky případů, kdy 
jsem, ale až po vydání rozhodnutí, zjistil, že 
to mělo být jinak. Myslím si, že každému 
soudci se to jednou za čas stane, i když je 
dobrým soudcem. Že mu prostě najednou 
něco docvakne, co ho v momentě vydání 
rozhodnutí nenapadlo. Z hlediska psycho-
logického teď nevím, jestli se jedná o vý-
hodu, ale postaví vás to na zem. Člověk si 
uvědomí, že není neomylný a že by si měl 
dávat v některých věcech větší pozor. Sám 
se z toho dokáže poučit.

Co v takovou chvíli můžeš s takovým roz-
hodnutím dělat? 

Já už s tím nemůžu dělat nic. Platí zásada, 
že jakmile soud jednou vyhlásí rozhodnutí, 
je jím vázán a sám už s tím nic dělat nemů-
že. Alespoň tedy pokud jde o rozhodnutí ve 

… postaví vás to 
na zem. Člověk si 
uvědomí, že není 
neomylný...
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věci. Pak už je na stranách, zda využijí něja-
ké opravné prostředky. 

Jak se vyrovnáváš s takovouto tíhou? 

No… (mlčení)

Já si představuji, že to může být tíha…

Ano, člověka to určitým způsobem tíží. To je 
asi individuální. Já osobně se snažím, si to 
tak úplně nepřipouštět nebo si říkat: „Sys-
tém je prostě tak nastaven, počítá s tím, že 
soudce může občas udělat chybu, a od toho 
jsou opravné prostředky, aby se „něco“ 
dalo napravit.“ 

Samozřejmě čím je soudce v hierarchii výš, 
tím je to pro něj složitější. Na druhou stranu 
na odvolacích a potom i dovolacích instan-
cích máme jistou výhodu. Soudci tvoří troj-
členný senát, takže se odpovědnost určitým 
způsobem jakoby dělí. 

Učil ses někdy v rámci svého studia, svých 
profesních příprav, na fakultě nebo potom 
v praxi jak s tímto nakládat? Měli jste na 
to například nějaké školení? 

Sama víš, že na fakultě se nic takového ne-
učí, takže v tomto směru asi ne. Neučilo se 
to. To je věc, se kterou (předpokládá se) 
se má každý vyrovnat sám. Je pravda, že 
nějaké psychologické školení na téma Pre-
vence vyhoření a podobně Justiční akade-
mie nabízí. 

Absolvoval jsi něco takového? 

Zatím jsem tam nebyl, respektive necítil 
jsem potřebu. Ale je to samozřejmě jedna 
z variant, kterou bych, kdybych měl pocit, 
že mi toto hrozí, zvolil. Proč ji nevyužít? 

Bavíte se o tom s kolegy? 

O tomto ano. Má to totiž často za následek 
změnu přístupu onoho soudce. Nemusí jít 
přímo o vyhoření. Měli jsme kolegu, který 
neunesl tíhu rozhodování, a nakonec musel 
po krátkém čase funkci složit, protože zkrát-
ka nebyl schopen se rozhodovat v adekvát-
ní době. Jeho rozhodnutí byla extrémně 
pečlivá a extrémně dlouhá, ale trvala mu 
tak dlouho, že nebyl schopen vyřizovat věci 
v rozumném čase a sloupce spisů, které če-
kaly na rozhodnutí, mu začaly bobtnat. 

Naše práce není pro každého. Noví kandi-
dáti procházejí psychotesty. Nejsem si ov-
šem jistý, jestli testy dokáží tyto dispozice 
ve všech případech odhalit. Ono se to totiž 
ještě příliš nepozná ani v začátcích, v praxi 
asistenta či justičního čekatele. Tam ještě 
tíži rozhodování tolik intenzivně necítíte. 
Ten kolega mohl být veden jako schopný, 
pečlivý asistent, čekatel, ale po jmenování 

se ukázalo, že neunesl tíži rozhodování. A to 
se nedá moc poznat, dokud člověka do té 
pozice neposadíte. 

Máte nějakou supervizi? Něco pravidelné-
ho jednou za měsíc, za týden…?

To v soudcovské profesi nefunguje a ani 
fungovat nemůže, protože by se to dosta-
lo do sporu se zásadami soudcovské ne-
závislosti. Existuje k tomu dokonce i nález 
Ústavního soudu. Respektive asi by mohlo 
fungovat nějaké peer to peer hodnocení 
mezi kolegy, to by bylo přípustné. Obecně 
hodnocení soudců se omezuje na to, že kaž
dý měsíc chodí tabulky výkonnosti. Cílem 
je zjevně vyvolat trochu soutěživost mezi 
soudci, aby ti, co jsou na chvostu v pořadí, 
trochu zrychlili. 

Zpátky k tobě. Co děláš konkrétně ty, abys 
měl takový nadhled? Vypadá to, že nad-
hled máš, trochu si držíš odstup od profe-
se… Co ti pomáhá, aby ses tzv. nezbláznil? 

Nedá se dělat jenom to. Člověk potřebuje 
mít nějaké další zájmy. U mě je to sport a to 
naše Debatování (= soutěže v debatování 
pro středoškoláky – pozn. autora). Protože 
prostě potřebujete jednou za čas někam 
vyjet pryč, vyčistit si hlavu, ideálně fyzickou 
aktivitou nebo i intelektuální, ale jiného 
ražení, kde nemáte takovou velkou zodpo-
vědnost. 

Ale když vyrazíš na debatní turnaj, tak 
vlastně taky soudíš…? 

To je pravda, ale tam je to všechno… 

Nebo spatřuješ v tom něco podobného? 

Ano, určitě. Zvažování argumentace je po-
dobné, nicméně odpovědnost, kterou tam 
rozhodčí nese, je podstatně menší. A pak 
velkou výhodou debatování je, že feedback 
(zpětná vazba rozhodčího – pozn. autora) je 
zaměřen pedagogicky. Já nemůžu advoká-
tům v rozsudku radit, jak to mají příště zaža-
lovat líp. Což bych někdy tedy rád udělal… :)
Na Debatní lize pracujeme s mladými lidmi 
dobré vůle, to je taky rozdíl. U soudu dost 
často dostávají průchod emoce a chodí tam 
lidé, kteří už dost často jsou spolu ve sporu 
dlouho a takový spor má obvykle i velkou 
emotivní rovinu. 

Když mluvíš o emotivní rovině, má tvoje 
profese moc (z)měnit tvou osobnost, tvůj 
charakter, tvé vlastnosti, to jaký jsi? 

Určitě to nějaký vliv má. (zadumaně pře-
mýšlí…)

Rozhodně je člověk potom vyzrálejší, že 
o věcech více uvažuje. (uvažuje…)

Jako jeden z problémů, který je asi spjat 
s jakoukoliv pozicí spojenou s rozhodovací 
mocí, vidím nutnost uvědomění si, že moc 
může člověka změnit. Změnit v tom směru, 
že by se mohl nad lidmi začít trochu povy-
šovat nebo měl pocit, že je něco víc než 
ostatní. S tím je třeba bojovat. I pro mě je 
to někdy těžké, ale snažím se.

Co ti pomáhá? Jak to děláš? 

Myslím si, že je na to dobrý právě již zmí-
něný spolkový život. Tam najednou nejsi 
tím, kdo sedí na stupínku o čtvrt metru výš 
a shlíží na lidi z taláru pod státním znakem, 
ale jsi tam jako jeden z ostatních. To má ur-
čitě pozitivní vliv. Člověk se nesmí nechat 
unést. Což je nebezpečí každé pozice spo-
jené s mocí. 

Pak ještě jedna věc, kterou se snažím prak-
tikovat i v běžném životě, a tou je zásada, že 
když už se člověk k něčemu rozhodne, tak 
už se toho má potom držet. Vyjma situací, 
kdy je ke změně nějaký extrémně závažný 

Člověk se nesmí 
nechat unést. Což 
je nebezpečí každé 
pozice spojené 
s mocí. 
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důvod, samozřejmě. Myslím si, že to je cel-
kem dobrá věc do života. 

Když si uváděl, že o věcech více uvažuješ 
a že tě to postavilo na úroveň vyzrálosti, 
nemáš pak větší tendenci být vážný? Když 
člověk hodně uvažuje, možná se pak ne-
dají věci brát s takovou lehkostí…

Toto si nemyslím. Mám názor, že ani soud-
covskou profesi, i když samozřejmě cítíte tu 
tíhu moci, nemůžete brát zase úplně vážně. 
Občas je holt třeba nějak to odlehčit. Jsou 
prostě věci, které musíte brát trochu s hu-
morem. Navíc jsou případy, které přijdou 
člověku když ne humorné, tak rozhodně 
absurdní. 

Je něco, co tě rozesmálo v práci? Nebo 
přímo nějaký případ? Samozřejmě se vší 
vážností tvé profese. 

Někdy je to něco, co tvrdí účastníci, i když 
to nedává žádnou logiku. Občas rozesmějí 
samotné případy, které jsou lidé ochotni 
dát k soudu a které jim přijdou podstatné. 
Jednou nám přišla žaloba. Spočívala v tom, 
že na vesnici se přistěhoval kdosi z města 
„za klidem“ a zjistil, že sousedi mají slepice 
a kohout ráno ve čtyři začíná kokrhat. Takže 
se chtěli soudit se sousedem, aby zamezil 
kohoutovi kokrhat. Naštěstí je to pak pře-
stalo bavit a vzali žalobu zpět, k řízení ne-
došlo, a já byl ušetřen místního šetření, kdy 
bych jel ve čtyři ráno zjišťovat, jak moc vel-
ký randál kohout dělá.

Myslíš, že jsi díky svojí profesi vzorem pro 
někoho? Máš pocit, že to je vážené povo-
lání nebo spíš naopak, že se jedná skoro 
až o „společenský handicap“? 

Já se jenom snažím doufat, že to je váže-
né povolání, protože si myslím, že by bylo 
špatné, kdyby nebylo. A myslím si, že pro 
řadu lidí je. Nakonec i česká justice vychá-
zí docela dobře z průzkumů důvěry, a to 
i v porovnání s jinými zeměmi EU. Celkem 
to sleduji. Troufnu si tvrdit, že lidé soudu 
celkem věří. Záleží na konkrétním soudci. 
U řady lidí je velmi obtížné si důvěru získat, 
protože to záleží do velké míry na tom, jak 
onen soudce s lidmi komunikuje, zejména 
v jednací síni. Pokud jim dáte prostor, aby 
se vyjádřili, vypadáte, že tomu rozumíte, 
odůvodníte srozumitelně své rozhodnutí, 
tak se často povede, že ty lidi i přesvědčíte, 
i když třeba spor prohráli. 

Když ty jsi vzorem, pro někoho možná 
i dokonce ikonou spravedlnosti…

(přerušuje) Tak to bych zase neřekl, takhle 
bych to nepřeháněl…

… kdo je pro tebe vzorem? 

Z hlediska soudcovské etiky, morálky apod. 
je mým vzorem JUDr. Iva Brožová, emeritní 
předsedkyně Nejvyššího soudu. Měl jsem 
tu čest pracovat pro ni pět let a do značné 
míry proniknout do jejího uvažování v situ-
acích, kdy musela řešit, jakým způsobem se 
z morálního hlediska postavit k velmi těž-
kým rozhodnutím. Dodnes to funguje tak, 
že když já jako soudce řeším nějakou otázku 
morálky nebo soudcovské etiky, tak jedna 
z věcí, které zvažuji je: jak by to asi udělala 
„šéfová“. 

A profesně, speciálně věci z procesního prá-
va, jsem vždy konzultoval se zkušenějšími 
kolegy, protože to je věc, kterou člověk po-
stupně vstřebává. Z hlediska toho, jak od-
borně postupovat, zpracovávat rozhodnutí, 
patří mezi soudce, kteří byli a jsou opravdu 
dobří a rozumně se snažili právo vykládat, 
například pan doktor Jiří Spáčil z Nejvyššího 
soudu. Pan doktor předsedá senátu ohled-
ně věcných práv. Výše zmínění měli vždy 
rozhodnutí smysluplně odůvodněné a při-
hlíželi k důsledku, které rozhodnutí může 
mít tak, aby dávalo smysl z hlediska obecné 
spravedlnosti, a nezůstávali jen u čtení zá-
konného textu. V tomto směru jsou inspi-
rativní také některá rozhodnutí tzv. prvního 
ústavního soudu, toho v Havlově složení, 
který se také snažil do české kotliny zavádět 
hodnotové nazírání na právo.  

A životní vzor nebo vzory? Nebo se ti to 
prolíná? 

To se mi asi tolik neprolíná. 

…Kdo měl moc tě ovlivnit? 

Těch bylo hodně. Někteří lidé z Nejvyššího 
soudu k tomu jistě budou patřit. A bude to 
i v kategorii toho, jak se to dělat má, ale 
i v kategorii, jak se to dělat nemá. 

Je něco, na co by ses sám sebe rád zeptal 
k tomuto tématu a já jsem se zatím neze-
ptala? 

Nevím. Asi obecně se dá říct, že aby byl 
člověk schopen soudit rozumně, potřebuje 
dvě věci. Samozřejmě podstatné je, že musí 
být člověk zdatný právník. Pokud nechápe 
fungování práva, tak to nikdy úplně dobře 
nebude. Ale to neznamená, že musí znát 
všechny právní předpisy nazpaměť, navíc 
to ani nejde, protože toho je příliš mnoho. 
Pak si myslím, že potřebuje otevřenou mysl, 
drobet zdravého rozumu. Toho možná víc 
než drobet. A asi nesmí být úplně emočně 
chladný. Trochu srdce je také potřeba do 
toho dát, jinak z toho bude sterilní přístup, 
a to nejde. Je třeba vždycky přihlížet k té 
konkrétní situaci, a to je také důvod, proč 
by měl soud účastníky zásadně vidět. Řadu 

věcí dokáže soud odhadnout z toho, jak 
právě účastníci před soudem vystupují. 

Takže to je taková „moc viděného“…

Ano, přesně tak. Protože je řada právních 
pojmů, které jsou zkrátka neurčité, ať už 
otázka dobré víry, dobrých mravů, v řadě 
věcí se má postupovat, a zákon to přímo 
říká, přiměřeně… a tak prostě, když ty lidi 
nevidíte, jednoduše nevíte, k čemu to máte 
přiměřit. 

Velice děkuju, Dušane, moc jsem se poba-
vila a přiučila. 

TŘI OTÁZKY KOUČE PRO ČTENÁŘE:
 1. Zbořil se vám přečtením rozhovoru  
  nějaký mýtus? 
 2. Je něco, co je pro vás v uvedeném  
  příběhu inspirativní? 
 3. Kterou otázku byste položili vy sami  
  sobě?

JUDr. Ing. Dušan Hrabánek 

Vystudoval Právnickou fakultu Uni-
verzity Karlovy a Fakultu meziná-
rodních vztahů VŠE. Začínal jako 
asistent předsedkyně Nejvyššího 
soudu JUDr. Ivy Brožové. V sou-
časné době je soudcem Krajského 
soudu v Českých Budějovicích se 
specializací na věci obchodní. Pu-
blikuje v oboru občanského a ob-
chodního práva. Jako dobrovolník 
působí v ředitelství soutěží Asocia-
ce debatních klubů, z.s.

Alena Čechová
koučka, konzultantka a lektorka v Aperta, s.r.o.

Ráda zpovídám zástupce právnických profesí, 
kteří oplývají nadhledem či nezapomněli své 
lidství. S nekonečným údivem pozoruji psycholo-
gické aspekty justičního prostředí. Dušana jsem 
dosud nikdy neviděla v taláru, přestože spolu 
pravidelně soudíme.

SOUDCE POTŘEBUJE ZNALOSTI, SRDCE A OTEVŘENOU MYSL
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Moc, autorita, dominance – dětská léta 

Slovo moc. Začíná od prvních krůčků ka-
ždého dítěte a tvořením vlastního „já“ 
a svého světa. Když se malé dítě objeví 
mezi jinými dětmi na písku či na hřišti, tak 
už se určitým způsobem musí projevit, 
například bojovat o svůj výtvor, vytvořený 

hrad z písku, své místo na houpačce. Dět-
ský svět je plný nástrah a vyhrávají silní je-
dinci. Pokud to dítě pochopí a má k tomu 
přirozené předpoklady, určité vrozené 
charisma, a navíc přijme roli vůdce, tak 
chce mít velmi brzo „navrch“. Chce, aby 
ho ostatní kamarádi uznávali a v ideál ním 
případě mohlo určovat pravidla hry. Tím 
vlastně dominantnější chlapec nebo děvče 
pokládá základní kámen k moci v dětském 

světě (v tomto případě na hřišti či na písko-
višti). Jen k tomu používá každý strategicky 
a podle svých zjištění trochu jiné nástroje. 
Byla jsem pozorovatelem jednoho tako-
vého dětského hřiště. Děti si daly za úkol 
postavit hrad z písku a zároveň zjistit, který 
bude nejlepší. Bavilo mě sledovat a analy-
zovat dětské počínání. První chlapec Vojta 
volil sílu své ruky a neváhal si dopomoci 
cíleně a někdy razantnějším způsobem. 
Klidně druhého plácnout, žďuchnout, 
zkrátka si z pozice moci a strachu sjednat 
pořádek. Když to nešlo, rozdupnul bábov-
ku a bylo to! Nikdo si nedovolil protestovat 
a všichni tiše pomáhali. Další kluk Honzík 
byl zase obratný v komunikaci a uměl si to 
vše napřímo vyřídit a obhájit mezi ostatní-
mi dětskými hlavičkami. Byl první v návrhu 
velikosti hradu a čekal, jak si každé z dětí 
poradí, když jim řekne, jak na to. Pak už to 
nechal na ostatních a ti postavili společný 
výtvor. Zaujal mě chlapec Adam, který dal 
každému na písku úkol, ptal se ostatních 
a projevil se jako dobrý plánovač. Děti za-
městnal a na konci snahu vyhodnotil. Po-
slední z dětí Lenka chtěla být s každým ka-
marádka, všem se stavěním hradu ochotně 
pomáhala a dětem dávala dokonce svačin-
ku a bonbónky ze svého za odměnu. 
 
A co ty „ostatní“ děti, které se zapojily do 
hry a plnily dílčí úkoly? Jedno z dětí zjis-
tilo, že nedisponuje potřebným arzenálem 
takových dominantních zbraní, aby ho 

ostatní děti poslouchaly, a začalo být uži-
tečné vedle „svého vůdce“. Obratně mu 
přinášelo nové informace od dalších dětí 
a získávalo své místo na slunci pod záštitou 
velkého pískového „bosse“ Vojty. Byla tam 
i holčička s krásnou sukýnkou, velkýma 
očima a širokým úsměvem a měla kolem 
prstu pěkně omotaného Honzíka. A vlast-
ně jí to stačilo. Některé děti si prostě jen 
hleděly svého a snažily se dobře uplácat 
bábovku, hezky stavět hrad, doplnit ka-
mínek, klacík a občas se jít pochlubit. Ta-
kových dětí byla vlastně většina. Všichni 
dosáhli svého, postavili čtyři krásné hrady 
z písku, každý jiný a originální. 

Nabízí se otázky. Ke komu však jdou děti 
na hřišti nejraději, majíli právo volby? Kde 
se cítí nejlépe? Každé dítě k tomu používá 
své vlastní dětské „zbraně“ a ring písko-
viště a hřiště postupně vymění za arénu 
školních lavic, kde se píše spousta dalších 
příběhů. 

Moc, autorita, dominance – dospělost, 
vstup do práce

Po absolvování zkoušek dospělosti přijdou 
první kroky do nového zaměstnání a světa 
dospělých. Mladý absolvent si začne klást 
důležité otázky, které musí před nástupem 
do pracovního světa řešit, a to například: 

„Co mě čeká v novém zaměstnání?“

MOC, AUTORITA A DOMINANCE

... má k tomu 
přirozené 
předpoklady, určité 
vrozené charisma, 
a navíc přijme roli 
vůdce...

Tím vlastně 
dominantnější 
chlapec nebo děvče 
pokládá základní 
kámen k moci 
v dětském světě.

MOC, AUTORITA A DOMINANCE
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„Naučím se a osvojím danou problematiku 
tak, abych byl z pohledu zaměstnavatele 
kvalitním a uznávaným kolegou a zaměst-
nancem?“

„Uplatním svoji teoretickou znalost získa-
nou ze školy v praxi tak, abych si osvojil 
i praktické dovednosti?“

„Budu mít autoritu a moc, respekt?“

A začíná to pravé pracovní hřiště, které má 
svá vlastní pravidla a je na každém jedinci, 
jak je pochopí, a začne vytvářet konstrukci 
svého vlastního pracovního pojetí a pří-
běhu. V prvé řadě je potřeba se socializo-
vat a začlenit se do týmu nových kolegů. 
Zaučit se tak, aby práci mohl samostatně 
a bez problémů vykonávat a rozumět dané 
problematice. Aby uměl pružně a aktiv-
ně reagovat na potřeby zaměstnavatele 
a svého vedoucího. Jakmile vstřebá nový 
zaměstnanec danou interní kulturu a vzta-

hy na pracovišti, ale především však práci 
samotnou a začne být dostatečně kvalifi-
kovaný, aby ji mohl samostatně vykonávat, 
tak se začnou projevovat přirozené ambi-
ce. Touha uspět a řídit a plnit další výzvy.

Moc, autorita, dominance – styly vedení 

Pokud zaměstnanec „vyroste“ do role ve-
doucího a je jím jmenován, nebo ji ve fir-
mě již vykonává, tak uplatňuje určitý styl 
vedení. Za svoji letitou působnost v oblasti 
HR jsem vyhodnotila čtyři základní styly 
vedení jako poměrně klíčové a ráda vám je 
blíže představím. Nacházím velkou podob-
nost s dětským hřištěm a projevy, které 
jsou však zasazené do funkčního mechani-
smu podniku.

Strategii dominance může uplatňovat 
nadřízený direktivním stylem vedení. 
Takový vedoucí stanovuje druhým velmi 
podrobná pravidla, co smí a nesmí, a dává 
jim podrobné příkazy a instrukce. Případ-
né chyby a nedostatky kritizuje, klidně 
před ostatními. Dobrý výsledek bere jako 
samozřej most. Nemá důvěru ve své lidi. 
O všem rozhoduje sám a své podřízené 
staví před jasná rozhodnutí. Měla jsem 
řadu pohovorů se zaměstnanci, kteří měli 
takového vedoucího, a rozebírala s nimi 
jejich zpětnou vazbu. Politika strachu fun-
guje, ale pocity bývají různé. Prostě udělají 
to, co se od nich žádá, ale nic navíc. Taky 
necítí zodpovědnost za dosahování svých 
výsledků. Energii zaměstnanci směřují tak, 
aby neudělali chybu. Výsledek je však do-
sažen v „potu tváře“.

Druhý typ vedoucího je takový člověk, 
který také nevěří ve schopnosti a samo-
statnost druhých, ale přitom je pro něj 
důležité, aby ho druzí měli rádi. Jedná se 
o protektivní vedení. Takový člověk má 
obvykle tendenci dávat lidem řešitelné 
úkoly, hodně s nimi komunikovat. Když za 
ním přijdou zaměstnanci s problémem, 
tak má tendenci za ně přebírat zodpověd-
nost. Konzultovala jsem resumé od tako-
vých lidí a vnímali, že mohou předat své 
úkoly nadřízenému, který má snahu to za 
ně vyřešit, ale vlastně se ani nic nového 
nenaučí. Takoví pracovníci jdou pouze ve 
vyjetých kolejích své komfortní zóny. 

Třetí typ nadřízeného je takový, který má 
důvěru ve schopnosti svého týmu a záro-
veň je jeho prioritou mít s ním dobré vzta-
hy. Takový přístup by se dal označit jako 
liberální vedení. Takový nadřízený obvykle 
nechává věcem volný průběh a spoléhá 
se, že si zaměstnanci poradí sami. Vzhle-
dem k tomu, že má důvěru ve svůj tým, 
tak je příliš nekontroluje. Jak se cítí tako-
ví zaměstnanci? Hodně často tápou v sa-
motném pojetí úkolu. Vedoucího vnímají 
více jako kolegu než nadřízeného. Občas 

mohou i tento přístup zneužívat a věci si 
ulehčovat, protože jim to prostě projde. 

Čtvrtým typem vedoucího je člověk, který 
druhým lidem důvěřuje a zároveň je zamě-
řený na výkon, na plnění cílů a úkolů. Ozna-
čila bych ho jako člověka s manažerským 
stylem vedení. Vede lidi k samostatnosti, 
odpovědnosti, zapojuje je do rozhodování 
a umí je motivovat. Nastavuje cíle a nechá-
vá na lidech, aby jich dosáhli. Hodně klade 
dotazy a snaží se, aby podřízení našli svoji 
cestu k cíli. Zaměřuje se na pozitiva a snaží 
se lidi pochválit za dobře vykonanou prá-
ci. Umí dát konstruktivní zpětnou vazbu, 
a to jak kladnou, tak zápornou. Zaměst-
nanci, kteří měli tento typ šéfa, vnímali ho 
dle svých slov většinou jako inspirativního 
a důvěryhodného. Rádi sami přinášeli ná-
vrhy a rovnou jejich možnou realizaci. Cítili 
odpovědnost za výsledek a samostatně se 
rozhodovali, protože mohli a měli prostor.

Moc, autorita, dominance - závěr

A co vy nadřízení, poznáváte se v někte-
rém z těchto stylů vedení? Jakým způso-
bem uplatňujete svoji autoritu a domi-
nanci v práci? Co zpětná vazba od vašeho 
týmu? Nebo vy zaměstnanci, máte tako-
vého nadřízeného, který odpovídá popisu 
nebo kombinaci některého z nich? Jak se 
cítíte při takové spolupráci? 

Připomíná vám to v zaměstnání někdy ná-
padně dětské hřiště? Ať už se jedná o Voj-
tu, Honzíka, Adama nebo Lenku, případně 
dospělého jedince, stále se můžeme učit. 
Vždyť cíl je stejný, uspět. A pokud jde vést 
ostatní formou spolupráce a uplatňovat 
moc, autoritu a dominanci smysluplně 
a ruku v ruce s týmem, tak v tom tkví nej-
větší síla.

Jana Wollmannová
Personální manažer společnosti ARTWELD s.r.o.

Práce v personalistice a lidských zdrojích mě 
provází již 15 let a stále mě baví. Pomáhám hle-
dat cestu každému jednotlivci k jeho uplatnění. 
Vyznávám osobní individuální přístup a profe-
sionalitu. Vyhledávání kvalitních zaměstnanců 
v dnešní době je velkou výzvou a ráda ji napl-
ňuji. Další oblast, kde je obrovský potenciál, je 
vzdělávání a tomu se aktuálně věnuji v profes-
ním životě. 

Mám dvě úžasné děti, které jsou také stálým 
zdrojem mé inspirace. Vyznávám harmonii ve 
všech oblastech života a snažím se podle toho 
jednat.

Za svoji letitou 
působnost 
v oblasti HR jsem 
vyhodnotila čtyři 
základní styly 
vedení.

Artweld – vše pro svařování 

Artweld je středně velká společnost 
se sídlem v Liberci zaměřující se na 
prodej svářecí techniky a technic-
kých plynů. Kromě toho provozuje 
i 2 svářečské školy, které podporují 
růst kvalifikace místních svářečů. 
Mimořádně široký sortiment vyba-
vení pro všechny metody svařování 
oslovuje nejen živnostníky a malé 
firmy, ale i významné hráče z mno-
ha oblastí výrobního průmyslu. 
Výběr zákazníkům usnadňuje tým 
prodejců a obchodních zástupců, 
kteří mají s produkty osobní zkuše-
nosti. Prodejny Artweld najdete na 
6 místech v celé České republice 
a pro pohodlný nákup přes inter-
net je k dispozici i rozsáhlý eshop. 

MOC, AUTORITA A DOMINANCE
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Nahlíženo jazykově: mít moc, zname-
ná ovládat emoce. Své i druhých. 
Pokud se nám to nedaří, mohou být 

nablízku nemoce. O lékařském pohledu 
nejenom na tato témata jsme si povídali 
s MUDr. Robertem Tomášem, Ph.D. z Neu-
rochirurgického oddělení Nemocnice Na 
Homolce Praha.

V průzkumech o nejprestižnější povolání 
již dvacetpět let vítězí profese lékaře, a to 
s více než desetibodovým náskokem. V po-
sledním šetření (únor 2016, Sociologický 
ústav ČR) této profesi dalo maximum 99 
bodů 44 % dotazovaných. 

Jak vnímáš roli lékaře v dnešní době v Čes-
ké republice?

Úpřímně řečeno mě výsledky průzkumu 
příjemně překvapily. Měl jsem spíše dojem, 
že v minulosti si lidé lékařů vážili víc. Řekl 
bych, že přibývá pacientů, kteří se k lékaři 
chovají jako k jakési servisní instanci, která 
musí být dostupná okamžitě a která musí 
hned vyhovět jejich potřebám. Také přibylo 
případů útočného chování pacientů… Stá-
le se jedná o výraznou menšinu, nárůst je 
však zřejmý. Předobraz důstojné komunika-
ce a vzájemného respektu mezi pacientem 
a lékařem tak často bere za své. Proto bych 
očekával, že výsledek průzkumu bude horší. 

ROZHOVOR

Proč sis zvolil povolání lékaře? A jaká byla 
tvoje cesta k této profesi? 

Na počátku byly velké ambice mé matky, 
která prostě chtěla mít syna doktora. Takže 
mi od raného dětství vštěpovala myšlenku, 
že být doktorem je v mnoha ohledech bá-
ječné. Zdůrazňovala hlavně to, že se lékaři 
mají dobře a že si jich lidé váží. V rodině 
jsem neměl v tomto smyslu žádnou inspi-
raci, široko daleko žádný lékař nebyl. Myš-
lenkou, že se stanu lékařem, jsem však byl 
evidentně naočkován důkladně, protože 
když se v průběhu školních let rozhodova-
lo co dál, zvažoval jsem toto povolání vždy 
na prvním místě. V zásadě i na přijímačky 
na medicínu jsem šel, aniž bych pořádně 
věděl, o čem ta profese je. Na fakultě mě 
to však chytlo a poznal jsem, že by mě to 
mohlo bavit. Pak už to šlo samo. 

Jaká jsou specifika tvého medicínského 
oboru, neurochirurgie? 

Zabývám se neurochirurgií, což je samo 
o sobě vysoce specifické. Operujeme pa-
cienty s postižením nervového systému, 
u kterých se zjistí chirurgicky odstranitelná 
příčina jejich obtíží. Operace jsou náročné 
na přesnost a v současnosti nám pomáhá 
záplava technických vymožeností, což po-
važuji za hlavní specifikum oboru. Začíná 
to diagnostikou, kdy z obrazu magnetické 

rezonance přesně víme, co je příčinou one-
mocnění pacienta, kde je ta příčina v moz-
ku či v páteři lokalizovaná, a zda ji lze chi-
rurgicky odstranit. Samostatnou kapitolou 
je technické vybavení v průběhu operace. 
Dnes většinu operací provádíme pod ope-

račním mikroskopem, využíváme neurona-
vigaci, abychom se mohli v mozkové tkáni 
bezpečně pohybovat. Neurologické funkce 
pacienta hlídají elektrofyziologické metody, 
kdy nás elektrofyziolog upozorní na hrozí-
cí poškození pacienta. A je toho ještě více. 
Z toho také vyplývá, že každá složitější ope-
race je týmovou záležitostí – kromě lékařů, 
sester a dalšího zdravotnického personálu, 
vyžaduje technika, někdy i kolegy z jiných 
oborů. 

A z pohledu pacientů?

Náš obor je specifický hlavně v oblasti 
mozkové operativy. Pohybujeme se ve struk-
turách mozku, které jsou zodpovědné za 
veškeré projevy osobnosti člověka. Za jeho 
schopnost vnímat okolní svět a stejně tak za 
reakce na zevní a vnitřní podněty. Operování 
v mozku může vést ke změně chování paci-
enta, k deficitu neurologických funkcí, jeho 
život už nemusí být jako předtím. Závažná 
komplikace může vést k výraznému poškoze-
ní pacienta a v krajním případě až ke smrti 
mozku. A smrt mozku rovná se smrti člově-
ka. Proto je neurochirurgie náročný obor. 

Slovo MOC má různá pojetí i emoční za-
barvení. Pro někoho je spojeno s touhou, 
pro jiného s negativním významem a další 
to má ještě jinak. Jak si definuješ moc?

Operování v mozku 
může vést ke 
změně chování 
pacienta...

MOC NAD NEMOCÍ
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Slovo moc vnímám jednoduše. Pro mě je 
to možnost ovládat jiné. Emoční zabarve-
ní tohoto slova je pro mě také vždy stej-
né. Vchování mocných vždy nalézám jistou 
dávku nadřazenosti, určitou míru podce-
ňování, v krajním případě až opovrhování 
„ovládanými“ a téměř vždy naznačování, že 
si mohou dělat, co chtějí. Mocní, tak jak je 
vnímám já, prostě k těmto vzorcům chování 
inklinují. Čest výjimkám. 

Vládneš lidem skrze jejich zdraví, vnímáš 
to tak? Jsou lékaři mocní? A mají mít nad 
pacienty moc?

Nejsem si jist, zda ve vztahu lékař   pacient 
je moc meritum věci. Je to přece jen nasta-
veno jinak. Pacient přichází s problémem 
a mojí povinností je tento problém řešit. 
Navíc je mojí povinností řešit problém na 
úrovni současných poznatků medicíny, což 
znamená na sobě pracovat a zlepšovat se. 
Dále je nade mnou permanentně Damok-
lův meč, že stačí málo a můžu skončit třeba 
ve vězení. Samozřejmě pacient vkládá do 
mých rukou svoji důvěru, své zdraví a často 
i svůj život. Jenže já s tímto nemůžu naklá-
dat svévolně. Musím postupovat podle ur-
čitých regulí a prokazatelně musím udělat 
vše, abych mu pomohl a abych eliminoval 

chyby. A v tom vidím značný rozdíl. Nemám 
dojem, když vidím dnešní mocné, že by byli 
příliš svázáni povinnostmi a regulemi, ne-
vidím nad nimi ani žádný Damoklův meč. 
A svévolnost a určitý pocit beztrestnosti 
z nich přímo vyzařuje. 

Mění se podle tebe vztah k moci v čase ve 
společnosti? A u tebe? 

Jako tzv. „Husákovo dítě“ jsem byl vychová-
ván ke strachu z mocných. Byl jsem prag-
maticky veden k tomu, že nemůžu říkat ani 
dělat, co chci, protože by to pro mě moh-
lo mít závažné následky. Mocných té doby 
jsem se tedy podvědomě obával. Po revolu-
ci se to samozřejmě změnilo, obavy nejsou. 
Lékařské povolání, obzvláště v dnešní době, 
kdy je lékařů málo (nyní chybí více než tisíc 
lékařů v ČR, poznámka redakce), má mimo-
jiné výhodu, že jeho výkon zásadněji ne-
podléhá společenským změnám. Z pohledu 

lékaře je celkem jedno, jestli je u kormidla 
pravice, levice nebo marťani. Pokud budu 
dělat svou práci na dobré úrovni, tak mě zá-
měry mocných život nijak zvlášť ovlivňovat 
nebudou. Jiné by to bylo, pokud bych usilo-
val o zásadnější kariérní postup – v tomto 
případě se obecně doporučuje s mocnými 
vycházet dobře.  

Jak je to s mocí či vlivem uvnitř zdravot-
nického týmu? 

Pracuji v typickém chirurgickém kolektivu, 
kde převážnou část osazenstva tvoří stále 
ještě muži. Tyto týmy se mimojiné vyznačují 
vysokým podílem alfa samců, takže o sou-
peření o zajímavé případy, o co největší 
prostor pro operování apod., není nouze. 
Jak se toto soupeření projevuje navenek, je 
různé. Podle mě jsou hlavními faktory au-
torita primáře a atmosféra uvnitř kolektivu. 
Stran atmosféry jsem za jednadvacet let 
lékařské praxe již viděl leccos. Od vyloženě 
animálních vzorců chování na jedné stra-
ně až po kluby džentlmenů, kde soupeření 
probíhá v tichosti a kde se věci spíše nazna-
čují, než že by byly naplno slyšet a vidět. 

Jaká je pozice primáře?

Z mého pohledu sekundárního lékaře je 
hlavní motivací většiny chirurgů, kteří se 
chtějí stát primářem, fakt, že se tímto 
ujmou veškeré operativy, která je zajímá, 
a budou o ní rozhodovat. Menším, ale stá-
le významným motivačním faktorem, může 
být zlepšení společenského postavení vlast-
ní osoby a zvýšení příjmu. Autoritu primářů 
považuji za zásadní pro vztahy v kolektivu. 
Pokud je přirozená, což znamená, že je pri-
mářem osobnost obecně uznávaná pro své 
medicínské a operační schopnosti a že má 
alespoň bazální organizační schopnosti, 
vztahy v kolektivu se většinou zklidní. Kaž-

dý si dříve nebo později najde svoji pozici 
a prostor k práci. Pokud si však primář musí 
svoji autoritu vynucovat, kolektiv cítí jeho 
nerozhodnost, vnímá množství jeho slabin 
a nerespektuje ho, vztahy v týmu nebývají 
dobré. A to se projeví na chodu oddělení.   

Uplatňování moci z jedné strany může vy-
volávat v druhých až pasivitu. Setkáváš se 
s tím, například u pacientů?

Svým způsobem se s tím setkávám u části 
svých pacientů. Dbám na to, abych vždy pa-
cientovi co nejsrozumitelněji vysvětlil jeho 
problém a nastínil možnosti léčby. Poté ho 
nechám vybrat si takovou modalitu, která 
se mu jeví jako nejlepší. A nabízím mu čas 
na rozmyšlenou, aby vše dobře zvážil. Přes-
to se stále setkávám s postojem: „Pane dok-
tore, vy rozhodněte, jak to bude. Vy víte, co 
bude nejlepší“. Nikdy se do toho nenechám 
vmanévrovat. Snažím se, aby můj názor byl 
vždy pro pacienta spíše dobře míněnou ra-
dou, než stanoviskem, které musí respekto-
vat. Ale hlavně to cítím tak, že pacient by 
měl za rozhodnutí, jak budeme léčit, také 
nést díl odpovědnosti. A s tím mají někteří 
pacienti problém…

... což znamená 
na sobě pracovat 
a zlepšovat se. 

MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení Nemoc-
nice Na Homolce Praha

46 let, ženatý, dvě děti

studium 1.LF UK v Praze 19911997

atestace: všeobecná chirurgie 
I.stupně v r. 2000 
neurochirurgie v r. 2006 
Ph.D. v oboru neurověd v r. 2006

práce v impaktovaných medicín-
ských časopisech, zahraniční stáže

Michal Knězů Mrvka
lektor, konzultant, kouč, jednatel Aperta, s.r.o.

Rád hovořím s lékaři, jejichž osobnost umocňu-
je důležité povolání. Těším se na setkání s nimi 
v soukromých rozhovorech i při školeních.

MOC NAD NEMOCÍ
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Motto: „Buďte opatrní. Lidi rádi slyší 
to, co už vědí. Cítí se nesví, když jim 
začnete říkat nové věci. Nové věci 

nejsou to, co čekají“. (Terry Pratchett: Úžas-
ná zeměplocha) 
 
Nebudu opatrný. Takže: komunikace je pro-
stě moc a přikládáme jí zbytečně velkou 
moc. Kde a v čem? Všude tam, kde se bortí 
vztahy, vázne spolupráce, vyprchává intimi-
ta, eskalují konflikty… Tam všude jsme příliš 
často ochotní tvrdit, že za to může špatná 
komunikace a že jejím zlepšením změníme 
i stav, s nímž jsme nespokojeni. Často jde 
o omyl, setrvačnost používaných postupů, 
intelektuální lenost a slabou fantazii. Dopo-
ručuji si udělat drobný soukromý výzkum. 
Dojděte si ke třem různým psychoterape-
utům, navštivte tři různé kouče. S jedním 
problémem rozvedeným do soukromí či 
práce. Formulujte ho tak, aby nezaznělo 
slovo komunikace. Třeba: neshodneme se 
na přístupu k dětem, nemá rád moje rodi-
če, nejde nám sex, každý máme jiné před-
stavy o kariéře, náplni volného času apod. 

V práci to může být: mám obavy ze svého 
nadřízeného, podřízených, kolegů, tým se 
rozpadá, nedosahujeme potřebné efektivi-
ty. Vsadím se, že minimálně dvakrát ze tří 
(pětkrát ze šesti) uslyšíte tato UNIVERZÁL-
NÍ DOPORUČENÍ:
 
• Naučte se více sdílet své pocity (součas-

ný snad největší hit). 

• Mluvte o sobě a svých potřebách (hit 
číslo dvě).

• Aktivně naslouchejte (tohle je už trochu 

„de móde“ – velmi populární celá deva-
desátá léta a začátek nového tisíciletí).

• Sedněte si a otevřeně si o všem pro-
mluvte (v podstatě evergreen).

• Naučte se myslet a mluvit pozitivně (vy-
padalo to na hit jedné, dvou sezón, ale 
drží se).

• Dejte si pozor na tón svého hlasu, kte-
rým TO říkáte (tenhle celoroční song 
můžete vytáhnout v podstatě kdykoliv).

• Ovládejte svůj neverbální projev (kdy-
by někdo chtěl udělat ze Základního 
instinktu muzikál, byla by toto ústřední 
píseň, u Ramba by to šlo také).

DOPORUČENÍ Z PRÁCE:

• Změňte systém přenosu informací (hm, 
toto se dá říct v podstatě na cokoli).

MOC KOMUNIKACE 

Naučte se klást 
otázky...

MOC KOMUNIKACE
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• Naučte se lépe prezentovat – vyjadřovat 
(jasně, vždycky to jde lépe).

• Mluvte cíleně (jen to zkuste v cimrma-
novské kultuře odkojené dvojsmysly 
a narážkami).

• Naučte se klást otázky (bože, na co se 
furt ptát, když je potřeba dělat).

• Možná vám chybí umění dávat zpětnou 
vazbu (zaříkávací mantra na úrovni abra-
kadabra).

• Zlepšete své asertivní komunikační do-
vednosti (jinak řečeno: staňte se protiv-
nými a nevstřícnými kolegy).

• Mluvte se svým týmem o tom, co se 
děje (no, ono se stále něco děje, to bys-
te se umluvili a kdo by asi tak dělal).

• Naučte se umění pochvaly (popravdě 
nevím, co je to za umění, říct děkuju 
a fajn práce).

• Používejte vhodně vhodné argumenty 
(rada na úrovni složte píseň, co se stane 
hitem).

• Aktivně naslouchejte (výborně, tímhle 
doporučením nikdy nic nezkazíte, zvláště 
když proti vám bude sedět manažer   muž 
velící ženskému kolektivu).

Mezi tuto top 10 se v podstatě nemá šan-
ci nic jiného dostat a je vlastně jedno, kdo 
momentálně vede žebříček popularity. 
Dělí se tak nějak rovným dílem. 

Určitě nechci odmítnout snahu o dobrou 
komunikaci úplně. A uvědomuji si a sám 
zažívám, že tam, kde je komunikace kulti-
vována, je lépe, a lidé se tam cítí příjem-
něji. K tomu si ale přidávám pár docela 
jednoduchých a při tom rychle účinných 
postupů. Tak například existence pravidel 
a nutnost dosahovat měřitelných výkonů 
v daném čase snižují konfliktnost na praco-
višti přibližně o 60%. Vyplývá to z výzkumů, 

které se dělaly v profitních a nonprofitních 
organizacích ohledně konfliktnosti. Ukáza-
lo se, že v profitních se lidé mnohem méně 
hádají.  A pokud ano, hádky jsou tam zpra-
vidla prudké leč krátké. Prostě na to není 
čas a jsou tam mnohem pevnější pravidla 

a důraz na jejich dodržování, než v těch 
nonprofitních. Být komunikačním profesi-
onálem zkrátka nevede vždy ke kýženému 
vztahovému, nebo výkonovému úspěchu. 
Často mnohem efektivnější než sdílet kdo-
víjaké pocity či dlouze a přesně hovořit 
s hlídáním si, zda se dostatečně otevřeně 
ptám, aktivně naslouchám, mám dobrý 
tón hlasu, neverbálně jsem taky pozitivní 
a prezentuji s interaktivními vtípky je:

• Něco pro manžela / manželku / ko legy oprav-
du udělat.

• Pomoc s dětmi, úklidem, jakoukoliv čin-
ností.

• Nečekat až mi bude uvařeno, vyžehleno, 
vypráno, až mě bude svádět, hladit, hýč-
kat… ale sám/sama to učinit jako první.

• Koupit dárek.

• Konečně už vymalovat, nebo to aspoň 
zařídit.

• Přestat čučet do mobilu, počítače, psát 
si po facebooku, ale všimnout si toho, 
s kým zrovna jste, jak je krásný/krásná, 
pohladit ho, uvařit kafe… anebo aspoň 
jít dodělat tu práci, na které závisí vaši 
kolegové. 

• Překvapit nápadem na jiný způsob trá-
vení večera, víkendu…

• Dodat ty podklady opravdu jednou včas.

• Bez frflání a řečí zadaný úkol splnit.

• Kontrolovat po sobě odvedenou práci.

• Dodržovat pravidla společenství, v němž 
žijete či pracujete.

• A občas taky mlčet a naučit se být sám 
se sebou.

Zkuste to, možná komunikačně nebudete 
tak skvělí, ale lidi vás budou mít rádi a bu-
dete pracovně úspěšnější.

Oldřich Kvasnička
lektor, konzultant, kouč, jednatel Aperta, s.r.o.

Baví mě mainstream a baví mě do něho vkládat 
viry.

... existence pravidel 
snižuje konfliktnost 
na pracovišti 
přibližně o 60 %.

Přestat čučet do 
mobilu, počítače, 
psát si po facebooku, 
ale všimnout si toho, 
s kým zrovna jste...

MOC KOMUNIKACE
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Pohodlně sedím v příjemném prostředí 
prosvětleného studia Radky Werner, 
kde dominují zrcadla, velká okna s roz-

kvetlými orchidejemi, a toto všechno pro-
pojují dřevěné prvky, které vše zútulňují. 
Zařízení studia prozrazuje životní i pracovní 
zaměření své majitelky. 

Jste kadeřnicí, vizážistkou, stylistkou, neh-
tovou designérkou a fotografkou v jedné 
osobě. Jak to celé začalo?

Ráda dělám věci, které mě baví a mají 
smysl. Ve skutečnosti se ale necítím ničím 
z toho všeho, co dělám. Prostě jsem tou, 
která právě v tu chvíli dělá nejlépe právě to, 
pro co si mne klienti našli. 

A jak o celé začalo? Mám vystudovanou 
SZeŠ a OA. Na škole jsem začala fotit a chtě-
la jsem jít dál na uměleckou fotku, ale za 
tehdejších podmínek to nebylo možné. Tak 
jsem začala pracovat jako asistentka ředite-

ROZHOVOR

le v jedné stavební firmě.  Shoda „náhod“ 
mě nutila přemýšlet co dál. V té době jsem 
si nechávala dělat gelové nehty. Moje ruka 
vypadla krásně a já si uvědomila, že co se 
líbí a dělá radost mně, určitě udělá radost 
dalším ženám. A tak jsem se rozhodla, že 
se to naučím… Od této profese nebylo da-
leko k péči o pleť, líčení, protože každá žena 
chce vypadat dobře. Všechno jsem nejdří-
ve dělala sama pro sebe. A chuť přinést to 

i ostatním byla silným motivem. Pak při stu-
diu vizážistiky přišel podnět a já se rozhodla 
začít s kadeřničinou a vše propojit…

Kde jste vizážistiku studovala?

Studovala jsem to nejlepší, co bylo v té 
době v Česku k mání. A to byl cyklus se-
minářů francouzského vizážisty Michela 
Dumase, který měl v té době šest škol po 
celém světě a učil vizážistiku od líčení, přes 
look až po maskéřinu. A tam se to stalo. 
Jedna nádherná dáma řekla větu: „Jsem 
bývalá kadeřnice…“. Jedna věta a najednou 
jsem ve všem viděla smysl. Všechno mi do-
šlo, spojilo se a já měla jasný směr, kudy 
bude můj život plynout. Moment tak silný, 
že na něj nikdy nezapomenu. 

A jak jste se dostala k focení?

Fotografii jsem vždy milovala. Hlavně mo-
mentky  portréty. Zachytit člověka, jeho 
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Jedna věta 
a najednou jsem ve 
všem viděla smysl.

ÚČES JE VÍC NEŽ JEN VLASY

ROZHOVOR

ÚČES JE VÍC NEŽ JEN VLASY
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výraz, který mluví za vše, co se v něm v tu 
chvíli skrývá a odehrává. Nálada, myšlenka, 
rozpoložení, energie… To byl důvod, proč 
jsem začala fotit. K fotografii jsem se vrátila 
s touhou mít webové stránky studia a pre-
zentovat na nich vlastní práci, místo cizích 
ilustračních fotografií. Tehdy se mi do rukou 
poprvé dostala digitální zrcadlovka. Zazna-
menávala jsem proměny svých klientek, 
a když se na podnět Jaroslava Duška začal 
realizovat projekt Prostě krásná pro mentál-

ně postižené ženy, donutilo mě to naučit se 
pracovat s  fotografií i v rámci postproduk-
ce. Jsem šťastná, protože to, odkud jsem 
kdysi vyrazila a co jsem „musela“ opustit, 
se mi po 20 letech vrátilo do života a nád-
herně vše doplnilo.

Je pro vás změna životní styl?

Určitě ne v tomto kontextu, jak ho chápu. 
Nejsem člověk, který by šel a vyměnil něco 
za něco, protože mě to teď napadlo. To mi 
přijde povrchní a vnitřně neukotvené. Ti, 
kteří to takto mají, chtějí být jeden měsíc 
blond a druhý mít tmavé vlasy, pořád do-
kola. Nevydrží u svého záměru, nedokáží jít 
do hloubky. Já vnímám změnu jako nutný 
vývoj, směřování, způsob naplnění záměru. 
Umět ale udělat radikální změnu, je čas od 
času potřeba. Potkat sám sebe jinak. Zkou-
mat, hledat se. Rozhodnout se a pak na tom 
pracovat. 

Za mnou lidé přichází, abych jim poradila, 
co jim bude vyhovovat. V čem se budou cítit 
dobře. Občas přijdou klientky, které přesně 
vědí, co chtějí a já jsem pak jen „nástrojem“ 
pro realizaci. V obou případech odchází 
spokojený klient. Účes je totiž víc než jen 
vlasy. Vztah k  účesu je jedním z mnoha způ-
sobů, skrze které je možné pochopit, jaký 
má člověk vztah sám se sebou a k životu. 
Souvisí totiž s naším životním stylem, tem-
pem i obdobím víc, než si připouštíme. Aby 
byly změny prospěšné, musí vycházet právě 
z prozkoumání těchto oblastí.

Díky svému povolání máte možnost ovliv-
nit své zákazníky, máte určitou moc nad 
tím, jak od vás budou odcházet.

Řekla bych to jinak. Nevnímám to jako moc 
nad něčím, ale jako příležitost a důvěru kli-
enta v to, že využiji svůj dar kreativity, tvo-
řivosti a zkušeností k tomu, aby ode mne 
odcházel spokojený, více sebevědomý a po-
sílený tím, jak se v účesu cítí. To je smyslem 
všeho, co dělám. Udělat vše pro to, aby se 
dotyčný cítil sám se sebou více v harmonii. 
To je krásná práce.

Na projektu Prostě krásná bylo fascinující, 
jak málo stačí k tomu, aby před vámi stanu-
ly energeticky úplně jiné ženy, než ty, za kte-
rými jsme přijeli. A ano, je v mé moci takhle 
člověka proměnit. Vlastně je to důvod, proč 
to dělám. Je krásné vidět, jak vám díky 
účesu nebo barvě vlasů člověk před oči-
ma „vyroste“. Najednou je sebevědomější, 
odhodlanější, sebejistější… Využít své moci 
a udělat to, je krásné…

Kdo má tedy větší odvahu ke změnám vy, 
nebo klienti?

Lidé přicházejí s vírou v to, že jim pomohu 
najít, co potřebují, aby byli spokojeni se 
svými vlasy, sami se sebou. Buď viděli ka-
marádku, kolegyni nebo mou práci na foto-
grafii. To otevře dveře důvěry. Na mně pak 
je, abych klienta dokázala procítit, odhad-
nout a propojila vše, co jsem se dozvěděla, 
ve vizi. Tam musím důvěřovat já sama sobě, 
že jsem všechny indicie dokázala správně 
uchopit. Pak se ROZHODNU a už NEPO-

Lidé přicházejí 
s vírou v to, že jim 
pomohu najít, co 
potřebují...

ÚČES JE VÍC NEŽ JEN VLASY
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CHYBUJI. To vytváří energeticky stabilní 
prostředí a harmonizuje případné obavy 
a nervozitu. Já si musím být jistá tím, co dě-
lám. Vědět, ČEHO CHCI dosáhnout a PROČ. 
Pak je vše v pořádku a funguje to. Takže více 
odvahy musím mít asi já. A to, i když napl-
ňuji představu té, která přesně ví, co chce. 
I ona musí cítit jistotu, že to zvládnu. Tam se 
pak zaměřuji více na způsob – JAK. Je v tom 
všem kousek psychologie a umění poznat, 
co si mohu dovolit a co už by bylo na klienta 
moc. Jak tohle vypozorovat mě naučila prá-
vě fotografie.

Je to tedy poměrně velká zodpovědnost…

Ano, v jistém slova smyslu rozhodně. Je ale 
dobré to celé nastavit jako pozvánku. „Pojď-
me zkusit, jak se v tom budete cítit. Pokud 
Vám to nebude vyhovovat, řeknete a zase 
to trochu proměníme“. Tím se vytvoří další 
prostor a klid na duši, že to není definitivní. 
Jako zodpovědnost to vnímám nejvíce, 
když češu nevěsty. Je to pro ně mnohdy 
nejvýznam nější den v životě. Chtějí být jako 
ze žurnálu. Chtějí se cítit přirozeně, uvolně-

ně. To je moment, kdy je potřeba vytvořit 
most a propojit tyto protiklady. Asi nejtěžší 
disciplína. To, jak se bude žena cítit, závisí 
v ten den hlavně na mně. Takže stres, boj 
s časem, obava, zda jsem něco nezapomně-

la. Ovšem ta odměna, když se na sebe ne-
věsta podívá a rozzáří se jí oči spokojeností, 
je krása. Není to moc, je to kouzlo.

Co radikální proměny?

Radikální proměny účesu fungují. V radikál-
ní proměny celé vizáže nevěřím. Jsou sice 
úchvatné a máte možnost vizuálně člověka 
jeho působením na okolí otočit naruby, ale 
je to jen jeho skořápka. „Obal“ nikdy ne-
může proměnit do hloubky to, co je uvnitř. 
Protože právě to, co je uvnitř se projevuje 
navenek. Sebedůvěra a sebejistota jsou asi 
nejchoulostivější oblastí, kterou lze pomocí 
účesu posílit.   To, co mohu udělat já jako 
kadeřník, je najít „nitku“, kterou se skrze 
dobře zvolený účes dotknu, a to se proje-
ví navenek. Klient odchází více vzpřímený 
a působí na okolí „silněji“, než když přišel do 
studia. Tento moment může zapůsobit jen 
v tu chvíli, nebo může mít i trvalejší efekt. 
Minimálně je tu poznání „toho pocitu“, jaké 
to je, a ten se v nás dá vždy cíleně dohledat 
a znovu jej vyvolat. Pokud si ho dokáže člo-
věk uvědomit a uchopit. Se vším v nás se 
pak dá vědomě pracovat.

Je to každodenní práce s lidmi, se který-
mi sdílíte jejich starosti, radosti apod. Jste 
tedy v roli průvodce, možná někdy i tro-
chu terapeuta. Nebo ne?

Ano. Říká se kadeřník = psycholog. Kadeř-
nictví a služby péče o tělo jsou taková spe-
ciální místa. Tělo je sídlem duše, a když pe-
čujete o tělo, dotýkáte se duše, více nebo 
méně. Lidé dovolují, abyste na ně sahali. To 
je dost nepřirozené třeba pro číšníka. Už to 
samotné vyváří potřebu důvěřovat. Kadeř-
ník vám musí sednout, být vám příjemný. 
Pokud se to stane, otevírají se místa, která 
mohou rezonovat. Je to vzájemné. Objevují 
se i témata, která vyžadují soukromí a lidé 
mají potřebu si otevřeně povídat. A tak 
jsem z velkého kadeřnictví přešla na malé 
útulné studio. 

Jak odpočíváte a čerpáte energii?

Energii čerpám, když se práce daří, když 
energie proudí. Když se s lidmi dokážu po-
tkat právě v té důvěře. To mi dělá obrovskou 
radost a vytváří pocit jakési vzájemnosti. To 
mě nabíjí. Jinak mám ráda pohyb, tréno-
vat tělo i mysl. Dělám horolezectví, začala 
jsem s jógou, to mi chvíli vydrží, než se to 
naučím. Odpočívám u knih, které mě inspi-
rují v pohledu na svět, vnímání, u filozofie, 
duchovního rozvoje. Jsem děsně zvědavá, 
mám ráda nové podněty ke vnímání, cítění, 
pak nad tím přemýšlím a snažím se pojme-
novat své vnitřní prožitky. Trochu blázen…

Co je pro vás při vaší práci nejdůležitější?

To, že něco vzniká. Mám ráda výzvy a pro-

ces hledání způsobu, jak je zvládnout. 
U výsledku hned vidím to, jak by to mohlo 
být příště ještě lepší. Jsem trochu posedlá 
překonáváním sama sebe. Chci být vždy 
o něco lepší. Vždy se smějeme se zákazni-
cemi tomu, když říkám, že první, kdo musí 
být spokojen, jsem já. Pochopitelně hned 
potom ona. Vidět to, jak žena vstává z křes-
la a odchází pyšná sama na sebe, je tou nej-
větší odměnou.

No, a když si u toho ještě hezky popovídá-
me, tak si říkám, že moje práce je prostě 
nádherná… A tak s mými klientkami běží 
měsíce a roky…

Radko, děkuji za tento rozhovor. Bylo mi po-
těšením poslouchat vaše postřehy a to, s ja-
kou láskou mluvíte o své práci. Přeji vám, 
ať se vás radost, odvaha a touha růst stále 
drží.

Radka Wernerová

Vystudovala SZeŠ a OA. Jednoho 
dne zaslechla větu, která změnila 
kurz jejího života. Dar představi-
vosti a zručnosti začala využívat ne-
jen ve vizážistice, kadeřnické praxi, 
ale nakonec i ve fotografii. A tak 
v roce 2015 zrealizovala v záštitě 
Jaroslava Duška charitativní pro-
jekt proměn „Prostě krásná“ pro 
zdravotně a mentálně postižené 
ženy z domova Pramen v Mnicho-
vě u Mariánských Lázní. Dokázala 
tak, že opravdu každá žena je krás-
ná. Tímto projektem tak propojila 
všechny své dovednosti v jedineč-
ný celek služeb jejího studia.

Věra Růžičková
Key Account Manager v Aperta, s.r.o.

Kadeřnictví je pro mě místem, kde mohu relaxo-
vat. A je to díky tomu, že své kadeřnici důvěřuji. 
Mnohdy si říkám, že je to velmi podobné s mojí 
prací, kdy se s klienty potkávám několikrát do 
roka, a s některými průběžně „sledujeme“, jak 
nám děti ze školky dorostly až k maturitě. 

Není to moc, je to 
kouzlo.

ÚČES JE VÍC NEŽ JEN VLASY
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MOŽNÁ I VÁS NĚKDY NAPADLO… 
NEZAZVONÍ I U NÁS „SOCIÁLKA“? 

efektivních a kvalitních služeb. Dnešní tendencí 
rozhodně není děti z rodin odebírat pouze na 
základě selhávající péče rodičů a už vůbec ne 
z hygienických nebo ekonomických důvodů. 
Psychologové dávno prokázali, že dětem je nej-
lépe ve vlastních rodinách, ačkoliv z pohledu 
obecné normy můžeme mít k životnímu stylu 
některých rodin určité výhrady.

Pokud se rodinu přesto nepodaří tzv. sa 
no   vat /udržet spolu/ a děti budou soudem 
svěřeny dočasně mimo ni, je současným 
trendem sociálněprávní ochrany snaha hle-
dat řešení, které děti co nejméně „poškodí“. 
Pokud se vhodný pečovatel nenajde v širší ro-
dině (např. prarodiče, teta či jiní příbuzní), je 
v dalším kroku zvažováno umístění dítěte ve 
státem prověřené pěstounské rodině. Až jako 
krajní řešení se zvažuje umístění dítěte do 
některého ze zařízení, kde bude vykonávána 
ústavní péče. Pokud rodiče dítěti hrubým způ-
sobem ne ublížili a nebyli tak zbaveni rodičov-
ských práv, zůstává jim i jejich dětem právo na 
vzájemný kontakt. Tento kontakt a vzájemná 
podpora tak mohou být motivací k tomu, aby 
si rodiče vyřešili svou situaci a důvody k ode-
brání dítěte by mohly pominout. Vždy ale zá-
leží na přístupu rodičů, ochotě ke spolupráci, 
jejich zdrojích a osobní síle. 

Je třeba podotknout, že do oblasti sociálně-
právní ochrany dětí naopak nepatří řada situ-
ací, se kterými se občané na úřady obrací. Jsou 
to lidé, kteří předpokládají, že za jejich vztaho-
vé nebo výchovné problémy převezme zodpo-
vědnost stát. Tito bezmocní dospělí čekají, že 
se přeci jen někde na úřadě najde někdo, kdo 

důkladně prozkoumá jejich situaci, potvrdí je-
jich stanovisko, a pak najde nějaké zázračné 
řešení, jak „pravdu“ dotyčného zprostředkuje 
světu. Když to bude na papíře s razítkem, je to 
značka ideál. Bohužel tito lidé, neznalostí zá-
konů a vlastní nekompetentností, odčerpávají 
poměrně velké množství energie lidem, kteří 
na odděleních ochrany práv dětí pracují a je-
jichž primárním úkolem je pomáhat skutečně 
ohroženým dětem.

TIP PRO VÁS
Doporučuji ke zhlédnutí dokument z archivu 
České televize, cyklus „Rodina je nejvíc“. Díl 
s názvem „V bludném kruhu“ je příkladem 
situ ace, kdy stát vstoupil do rodiny a děti „ode-
bral“. Jak je patrno z dokumentu, existují situa-
ce, které se točí „v bludném kruhu BEZMOCI“. 

http://bit.ly/vbludnemkruhu

Pro klid nás všech, tj. běžných a chybují-
cích rodičů, bych ráda uvedla, že soci-
álněprávní ochrana se zaměřuje sku-

tečně pouze na nejvíce ohrožené děti a není 
moc pravděpodobné, že „úředník“ zazvoní 
i u našich dveří. Aby bylo zřetelné, v jakých si-
tuacích může moc státu zasahovat do situací 
ohrožených dětí, vstoupil v roce 1999 v plat-
nost zákon, který vymezuje oblast sociálně-
právní ochrany dětí (Zákon č. 359/1999 Sb. 
o sociálněprávní ochraně dětí). V § 6 tohoto 
zákona jsou podrobně vymezeny situace, na 
které se sociálněprávní ochrana vztahuje 
a kdy je stát prostřednictvím úřadů opráv-
něn učinit v rodinách určité intervence. Jed-
ná se především o situace, kdy se dítě ocitlo 
z různých důvodů bez péče rodičů nebo jeho 
rodiče vážným způsobem neplní povinnosti 
plynoucí z rodičovské odpovědnosti (např. 
dítě je hrubým způsobem týrané nebo zane-
dbávané). Zmiňovaný zákon také zdůrazňuje, 
že tyto situace musí trvat určitou dobu nebo 
jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují 
vývoj dítěte nebo jsou či mohou být příčinou 
jeho nepříznivého vývoje.

Pokud se ohrožené dítě nějakým způsobem 
dostane „do hledáčku“ pracovníků sociálně-
právní ochrany, třeba i na základě ohlášení 
veřejností, jsou sociální pracovníci z místně 
příslušného Oddělení sociálněprávní ochra-
ny (dále jen „OSPOD“) povinni situaci dítěte 
prověřit. Pokud je dítě skutečně vyhodnoceno 
jako ohrožené dle výše uvedeného zákona a je 
zařazeno do evidence OSPOD, sociální pracov-
níci následně ve spolupráci s dalšími aktéry 
vytváří tzv. individuální plán ochrany dítěte 
a s rodinou dále intenzivně pracují. 

V ideálním případě by rodinám měli být 
k dispozici profesionální sociální pracovníci, 
kteří využívají moderní metody sociální prá-
ce, a ruku v ruce s tím by měla přijít nabídka 

Petra Štětková
pedagožka a externí lektorka Aperty, s.r.o.

Jako bývalá vychovatelka dětí v dětském domově 
jsem viděla děti, jejichž životy byly poznamenány 
bezmocí  jejich vlastních rodičů.  Viděla jsem také 
dětské oči plné touhy, naděje a odhodlání... 

Dnešní tendencí 
rozhodně není děti 
z rodin odebírat... 

MOŽNÁ I VÁS NĚKDY NAPADLO… NEZAZVONÍ I U NÁS „SOCIÁLKA“?
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MOC! MOC TO CHCI 
PO LETECH ZVLÁDNOUT 
(JAK JSEM LOVILA 13 BOBŘÍKŮ)

1. Bobřík mrštnosti: Uloven. Běhám, skáču, 
plazím se, padám a zase se zvedám dobře 
a několikrát za den.

2. Bobřík míření: Myslím, že ho taky mám. 
Často se trefím a odvezu správné děti na 
správné kroužky ve správný den. 

3. Bobřík záchrany: Je můj. Většinu mé dám-
ské kabelky tvoří náplasti, dezinfekce a jiné 
„rescue“ věci. Utěším, obvážu raz dva. 

4. Bobřík plavání: Váhám, ale beru ho taky do 
sbírky. Často plavu. V termínech, úkolech, 
povinnostech.

5. Bobřík dobrých činů: Jasně je můj. Jsem 
srdcař. 

6. Bobřík odvahy: Ani neváhám. Uloven. Má 
ho i můj muž. Ono totiž pořídit si rychle za 
sebou čtyři děti, chce kapku odvahy.

7. Bobřík květin: Ale ano, dejte mi ho taky. 
Znám hodně kytiček a často jejich jména vy-
slovím i třicetkrát za den. A trpělivě! 

8. Bobřík velkého mlčení: Není možné ulovit! 
Není a není! A tak chci. Mlčet. Třeba dva dny. 
Neodpovídat. Prostě být zticha. A oni taky!

9. Bobřík osamělosti: Nereálné! Totálně ne-
možné. Z kategorie nesplněných přání. Být 
sama 24 hodin. 

10. Bobřík zručnosti: S přehledem. Vyrobím, 
opravím, ušiju, namaluju na počkání.

11. Bobřík síly: Všema deseti. Čím méně síly 
fyzické, tím více síly duševní. 

12. Bobřík hladu: Přiznám se. Nemám ho. 
Často se sice zapomenu přes den najíst, ale 
večer hledám v jídle útěchu… 

13. Bobřík ušlechtilosti: Jestřábe, ten bobřík 
je navíc, viď? Jako taková legrace, že jo? To 
opravdu někdo dokáže za celý den neříct 
jediné sprosté slovo?

 
A víte co? Stálo to za to. Nemám plný zásah, 
nemám všech 13 úlovků. Ale mám hezký pocit. 
Dokonce moc hezký. Je to povznášející pořád 
si hrát, snažit se být zase o kousek lepší, dělat 
lepšími i ty kolem sebe a při tom všem se ne-
brat moc vážně. A jestli jsem měla moc sama 
nad sebou? Spíš pomoc. Protože nikdy na to 
nejsem sama (viz Bobřík č. 9).

Jsem skaut. Jsem na to náležitě hrdá. Byly 
doby, kdy se skauting moc nenosil. Mně 
to bylo vždycky trochu jedno. Celoživot-

ně příliš nepatřím do mainstreamu a jsem 
trošku jiná. Škola a běžné zájmové krouž-
ky jinakost nechtěly, skaut mě bral přesně 
takovou, jaká jsem. Rodina a skauting mě 
formovaly a pěstovaly vlastní sebevědomí. 
Přeju i svým dětem, aby jalová léta, kdy se 
utváří sebehodnota a tak moc záleží na tom, 
jak mě vnímá okolí, prožily jako já. V milují-
cí rodině (tu mají) a ve skautu (tam začínají 
chodit).

Svou skautskou cestu jsem začala s přezdívkou 
Parketa. Vybrečela jsem si jinou. MarkétaPar-
keta je moc do okabijící spojení, no ne? Každý 
letní tábor jsme lovili 13 bobříků. Přesně těch 
13, které v knize Hoši od Bobří řeky popsal Ja-
roslav Foglar. Nikdy, nikdy se mi to nepovedlo. 
A tak jsem chtěla.  A protože v nás je pořád 
kus dítěte a dětská touha, loňské léto jsem to 
zkusila znovu. Po 22 letech, 20 kilogramech 
a 4 vlastních dětech navíc.

Markéta Holinová
lektorka a konzultantka v Aperta, s.r.o.

 A také skautka, Parketa už ne, máma a pořád snad 
normální holka s dobrým základem. 

Je to povznášející 
pořád si hrát...

MOC! MOC TO CHCI PO LETECH ZVLÁDNOUT (JAK JSEM LOVILA 13 BOBŘÍKŮ)
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VĚRA RŮŽIČKOVÁ

ky opravdu přínosné. V této úvodní části spo-
lupracuji s lektory, kteří mi toto vše pomáhají 
připravovat. Pak už jen stačí domluvit termíny 
a místa realizace a vše pohlídat, aby byli na 
místě účastníci i lektoři. Následně si u klientů 
ověřuji, zda školení či poradenství proběhlo 
v pořádku. V Apertě mám však na starost i čin-
nosti související s provozem firmy. V tomto 
úzce spolupracuji s naší asistentkou Zdeňkou 
Hlavničkovou a jednateli. 

Jak se za ty roky proměnila tvá práce? 

Ve svém základu zůstává stále stejná. S každým 
novým projektem či novým klientem však při-
chází jiný přístup, vymýšlíme nové postupy, 
techniky, programy. Takže se stále něco mění. 
Také nezůstávám jen v obchodní pozici a ob-
čas jako lektorka vedu teambuildingové pro-
gramy, účastním se AC/DC jako hodnotitel či 
pomáhám při různých workshopech. Jsou to 
pro mne návraty k mému zájmu o fungování 
skupin, práci na rozvoji jednotlivce, což jsem 
původně studovala, a díky tomu mohu stále 
udržovat i rozvíjet.  Nejnovější rolí je redaktor-
ka časopisu Aperitiv. 

Je nějaká osobnostní typologie, která na 
tebe „sedí“?

Já mám ráda keltský stromový horoskop. In-
spiroval nás a doma jsme na zahradu vysadili 
stromy, které představují členy naší rodiny. Můj 
strom je kaštan a jeho plody obvykle nosím po 
kapsách a na podzim se vždy těším, že si zase 

seberu nové. Na mě opravdu sedí, že jsem 
důsledná, přizpůsobivá a spolehlivá, dokážu 
naslouchat druhým. Zároveň jsem tvrdohlavá 
a někdy náročná na sebe i okolí. 

Znám tě a nejen já, jako člověka vitálního, 
s obrovskou šíří záběru i srdcem, které do 
své práce vkládáš. Odkud čerpáš energii?

Mně pomáhá obyčejná chůze. Jdu ráda do 
lesa, polí, luk, skal, do kopců… Mám moc ráda 
výlety tady v Čechách, protože tu máme velmi 
rozmanitou a bohatou krajinu. Od jara do pod-
zimu se nabíjím na zahrádce. To je totiž práce, 
která je opravdu vidět. A s radostí pozoruji, jak 
se postupně všechno od jara probouzí, jak za-
čnou vykukovat první výhonky rostlin, pak když 
všechno začne kvést a postupně se zahrádka 
odměňuje různými plody.

Jakou dobrou radu jsi v životě dostala?

Nesu si spíše vzor chování, který znám z rodi-
ny. A to je společná práce na nějakém větším 
či náročnějším úkolu. Bývalo to sázení bram-
bor, sušení sena, různé opravy domů apod. 
a u toho se sešla širší rodina. Bylo to setkání, 
u kterého se sice hodně pracovalo, ale byla 
i legrace a příjemná atmosféra. A toto držíme 
doma stále, jen jsme do toho přibrali ještě na-
víc i své přátele. 

Komu předáš pomyslný štafetový kolík 
v dalším rozhovoru?

Běžím za lektorkou Alenou Čechovou a ráda si 
s ní zavzpomínám, jak jsme se poznaly. A také 
na to, jak zvládá roli rozhodčí. V čem, tak to se 
dozvíte právě v rozhovoru s ní. 

Štafeta znamená jednak rychlého posla 
spěšné zprávy, a také závod družstev, ve 
kterém jednotliví členové závodí jeden 

po druhém na vymezeném úseku. Oba vý-
znamy slova štafeta popisují způsob práce 
v Apertě. Pohybujeme se na dynamickém, 
soutěžním trhu vzdělávání, poradenství ze-
jména v tzv. soft tématech, a náš způsob 
práce je založen na předávání si. Štafeto-
vý princip jsme zvolili i pro sérii rozhovorů 
s pracovníky Aperty.

Startujeme na prvním úseku. Na začátku mno-
ha projektů v Apertě je dobrá duše firmy, ofi-
ciálním názvem Key Account manažerka Věra 
Růžičková. 

Do Aperty jsi nastoupila před 16 lety 
v roce 2003. Co tě k tomu vedlo? 

Pro mě to byl naprostý skok do neznáma z hle-
diska pracovní pozice a světa byznysu. Přišla 
jsem z neziskové sféry, netušila jsem, co mě 
čeká. Tato pozice byla v Apertě nová, žádná 
vyšlapaná cesta. A to byla ta výzva, která mě 
oslovila. Důležité bylo, že jsem znala Oldu Kvas-
ničku, ale jako bývalého kolegu. A najednou byl 
můj šéf. Dostala jsem plnou důvěru a hlavně 
podporu do začátku.

Změnily se během těch let důvody, proč 
stále v Apertě pracuješ? 

Pracovala jsem jako sociální pracovnice a tera-
peutka, byla to práce s lidmi, speciálně dospí-
vajícími a jejich rodiči. Takže jedním z důvodů, 
proč jsem do Aperty nastoupila, byla možnost 
v této cestě určitým způsobem pokračovat. 
I v Apertě se v rámci své pozice starám o své kli-
enty, udržuji korektní vztahy a vždy jsem ráda, 
když se podaří vymyslet nějaké zajímavé vzdě-
lávací či poradenské projekty. Dalším důležitým 
důvodem, díky kterému stále zůstávám, jsou 
hodnoty, na nichž Aperta funguje a které jsou 
skutečně žity a přítomny v každodenní práci. 

V úvodu jsem tě představil jako Key  
Account manažerku. Co všechno v Apertě 
děláš? 

Nejvíce času věnuji setkávání s klienty a ná-
sledně přípravě nabídek, ve kterých zohledňuji 
požadavky a zadání. Toto zpřesňování obsahu 
školení nebo průběhu poradenských projektů 
považuji za důležitou součást celé realizace, 
protože díky tomu je pak školení pro účastní-

PŘEDSTAVUJEME

Michal Knězů Mrvka
lektor, konzultant, kouč a jednatel Aperta, s.r.o.

Aneb podle keltského stromového horoskopu se 
v rozhovoru potkal kaštan a cypřiš. Obě znamení 
jsou komunikativní a oba máme s Věrkou rádi prá-
ci na zahradě. Kaštan je více vytrvalý, a to je i to, co 
bych se chtěl více od Věrky naučit.

PŘEDSTAVUJEME: VĚRA RŮŽIČKOVÁ
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ TIPY

Lektoři Aperty doporučují:

Zpříjemněte si všední dny u filmových večerů:

ŽIVOT A SOUŽITÍ - MEZI VZESTUPY A PÁDY 
Gita Dudová

Kniha, která vám připomene život v komunistickém Českoslo-
vensku, jak nelehké bylo budovat si kariéru a především, jak slo-
žité bylo plnit si sny o práci v zahraničí. I když už se to podařilo, 
tak i do vysněné země přišla totalita. Příběh je vyprávěn na po-
zadí historických událostí, ukazuje komplikovanost tehdejších 
vztahů nejen s nejbližšími.   2010, Baronet

O STROMU, KTERÝ DÁVAL Shel Silverstein

Poetická knížka o tom, že všichni máme moc nedat příliš moc. 
Doplněná ilustracemi autora. Přečtěte si ji s těmi, na kterých 
vám záleží.   2007, Librex

NEJSTE TAK CHYTŘÍ, JAK SI MYSLÍTE 
David McRaney

Výborná kniha o bludech, omylech a nekonzistentních závě-
rech, které si vytváříme v našem mozku a o něž pak opíráme svá 
tvrzení a hlavně chování.  Čtivě a srozumitelně napsáno. Koupil 
jsem ji svému synovi, který studuje práva, myslí si, že všech-
no ví a že to ví správně. Tak aby mu malinko spadl hřebínek.    
2014, BizBooks

LUŽINOVA OBRANA Vladimír Nabokov

Román vydaný v roce 1930 jsem četl o 62 let později a velmi 
mne oslovil. Příběh geniálního šachisty, který umí předví-
dat tahy  budoucnost a tím se vzdaluje od své reality. Moc 
nad šachovou partií neznamená i moc nad svým životem.     
1990, Odeon

CO BY UDĚLAL MACHIAVELLI? Stanley Bing 

Moc má mnoho tváří a její konkrétní podoba je vždy utvářena 
daným vztahem. Pojetí moci v rukou manipulátora může mít 
pro nás ohrožující důsledky. A celé to začalo tak hezky. Mé po-
city ze setkání s daným člověkem jsou tak dobré, že to snad ani 
není možné. Takové štěstí se na mne usmálo. Chceteli vědět, 
jak manipulátoři dosahují svého bez strachu, bez emocí a bez 
výčitek, doporučujeme tuto knihu. Pomůže vám nebýt jejich 
obětí.   2000, HarperBusiness

ČESKÝ RÁJ Jaroslav Rudiš 

Kniha o mužích a jejich duších (i tělech) potících se v jedné staré 
sauně a hlavně o tom, jakou moc má v jejich životě ženský svět.   
2018, Labyrint 

BLACK MIRROR 
(TV seriál)

Na CSFD 89 %. Místy až děsivé scifi na téma, jaké by to mohlo 
ve velmi blízké budoucnosti být,  budeli moc technologií a so-
ciálních sítí dál sílit.   
Režie: skupina tvůrců i dle série (5 sérií od roku 2011)

PŘÍPAD SLOANE
(2018)

Na CSFD 81 %, v hlavní roli Jessica Chastain. Skvělé komunikační 
drama, plné argumentační vytříbenosti. Kdo se chce podívat, 
jak se dělá příprava na vyjednávání, zde má příležitost. Sledujte 
bedlivě, každé slovo, gesto má význam, který se v závěru slije do 
velkého finále. Režie: John Madden

CHARAKTER 
Le Prénom (2012)

Na CSFD 81 %. Nizozemsko belgický film. Skoro až antické dra-
ma z 20. let o střetu otce a syna. Kriminální zápletka je jen vlák-
nem, z něhož je upředen příběh jak z pera Sigmunda Freuda. 
Pro mne dokonalý film.  
Režie: Mike van Diem, Předloha: Ferdinand Bordewijk (kniha)

KNIŽNÍ A FILMOVÉ TIPY



C ílem kurzu je naučit účastníky techniky 
a postupy, které jim pomohou v rychlých 
a účinných reakcích na situace, kdy tzv. 

„dochází“ slova. Nebo kdy jich je naopak mno-
ho a my okamžitě nevíme, která použít. Kurz je 
hodně interakti vní a maximálně času je věnová-
no tréninku. 

Aperta, s.r.o. 
Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

www.aperta.cz

Rozsah 
2 DNY

PRO všechny bez rozdílu, 
kteří chtějí a potřebují být skvělí 
v přesvědčování, obhajobě, kteří 
se potřebují prosadit a nebo si 
prostě jinak a lépe komunikaci 
s druhými užívat.

 Je připraven využívat nové techniky a postupy, 
které se naučí.

 Umí rychle vytvořit příběh k podpoře svých požadavků.
 Dovede vymýšlet nezapomenutelné metafory ke své 

obhajobě či sebeprosazení.
 V komunikaci se cítí  silnější, jistější, dovednější.
 Minimalizuje situace typu „…a měl jsem mu ještě říct 

toto“ nebo „…kdyby mě v tu chvíli napadlo…“

VÝSLEDEK A UŽITEK 
PRO ÚČASTNÍKA ŠKOLENÍ

POHOTOVÁ KOMUNIKACE – OD 
PŘÍLEŽITOSTI K VÝSLEDKU 
 Komunikační paradigmata a jejich využití  v praxi
 S rozumem v koncích? Tak to opravdu ne!
 Emoce (Z)rádci našich pohotových reakcí

PRINCIPY JAZYKOVÉ IMPROVIZACE 
A KREATIVITY
 První a jediná zásada jazykové improvizace
 Jak slovit rychle slova
 Tvorba jazykových vln
 Small talk  - je to lehké, je to účinné, je to fajn

D + D NEBOLI ZÁSADY DIALOGU 
A DISKUSE
 Jak opravdu účinně pracovat s fakti ckými argumenty
 Oportunity syndrom – vždycky na něj zapomeneme  

 a vždycky nás dožene
 Jak diskusi řídit a přitom být jejím účastníkem
 Umění dialogu – umění rozvoje vztahů

VYPRÁVĚNÍ JAKO PODSTATA ŽIVOTA
 Jak tvořit z informací příběh
 Jak tvořit zapamatovatelné metafory
 Vyprávění jako hra point 
 Konce s žádnou, malou i největší účinností  – naučme  

 se ty třetí 

POHOTOVÁ KOMUNIKACE
ANEB BUĎTE SKVĚLÍ VE VŠECH SITUACÍCH, 
KDY MUSÍTE IMPROVIZOVAT, JEDNAT A MLUVIT 

              

                                               

KONTAKTUJTE NÁS
 Věra Růžičková, Key Account Manager             

 +420 739 066 633              v.ruzickova@aperta.cz



VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávání přináší 
znalosti a zkušenosti 
v propojených souvis-

lostech. 

Má výsledky.

Naše poradenství 
poskytuje podporu 

k žádoucím změnám.

Je inovativní.

Naše koučování je 
tvořivé, pro klienty pří-
nosné a certifikované.

Máte to na dosah.

Tel.: +420 485 107 711  E-mail: aperta@aperta.cz  www.aperta.cz

V našich outdoorech 
účastníci trpí maximálně 

sebepoznáním. 

Zkuste to také.

Naše otevřené kurzy 
jsou pro veřejnost. 

PORADENSTVÍ KOUČINK TEAMBUILDING OTEVŘENÉ KURZY

Home Credit Arena

10. 10 . 2019 od 13 hod.

#EDUCA2019konference


