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1. Moc je úžasná!

Pro muÏe je moc pozitivní, chtûjí, aby jejich slovo mûlo svou
váhu. Moc pro nû znamená moÏnost mluvit do vûcí, rozho-
dovat a urãovat, co se bude dít. B˘vá pro nû samozfiejmé, Ïe
v práci je cílem hry stát se co nejmocnûj‰ím a materiálnû ús-
pû‰n˘m. Tak zní nejdÛleÏitûj‰í a nejzákladnûj‰í pravidlo
v pracovním prostfiedí, kde pfievaÏují manaÏefii-muÏi. Nese to
i urãitá rizika. Finanãní krize to zfietelnû ukázala: pfiehnané
usilování o moc a zisk mÛÏe zruinovat celá národní hospo-
dáfiství. A kdo jsou ti, ktefií za tuto pohromu odpovídají? 
Vût‰inou muÏi. S Lehmann Sisters by k nûãemu takovému 
nedo‰lo, oz˘valo se uÏ krátce po prvních zprávách o krizi
a úpadku finanãního sektoru. Je dost moÏné, Ïe Ïeny zpravid-
la více dbají na ochranu zdrojÛ a vûnují pozornost i dlouho-
dob˘m dÛsledkÛm sv˘ch ãinÛ. Pfiesto se bráním tvrzení, Ïe
jsou Ïeny „lep‰í“. Nemûly bychom ztrácet ze zfietele, Ïe kaÏdé
pohlaví se sice chová jinak a jinak komunikuje, kaÏdé má v‰ak
své pfiednosti. Ke krizi dojde tehdy, kdyÏ se jeden zpÛsob jed-
nání uÏívá nadmûrnû a postrádá odpovídající korektiv.

Hierarchická uspořádání – 
přitažlivá pro muže, ženám cizí

Podle definice sociologa Maxe Webera znamená moc jakou-
koli moÏnost prosadit v rámci sociálních vztahÛ svou vÛli na-
vzdory ostatním, i pfii jejich odporu – bez ohledu na to, z ãeho
tato moÏnost vychází. V pracovním prostfiedí se pojem moci
pojí s konceptem hierarchicky strukturovaného uspofiádání.
Pro vût‰inu muÏÛ je dÛleÏité zaujmout místo v této hierarchii
co nejv˘‰e, aby mohli vûci ovlivÀovat. Pro Ïeny naproti tomu
moc znamená ãasto nûco pochybného a v˘hodám vlivn˘ch
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pracovních pozic, které obná‰ejí moÏnost realizace vlastních
pfiedstav, nevûnují (zatím) pfiíli‰ pozornost.

Profesorka hamburské univerzity Daniela Rastetterová,
vûnující se personalistice, organizaci a genderov˘m studiím,
vede nûkolikalet˘ v˘zkumn˘ projekt „Mikropolitika a kom-
petence dosáhnout kariérního postupu u Ïen“. S kolegynûmi
vedla rozhovory s Ïenami, které mÛÏeme oznaãit jako mana-
Ïersk˘ „dorost“. Nápadnû mnoho z nich mûlo negativní po-
stoj k moci. U nûkter˘ch to dokonce vedlo k tomu, Ïe odmítly
konkrétní nabídky práce.

Daniela Tischnerová je redaktorka. Svou práci vykonává veli-
ce systematicky, zodpovědně a uvážlivě. Je otevřená všemu
novému a i v případě citlivých otázek nachází dobrá řešení.
Není divu, že jí vedení nabídlo pozici vedoucí oddělení. Ona
však odmítla: „Znám přece své kolegyně celé roky, nejsou to
o nic horší redaktorky než já. A těm bych měla něco nařizovat?
Na to jsem moc velká týmová hráčka a mám příliš ráda har-
monické vztahy.“ Raději chce s ostatními spolupracovat, než
aby si namlouvala, že něco ví lépe než oni. „Když vidím, jak se
lidé vytahují jen proto, že dosáhli nějaké pozice v hierarchii –
taková jsem nikdy nechtěla být. Důležitá je pro mě kolegialita
a to, abych se všemi dobře vycházela. To mi v pozici vedoucí
oddělení nepřipadá možné.“

ZároveÀ v‰ak existují i Ïeny jako Anna Böhmová, obchod-
ní vedoucí men‰í mediální poradenské spoleãnosti s 25 za-
mûstnanci, pro nûÏ je samozfiejmé vyhledávat úkoly
zahrnující moÏnost realizovat vlastní plány. Anna Böhmová
pfiedstavuje jakoÏto mentorka vzor pro jiné Ïeny, zároveÀ jim
zcela konkrétnû pomáhá s pracovními problémy, k nimÏ pat-
fií tfieba i dozrávání do vedoucích funkcí.

„Ano, mám moc,“ říká Anna Böhmová. „Mám moc ve smyslu
prostoru pro realizaci svých představ. Můžu prosazovat své
nápady, myšlenky, jak se má naše organizace vyvíjet a jaké za-
ujme místo na trhu. Moc pro mě však také znamená důvěru,
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kterou ve mě vložili mí společníci a kolegové a kterou nesmím
zklamat. Ti lidé mi věří, že učiním správná rozhodnutí, přene-
chávají mi kontrolu. Z mého pohledu mi moc jen propůjčili
a budu ji muset zase vrátit, když důvěru nenaplním.

Jestli jsem k moci vždycky měla pozitivní postoj? Ano,
ovšem. Narodila jsem se v bývalé NDR, matka pracovala na
plný úvazek jako referentka a nepochybně pro mě představo-
vala vzor. Rodiče nebyli v tehdejším režimu nijak aktivní, a když
jsem se začala angažovat v Pionýru, spíš je to zaskočilo. Už
v devíti letech jsem se v této organizaci ocitla na nejvyšších po-
zicích. Musela jsem dělat závažná rozhodnutí, jako třeba jest-
li se má některé dítě kvůli mnoha prohřeškům z Pionýra
vyloučit. To by znamenalo jeho sociální smrt. Tehdy jsem si už
jako malá byla jistá, že tohle nechci. Ve třinácti jsem začínala
být vůči systému kritičtější, ve stejné době přišel převrat a ne-
být toho, měla bych to určitě složité. Odjakživa jsem dokázala
dobře rozeznat, kdy je potřeba jednat mikropoliticky. A i dnes
jsem přesvědčená, že je důležité znát mocenské mechanismy,
důkladně si vše promyslet a potom se vydat vlastní cestou.

Velmi důležité pro mě bylo, abych se naučila dívat na věci
z dlouhodobé perspektivy. Není vůbec dobré jednat unáhle-
ně. Pozorovala jsem mnoho lidí a všímala si, jak se chovají. Na-
příklad zasedací pořádek: ten, kdo má moc, sedává v čele
nebo na prominentním místě. Když vedu schůzi já, také si
vždycky vědomě sedám do čela, vybírám si místo mocných.
Dále se dnes vždy dobře připravuji na schůzky s lidmi, kteří
mají moc: čísla, argumenty a tři nejdůležitější body. Dříve jsem
se domnívala, že to není nutné, protože si přece každý doká-
že najít informace sám. Kromě toho se také vždy předem vel-
mi podrobně informuji na internetu a na síti Xing, s kým budu
jednat. Snažím se vytvořit si dopředu cit pro danou osobu
a díky tomu poznat, co ji nejspíše přesvědčí. Můj projev musí
být zřetelný, hájím své zájmy jasně, ale ne bojovně. Nosím
v práci sukně nebo kalhotové kostýmy. Předem si rozmýšlím,
co bude vhodnější. Rozhoduji se podle partnera, s nímž mám
hovořit, podle tématu, ale také podle vlastního rozpoložení.
Věci, které by měly podtrhnout mé postavení, jako drahé 
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pero Montblanc nebo hodinky Breitling, nepoužívám. A i když
jednám z nižší pozice, můžu dosáhnout svého cíle. Pak se musím
chovat jinak, přesto se však na mě druzí musí dokázat napojit.

Jdu svou vlastní cestou, protože si sama definuji, co patří
ke kompetencím vedoucího pracovníka: vedle odvahy dělat
rozhodnutí jde také o to, být pozorná, dívat se sama na sebe,
jestli se mi daří dobře, a mít pevné zázemí v sociální síti tvoře-
né přáteli a rodinou.“

Hledat své místo v rámci hierarchie v zamûstnání zname-
ná pro Ïeny z historického hlediska stále je‰tû novou situaci.
Po staletí panovalo jasné rozdûlení rolí: muÏ zaji‰Èoval mate-
riální zázemí rodiny, Ïena v˘chovu dûtí. Struktury pracovní-
ho svûta se utváfiely mezi muÏi, ktefií si mezi sebou
konkurovali a pfiíli‰ nenesli odpovûdnost za soukrom˘ a ro-
dinn˘ Ïivot. Toto rozdûlení je v na‰í spoleãnosti hluboce za-
kofienûné, coÏ se ukazuje v tom, Ïe pfiemûna smûrem
k matkám pracujícím na odpovûdn˘ch místech a k otcÛm,
ktefií se podílejí na v˘chovû a v práci se drÏí pfii zemi, probí-
há jen velice pomalu.

„Maskulinní“ vlastnosti jako schopnost prosazení, cílevû-
domost a rozhodnost muÏÛm doposud zaji‰Èovaly vedoucí
pozice v ekonomické sféfie. Takfika v‰ichni muÏi chápou pra-
covní prostfiedí jako hierarchizovan˘ systém, kde jde o to, do-
stat se na ‰piãku. A dokonce i ti muÏi, jimÏ nejde v první fiadû
o kariéru, si stále je‰tû uvûdomují silnûji neÏ fiada Ïen orien-
tovan˘ch na v˘kon, podle jak˘ch pravidel se v práci hraje
a jak˘m mechanismÛm hra podléhá.

Îeny jako konkurentky v boji o vedoucí postavení – to je
relativnû nov˘ a ne vÏdy jednoduch˘ fenomén. Pokud jde
o místo v hierarchii, muÏi reagují citlivû, jestliÏe je nûjaká Ïe-
na lep‰í neÏ oni. Mnoho Ïen si naproti tomu vÛbec neumí
pfiedstavit, Ïe v nich muÏ‰tí nadfiízení vidí hrozbu. Bezmocnû
konstatují: „Já pfiece o jeho místo nijak neusiluji, o jeho Ïidli
mi vÛbec nejde.“ Îeny nechápou, v ãem je problém, protoÏe
jen velmi málo z nich si uvûdomuje muÏské pojetí moci a hie-
rarchie. Zpravidla si s tímto zpÛsobem uvaÏování nevûdí rady,
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protoÏe jim jde v první fiadû o náplÀ práce a o vztahy mezi
lidmi. Mají jinou perspektivu. S láskou vychovat dûti a udr-
Ïet rodinu pohromadû – to doposud vût‰inou stálo v popfie-
dí. Práce hraje u Ïen ze spoleãenského hlediska roli teprve po
nûkolik málo desetiletí. Je zajímavé, Ïe mnohé Ïeny pfiená‰e-
jí svou orientaci na vztahy i na pracovi‰tû, a to bez ohledu na
to, zda skuteãnû jsou matkami nebo ne. V zamûstnání se chtû-
jí pfiedev‰ím cítit dobfie a záleÏí jim na tom, aby i ostatní ãle-
nové t˘mu byli spokojení.

To ukazuje i vûdecká práce psycholoÏky Nathali Klinge-
nové na téma „Styl vedení u Ïen a u muÏÛ“. Úãastníci poku-
su, pracující v rÛzn˘ch oborech, mûli v mal˘ch t˘mech
spoleãnû fie‰it sled úkolÛ. Zkou‰ely se pfiitom rÛzné zpÛsoby
organizace – napfiíklad stanovení nebo volba vedoucího, ale
i práce ve skupinách s rovnoprávn˘mi úãastníky. V˘sledek:
muÏi upfiednostÀovali hierarchické struktury. Îeny byly na-
opak motivovanûj‰í a spokojenûj‰í, kdyÏ se vedoucí role ve
skupinû stfiídala nebo vÛbec neexistovala. Îeny podporují
rovnoprávnost a demokratické uspofiádání skupin. Tomu od-
povídá, Ïe v ãistû Ïensk˘ch skupinách b˘vá síla a kompetence
jednotlivcÛ a vzájemná konkurence tabuizována a nedochází
k otevfien˘m bojÛm o moc. Studie dále ukázala, Ïe Ïenám ví-
ce záleÏí na atmosféfie v t˘mu. MuÏi se na rozdíl od nich sou-
stfiedí pfiedev‰ím na v˘sledek. Oba zpÛsoby chování mají své
v˘hody: Nathali Klingenová radí Ïenám, které v zamûstnání
pracují na vedoucí pozici, aby vûnovaly více pozornosti vy-
tyãení úkolÛ. Pokud jde o rychlé dosaÏení v˘sledku, obãas
nezb˘vá neÏ pfiechodnû ignorovat rozpoloÏení zamûstnancÛ.
MuÏÛm naopak radí, aby se více zamûfiili na atmosféru mezi
kolegy. Kvalita v˘sledkÛ t˘mové práce závisí i na motivaci
pracovníkÛ. Ov‰em vzhledem k tomu, Ïe muÏi zastávají vût-
‰inu vedoucích míst, má muÏské chápání moci a hierarchie
na pravidla hry v práci zcela zásadní vliv.
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Jiný pohled

Îenám jde v zamûstnání více neÏ muÏÛm o to, aby se zab˘-
valy urãit˘m obsahem – bez ohledu na to, jak vysoko v hie-
rarchii se pozice nachází. ZároveÀ existují muÏ‰tí manaÏefii,
ktefií právû z tohoto dÛvodu sázejí na Ïeny. Patfií k nim René
Mägli, kter˘ zamûstnává pouze Ïeny. V jeho podniku, ‰v˘-
carské poboãce druhé nejvût‰í rejdafiské spoleãnosti svûta
MSC, pracuje pfies 100 zamûstnankyÀ. Jako kontrolorky, úãet-
ní, finanãní specialistky, prodavaãky, manaÏerky, IT-specia-
listky. Mägli si sv˘ch zamûstnankyÀ cení: jak uvedl
v rozhovoru pro internetovou verzi ãasopisu Spiegel, Ïeny
jsou podle nûho oproti muÏÛm komunikativnûj‰í, cílevûdo-
mûj‰í, ‰etrnûj‰í, lépe zvládají cizí jazyky a pracují v t˘mu, na-
víc si rychleji stanovují priority. Rozhodující pro nûho v‰ak
údajnû je: „Îena pracuje pro vûc samotnou. MuÏi bojují o po-
zici, o peníze a o spoleãensk˘ status. To Ïeny u nás – podle
mého názoru – nedûlají.“ Jeho praxe nevychází z idealismu,
Ïeny se podle nûho prostû lépe hodí pro práci ve sluÏbách:
„Pfiiná‰ejí vût‰í zisk.“

Îeny v práci soustfiedí síly pfiedev‰ím na své úkoly a pfii-
kládají velkou váhu kvalitû pracovního prostfiedí, coÏ doká-
zal i zmínûn˘ vûdeck˘ v˘zkum. I tehdy, kdyÏ pfievezmou
manaÏerskou funkci, zÛstává náplÀ práce tím hlavním, k ãe-
mu upínají pozornost. Vedoucí funkce pro Ïeny znamená, Ïe
se mohou náplni práce vûnovat z vlivnûj‰í pozice. MuÏi ná-
plni nepfiikládají takovou váhu, úloha manaÏera pro nû spo-
ãívá hlavnû ve vedení kolegÛ. Vnímají fiízení jako roli, která je
relativnû málo závislá na konkrétních úkolech. Mohou ji tu-
díÏ vykonávat v rÛzn˘ch kontextech nebo v rámci rÛzn˘ch
oddûlení. „Ryzí“ vedoucí pracovník má v podniku univerzál-
ní vyuÏití, a tak je tato vlastnost pfiíznivá pro budování ka-
riéry. Mnoho muÏÛ vnímá svûfien˘ úkol jako odrazov˘ mÛstek
pro svÛj kariérní rÛst, definují se skrze v˘sledek své ãinnosti:
ãlovûk udûlá nûco dobfie, zv˘‰í efektivitu oddûlení a je za to
pov˘‰en. MuÏi vyhledávají moÏnosti vzestupu. Své jednání
smûfiují k tomu, aby mohli postupovat stále v˘‰. Îeny se spí-
‰e pfiizpÛsobují dan˘m úkolÛm a zÛstávají na pozicích, kde
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mají zajímavou pracovní náplÀ. Nûkdy tak odmítnou pov˘-
‰ení, pokud by se kvÛli nûmu mûly vzdát ãinnosti, kterou si
oblíbily, zatímco muÏi svá místa opou‰tûjí i tehdy, kdyÏ jsou
zajímavá.

Îeny kromû toho vidí jako svÛj v˘znamn˘ úkol utváfiení
podmínek pro efektivní spolupráci tak, aby kaÏd˘ pracovník
mohl vyuÏít svÛj potenciál ve prospûch stanoveného cíle. Dá-
vají zamûstnancÛm prostor a nechávají je, aby v rámci svého
úkolu sami rozhodovali, jak budou postupovat. Ti díky tomu
mohou vnímat svou práci jako smysluplnou, stejnû jako jejich
nadfiízené. Moderní zpÛsob vedení – zcela v souladu s ãasto
citovan˘m a poÏadovan˘m konceptem zamûstnance uvaÏují-
cího podnikatelsky. Îeny by si sice mûly uvûdomovat, Ïe pra-
cují uvnitfi mocenského systému, nemûly by ale se kvÛli tomu
vzdávat stylu práce a vedení, jenÏ je jim vlastní. Pfiiná‰í totiÏ
fiadu v˘hod, které jsou Ïádoucí i pro práci v mezinárodním
kontextu.

Hospodáfisk˘ psycholog Felix Brodbeck se v rámci studie
GLOBE zamûfiil na chování vedoucích pracovníkÛ v meziná-
rodním srovnání. Konstatuje, Ïe nûmeãtí i mezinárodní ba-
datelé zkoumající management charakterizují nûmecké
manaÏery jako orientované na úkoly a technicky zdatné,
av‰ak také jako málo inspirující a nedostateãnû sociálnû kom-
petentní. „V Nûmecku narÛstá potfieba nov˘ch manaÏerÛ,“
fiíká Brodbeck, kter˘ ve stejné studii GLOBE zkoumal také
spoleãenskokulturní trendy v oblasti hodnot a dospûl k závû-
ru, Ïe existuje poptávka po manaÏerech s vysokou sociální
kompetencí: mûli by mít schopnost motivovat ostatní a pra-
covat v t˘mu, b˘t empatiãtí, tolerantní, otevfiení a féroví.
Nûmecká zpráva o absencích v práci z roku 2011 (Fehlzeiten-
-Report) potvrzuje, Ïe pokud jde o nadfiízené, pfiejí si zamûst-
nanci jejich vût‰í nasazení v zájmu kolegÛ, vût‰í zpûtnou vaz-
bu a ãastûj‰í chválu za dobfie odvedenou práci. Plnûní tûchto
poÏadavkÛ se vyplácí, protoÏe pracovníci, ktefií jsou ze stra-
ny nadfiízen˘ch dobfie informováni a dostává se jim uznání,
mívají ménû zdravotních obtíÏí a ãastûji se identifikují se svou
firmou. To zvy‰uje úspû‰nost firmy.
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Pro Ïeny tedy platí, Ïe by si mûly podrÏet svou orientaci
na vztahy, ale zároveÀ uvaÏovat strategicky a nenechat ostat-
ní, aby zpochybÀovali jejich pozici.

Cena za „nevychloubání se“

MuÏi rádi tahají za nitky a organizují spolupráci zpÛsobem,
kdy jedni efektivnû vypomáhají druh˘m. Zamûstnanci jim
dodají jednotlivé dílky, které oni poskládají, propojí a vytvo-
fií celkov˘ v˘sledek. Pro Ïeny je tento postoj muÏsk˘ch nad-
fiízen˘ch ãasto tûÏko akceptovateln˘. Nezfiídka se proto
napfiíklad vûdecké pracovnice v medicínû zlobí, Ïe ‰éf zapra-
coval do sv˘ch v˘zkumÛ jejich v˘sledky a na mezinárodních
konferencích je prezentuje takfiíkajíc jako své vlastní. Z po-
hledu muÏÛ, ktefií jsou zamûfiení hierarchicky, je to sice také
nepfiíjemn˘, ale veskrze normální bûh vûcí. ZpÛsobem vede-
ní, kdy se úkoly delegují, se muÏi dostávají na ‰piãku. Za své
v˘kony jsou díky tomu odmûÀováni rychleji neÏ Ïeny, které
se pfii práci orientují na t˘m, podporují individualitu a krea-
tivitu podfiízen˘ch – a samy tak ménû vynikají. Spolupráce
namísto konkurence – je tedy logické, Ïe Ïeny hrají podle ji-
n˘ch pravidel.

Stále znovu hovofiím se Ïenami, které se takto v˘raznû
soustfiedí na náplÀ práce. âasto si jedním dechem stûÏují, Ïe
nadfiízení nedoceÀují jejich úsilí a Ïe je nenechávají postoupit
na vy‰‰í funkce. Je zfiejmé, Ïe se úãastní hry, kde se kvalifiko-
vané zvládání náplnû práce sice pfiedpokládá, ale kde nad-
prÛmûrná snaha v tomto smûru nevede k pov˘‰ení. Tyto
Ïeny v systému, kter˘ je muÏsky orientovan˘ na hierarchii,
nedávají svou touhu po postupu a nároky na moc nijak zfie-
telnû najevo. Místo toho kritizují muÏe za to, Ïe se „vytahují“,
jenÏe tím se vzdávají ‰ance získat v této hfie body pro sebe.
Místo aby si situace prom˘‰lely a hledaly nová v˘chodiska,
rozhodnou se mnohé Ïeny podle hesla „více téhoÏ“ je‰tû pfii-
dat. Je‰tû více v práci dfiou, hloubûji se zab˘vají detaily a do-
plÀují si jednu dodateãnou kvalifikaci za druhou. V˘sledkem
je tunelovité vidûní namísto potfiebného roz‰ífiení pohledu.
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Pro nadfiízené je tento pfiístup ov‰em velmi praktick˘, protoÏe
tak pilná zamûstnankynû naprosto spolehlivû odvede velk˘
kus práce.

Jak mohou ženy princip moci chytře využít

„Moc je dobrá věc, ale musela jsem se to nejdřív naučit,“ říká
Ulla Schilderová, počítačová expertka zaměstnaná v teleko-
munikační firmě. Příležitost se k tomu naskytla, když se stala
vedoucí jednoho projektu. Zaváděl se nový software pro ma-
teriálové hospodářství. Komplexní, zajímavý projekt, který 
trval více než rok a na němž se podílela oddělení odbytu, ma-
teriálového hospodářství, controllingu, informatiky a také dal-
ší externí poradci a programátoři. Přestože to vyžadovalo
mnoho energie, Ulle Schilderové se líbilo, že může něco bu-
dovat: diskutovat o výsledcích, prosazovat své myšlenky – ně-
kdy i navzdory odporu někoho jiného – a všímat si, že jí lidé
naslouchají a že ji podporují. Napomohlo jí k tomu další 
vzdělávání na nejrůznějších seminářích k tématům jako 
„osobnost“, „chování v konfliktních situacích“ nebo i „rétori-
ka“, kde se diskutovalo mimo jiné o moci. Postupně tak obje-
vila, že moc a určitá s ní spojená agresivita nemusí být vždy
negativní.

Výhody moci

Heinrich Wottawa, profesor hospodářské psychologie z univerzi-
ty v Bochumi, se v dlouhodobé studii zabýval životními cíli absol-
ventů vysokých škol. Zjistil, že pro ženy je v první řadě důležitá
„radost z práce“. Na druhém místě následovala „možnost realizo-
vat své osobní a etické hodnoty“. Wottawa poukazuje na to, že
cestou, jak získat více žen pro kariéru vedoucích pracovnic, by
mohlo být větší zdůraznění skutečnosti, že „mít moc“ také zname-
ná možnost podporovat ve svém dosahu osobní a etické hodnoty.
Zamyslete se, jaké pozitivní efekty by ve vašem aktuálním zaměst-
nání mohlo přinést, pokud byste měla větší moc. Jestli je to možné,
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sepište si deset těchto výhod. Mohou vám k tomu pomoci násle-
dující otázky:
� Jakou moc už máte a jaké výhody vám to přináší?
� Jak by vám v práci pomohla možnost delegovat úkoly?
� Jak vám pomáhá, když o některých věcech můžete rozhodovat

sama?
� Jak by vám pomohlo, kdybyste si sama organizovala svůj čas?
� Jak by vám pomohlo, pokud byste si sama vybírala, s kým

chcete spolupracovat?
� Pokud byste měla větší moc, jak byste díky tomu mohla kvali-

tativně zlepšit produkt své práce?
� Zažila jste už ve své kariéře situace, kdy pro vás bylo osvobo-

zující jasně říci: „Protože to tak chci!“? Našla byste nějakou 
paralelu vzhledem ke své současné situaci?

Pět základních pravidel zacházení s mocí

Na tûchto pût zásad byste v práci nikdy nemûla zapomínat:

1. Identifikujte mocné
Zam˘‰líte-li se nad sv˘m aktuálním úkolem, je uÏiteãné ujas-
nit si následující záleÏitosti: Jaká moc vám chybí, abyste do-
sáhla sv˘ch cílÛ? A jak byste si ji mohla zajistit? Obû tyto
otázky mífií k uvûdomûní, kdo má v rukou moc ve va‰í firmû.
S kolegy ãi kolegynûmi byste v‰ak tuto anal˘zu provádût ne-
mûla, protoÏe i oni sami mají ve hfie svou strategickou roli
a protoÏe byste pfii ní prozradila hodnû o svém osobním po-
hledu na vûc, coÏ by vás za urãit˘ch okolností mohlo znev˘-
hodnit. Abyste si v‰e lépe ujasnila, promluvte si radûji
s partnerem nebo s kamarádkou, jak situaci hodnotí oni. Vel-
mi uÏiteãné jsou samozfiejmû názory muÏsk˘ch poradcÛ. Ale
existují i Ïeny, které si pro mocenské struktury vyvinuly cit.
Porozhlédnûte se mezi sv˘mi znám˘mi po takto zku‰en˘ch
Ïenách, s nimiÏ byste si nûkdy mohla v klidu o své situaci
promluvit.
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2. Akceptujte hierarchické uspořádání
MuÏi se nechtûjí podfiizovat, tvrdí kanadsk˘ filozof Peter 
Raabe. Poukazuje na to, Ïe muÏi ve vztazích vnímají buì
svou pfievahu, nebo podfiízenost. V kontaktech s druh˘mi jen 
zfiídkakdy vycházejí z pfiedpokladu rovnocennosti, coÏ na-
opak obvykle dûlají Ïeny. „Ve svûtû muÏÛ pfiedstavují rozho-
vory ãasto akty, pfii nichÏ se snaÏíte pokud moÏno získat
a udrÏet si pfievahu a ubránit se pokusÛm druh˘ch vás utlaão-
vat, poniÏovat a ovládat. Îivot je zápas, boj o to, abyste si udr-
Ïeli nezávislost, zabránili poráÏkám a obhájili svou pozici.“

Pro Ïeny, které se pracovnû velmi angaÏují, je ãasto obtíÏ-
né si uvûdomit následující: nûkdy se chovají zpÛsobem, kvÛ-
li nûmuÏ je muÏ‰tí nadfiízení povaÏují za hrozbu pro svou
pozici. Zatímco u muÏÛ lze ãasto pozorovat v fieãi tûla, Ïe vy-
soko postaven˘m projevují respekt a trochu se pfied nimi 
„scvrknou“, Ïeny tento signál neznají. „Îenám chybí ,oh˘ba-
cí reflex‘,“ pojmenoval to psycholog Wottawa. Nevûdí, Ïe 
urãitá gesta vyjadfiující podfiízenost jsou nûkdy nezbytná.

Z evoluãního hlediska není divu. MuÏi mezi sebou vÏdy
bojovali o nejvy‰‰í místo v hierarchii a tím i o nejlep‰í ‰ance
u Ïen. PoraÏení se zafiadili na niÏ‰í místa. Îenám nikdy ne‰lo
o to, aby se zapojily do tûchto muÏsk˘ch struktur, n˘brÏ o to,
aby na nû co moÏná nejvíce muÏÛ pohlíÏelo jako na poten-
ciální partnerky. Díky tomu si pak jako jakési rozhodãí mohly
vybrat toho nejlep‰ího a geneticky co moÏná nejvhodnûj‰ího.
Îeny nemûly dÛvod se zapojovat, n˘brÏ sledovaly ze své po-
zorovatelny celou hierarchii jakoby zvenku. To moÏná do ji-
sté míry také vysvûtluje, proã mnoho mlad˘ch inteligentních
Ïen pociÈuje pfievahu nad sv˘mi nadfiízen˘mi a pfiísnû je hod-
notí podle sv˘ch mûfiítek. ProtoÏe ony samy mají v˘jimeãné
postavení, muÏ si z jejich pohledu musí své postavení obhájit –
aby ho vÛbec mohly respektovat.

Tyto archaické mechanismy volby partnera pÛsobí i v pra-
covním prostfiedí – a to i kdyÏ lidé vûdomû partnera nehledají
(aãkoli k jeho nalezení zde skuteãnû ãasto dochází). V˘zva pro
Ïeny tedy spoãívá v tom, aby byly na jedné stranû schopné se
do hierarchií v zamûstnání zafiadit, a na druhé stranû dokázaly
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vysílat k muÏÛm signály dominance, pokud je to tfieba – aniÏ by
se pfiitom vzdaly své Ïenskosti. Vyplatí se v tomto ohledu roz-
‰ífiit svÛj repertoár chování a rolí, které dokáÏeme hrát.

Pfiíklad Caroline Schneiderové ukazuje, Ïe Ïeny mohou uznat
muÏsk˘ princip hierarchie, aniÏ by tím musely popfiít samy sebe.

Televizní publicistka Caroline Schneiderová už nechtěla v po-
zici redaktorky magazínu pouze připravovat jednotlivé repor-
táže, nýbrž si přála převzít větší odpovědnost za celkovou
podobu pořadu. U šéfredaktora, svého nadřízeného, však
opakovaně narážela na problémy: „Měl pořád pocit, že na ně-
ho útočím, že ho neberu vážně.“ Z jejího pohledu šéf kolegy
nepřiměřeně shazoval, když tvrdil takové věci, jako že tým od-
vádí špatnou práci. Caroline pak vždycky jako první reagova-
la: „Něco takového nemůžeš říkat.“ Jasně naznačovala, že
neakceptuje, co řekl. Důvod: „Vždycky jsem bývala mluvčí tří-
dy. A v redakci jsem patřila ke starším. Mnozí kolegové za
mnou přicházeli a na šéfa si stěžovali. Cítila jsem zodpověd-
nost za to, jak to v týmu, v naší redakci, vypadá.“ Někteří ko-
legové se sice také tu a tam proti nadřízenému vyjádřili, ale
tím, kdo se ozval pokaždé, byla Caroline. Reakce přišla vždyc-
ky okamžitě: „Každý týden se mi snažil v soukromém rozho-
voru objasnit, že nejsem tak dobrá, jak si myslím, pořád
dokola zdůrazňoval svou pozici v hierarchii: ,Já jsem šéfredak-
tor, ty redaktorka,‘“ vypráví Caroline. Alespoň tedy přesně vy-
jádřil, v čem je podle něj problém. Dal jí výslovně najevo, že
má akceptovat jeho mocenskou pozici.

Protože chtěla povýšit, pokusila se změnit své chování. Tu-
šila, že jí šéf jinak bude házet klacky pod nohy. A skutečně to
po čase vyšlo. Udělal z ní dramaturgyni. Její recept na úspěch?
„Na poradách jsem se držela víc zpátky.“ Což pro ni na začát-
ku bylo víc než těžké: „Měla jsem strach, že se na sebe nebu-
du moct ani podívat do zrcadla. Ale během času jsem si
uvědomila, že dosahuji stejných výsledků jako dřív.“ Její nega-
tivní pocity sice nezmizely, ale vyjadřovala je jinak. Když se na
šéfa hodně rozčílila, vysílala významné pohledy ke své kolegy-
ni a kamarádce, o níž věděla, že se také zlobí. „Kritizovat ho
otevřeně před celou skupinou byla určitě chyba,“ myslí si
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dnes. Přesto považuje za důležité dát najevo svůj postoj a stát
si za svým. Kdyby neříkala své názory a neupozorňovala na se-
be, nikdo by si jí nevšiml a povýšení by nedosáhla.

3. Využívejte moc, abyste ochránily svou pozici
Îeny si nejen musí dávat pozor, aby nechtûnû nezpochybÀo-
valy pozici druh˘ch, ale potfiebují si také vyvinout cit pro to,
aby se dokázaly bránit, kdyÏ nûkdo útoãí na jejich vlastní po-
zici. Zvlá‰È dÛleÏité je to tehdy, kdyÏ pfiejímají nov˘ úkol ve
vedoucí funkci. Pro úspûch je rozhodující dobr˘ t˘m. Jakmile
nûkdo ze zamûstnancÛ nedûlá svou práci a není loajální, tfie-
ba proto, Ïe si sám dûlá nadûji na místo vedoucího, je tfieba
s ním promluvit, aby do‰lo ke zmûnû jeho chování. Pokud ani
to nepomÛÏe, nezb˘vá neÏ vyvodit dÛsledky a pfiíli‰ neváhat:
poradit si s mocí obná‰í i to, Ïe se dokáÏete odpojit od kole-
gÛ, jestliÏe va‰e spolupráce nefunguje.

Tuto zku‰enost získala i vedoucí oddûlení jistého chemic-
kého koncernu, která mûla fiídit devût t˘mov˘ch manaÏerÛ.
Nejschopnûj‰í z nich pfiitom sám doufal, Ïe její pozici získá.
Obchodní vedoucí ji varoval, Ïe s tímto kolegou mÛÏe mít
problémy. ManaÏerka se nicménû pfiesto rozhodla, Ïe se po-
kusí o spolupráci. Kolega v‰ak spolupracovat odmítal, po-
mlouval ji, dopou‰tûl se mobbingu. PÛl roku shromaÏìovala
dÛkazy – a potom ho vyhodila. Reakce t˘mu? Obrovsk˘ já-
sot. Od Ïeny se nûco takového neoãekávalo. Ale mûla podpo-
ru obchodního vedoucího, kter˘ jí kryl záda.

4. Rozhodujte, komu přiznáte moc
Podobnû jako v soukromí mívají Ïeny i v práci ãasto urãité
pfiedstavy o tom, jak by mûly vypadat dobré vztahy. DÛleÏitá
pro nû je lidská blízkost, zatímco muÏi si mezi sebou ve spo-
leãenském styku udrÏují spí‰e trochu odstup. V práci se roz-
hovory muÏÛ zpravidla vyh˘bají emocionalitû, dÛraz b˘vá
kladen na informace a obsah. MuÏi jsou mistry ve vedení roz-
hovorÛ na ãistû vûcné, intelektuální rovinû, jako by se jich
osobnû vÛbec net˘kaly. „Znám fiadu muÏÛ na vedoucích po-
stech, ktefií se navzájem nemohou vystát. Ale kdyÏ sedí
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u konferenãního stolu, ãlovûk by si pomyslel, Ïe jsou jedno 
tûlo, jedna du‰e. Osobní pocity mezi nimi nehrají roli. Nepo-
tfiebují, aby je druzí mûli rádi. Potfiebují vyhrát,“ tvrdí ame-
rická mediální manaÏerka a spisovatelka Gail Evansová.

U Ïen je to jinak. ProtoÏe se pfii jejich v˘chovû tradiãnû pfii-
kládá vût‰í váha schopnosti budovat a prohlubovat vztahy –
nikoli dominanci a touze po vítûzství – b˘vají Ïeny také ãasto
pomûrnû zranitelné, pokud jde o emocionální vazby. Z toho
dÛvodu si Ïeny ãasto berou neutrální události na pracovi‰ti
osobnû a je pro nû nûkdy obtíÏné vidût pouze vûcnou ãást
vztahÛ k nadfiízen˘m a kolegÛm. Nedostatek respektu nebo
„odpírání pfiíznû“, tfieba jako trest ze strany nûkoho, kdo s ni-
mi nesouhlasí, zasahuje Ïeny kvÛli jejich orientaci na vztahy
vût‰inou daleko více neÏ muÏe. „Jestli tû nûkdo urazí, o tom
rozhoduje‰ jen ty sama,“ vybízí k zamy‰lení mnichovská tre-
nérka Monika Scheddinová v knize Wecke die Diva in dir! (Pro-
buì v sobû hvûzdu!) a doporuãuje, abychom dbaly na své
sebevûdomí. Odfiíznout se od sv˘ch pocitÛ není dobré, mûly
bychom ov‰em také vûdût, Ïe kdyÏ budeme závislé na tom,
aby nás druh˘ mûl osobnû rád, poskytujeme mu moc nad se-
bou sam˘mi. Kolegové a kolegynû koneckoncÛ nejsou milen-
ci ani rodinní pfiíslu‰níci. Jestli máte pocit, Ïe si nûkteré vûci
v práci berete pfiíli‰ osobnû, pokuste se od sebe obû oblasti od-
dûlit. Velmi uÏiteãné jsou pro to následující otázky:

Průzkum vztahů

Zamyslete se nad svými pracovními vztahy:
� Jaký máte osobní vztah k druhé osobě?
� Jaký k ní máte věcný vztah?
� Nakolik chcete obě roviny propojovat?
� Chcete se s touto osobou skutečně přátelit?
� Nebo stačí dobrý kolegiální vztah?
� Co je k tomu zapotřebí?
� Které vaše nároky na osobní vztahy se v soukromí naplní spíše

než v práci?
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� Jaké výhody vám přináší, když je vztah mezi vámi a druhým
méně osobní?

� Jak můžete sama posílit svou věcnou a odbornou rovinu, abys-
te byla méně závislá na vztahové rovině?

Poznáte, jaké ulehãení pfiinese, kdyÏ nebudete závislé na
tom, zda vás nûkdo má rád. Herní prostor, kter˘ se tím pro
vás otevfie, mÛÏete kreativnû vyuÏít, abyste uskuteãnily své
vlastní pfiedstavy.

5. Pro zacházení s mocí využívejte své vlastní zdroje
V˘zkum „Motivace k vedení v genderovém srovnání“ ham-
burské Univerzity Helmuta Schmidta ukazuje, Ïe pro dosa-
Ïení vedoucí pozice jsou urãující tfii faktory: kompetence,
rámcové podmínky a motivace. 68 % z dotazovan˘ch muÏÛ
a Ïen bylo toho názoru, Ïe motivace pfievzít vedoucí odpo-
vûdnost hraje rozhodující roli pro skuteãné dosaÏení dané po-
zice. V˘zkum také ukazuje, Ïe Ïeny, kter˘m se hned na
poãátku kariéry nedostalo potvrzení a povzbuzení, zÛstávají
i pozdûji povût‰inou pasivní.

DÛleÏit˘m základem na‰eho vztahu k moci je to, co jsme
si osvojili v dûtství. Pfiesvûdãena o tom je mnichovská trenér-
ka Christiane Gerlacherová. Vzpomíná, jak mûla jako malá
konflikt s uãitelem matematiky. Její otec s ní potom matema-
tiku procviãoval, také jí ale pfiedal postoj, Ïe drzost vyhrává
a Ïe si od svého uãitele nemusí nechat nic líbit. JestliÏe Ïeny
v dûtství proÏívají takové situace pozitivnû, je pro nû pozdûji
nepochybnû leccos jednodu‰‰í. Kdo takovou zku‰enost ne-
má, mÛÏe si pfiesto ke sv˘m zdrojÛm najít cestu. Mûly by vám
s tím pomoci následující otázky:
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