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Všichni minimálně podvědomě tu-
šíme, jak by měl vypadat ideální ži-
votní styl. Co je dobré jíst a v jakém 
množství, kolik času bychom měli 
věnovat sportování, že není radno 
zapomínat na odpočinek a že je lepší 
brát život s humorem, tedy nezane-
dbávat smích. Nemá se to přehánět 
ani s příjmem informací či pracov-
ním nasazením.

Miriam Meckelová o tom dokonce napsala knihu, která 
se v Německu stala bestsellerem. Jenže i když radila dru-
hým, jak relaxovat, stala se obětí svého pracovního nasazení 
a zhroutila se. „Jako vědkyně jsem dobře věděla, že se přehl-
cení informacemi stává společenským problémem. Ale sama 
vůči sobě jsem byla slepá a ten sebevykořisťovatelský proces 
jsem nezastavila.“

Mnohdy zapomínáme, že všechno souvisí se vším, a i když 
si můžeme nalhávat, že máme život pod kontrolou, naše tělo 
či mysl se nám připomenou: dál už to nejde. 

Platí to ale i obráceně. Existují způsoby, jak přirozenou 
a nenásilnou cestou ze sebe dostat víc a přitom se šetřit. Ně-
kdo takové „dobíjení baterek“ nachází v běhání, jiný třeba 
v meditacích nebo uklízení.

V  tomto speciálu najdete sedmnáct textů, které jsme 
v uplynulých letech věnovali fenoménům moderního života. 
Ať už jde o kouzlo lenošení, význam spánku, svobodnou vůli 
či již zmiňované běhání. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  
inspirativní čtení vám přeje 

Erik TabEry
šéfredaktor

Editorial

Být s životem 
zadobře
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Stálé zaměstnání a pevná pracovní doba 
se stávají minulostí. Přicházejí mnohem 
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Se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské do Thajska.
Vyhrajte letecký zájezd od CK ESO travel nebo pobyt

v Resortu Svatá Kateřina a další zajímavé ceny

www.ppas.cz | www.esotravel.cz | www.katerinaresort.cz

Soutěž probíhá v termínu: 1. 9. 2016 – 31. 10. 2016

Losování proběhne: 17. 11. 2016

Pokud ještě nemáte Zákaznickou kartu, získejte ji ZDARMA v našich obchodních
kancelářích, prostřednictvím www.ppas.cz nebo pražských poboček České pošty.
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Běžím, 
tedy jsem
lidé milují běhání  
a vědci už tuší proč. 
možná právě díky 
němu se člověk 
stal nejúspěšnějším 
živočišným druhem.
marti n m. š i m EČka / foto m i lan jaroš
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Archaický, pohanský svátek. 

(start pražského půlmaratonu)
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ohlo to na první pohled vypadat jako demonstrace – třeba 
za lidská práva nebo proti ucpání Prahy auty. Jenže ten dav 
osmi tisíc lidí nepochodoval, ale běžel – bez ideje. Štrúdl běžců 
se koncem března valil kolem Vltavy povzbuzován špalírem 
přihlížejících a organizátoři pražského půlmaratonu hlásili re-
kordní počet účastníků.

Atmosféru v běžícím davu lze popsat jen těžko. Ti lidé se 
neznají, v jednom okamžiku se octnete ve dvojici s neznámým 
člověkem a vzápětí už po vašem boku dusá někdo jiný. A přesto 
se s jistotou dá říct, že všichni společně prožívají něco výjimeč-
ného, jakýsi archaický, pohanský svátek. Ten však má dnes 
nanejvýš moderní podobu – díky čipu v čísle, které vyfasujete 
(za startovné kolem tisíce korun), si už pár hodin po závodu 
můžete na webu najít údaje o vašem běhu – mezičasy, umís-
tění, můžete si prohlédnout své fotky a zopakovat celý závod 
na počítači s libovolně vybranými účastníky.

Běh na delší vzdálenosti se stal v posledních desítkách let 
nejmasovějším sportem na světě. Jen v Americe za loňský rok 
běželo maraton 425 tisíc lidí. V Česku se každý víkend pořádají 
desítky běhů ve městech a na vesnicích – jejich seznam v atle-
tické ročence obsahuje téměř tisícovku závodů. Počty účastníků 
šplhají od stovek do tisíců.

Proč to tak je? Co se stalo, že tolik lidí je najednou fascino-
váno během a že nejraději běhají v davu? Jedním z vysvětlení 
může být novodobá posedlost zdravým životem a příklady slav-
ných lidí. Běhají politici (v Česku například Vladimír Špidla 
či Pavel Bém), byznysmeni i filmové hvězdy. Nebo také touha 
po vnitřním prožitku – běh na dlouhou vzdálenost se v mno-
hém podobá józe. Vědci ostatně před dvěma roky definitivně 
potvrdili, co bylo po 30 let jen hypotézou: mozek běžce opravdu 
produkuje endorfiny, přirozený opiát, který vyvolává stav eufo-
rie. Čím déle člověk běží, tím silněji ho mozek zásobuje drogou.

Autor těchto řádků je celoživotní běžec a teorii o endorfi-
nech mnohokrát zakusil na vlastní kůži. Trénovaný atlet pro-
žívá euforické pocity svobody, že může běžet donekonečna, 
na desítky minut se může ztratit v myšlenkách, zatímco tělo 
běží samo lesem jako odděleno od mozku, jako rajská hudba 
mu zní hučení krve ve vlastních uších, prožívá narcistní pýchu 
na dokonalost svého těla, ale může se také doslova vžít do duše 
a těla koně či vlka a zakusit tak identitu našich zvířecích bliž-
ních anebo se při rychlém běhu na hranici vyčerpání dotýkat 
brány vedoucí k podvědomí a halucinacím.

Běhání je tedy kombinací fyzického a duchovního prožitku 
a stále častěji se také stává tématem literatury či filmu: od slav-
ného románu Alana Sillitoea Osamělost přespolního běžce, přes 

rovněž slavný film Maratonec s Dustinem Hoffmanem až třeba 
po současného bestsellerového autora Harukiho Murakamiho, 
který dokonce nedávno napsal jakési „běžecké memoáry“. Za-
běhl už téměř 30 maratonů a pro týdeník Der Spiegel říká: 
„Jsem zcela jistě lepší spisovatel díky běhání.“

Existuje však ještě jiné vysvětlení, proč dnes lidstvo znovu 
objevuje běh – může to být intuitivní návrat k naší přirozenosti. 
Před pár lety se zrodila vědecká teorie o původu Homo sapiens, 
podle níž člověk zvítězil v přírodním výběru díky tomu, že se na-
učil běhat na velké vzdálenosti a dokázal ulovit antilopu tak, že 
ji uštval k smrti. Získal tím trvalý přísun proteinů, které umož-
nily jeho rychle rostoucímu mozku rozvíjet mentální schopnosti. 
Lov pomocí běhu totiž vyžadoval kromě vytrvaleckých schop-
ností složitou strategii a komunikaci, na níž se podílel celý kmen.

Maraton je sice odvozen z antického příběhu, ale současně 
je to zhruba tatáž vzdálenost, kterou člověk potřeboval uběh-
nout k uštvání antilopy. A protože lovil ve skupinách, naše 
vášeň běhat maratony společně s davem může mít mnohem 
hlubší atavistickou příčinu.

Ať už je to s během jakkoli, jeho masové rozšíření přináší 
kromě euforie běžců a vzniku nového odvětví byznysu také 
cosi, co sportovní lékaři považují už téměř za epidemii zra-
nění nohou a páteře. Zdá se totiž, že lidé zapomněli své dávné 
umění a dnes běhají špatnou technikou, která jim ničí nohy.

Loni se v Americe stala bestsellerem kniha Christophera 
McDougalla Born to run (Zrozen k běhu), jejímž tématem je, 
jak napovídá titul – běh. McDougall o něm přináší objevné 
a velmi inspirativní informace.

Zkuste nás dohonit 
V severozápadním Mexiku, v nedostupných horách Sierry 
Madre žije indiánský kmen Tarahumarů. Ten, komu se po-
daří projet velkým územím obsazeným bandami drogové mafie 
a nezřítí se z kamenných útesů do hlubokých roklí, se dostane 
za několik dnů do jejich království. Tarahumary však neuvidí, 
dokud se mu sami neukážou. Bydlí v jeskyních nebo kamen-
ných chýších srostlých se skalami a vetřelce pozorují zdaleka.

Novinář a vášnivý běžec Christopher McDougall měl štěstí. 
Přijali ho, a dokonce mu umožnili sledovat jejich hry, jejichž 
podstatou je – běh. Ten je ostatně pro Tarahumary také způ-
sobem života: jejich chýše jsou od sebe vzdáleny na kilometry 
a oni je každý den překonávají během. Svým dětem vštěpují, 
že jen díky běhu jsou na světě: „Žiješ, protože tvůj otec dokázal 
uštvat srnu. On žije, protože jeho děd dokázal utéct Apačům 
na koních. Žijeme, protože jsme rychlí a vytrvalí.“ Nejlepší 
běžci jsou hrdiny kmene. V době, kdy je navštívil McDougall, 
byl takovým hrdinou Arnulfo Quimare.

Přesto dlouho nebylo jasné, jestli jsou Tarahumarové opravdu 
tak výjimeční běžci. Na olympiádě v roce 1968 v Mexiku je stát 
angažoval na maraton, ale pohořeli. Vůbec nechápali smysl toho 
závodu a kromě toho – ta trať byla pro ně možná příliš krátká. 
Jak je však přemluvit, aby si v plném nasazení změřili síly s nej-
lepšími běžci světa a umožnili odhalit svá tajemství?

Počátkem osmdesátých let se v Americe roztrhl pytel s vytr-
valostními závody v těch nejdivočejších podmínkách – od běhu 
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pouští Dead Valley až po ten nejslavnější v Leadville: 160 km 
přes Skalnaté hory v Coloradu, kde účastníci v pekelném vedru 
zdolávají vrcholy vysoké 4000 metrů a z maximálního počtu 
500 běžců (víc na trať nesmí) jich závod dokončí sotva polovina. 
Mimochodem, v Česku se delší tratě než klasický maraton prak-
ticky neběhají. Jak říká proslulý zdejší běžec Miloš Smrčka (56): 
„Česko je na ně příliš malé.“

A právě do Leadville se jistému Rickovi Fischerovi povedlo 
v roce 1992 přivést skupinu Tarahumarů, když jim za účast 
slíbil pytle kukuřice. „Bylo to neuvěřitelné,“ popsal ten závod 
jeden z účastníků. „Byli jako oblak nebo mlha plazící se přes 
hory.“ Tarahumarové vyhráli – první byl Victoriano Churro, 
jemuž bylo 51 let, druhý byl jeho přítel, pastevec koz Cerrildo 
Chacarito (41). O dva roky později přijeli ještě jednou, ten-
tokrát vyhrál 25letý Juan Herrera v traťovém rekordu, který 
zůstal nepřekonán deset let. Jelikož nikdy předtím nezávodil, 
uctivě podlezl cílovou pásku místo toho, aby ji slavnostně pře-
trhl. Jeden z účastníků, Harry Dupree, který běžel tento závod 
už podvanácté, řekl tehdy pro The New York Times: „Tihle 
mužíci v sandálech, kteří nikdy netrénovali na žádný závod, 
vyprášili kožich nejlepším vytrvalcům na světě.“

Ale to bylo také naposled, co se plaší Tarahumarové ukázali. 
Dalších závodů se odmítli zúčastnit a vrátili se zpátky do hor.

Hledání přirozeného běžce 
Nicméně něco o sobě přece jen prozradili: v průběhu závodu 
v Leadville je totiž pozorně sledoval Joe Vigil, jeden z nejslav-
nějších amerických atletických trenérů. Fascinovalo ho, jak kla-
dou na zem chodidla, jak rovně drží záda a hlavu: „Mohli by 
na ní nosit džbán s vodou a nevylili by ani kapku!“ A ještě se při 
tom usmívají, jako by měli radost z běhu i po sto kilometrech. 
A zřejmě ji také mají. Jsou to lidé, kteří – na rozdíl od nás – ni-
kdy běhat nepřestali, jsou během jako pupeční šňůrou spojeni 
s našimi předky, pro které byl běh přirozenějším pohybem než 
chůze. Vigil byl přesvědčen, že kdyby je mohl pořádně studovat, 
dokázal by naučit kohokoli z nás běžet tak přirozeně jako oni.

Vigil při svém hledání svatého grálu běžců procestoval celý 
svět. Zkoumal ruské sprintery i japonské vytrvalce, kteří doká-
žou zvláštním způsobem plynule přejít z kroku do klusu, stu-

lov pomocí běhu vyžadoval kromě 
vytrvaleckých schopností také 
složitou strategii a komunikaci, na níž 
se podílel celý kmen.

Ztratit se v myšlenkách, připadat si jako vlk  

nebo halucinovat na hraně svých sil? Jak je libo.
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doval pastevce ovcí na Machu Picchu, jak přežívají v Andách 
jen o jogurtu a čaji, pátral po důvodech, proč se ženy ve vytrva-
lostních bězích vyrovnají mužům – ten šílený závod v Leadville 
doběhly všechny, zatímco polovina mužů to vzdala.

Padesát let studoval fyziologii běžců a měl pocit, že všechny 
důležité otázky techniky byly zodpovězeny. Přesto si je Vigil 
jist, že umění běhu zejména na dlouhé trati není otázka talentu, 
ale mentálních schopností. „Musíte běhat s láskou a nic od toho 
nežádat, běh vás má učinit lepšími,“ říkával svým svěřencům. 
Jenže právě v té době se jogging stával módou a od roku 1984, 
kdy se olympiády otevřely také pro profesionály, začali běžci 
vydělávat velké peníze. A vznikl rovněž obrovský nový trh s at-
letickou výbavou za miliardy dolarů.

Ještě v sedmdesátých letech byli vytrvalostní běžci podobni 
Tarahumarům – bylo jich málo, a pokud jste chtěli nějakého 
zahlédnout třeba v pražské Stromovce, museli byste tam strá-
vit na číhané celé dny. Vítěz olympijského maratonu v Mni-
chově v roce 1972, Američan Frank Shorter, vzpomíná, že on 
a jeho parta běhali doma v Bostonu pro zábavu: „Vše, co jsme 

dělali, byl běh, jídlo a spánek.“ McDougall v knize oslavuje 
také Emila Zátopka, jehož příběhu věnoval několik stran. Pro 
Vigila byl vzorem přirozeného běžce s širokým srdcem. „Češi 
na tom byli s běháním asi tak, jako když Zimbabwané jeli 
na zimní olympiádě na bobech – neměli tradici, trenéry ani 
přirozený talent, ale právě to možná Zátopka osvobodilo. Ne-
měl co ztratit, tak to zkusil po svém.“

Vynález zkázy 
Zní to jako staromilský povzdech nad zlatými časy podivínů, 
ale jde o něco jiného. Pravdu má český vytrvalec Miloš Smrčka, 
který říká, že dnes je sice běžců všude plno, ale běhat ve sku-
tečnosti neumějí. A z toho se stává vážný problém: nová vášeň 
milionů lidí pro běhání vyvolává světovou epidemii zranění 
Achillových šlach, kolen, páteře, pat a zhroucení klenby cho-
didel. Na vině ovšem nejsou běžci, nýbrž – boty.

Tvrdí to profesor biologické antropologie z Harvardu Da-
niel Lieberman a nejen on. Je paradox, že současná epide-
mie zranění souvisí se stále vyspělejší technologií běžeckých 
bot, které mají zraněním právě zabránit. Firma Nike vyvinula 
v roce 1972 první atletické boty natolik odpružené, že umož-
ňovaly prodloužit krok a dopadnout při běhu nejdříve na patu. 
Je možné, že právě to byl onen pověstný vynález zkázy.

Z  průzkumů vyplynulo, že téměř každý běžec včetně 
amatérů se jednou za rok zraní (přesněji 65–80 procent) bez 
ohledu na to, zda běháte hodně nebo málo, zda jste starý či 
mladý nebo muž či žena. Specialista na preventivní medicínu 
Švýcar Bernard Marti provedl v roce 1989 výzkum na vzorku 
4358 běžců, z něhož vyplynulo, že 45 procent z nich bylo 
za poslední rok zraněno. Když však Marti zkoumal příčiny, 
zjistil, že počet zranění nesouvisí ani s povrchem, na jakém 
běžci trénují, ani s jejich tělesnou váhou – zato souvisí s cenou 
běžeckých bot. Běžci, kteří kupovali boty dražší než 95 do-
larů, byli vystaveni dvojnásobnému riziku zranění než ti, kteří 
běhali v botách za méně než 40 dolarů. Tyto údaje potvrdil 
další výzkum z roku 1991. Vědci posléze přišli na to, v čem je 
problém. Dokonalé boty s měkkou a odpruženou patou tlumí 
nárazy tak výrazně, že tělo této nepřirozené situaci „nevěří“, 
instinktivně hledá stabilitu a tím uměle zvyšuje tlak na paty. 
Následek je jasný: více zranění.

Vytrvalec Smrčka vzpomíná, jak v sedmdesátých letech bě-
hali v Československu v „polokeckách“ nebo v levných botaskách 
s tvrdou patou – a zranění se mu vyhýbala. Dnes si sice dává po-
zor a nekupuje příliš odpružené boty, nicméně bolesti a výrůstky 
na patě ho pronásledují už léta. „Jednu patu jsem měl operovanou 
už třikrát, druhou dvakrát, mám také problémy s páteří a hroutí 
se mi klenba chodidla. Jen kolena mám v pořádku.“

Co s  tím? Vzít si příklad z  Tarahumarů? Běhají totiž 
po Skalnatých horách v obyčejných sandálech s tenkou podráž-
kou, připevněných k chodidlům jen koženými provázky. Nebo 
běhat naboso? Alan Webb, nejlepší americký mílař v historii, 
měl častá zranění. Až jednou začal trénovat bos. Za několik 
měsíců se mu zvedla klenba chodidel a svaly na nohou zesílily. 
V roce 2007 zaběhl americký rekord na jednu míli. Sám říká: 
„Lidé jsou stvořeni pro běh naboso.“

Poslední ZáVod 
V létě roku 2006 dorazila podivná skupina bělochů do kaňonu Bato-
pilas v horách sierry Madre v Mexiku. někteří z nich patřili k nejlep-
ším vytrvalcům na světě, jako třeba Scott Jurek, vítěz mnoha ultra-
maratonů včetně například běhu z Atén do sparty (245 kilometrů), 
který vyhrál třikrát za sebou. někteří byli jen vášniví amatéři, jako 
třeba bosonohý Ted či autor knihy o běhu Christopher Mcdougall.

Ve stínu několika stromů čekali na Tarahumary, kteří je měli při-
vést do vesnice Urique. Když se objevil Arnulfo Quimare, nejlepší 
běžec kmene, všem se ulevilo. Historický závod mohl začít. Trať plná 
kamení měřila téměř 80 kilometrů, běžci museli několikrát překo-
nat převýšení dvou tisíc metrů, sestoupit do kaňonu Copper a vy-
běhnout zase nahoru.

Vesnice byla na nohou od časného rána. desítky mužů a jedna 
žena (Jenn sheltonová, jedna z nejlepších vytrvalkyň na světě) se 
postavily na start a vyrazily do hor. Závod trval pro některé celý 
den, ale ti nejlepší zdolali ďábelskou trasu za necelých sedm hodin.

Jak to dopadlo? Zvítězil Arnulfo před Jurekem, byť o pouhých 
šest minut. nejlepší současný ultramaratonec na světě scott Jurek 
se v cíli svému přemožiteli Arnulfovi hluboce poklonil.

Tarahumarové opět dokázali, že jsou nejlepšími běžci ze všech. 
Možná jsou jimi prostě proto, že ještě nezapomněli, že díky běhu 
jsme se stali lidmi. A že se drží své moudrosti, tradované po gene-
race: „Když běžíš po zemi a běžíš současně s ní, můžeš běžet do-
nekonečna.“ 

Běhat se zemí, v tom to je. 

(Victoriano Churro)
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Dr. Gerard Hartmann, který se stará o nohy nejslavnější 
maratonské běžkyni Paule Radcliffové nebo Hailemu Gebr-
selassiemu, sleduje explozi vylepšovaných bot s nevolí. „Za po-
sledních 25 let jsme pro naše nohy pořádně zhoršili podmínky.“ 
Při přirozeném běhu – naboso – totiž noha dopadá na vnější 
přední okraj, až potom se přisaje k povrchu. Jenže v sedmde-
sátých letech se začal tento způsob běhu zpochybňovat a ra-
zila se technika přímého dopadu přes paty (prý kvůli šetření 
kolen). Až v roce 2008 přiznal časopis Runner’s World, že své 
čtenáře po léta mátl a radil jim špatně.

Dr. Hartmann je velký obdivovatel klenby lidského cho-
didla, o které říká, že je to geniální výtvor přírody – 26 kostí, 
33 spojů, 12 šlach a 18 svalů –, vše dokonale vystavěno tak, aby 
vydrželo miliony drobných zemětřesení. Jenže jakmile tuto zá-
zračnou klenbu obalíme umělou ochranou, začne degenerovat. 
Přesně to způsobují drahé boty. „Zkoumal jsem stovky keň-
ských běžců a všichni mají jedno společné – úžasně elastické 
nohy. Jenže do svých 17 let běhali bosi,“ říká dr. Hartmann. 
Ostatně jejich styl je také jiný než Američanů: mají mimořádně 
rychlý a krátký krok, „jako kdyby běhali po hořícím uhlí“.

Nejslavnějším bosonohým běžcem (kromě legendárního eti-
opského vítěze dvou olympijských maratonů Abebeho Bikily sa-
mozřejmě) je dnes zřejmě muž, kterému nikdo neřekne jinak než 
Barefoot Ted. Tento experimentátor na sobě samém (třeba pod 

vodou vydrží pět minut) se jednou rozhodl, že ve svých čtyřiceti 
letech se stane Železným mužem (3800 metrů plavání, 200 ki-
lometrů na kole a maraton), jenže zradila ho záda. Ani v těch 
nejpohodlnějších a nejmodernějších botách nedokázal zaběhnout 
více než deset kilometrů. Vyzkoušel také všechny možné boty, až 
jednou přišel na to, že ho páteř nebolí, jen když běhá bos. „Naše 
nohy jsou přístroje, které se neustále samy opravují na základě 
varovných signálů. Jakmile je navlečete do bot, je to, jako kdy-
byste vypnuli kouřový alarm,“ říká Ted a dnes běhá maratony 
jen bos. Anebo v sandálech, které se naučil dělat u Tarahumarů.

Christopher McDougall se s Tedem seznámil při psaní své 
knihy a společně připravili velkolepý plán: sestavit skupinu nej-
lepších světových vytrvalců a vyrazit za Tarahumary do Me-
xika, aby změřili síly na jejich domácí půdě.

Po dvou bez ocasu 
Namístě je však otázka, nač je to vlastně všechno dobré? Co 
za šílený nápad je mořit si tělo desítkami tisíc naběhaných 
kilometrů? Běžci vám řeknou, že z toho mají prostě radost, 
ale existuje řada vědců, kteří tvrdí, že díky schopnosti bě-
hat na dlouhé vzdálenosti jsme vlastně dnes ovládli planetu. 
Zjednodušeně řečeno, že Homo sapiens vyhrál v soutěži o pře-
žití právě díky běhu. Když dnes běháme, vracíme se jen k naší 
nejhlubší přirozenosti.

raději si sundejte boty.
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Před 20  lety hleděl  David Carrier, student Univerzity 
v Utahu, na kostru zajíce a přemýšlel, proč zajíc běhá tak rychle, 
že uteče lišce. Po dlouhém zkoumání objevil, že ačkoli má za-
jíc v podstatě tutéž stavbu těla jako ostatní rychlonozí savci, 
na rozdíl od lišek a kojotů, kteří dosáhnou rychlosti 65 kilo-
metrů za hodinu, zajíc dokáže běžet až sedmdesátkou a vydrží 
to 45 vteřin. Tato schopnost mu zachraňuje život. A má ji díky 
zvláštní pohyblivosti bederních obratlů, které umožňují lépe 
roztahovat plíce. Zajíc běhá rychleji, protože má více kyslíku.

David byl studentem dr. Denise Bramblea, který byl sám 
běžcem, a společně začali zkoumat souvislost mezi během 
a stavbou těla. Co se týče člověka, byl však skeptický: „Tvo-
rové se vyvíjejí v tom, v čem jsou dobří, ne v tom, v čem jsou 
špatní. A co se týče lidí jako běžců – no, jsou příšerní.“ Jenže 
přece jen začal přemýšlet, zda se na to nedá podívat jinak. 
Koneckonců, člověk nemá žádné zvláštní fyzické schopnosti, 
a když slezl ze stromů, vzdal se i solidní síly a mrštnosti. Proč 
to udělal? Ve jménu čeho? „Proč jsme se vyvinuli ve skutečnosti 
v slabšího tvora místo v silnějšího?“

Dr. Bramble měl výhodu, že byl odborníkem na biome-
chaniku i na paleontologii. A v hlavě se mu rodila hypotéza. 
Představil si primitivního hominida, křehkého a neschopného 
boje, příliš pomalého na útěk před predátory, zato vytrvalého. 
A když srovnával tohoto podivného dvounohého tvora s ostat-

ními, dospěl k překvapivému závěru: „V celé historii obratlovců 
je člověk jediný tvor, který běhá po dvou a nemá ocas. Jak se 
udržel na nohou bez tohoto důležitého vyvažovače rovnováhy?“

Začal hledat další abnormality a přišel na zajímavé věci. 
Člověk se vyvinul z primátů, kteří patří mezi „chodící“ tvory 
podobně jako třeba prasata, zatímco „běhaví“ tvorové jsou 
koně nebo vlci. A přestože s „chodícími“ šimpanzy nás spo-
juje 95 procent DNA, v biomechanice jsme se zařadili mezi 
„běhavé“ tvory. Máme například šlachy, včetně té důležité 
Achillovy, silné hýžďové svaly, krátké palce na nohou, vysokou 
klenbu chodidel, šíjové vazy. Tyto vazy jsou zbytečné při chůzi, 
zato klíčové při běhu, protože udržují hlavu rovně, šlachy zase 
fungují jako pružiny, silné hýžďové svaly jsou také při chůzi 
prakticky zbytečné, ale nezbytné při běhu. Proto také šimpanzi 
nic z těchto „nástrojů“ nemají. Všechny tyto novoty se vyvinuly 
až u našeho předka Homo erectus před nějakými dvěma miliony 
let. Náš starší předchůdce australopiték je ještě neměl.

Rychlejší než kůň 
Dobrá, člověk tedy slezl na zem a stal se běžcem vytrvalcem. 
Ale proč? Nebyl tak rychlý, aby mohl uniknout predátorům 
a nemohl se jim ani rovnat v lovení zvěře. Tehdy ještě neměl 
nástroje na zabíjení na dálku jako oštěp nebo luk a šíp. Nač mu 
byla jeho schopnost vytrvalého běhu?

Kůň, pes, nebo antilopa? Kdepak, nejlepším 

vytrvalostním běžcem planety je člověk.
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Hledání odpovědi na tyto otázky přivedlo dr. Bramblea před-
běžně k jednomu jasnému závěru: člověk je zřejmě nejlepší bě-
žec na dlouhé trati ze všech tvorů na planetě. Důkazů objevil víc 
než dost. Tak například se svým žákem studovali koňský krok, 
a přestože kůň má delší nohy, s úžasem zjistili, že je to člověk, 
kdo má delší krok – a také ekonomičtější. Teoreticky by tedy měl 
běžet rychleji. A také že ano. V roce 1999 se v Arizoně běžel 
závod člověk v. kůň na 80 kilometrů a vyhrál místní běžec Paul 
Bonnet. Z devíti dalších závodů vyhrál kůň jen jednou. Dalším 
konkurentem by mohl být pes, jak však dosvědčí každý lepší vy-
trvalec, pes nevydrží zdaleka tolik co kůň. (Možná by důstojným 
soupeřem mohl být vlk, toho však k soutěži těžko přesvědčíme.)

Další zvláštnost objevili, když zkoumali souvislost mezi de-
chem a během. Všichni savci mají plíce uzpůsobené tak, že se 
nadechují ve fázi nataženého kroku a vydechují, když ve cvalu 
stahují nohy pod sebe. V podstatě tedy mohou dýchat jen jed-
ním způsobem: co krok (či skok) to nádech. To samozřejmě 
limituje množství kyslíku, který potřebují ke spalování energie. 
Mezi savci existuje jen jediný tvor, který dokáže dýchat v libo-
volném rytmu: je jím člověk.

Tato důležitá výhoda však souvisí s dalším unikátem. Člo-
věk má mimořádně výkonný chladič. Zatímco ostatní zvířata se 
ochlazují převážně díky systému plicní ventilace, člověk odvádí 
většinu tepla povrchem těla, které se potí. Díky tomu je nejdo-
konalejší klimatizační jednotkou na světě. Biomechanik David 
Carrier říká: „To je naše výhoda nahoty – jsme potící se zvíře. 
Pokud se můžeme potit, můžeme fungovat donekonečna.“

Tato lidská výjimečnost je nesmírně důležitá v závodech 
na život a na smrt. Vědci například zkoumali běh geparda 
a zjistili, že jakmile jeho vnitřní teplota dosáhne 40,5 stupně 
Celsia, musí zpomalit. Totéž platí i pro ostatní zvířata – jeli-
kož se neumí potit jako člověk a nemohou rychleji dýchat, než 
jak určuje rytmus jejich kroku, musí zpomalit, protože přehřátí 
pro ně znamená jistou smrt.

Takže: pružné tenké nohy, štíhlá těla, nahá kůže, pocení, 
vzpřímené tělo, které lépe odolává přímému slunci, a tak dále. 
Vědci dali dohromady až 26 anatomických rysů, které dělají 
z člověka možná vůbec nejlepšího vytrvalce mezi všemi tvory. 
Dokonce i jeho velká hlava je výhodou, protože, jak tvrdí an-
tropolog Dan Lieberman, funguje jako „dokonalý gyroskop“. 
Naše lebky určitě nenarostly do své velikosti, abychom se stali 
lepšími běžci, ale člověk se stal zcela jistě lepším běžcem díky 
velké lebce. A také díky dalšímu znaku našeho intelektu: díky 
rukám, které naše tělo při běhu ideálně vyvažují.

nelítostný lovec 
Opět se však vrací otázka: proč? A tehdy si pánové Bramble 
a Lieberman konečně položili otázku: jak dlouho by člověku 
trvalo uštvat zvíře k smrti?

Harvardské laboratoře poskytly odpověď. V soutěži mezi ko-
něm či antilopou a člověkem mají zvířata prvních deset minut 
náskok, ale když je člověk udrží ve svém dohledu, postupně je 
začíná dobíhat. Není třeba být rychlý. Když Lieberman spočítal 
teploty, rychlost a váhu těla, vyšlo mu to jasně: za horkého dne 
ve stepi antilopa po 15 kilometrech zkolabuje. „Jsme schopni bě-

žet za podmínek, které žádné jiné zvíře nezvládne.“ Homo erectus 
mohl lovit zvěř prostě tak, že ji uštval k smrti, a jakmile uspěl, 
získal natrvalo dostatek proteinů pro vývoj svého mozku, aby 
tuto techniku lovu zdokonaloval. Teorie však měla háček: chy-
běl důkaz, demonstrace, že něco takového je možné. Legendy 
o tomto způsobu lovu sice najdete po celé planetě – vyprávějí je 
indiáni v Americe, Austrálci, Křováci v pouštích Kalahari, Ma-
sajové v Keni nebo Tarahumarové v Mexiku, hrdiny těchto le-
gend jsou však praotcové, kteří už nežijí.

David Carrier jakožto běžec to s kolegy zkoušel na vlastní 
pěst na pláních Wyomingu, jenže nepochodil. Když pronásle-
doval jednu antilopu, utekla mu, a i když byla unavená, ztratila se 
ve stádě a on ji nedokázal rozeznat, honil místo ní další – svěží, 
která se mu po chvíli zase ztratila mezi svými. A tak dokola.

Vzdali se tedy pokusů napodobit praxi svých předků 
a uspokojili se pouze s hypotézou, kterou publikovali v roce 
2004 v časopise Nature. Díky tomu však jako zázrakem do-
stali do rukou onen hledaný důkaz. Ozval se norský antropo-
log Louis Liebenberg, který v osmdesátých letech prožil čtyři 
roky ve skupině lovců v africké poušti Kalahari a stal se svěd-
kem, jak Křováci uštvali antilopu kudu. Nejdříve půl dne sto-
povali stádo, a když ho uviděli, začali běžet. Jako dokonalí sto-
paři dokázali vždy najít tu „svou“ unavenou antilopu, která se 
pokoušela ukrýt ve stádě, a oddělit ji od něho. Štvanice trvala 
necelé tři hodiny. Za takový čas uběhnou lepší běžci maraton.

Liebenberg však studoval zejména chování lovců a jejich 
vzájemnou komunikaci. Zjistil, že kromě neustálé spolupráce 
a dokonalé koordinace jsou schopni takových psychických vý-
konů, jako je vžívání se do zvířat. „Projektují se do jejich my-
slí, pohledem na jejich stopy dokážou odhadnout jejich příští 
pohyb a sami se ocitají v jakémsi transu. Je to mentální inže-
nýrství na nejvyšší úrovni,“ tvrdí antropolog.

„Víte, proč jsou lidé tak posedlí maratonem?“ položil nako-
nec Liebenberg řečnickou otázku kolegovi Brambleovi. „Protože 
běh je zakotven v naší kolektivní imaginaci. Běhání je supersíla, 
která nás udělala lidmi. Máme ji zděděnou všichni do jednoho.“

Hypotéza o vzniku člověka jako lovce-běžce se stala jednou 
z uznávaných teorií, a antropologové ji dokonce rozvíjejí dál. 
Možná právě tato vlastnost Homo sapiens jako specialisty na běh 
mu dala výhodu před neandertálci. Poslední výzkumy nazna-
čují, že neandertálci byli přinejmenším stejně inteligentní jako 
my. Byli však specialisté na lov velkých zvířat – silní a mrštní – 
a v běhu na velké vzdálenosti nám nemohli konkurovat. A když 
se planeta před 40 tisíci lety oteplila, objevily se rozsáhlé savany 
se spoustou antilop a jiných rychlých kopytníků, zatímco ma-
muti, hlavní kořist neandertálců, vyhynuli.

Nastala éra lehkonohých a štíhlých běžců. 
ResPeKT 15/2010

„Běhání je supersíla, která nás 
udělala lidmi. máme ji zděděnou 
všichni do jednoho.“



14 speciál | běhat | spát | přemýšlet

diagnóza puberta
nové objevy vysvětlují, proč se teenageři 
chovají tak nesnesitelným způsobem.
an n E kE H u dalla /  foto matěj stránský
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di do prdele!“ Někdy je to tak hrozné, že Gesa neví, jak dál. 
Jsou to dny, kdy se Tim ze školy vrátí mrzutý a hned si začíná 
vybíjet špatnou náladu na zbytku rodiny. Na dvou mladších 
bratrech, které drzými poznámkami trápí tak dlouho, až vy-
buchnou. Anebo na Gese. „Stačí maličkost, třeba otázka, kdo 
je na řadě s umytím nádobí, a situace se vymkne kontrole. Tim 
nám vyčítá, že jsme nespravedliví a blbí a někdy to opravdu pře-
hání s tónem.“ Celé hodiny se prý Gesa snažila se svým synem 
„rozumně mluvit“ – bez úspěchu. „Teď tam pravidelně posílám 
manžela. Ten zachovává větší klid.“

Štíhlá, blonďatá, v kostkované košili – jednačtyřicetiletá Gesa 
rozhodně nevypadá jako „přísná matka“. A teoreticky tato vy-
chovatelka z Berlína samozřejmě velmi dobře ví, že mezi rodiči 
a dětmi nemůže všechno vždy probíhat úplně hladce. Konec-
konců, když ona sama v sedmnácti nechtěně otěhotněla, ani její 
rodiče nebyli příliš nadšeni. Přesto má dnes problém smířit se 
s tím, o čem věděla, že to jednoho dne přijde. Její syn Tim je 
v pubertě. A to se vším všudy.

Monstrum zvrací
„Jako dítě ho zajímalo úplně všechno,“ vzpomíná Gesa. „Znal 
jména spousty německých řek a hor a sypal ze sebe vzdálenost 
jednotlivých planet od Země. V deseti letech však Tim začal zlo-
bit. Ve vlaku cestou do školy vlezl do sítě na zavazadla. Po škole 
se nevrátil domů.“ A známky měl čím dál horší. Dnes má pro-
blémy ve škole zase pod kontrolou, ale Gesa přesto svého rozto-
milého, malého Tima už nepoznává. „Doma se stahuje do svého 
pokoje a celé hodiny jen kutí něco na počítači. Pokud chci vědět, 
jestli má přítelkyni, musím se podívat na jeho Facebook. A ne-
dávno dokonce přišel domů opilý a pozvracel nám koupelnu.“

„Iritace“ a „nelibost“, to jsou ještě nejméně nepříjemné pocity, 
kterými většina rodičů na pubertu svých dětí reaguje. Soudě po-
dle otázek, které na internetových fórech pokládají především 
matky, také v českých rodinách je směs hněvu, zoufalství a zkla-
mání v této fázi vývoje potomků na denním pořádku. Příspěvky 
s titulem, jako je třeba „Diagnóza – puberta“ nebo „Jak přežít 
pubertu svých dětí“, zároveň svědčí o tom, jak naše společnost 
pubertu vnímá: jako určitý druh nemoci, jež nám roztomilé děti 
prostřednictvím hormonů najednou promění v nevyzpytatelná, 
nehorázná a nevychovatelná monstra, která se nezajímají o nic 
jiného než o své darebné přátele, nakupování, drogy a sex.

Z pohledu rodičů a učitelů nejdůležitější otázkou proto sku-
tečně je, jak tuto „krizi“ přežít. V USA a západní Evropě se 
však pomalu prosazuje úplně jiný pohled na období mezi de-

sátým a osmnáctým rokem života. Neurologové, biologové, 
pedagogové a psychologové došli k revolučním poznatkům 
o tom, co puberta vůbec je, co se v těle mladých lidí v této fázi 
vývoje odehrává. A s nimi přicházejí nové odpovědi na staré 
otázky: Proč se naše hodné děti najednou chovají tak asoci-
álně? Jak mají rodiče na proměnu svých potomků reagovat? 
A jak musí vypadat školní systém, aby se puberta nestala ne-
snesitelným hororem jak pro děti, tak pro učitele? O tom všem 
se musí diskutovat. Už teď je ale jisté, že problémem není 
puberta jako taková. Problematický je spíš náš pohled na ni. 
I když někdy skutečně není jednoduché nepovažovat chování 
vlastního puberťáka za naprosto idiotské.

nedefinovatelné výpary
Nejvíce si Gesa zošklivila vlastního syna asi v okamžiku, kdy vy-
pukl skandál kolem pornografie. Volala škola – Tim si na škol-
ním počítači stáhl filmy, ve kterých nazí lidé hlasitě sténali. 
„Přitom velmi dobře ví, že něco takového považuji za hnus,“ vy-
světluje Gesa. „Vždycky svým synům říkám: Vezměte si příklad 
ze svého otce. Ten mi pokaždé pomáhá do kabátu.“

S tím, že z Timova hlediska momentálně existují zajíma-
vější věci než dokonalé způsoby, se však Gesa bude muset smí-
řit. Již samo slovo „puberta“ poukazuje na to, o co tady vlastně 
jde: v latině „pubes“ znamená „ochlupení klína“. A nejviditel-
nější příznak puberty skutečně spočívá v tom, že se dětské tělo 
mění v tělo dospělého. Mladý člověk získává schopnost se roz-
množovat – a s tím je přirozeně spojen zvýšený zájem o to, co 
rozmnožování slouží: sex. Už od věku osmi let dívčí vaječníky 
produkují sexuální hormon estrogen. U chlapců proces, na je-
hož konci varlata produkují testosteron, začíná až zhruba ve věku 
deseti let. Mezi dvanáctým a třináctým rokem života průměrná 
dívka zažije první menstruaci. A průměrný kluk se někdy mezi 
devátým a patnáctým rokem ráno probudí se spermatem na py-
žamu. Nedávno ještě jemná dětská pleť se najednou podobá dro-
benkovému koláči. Voňavé dítě páchne potem a dalšími nedefi-
novatelnými výpary. A kvůli urychlenému růstu se z úměrného 
dětského těla během roku stane nešikovné, neohebné „cosi“. 
S tímhle že má naše dítě šanci sehnat sexuálního partnera?

Prvního pohlavního styku se průměrný Čech dočká až spolu 
se svou zletilostí. Zvědavost a pudy lze ale uspokojovat i jinak. 
„Osmdesát procent všech čtrnáctiletých se již opakovaně dívalo 
na pornofilm. Znají sexuální praktiky, které se ještě o generaci 
dříve v literatuře nebo filmech neobjevovaly,“ píše uznávaný dán-
ský rodinný terapeut Jesper Juul ve své knížce o pubertě. Podle 
Juula to však není žádný důvod ke starostem. Zajímavější než 
skutečnost, že po desátém roce života pohlavní hormony promě-
ňují dítě v mladého člověka s vlastní sexualitou, jsou totiž úplně 
jiné otázky: Proč se to vlastně nestane už dříve? Proč člověk 
dosáhne pohlavní dospělosti o tolik později než ostatní savci? 
A proč příroda člověku nakládá, aby se staral o své potomky 
dlouhá léta, než jsou schopni založit vlastní rodinu?

Tajuplná brzda v hlavě
„Pokud chceme pochopit, co puberta vlastně je, musíme se ptát, 
v čem spočívá její smysl,“ říká Gunther Moll, profesor dětské 
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psychiatrie na univerzitě v Norimberku. Před dvěma lety spolu 
se svým kolegou biologem Ralphem Dawirsem vydal knížku, 
která v Německu způsobila značný rozruch, protože autoři žá-
dají radikální změnu perspektivy pohledu na pubertu. „Puberta 
je velmi důležitým vynálezem lidstva,“ píší autoři, „protože 
spolu s dalšími vynálezy, jako je třeba vzpřímená chůze, pou-
žití ruky nebo jazyk, teprve lidstvu umožnila kulturní evoluci.“

Zní to komplikovaně, ale je to vcelku jednoduché. Na rozdíl 
od všech ostatních živočichů se člověk od svého biologického 
okolí do značné míry emancipoval. Díky svým kognitivním 
schopnostem a kulturním vědomostem se dokáže rychle při-
způsobit. Navíc dokáže své okolí aktivně ovlivňovat. A k do-
sažení tohoto jedinečného postavení byl nutný právě „vynález“ 
puberty. „Před zhruba dvěma miliony let předchůdce člověka 
začal chápat, že vědomosti znamenají moc,“ uvádí Moll s Da-
wirsem: „Začal znalosti a schopnosti, které získal během honu, 
předávat z jedné generace na druhou. Tak vznikala situace, 
v níž bylo výhodné, aby se prodloužila fáze učení. A proto se 
vytvořila mozkem řízená brzda, která zpomalila individuální 
pohlavní zralost. Bez této brzdy bychom dnes pohlavní dospě-
losti dosáhli ve věku šesti nebo sedmi let.“

Skutečně již kojenci do věku jednoho až dvou let vyrábějí 
pozoruhodné množství pohlavních hormonů estrogenu a tes-
tosteronu. Potom ale zatím nevyjasněné mechanismy v mozku 
způsobí, že se produkce těchto hormonů na několik let zredu-
kuje na minimum. Výsledkem je, že se pohlavní zralost opozdí. 

A smysl tohoto zdržení spočívá v tom, aby člověk získal čas 
naučit se věci, které se v průběhu dějin ukázaly jako nezbytné.

Tento poznatek má zásadní důsledky pro to, jak s pubertou 
a puberťáky zacházíme: pokud totiž mladý člověk konečně do-
sáhne pohlavní dospělosti, míní Moll s Dawirsem, doba učení 
a pasivního přihlížení by měla končit. Puberta tedy není nějaká 
„porucha“ normálu nebo „krize“, která přejde. Z biologického 
hlediska je to startovní výstřel ke generační změně. „Mladí lidé 
převzali kormidlo. A k tomu potřebují odvahu a rozhodnost. 
Na jedné straně se kulturní vědomosti musely zachovat a pře-
dat. Na druhé straně bylo také nutné je rozvíjet a přizpůsobit 
novým podmínkám. K tomu byla nutná určitá míra hazardér-
ství (nebo útočnosti).“ A právě v tom asi najdeme důvod, proč 
mladík, jako je Tim, ve vlaku vleze do sítě na zavazadla nebo 
nechodí ze školy domů. Proto riziko zranění je nejvyšší právě 
během puberty. A je to také důvodem, proč se odnedávna noc 
co noc odehrávají dobrodružství také pod peřinou mladé dámy, 
které zde budeme říkat Hedvika.

Harry Potter zachraňuje lidstvo
„Maminka řekla, že když mě s tím ještě jednou přistihne, bude 
zle,“ říká Hedvika a upíjí minerálku. „Samozřejmě jsem věděla 
už předtím, že bude proti. Přesto jsem pokračovala.“ S brýlemi 
a rovnátky tato šestnáctiletá dívka na první pohled vlastně nevy-
padá jako české vydání Johanky z Arku. Přesto Hedvika doma 
už několik let odolává ve velké bitvě. „Maminka je velmi věřící,“ 

Bertin mozek je mimo provoz.
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vypráví, „několikrát denně se modlí, chodí ke zpovědi a v ne-
děli na mši. Vychovávala v tom i mě, ale před dvěma lety jsem jí 
řekla, že už do kostela chodit nebudu, že mě to nebaví.“ Matka 
rozhodnutí dcery respektuje – koneckonců k tomu, aby věřila, 
ji nemůže přinutit. Když ale Hedvika začala číst knížky, které 
podle matky odporují křesťanskému pohledu na svět, vypukla 
otevřená válka. „Maminka si myslí, že knížky a filmy jako třeba 
Avatar, Harry Potter nebo Stmívání jsou proti Bohu,“ vysvět-
luje Hedvika. „Proto mi je zakázala. Ale já jsem přesto prolezla 
knihovny, půjčila si je a teď je holt čtu v noci pod peřinou.“

Hedvičino chování můžeme považovat za vzdorovité. Mů-
žeme je však číst úplně jinak. Jako příběh mladé ženy, která si 
troufá ověřit jistoty, v nichž dosud žila. Hedvika opakuje právě 
to, co dělali mladí lidé už před dvěma miliony let. „Opouští“ 
dům, aby zjistila, zda to, co se naučila, stále ještě odpovídá re-
alitě, nebo jestli své vědomosti musí nějak přizpůsobit novým 
skutečnostem. „Puberta je období experimentování s hodnotami 
a názory,“ připomíná německý rodinný poradce Jan-Uwe Ro-
gge. Mladý člověk si musí hodnotový systém rodičů otestovat, 
aby se mohl rozhodnout, které představy a hodnoty chce převzít 
a které odmítne. A jenom takovým způsobem může puberta 
dosáhnout kýženého cíle: dospělého člověka s vlastní identitou.

Je to ale nanejvýš riskantní záležitost. Co když se na konci 
ukáže, že se rodiče mýlili? Čím se potom nahradí jejich mo-

del? Kdo mě zachrání, když během testování ztratím orien-
taci? Vydat se na takovou nejistou a nebezpečnou cestu z po-
hledu puberťáka vlastně nedává smysl. Z hlediska společnosti 
však neustálé testování pravidel, která řídí naše spolužití, při-
náší výhodu, o níž píší Moll s Dawirsem: aktualizací vědo-
mostí se ideálním způsobem přizpůsobujeme okolí. Proč však 
jsou mladí lidé ochotni v zájmu celé skupiny na sebe brát ta-
kové riziko? Důvod je jednoduchý – rozum je během puberty 
prostě vypnutý.

Je nutné si zvyknout
Když se Renata Holoubková vrátí domů, má často pocit, že se 
brzy zblázní. Při profesi geodetky má tato sedmačtyřicetiletá 
brunetka z Prahy hodně dlouhý pracovní den – a její sedm-
náctiletá dcera Berta by jí měla pomáhat s domácností. „Nejde 
o nic dramatického,“ říká paní Holoubková. „Vynést odpadky, 
něco si uvařit a čas od času vyluxovat.“ Po návratu domů však 
matka Bertu většinou nezastihne při uklízení, nýbrž u počí-
tače. „Neustále chatuje s kamarádkami nebo brouzdá na Face-
booku,“ stěžuje si matka. „A když reptám, hned se pohádáme.“ 
Pokud se ale člověk zeptá Berty, jak vypadá její typické odpo-
ledne, dozví se něco úplně jiného: „Dobře, hned po návratu ze 
školy krátce usedám k počítači. Ale pak se věnuju domácnosti. 
A teprve potom zase chatuju.“ Proč je tedy její maminka tak 

frédéric si píská právě proto,  

že Eva pískání nenávidí. dobře dělá.
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nespokojená? Na to Berta nemá odpověď. A není ani divu: její 
mozek je totiž už několik let doslova „mimo provoz“.

Je to právě moderní výzkum mozku, co už zhruba deset let 
vede k tomu, že se pohled na pubertu na Západě radikálně 
mění. Až do poloviny devadesátých let totiž byli experti pře-
svědčeni, že „typicky pubertální“ chování je jen a jen výsled-
kem činnosti hormonů. Prostřednictvím techniky magnetické 
rezonance se však americkému neurologovi Jayi Gieddovi bě-
hem několika let povedlo ukázat, že mozek se během puberty 
nestará jen o výrobu pohlavních hormonů.

Na  vývoj tohoto zásadního orgánu se již od  okamžiku 
početí můžeme dívat jako na neustálý proces růstu a spojo-
vání a potom zase oddělování a odumírání nervových buněk. 
Zhruba po sedmém roce života je na řadě s oddělováním a od-
umíráním také čelní mozkový lalok, tedy ta část mozku, která 
řídí kontrolu chování, plánování a uvažování. Stejně jako so-
chař tesá z bloku mramoru sochu, proces odumírání buněk 
vede k individuální osobnosti člověka. Mezi šestým a jede-
náctým rokem života dítě získává pojetí času, rozvíjí dlouho-
dobou paměť a začíná pracovat se zkušenostmi. Které nervové 
buňky a synapse v čelním mozku odumřou a které zůstanou 
zachovány, záleží na konkrétních podmínkách, v nichž se je-
dinec pohybuje.

K velkému překvapení vědců však všechny tyto struktury 
začátkem puberty podstupují další rošádu, v jejímž rámci se 
významně rozroste bílá vrstva, jíž je mozková kůra zevnitř vy-
ložena. Tato vrstva se stará o rychlost, s níž si nervové buňky 
mezi sebou předávají informace. Proto mozek v pubertě pra-
cuje čím dál účinněji. Ostrost zraku je na vrcholu. Zefektiv-
nění centra řeči vede k tomu, že mnoho puberťáků si najednou 
užívá bystrých analýz argumentů svých rodičů.

Nejdůležitějším důvodem konfliktů mezi rodiči a  dětmi 
v tomto věku je však skutečnost, že ze všech částí mozku přijde 
při přebudovávání na řadu jako poslední právě čelní mozkový la-
lok. To znamená ta část mozku, které přísluší plánování a odhad 
důsledků jednání. Pokud se tedy Berta má rozhodnout, jestli je 
naléhavější chatování, nebo luxování, domácnost to má předem 
prohrané. Myšlenka na kamarádky prostě vítězí. Z hlediska evo-
luce to dává logiku: zpochybňovat vše, co nás naučili rodiče, se 
odváží jen ten, kdo rozum prostě vypne. A jen ten, kdo neustále 
nemyslí na nebezpečí, může vyzkoušet něco neznámého. Chaos 
v hlavě puberťáků je tedy předpokladem toho, že se lidstvo i na-
dále vyvíjí ideálním způsobem. A proto si paní Holoubková bude 
muset na neuklizený byt prostě zvyknout.

Převlékám se, tedy jsem
Pubertální přebudování mozku je však důležité nejen proto, 
aby mladý člověk byl schopen otestovat staré pravdy. Staveniště 
v hlavě zároveň slouží k tomu, aby se uvolnila dosud silná emo-
cionální vazba na rodiče. Tato úzká vazba (která u zvířat nemá 
obdobu) je předpokladem toho, že rodiče jsou vůbec schopni 
převzít obrovskou námahu spojenou se zdlouhavou výchovou 
dítěte. Kdo má ovšem založit vlastní rodinu, ten musí své rodiče 
opustit. A většina puberťáků přitom volí taktiku, která některé 
rodiče dráždí až k nepříčetnosti.

Frédéric (42) například nemůže pochopit, proč se život jeho 
čtrnáctileté dcery Evy točí výhradně kolem otázky, co má kdo 
na sobě. Přitom sama Eva příliš extravagantně vlastně nevypadá. 
Těsné džíny, tričko, conversky s květinovým vzorem a dlouhé 
blond vlasy na čele končící v šikmé ofině. A Evin make-up je tak 
decentní, že se člověk musí dívat dvakrát, aby zjistil, že zářivé 
modré oči mladé dívky jsou výsledkem použití kosmetiky. Za le-
žérní fasádou se však skrývá pečlivě promyšlený a s námahou 
zrealizovaný plán: „Vstávám v půl šesté, protože mi trvá zhruba 
hodinu a půl, než můžu vyrazit do školy,“ říká Eva. „Osprchuji 
se, myji si vlasy, fénuji, maluji se a oblékám. A potom se větši-
nou minimálně ještě jednou převlékám.“ Ze sto dvaceti eur ka-
pesného měsíčně Eva ušetří dvacet eur. „Zbytek utratím za ča-
sopisy o módě, kosmetiku, obuv a oblečení.“ Aby byla „in“, jezdí 
mladá dívka ze severoněmeckého městečka Mölln pravidelně 
s kamarádkou do blízkého Lübecku či rovnou do Hamburku.

„Místo toho, aby se učila angličtinu, se několikrát denně 
převléká, nakupuje, sedí před Facebookem nebo telefonuje se 
svými podobně línými přáteli,“ zlobí se Frédéric. Při bližším 
pohledu se však ukazuje, že povrchní chování jeho dcery před-
stavuje především pokus uvolňovat vazbu na rodiče a získávat 
vlastní identitu. Předtím, než založí vlastní rodinu, si téměř 
všichni mladí lidé vybudují úzké vztahy se skupinou přátel: 
„Přátelé v tomto věku poskytují velmi důležitou možnost ex-
perimentování,“ vysvětluje rodinný poradce Jan-Uwe Rogge.

Pro Evu je proto zcela zásadní, aby „působila dobrým do-
jmem“, což se jí vedle rodičů bohužel vždy nedaří. „Když jsme 
v restauraci, oni si třeba pískají písničku nebo jim visí vlasy 
do omáčky,“ popisuje Eva. „Fakt se chovají trapně.“

Frédéric na tuto výčitku reaguje širokým šklebem. Často si to-
tiž před přáteli své dcery píská, právě proto, že ví, že ona ho za to 
nenávidí. A většina psychologů by ho za to pochválila. I když 
otec z jejího momentálního životního stylu příliš nadšený není, 
svou dceru podporuje. A zároveň se odmítá vzdát vlastních zá-
lib a hodnot. To, co puberťáci nejvíc potřebují, je právě solida-
rita a respekt na straně jedné a konfrontace a opravdové výzvy 
na straně druhé. A z toho vyplývají nejen konkrétní doporučení 
na adresu rodičů. Otázka také je, jak by měl vypadat systém, 
ve kterém by se žáci, rodiče ani učitelé nemuseli puberty bát.

Řekni, že jsem v pořádku
„Kdo s hodnotovou výchovou svých dětí začíná až v pubertě, ten 
přichází definitivně pozdě,“ připomíná důležitou okolnost Václav 
Mertin, psycholog z pražské Karlovy univerzity. „V pubertě ro-
diče sklízejí jen to, co během dětství zaseli.“ A právě nejpozději 
v tomto období (v tom panuje mezi experty naprostá shoda) by 
se rodiče měli snažit se svými potomky navázat skutečné „part-
nerství“. Příkazy ani tresty už nefungují. Puberťáci kvůli přebu-
dovávání mozku napomenutí „neslyší“. A smysl puberty spočívá 

opožděné dospívání 
není náhoda, ale užitečný 
vynález.



20 speciál | běhat | spát | přemýšlet

právě v tom, aby se děti od představ svých rodičů zásadně odvrá-
tily. Konfliktům tedy nelze zabránit. Podle dánského terapeuta 
Jesperse Juula je jedinou cestou, jak rodinné spolužití zorgani-
zovat, „rovnoprávný dialog“. „Alternativy,“ píše Juul, „spočívají 
v neustálém boji o moc – nebo v podřízení jedné strany. Ještě 
před jednou generací to byly především děti, kdo se musel pod-
dat. Dnes není výjimkou, že se podřizují rodiče – buď proto, že 
se bojí konfliktů, nebo proto, že si nevědí rady.“

Vzdát se rodičovských představ o tom, co je „správné“, nebo 
naopak děti úplně ponechat vlastnímu osudu je ale cesta do pe-
kel. Podstatný je naopak právě zmíněný dialog s puberťákem 
spojený s respektem k jeho revoltě. „V pubertě dítě vychováváte 
už jenom tím, že jste mu dobrým příkladem,“ říká Václav Mer-
tin. A pokud se dítě podle jejich vzoru chovat nechce, rodiče by 
si to neměli brát osobně. „Děti nic nedělají proti vám,“ povzbu-
zuje je Jesper Juul. „Všechno dělají jenom pro sebe. To, co naše 
děti během puberty chtějí, je jenom tohle: potřebují vědět, že 
na světě jsou dva lidé, kteří si myslí, že jsem úplně v pořádku.“

efekt prince Charlese
Navíc – a na tom se experti rovněž shodují – mladí lidé chtějí 
převzít opravdové úkoly a odpovědnost. A to znamená, že 
bychom jim měli vrátit společenskou roli, kterou od prvních 
vzpřímených kroků člověka vždycky měli. Je to role inovativ-
ních průkopníků, jejichž kreativita a odvaha vždy byla před-
pokladem optimálního vývoje lidstva.

Zásadním problémem současnosti je fakt, že zatímco tak-
zvané primitivní národy měly výborně vypracované rituály, s je-
jichž pomocí přijímaly své děti mezi dospělé (společná oslava 
první dívčí menstruace nebo zkouška chlapců v „ostrém“ boji), 
průmyslové společnosti Západu svým puberťákům přirozenou 
generační změnu upírají. Puberta je vnímána jako problém, 
a především nikdo přesně neví, od které chvíle jsou naši teenageři 
plnoprávnými dospělými jedinci. „Puberťák v naší společnosti 
nemá žádný vliv,“ stěžují si norimberští experti Moll a Dawirs. 
„Jeho tvořivý pud se potlačuje. A mezera mezi dosáhnutím po-
hlavní dospělosti a společenským uznáním dospělosti je čím dál 
větší. Jedná se o tragický ‚efekt prince Charlese‘, který celý život 
čeká na to, až konečně bude moci svou matku na trůně vystřídat. 
Vlastnosti puberťáků, které se historicky ukázaly jako úspěšné, 
jsou dnes považovány za patologické či kriminální. V dnešním 
Německu by Romeo s Julií byli případ pro úřad péče o mládež.“

Místo toho, abychom mladým lidem dali opravdové úkoly, 
zapojili je do politických rozhodnutí a poskytli jim možnost, aby 
ukázali svou kreativitu, uzavíráme je do vzdělávacích zařízení 
a cpeme je dalšími a dalšími informacemi o citrátovém cyklu, 
vektorech nebo cechovnictví ve středověku. Přitom vědecké stu-
die i zkušenosti učitelů svědčí o tom, že mezi sedmou a devátou 
třídou je pokrok v učení jen minimální. Mozek mladých lidí je 

v tomto věku prostě obsazený jinými věcmi. A proto Moll a Da-
wirs (ale také další vědci) žádají, abychom puberťáky už nenutili 
sedět ve školních lavicích, ale vzdělávali je v úplně jiných věcech.

Hurá do záchvatu zoufalství
„A jak teď rozděláme oheň?“ Hanna, Emma, Ilja a Julius tro-
chu bezradně postávají kolem ohniště. Z vysokých stromů 
a hustých křovin kolem dokola kape voda. Rozmočená hlína 
se lepí na holínky a vytrvalý déšť zanechal na rozpadlých bu-
dovách za jejich zády tmavé mapy. „Měli bychom dřevo skla-
dovat pod střechou,“ říká Hanna, ale Ilja oponuje, že dřevo 
na vzduchu rychleji schne. „Dobře. Ale jak teď rozděláme 
oheň?“ ptá se Hanna. Bez ohně nebude oběd. A den bez 
oběda je pro teenagera naprostá katastrofa.

Téměř rok Hanna, Ilja a ostatní studenti státem uznané 
školy Montessori z berlínské části Köpenick pravidelně přijíž-
dějí sem, do Strausbergu, malého městečka na severovýchod 
od německého hlavního města. Nebo lépe řečeno: do pralesa. 
Za NDR ve třech velkých budovách žily a pracovaly jeptišky, 
které v rozsáhlé zahradě pečovaly o jabloně, zeleninové záhony 
a květiny. Potom se ale léta o domy a pozemek nikdo nestaral. 
Od té doby tady bují příroda a obyvatelé města z domů odnesli 
všechno, co se dá nějak zpeněžit. Představitelé školy jsou ale 
přesvědčeni, že přes katastrofální stav budov se pozemek bě-
hem příštích let promění ve „školu mládeže“, která puberťákům 
nabídne alternativu běžné školní docházky.

„V rámci našeho pedagogického programu škola mládeže 
slouží k tomu, aby puberťáci měli možnost žít v bezpečí skupiny 
lidí ve stejném věku a zároveň si vyzkoušet, kde je jejich místo 
ve společnosti,“ vysvětluje ředitel školy Uwe Reyher. „V pubertě 
nám příroda ukáže sama, co mladý člověk potřebuje. Rostou 
mu velké a dlouhé ruce a nohy – a my po něm chceme, aby cosi 
bifloval ve školní lavici. To přece nemá smysl. Naši studenti ze 
sedmé až deváté třídy tady budou mít naopak možnost urči-
tou dobu žít a pracovat bez rodičů. Chceme tady zařídit malou 
farmu, penzion a obchůdek, ve kterém se budou prodávat naše 
výrobky. Cílem je, aby se děti podílely na hospodářském kolo-
běhu,“ říká Reyher. „A tím je připravujeme na život po škole.“

Konkrétní zkušenosti a opravdové výzvy – asi žádný jiný pe-
dagog tyto potřeby puberťáků nebral tak vážně jako kdysi slavná 
italská pedagožka Maria Montessori. Dnes to ale není jediná 
cesta. Také nejvlivnější německý pedagog současnosti Hartmut 
von Hentig žádá, aby se škola během puberty nahradila dvěma 
„léty na zkušené“. A proto pro puberťáky ze školy v hamburské 
městské části Winterhude každý školní rok začíná takzvanou 
výzvou. Tři týdny studenti jezdí na kole, pracují na farmě nebo 
pěšky přecházejí Alpy. Přitom platí: žádné hotely, žádné spr-
chy, žádný McDonald’s. Nocleh zajistí stany či stodoly. Jídlo se 
připravuje na ohni nebo vařiči. Pro rozmazlené děti z bohatých 
hamburských rodin něco takového představuje tvrdou zkoušku. 
A proto jsou během přecházení Alp záchvaty zoufalství a slzy 
na denním pořádku. A přesto se studenti každý rok znovu o toto 
dobrodružství derou. Poskytuje jim možnost, aby poznali sami 
sebe v neobvyklých situacích, aby pocítili vlastní hranice. A tuto 
možnost nabízí i projekt ve Strausbergu.

rodičovský systém  
musí být prověřen.  
a bude to bolet.
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najít ten správný život
Než tamní „škola mládeže“ skutečně otevře dveře, zbývá ještě 
spousta práce. Střechy naléhavě potřebují pokrýt, na zahradě 
musí vzniknout terasy, sportoviště a kulturní centrum – a vel-
kou část úkolů mají vykonat studenti. Ne všichni jsou z před-
stavy na kosení vysoké trávy nadšeni. Především u těch žáků, 
kteří předtím intenzivně bojovali s typickými problémy pu-
berty, však projekt působí jako „probuzení“.

„Od sedmé třídy se mi prostě vůbec nechtělo do školy,“ vy-
práví patnáctiletý Ilja při štípání dřeva. „Často jsem mizel, začal 
kouřit. A později jsem dokonce vyloupil pár aut.“ Potom přišel 
projekt ve Strausbergu – a od té doby Ilja trávil dva dny týdně 
klučením „pralesa“. „Dobrým studentem dodnes sice nejsem,“ 
připouští Ilja. Ale už nemá potřebu, aby svou dospělost doklá-
dal kriminálními kousky. „Už jako dítě jsem velmi rád praco-
val s dřevem a také jsem spravoval auta,“ říká. „Ale ve škole to 
samozřejmě nikoho nezajímá. Teprve tady si ostatní studenti 
a učitelé všimli, co umím. Navíc jsem se tady hodně dozvěděl 
sám o sobě. A také pochopil, že se musím škole více věnovat, 
pokud ji chci dodělat.“

Představa, že mladí lidé během puberty už nechodí „nor-
málně“ do školy, ale že místo toho prožívají období praktického 
učení, se určitě hned s velkou podporou nesetká ani v Česku, 
ani v Německu. Přesto se však v obou zemích množí náznaky 
změny myšlení: V ČR například formou nových vzdělávacích 
programů. V Německu požadavkem na zeštíhlení kurikul. Kva-

lita místo kvantity, tak zní heslo. Za tím stojí poznatek, že vědo-
mosti lidstva rostou takovým tempem, že škola studenty již ne-
může naučit všechno, co je „důležité“. A zároveň žádný rozumný 
člověk nemůže chtít, aby děti trávily celé mládí jen biflováním.

Myšlenka, že puberťáci opustí školní lavice, aby se nějakou 
delší dobu vzdělávali jiným, praktickým způsobem, tedy ne-
představuje nic jiného než jen dokončení již nastoupené cesty. 
I když na Západě je dnes v módě poslat děti do školky, kde se 
už ve věku tří let naučí čínštinu, cílem vzdělávacího systému 
musí podle mnoha expertů být něco úplně jiného: Dovednost, 
již naše děti do budoucna potřebují nejvíce, spočívá v tom, aby 
byly schopné z obrovského množství informací vybírat ty, které 
skutečně potřebují – a aby byly dostatečně silné se z moře mož-
ností, jak žít vlastní život, rozhodnout pro tu, jež jim skutečně 
přinese pocit štěstí. A v tomto směru se pár měsíců na farmě 
nebo ve vlastním obchodě určitě může ukázat jako užiteč-
nější než mnoho hodin výuky matematiky či biologie. „Cílem 
školy přece je, aby se děti staly opravdovými osobnostmi a aby-
chom je připravili na reálný život,“ míní také ředitel školy Uwe 
Reyher. „Dejme jim opravdové úkoly – a ony promění svět.“ 
A skutečně: Kolem poledne je ohniště ve Strausbergu vyčiš-
těno od plevele. A přes neustálý déšť se dětem podařilo rozdě-
lat oheň. V jednom hrnci vaří nudle, ve druhém guláš z párků. 
Chutná to výborně.   

ResPeKT 39/2010

ŠKODA Předplacený servis: do autoservisu bez koruny
Náklady na auto netvoří jen pořizovací cena. Řada motoristů v záplavě radosti z nového vozu zapomíná na budoucí
výdaje spojené s údržbou a servisem. Přitom to vůbec není nutné řešit. Stačí využít službu Předplacený servis.

RS005223

Právě ze snahy, aby provozní náklady byly
co nejnižší a užívání vozu pro jeho majitele
co nejméně problémové, se zrodila unikátní
služba tzv. předplaceného servisu. Ta byla
dosud doménou především prémiových
značek, ale Škoda ji zpřístupnila i běžným
řidičům. Předplacený servis znamená
uhrazení plánované servisní péče předem.
Každý vůz má totiž v servisní knížce spe-
cifikovány úkony, které ho v průběhu jeho
provozu neminou. V autorizovaném ser-

visu, který na rozdíl od různých garážistů
pracuje dle pevných sazebníků, se dají
servisní náklady snadno vyčíslit. Kouzlo
tohoto produktu spočívá v tom, že součet
všech předepsaných operací v daném čase
dává vyšší částku, než jaká je výše jedno-
rázové platby při objednání předplaceného
servisu. Díky profesionální péči a využití
kvalitních originálních dílů mají zákazníci
po stanovenou dobu a na zvolený počet ki-
lometrů garantovánu vynikající kondici vozu
bez vlivu inflace, zdražování dílů či servis-
ních prací v průběhu let. Dalším benefitem
je uchování hodnoty vozu při následném
prodeji. Jasná a prokazatelná servisní
historie zvyšuje jeho cenu na trhu ojetin,
a nejen to... Služba se totiž váže na VIN vo-
zidla, nikoliv na osobu. Je tedy převoditelná
na následující majitele bez ohledu na jejich
počet. Cena služby obsahuje všechny vý-
robcem předepsané servisní úkony ve vaz-
bě na stáří a najetý počet kilometrů - tedy
veškeré servisní prohlídky včetně výměny
provozních kapalin a spotřebního materiálu.
Toto vše pokrývá u Škody základní varianta
předplaceného servisu Standard. V rámci
rozšířené varianty Plus lze předplatit výmě-
nu dílů podléhajících opotřebení, jako jsou
brzdy, stěrače, spojky atd. V servisu pak již
nezaplatíte ani korunu. Propracovaný sys-
tém Škody dává majiteli možnost zvolit si
v obou režimech jednu ze tří variant podle
toho, kolik kilometrů najede. K přehlednosti
přispívá i skutečnost, že se domácí značka

na rozdíl od některých soupeřů vydala ces-
tou zprůměrovaných cen napříč modelovou
řadou, přestože v reálu různé motorizace
kladou rozdílné nároky na servisní péči.
Třeba pro Octavii lze pořídit Předplace-
ný servis Standard na pět let za necelých
15 000Kč bez ohledu na to, zda její motor
spaluje benzin, naftu, zda má automatickou

nebo manuální převodovku, případně po-
hon předních nebo všech kol. Služba stojí
stejně dokonce i pro sportovní Octavii RS.
V každém případě jde o produkt zajímavý,
snadno uchopitelný a zcela cíleně nasta-
vený tak, aby bylo výhodné si jej koupit.
Úspory proti průběžně hrazenému servisu
mohou dosáhnout mnoha tisíc korun.

 inzerce
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můžeme být nesmrtelní
lidstvo ještě nikdy nebylo tajemství 
„věčného života“ tak nebezpečně blízko.
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an David Murdock chce pokořit světový rekord. V životě už 
toho dokázal hodně – ve čtrnácti odešel ze školy, začal se pro-
tloukat na vlastní pěst a v archetypálním příběhu amerického 
úspěchu to dotáhl od prvního podařeného obchodu a série 
podnikatelských úspěchů v realitách až k pohádkovému jmění. 
Mezitím se pětkrát oženil a teď, ve svých sedmaosmdesáti le-
tech, žije uprostřed vlastního výzkumného komplexu v hod-
notě půl miliardy dolarů a snaží se prorazit neviditelnou bari-
éru: Murdock, jehož příběh nedávno se špatně potlačovaným 
pobavením vyprávěl deník The New York Times, se chce díky 
pečlivě naordinované dietě sestavené na základě soukromého 
výzkumného projektu dožít sto dvaceti pěti let.

V historii lidstva neexistuje lepší chvíle, kterou by si excen-
trický americký miliardář mohl pro svůj pokus vybrat. Člověk 
dnes žije tak dlouho jako nikdy v minulosti. Příslušník lidského 
rodu narozený v době kamenné měl podle vědců průměrně 
šanci dožít se dvaceti pěti let. Ve středověku se délka života 
prodloužila někam ke třiatřiceti letům. Ještě počátkem 20. sto-
letí měl právě narozený člověk statisticky vzato šanci žít 47 let. 
Pak nastala exploze. O sto let později se očekávaná délka ži-
vota vyšplhala na 76 let – za posledních sto let tedy lidstvo zís-
kalo k dobru tolik let co za celou dobu své dosavadní existence. 
Poprvé v historii se lidský věk prodlužuje tak rychle, že jsme 
si tohoto fenoménu vědomi i bez studování statistik, pouhým 
pohledem na záplavu šedin ve svém okolí. A statistiky berou 
dech – za každý další odžitý den získává dnes průměrný Homo 
sapiens bonus pěti minut života navíc.

Pan Murdock se ale do boje se smrtí nepustil z rozmaru, spíše 
by se dalo říct, že ho smrt k souboji vyzvala. Z pěti podnikatelo-
vých manželek jenom třetí byla ta pravá. Úspěšný Američan s ní 
prožil patnáct šťastných let a zplodil dva syny, pak ji ale ztratil 
v souboji s rakovinou. O několik let později se jeden z jeho synů 
nešťastnou náhodou utopil a ještě později další zahynul při tra-
gické havárii na dálnici. Murdock dnes žije sám obklopen vědci, 
míchá speciální zeleninové koktejly a doufá v nalezení klíče ne-
jen k chorobě, jež zabila jeho osudovou ženu, ale k mnoha dalším 
nemocem a neduhům, které člověka postupně tlačí k zemi a při-
vedou na práh smrti. David Murdock se ale chce zubaté vysmát 
důkladně – touží se stát nejdéle žijícím člověkem na této planetě.

Proti zdi
Extravagance byznysmena rozhazujícího stovky milionů dolarů 
na soukromý výzkum dlouhověkosti je v podmínkách střední 
Evropy nepředstavitelná. Touha, jež ho žene vpřed, je ale zcela 
univerzální. Strach ze smrti a bolest ze ztráty dokáže v lidech 

vyprovokovat ta nejhlubší i nejsměšnější vzepětí. Buddha byl 
k promýšlení svého učení motivován hrůzou lidského utrpení, 
když na vlastní oči poprvé spatřil lidské stáří, smrt a pomíjivost 
všeho, k čemu si vytváříme hluboký vztah. Ježíš Kristus před-
ložil svým stoupencům poslední důkaz svého božího původu 
tak, že narušil neúprosný koloběh života a smrti a vstal z hrobu, 
jak to obyčejný smrtelník nikdy nedokáže. Moderní člověk se 
s neúprosným osudem vyrovnává po svém. Často citovaným pří-
kladem je stárnoucí zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, 
který v duchu tehdejších nejmodernějších poznatků podstoupil 
(podobně jako více než stovka vídeňských profesorů a vysoko-
školských učitelů) tzv. Steinachovu operaci, v podstatě dobro-
volnou sterilizaci, jež měla tvořivou energii vědcových spermií 
nasměrovat k sebeobnově jeho stárnoucího těla (Freud prý poz-
ději o celé epizodě mluvil nerad). Jeho vrstevník, irský básník 
William Butler Yeats, zkusil totéž a z přívalu nově nalezeného 
mládí vytěžil kromě několika milenek také desítky nových básní, 
z nichž některé jsou považovány za jeho nejlepší.

Jisté je, že nikdo ze zmíněných již není mezi námi a vět-
šině lidí to jaksi připadá samozřejmé. Minimálně v západní 
tradici myšlení stojí proti podobným výstřelkům silné tabu, 
nejlépe asi ztělesněné v renesančním příběhu o doktoru Faus-
tovi zaprodávajícím duši ďáblu. Naše těla ostatně tvrdí totéž – 
navzdory překotně se prodlužující délce průměrného života se 
nijak nemění nejzazší hranice dožití. Nejdelší zaznamenaný 
život prožila Francouzka  Jeanne Calmentová z Arles, trval 
sto dvacet dva let a čtyři měsíce, přesněji 44  724 dní. Lidé do-
kázali pochopit, co je předčasně zabíjí, a všemi dostupnými 
výdobytky civilizace od čištění zubů přes zemědělství, kana-
lizaci až po supermoderní kliniky dokázali velkou část těchto 
vlivů eliminovat. Největšího úspěchu v prodlužování života se 
dosáhlo již v okamžiku, kdy se podařilo zabránit do té doby 
běžným úmrtím matek při porodech a odstranit děsivou dět-
skou úmrtnost v prvních měsících a letech života. V posledních 
desetiletích se přidaly dramatické posuny ve zvládání chorob 
spojených s pokročilým věkem.

Limit však zůstává stále stejný. O věku přibližně sto dvacet 
let jako o hranici lidského života se zmiňují již biblické texty 
a dnes nejsme o nic dál. Všechno úsilí pana Murdocka je na-
přeno k posunutí fyzické hranice možností o necelé tři roky, 
což je z hlediska věčnosti nicotné škrábnutí do masy času. Proč 
tomu tak ale je? Odpověď není tak intuitivně snadná, jak by se 
v prvním okamžiku mohlo zdát. Na světě existují organismy, 
které jsou prakticky nesmrtelné. Miniaturní vodní živočichové 
z rodu nezmarů žijí v podstatě věčně nebo alespoň stárnou 
tak pomalu, že to nelze pozorovat. Dokonce i savci se délkou 
svých životů dramaticky liší a třeba příklad obyčejné myši a je-
jího okřídleného příbuzného netopýra, který ji při stejné veli-
kosti těla délkou života mnohonásobně přesahuje, ukazuje, že 
na odolnosti organismu není nic předurčeného. Proč tedy sto 
dvacet a ne třeba sto padesát? Nebo dvě stě? Proč vůbec smrt?

Kdo tohle vymyslel?
Na věc je možné jít ze dvou směrů, zkusme nejdříve evoluční 
biologii. Smrt byla podle evoluční teorie nejdříve považována 
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za standardní adaptaci, jež byla tak úspěšná, že se stala běž-
nou. Zmiňovaný nezmar z podobně dlouhověkého živočiš-
ného kmene žahavců (Cnidaria) dokazuje, že někteří mno-
hobuněční tvorové si smrt neoblíbili, jinak se ale pro většinu 
organismů měla stát normou. Biolog August Weismann přišel 
v roce 1883 s názorem, že stárnoucí jedinci by se pro svůj druh 
stávali přítěží, protože by díky opotřebovanosti přestávali plnit 
svou funkci, a tu by za ně museli zastat mladí příslušníci téhož 
druhu. Přirozená smrt stářím je v tomto pojetí oběť následu-
jícím generacím, jakési uprázdnění životního prostoru. Weis-
mann dokonce tvrdil, že kdyby se člověk nějakým způsobem 
učinil nesmrtelným, naši potomci by v evolučním procesu při-
rozenou smrt „vynalezli“ znovu.

Tento pohled už ale mezi vědci několik desetiletí neletí. 
O zvrat se postaral britský biolog Peter Medawar, který si 
uvědomil, že se jeho předchůdci točí v kruhu. Dřívější argu-
mentace předpokládala, že se organismus tak či onak věkem 
opotřebuje, takže se nakonec stane přítěží. Proč se ale opo-
třebuje, to znamená, proč stárne a proč ztrácí schopnost sebe-
obnovy, jak ji známe u mladých organismů? Tělesné schránky 
dětí a adolescentů dokážou většinu případných škod napravit 
a ještě u toho růst a vyvíjet se do své nejdokonalejší formy. 
Na tom, že tuto schopnost tělo v určitém okamžiku ztratí, 

není nic samozřejmého. Proč tělo, jež bylo schopno růstu, 
nedokáže najednou ani udržet potřebný status quo a začne 
stárnout?

„Chyba“ je v samotném procesu evoluce. Ten totiž jako pro-
středek přenosu informací používá plození, a to ještě v kon-
textu, kdy se na něj hodně spěchá. V běžné přírodě si orga-
nismy se stárnutím nemusí příliš lámat hlavu, většina z nich 
se ho díky všem různým nebezpečím číhajícím okolo vůbec 
nedožije. Jestliže myš v zajetí žije dva až tři roky, v divočině je 
ráda, když se dožije první zimy a pak už se mráz, hlad a vy-
hladovělí nepřátelé o všechno postarají. Stáří a dlouhověkost 
je luxus, do něhož se nevyplatí investovat – místo toho je po-
třeba těla směrovat k co nejrychlejšímu dospívání a pohlavní 
zralosti, aby šlo všechno ráz naráz.

Taková strategie má ale háček – všechno, co se v těle děje 
později, už se do evolučního výběru nepromítá. Organismus 
přenese co nejrychleji geny na další generaci, pokud je ale v jeho 
výbavě něco, co se negativně projeví až v pozdějších fázích ži-
vota, přenos se nekoná a evoluce o to nejeví zájem. Pravdou 
je, že takových věcí je dost, mnohé geny, jež urychlují vývoj 
v mládí, spouští destruktivní procesy v pozdějším věku. Ty ale 
evoluční výběr nemůže zahladit, protože už je po přenosu. Na-
víc, jak jsme řekli, v přírodě se běžně destrukce většinou ani 

Co den, to pět minut navíc. Průměrný věk  

se za posledních sto let zdvojnásobil.
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nemá příležitost projevit – organismus stejně zahyne z různých 
vnějších příčin dříve, než stihne zestárnout.

Výše popsaný proces je právě také pravděpodobnou příčinou, 
proč třeba netopýr žije mnohem déle než tolik podobná myš. 
Protože získal křídla a našel si životní prostor, v němž je bez-
pečněji, vyplatilo se mu investovat do trvanlivějšího těla (také 
člověk se těší v poměru ke své velikosti nadstandardní život-
nosti svého organismu). Podobné prodlužování života vědci 
pozorují i u dalších organismů, jež se proti předčasnému úmrtí 
dokázaly nějak pojistit.

Z předchozího však vyplývá, že stárnutí ani smrt nemají 
významný evoluční smysl – neposkytují druhu jednoznačnou 
konkurenční výhodu, jsou spíše jakousi „chybou“, jejíž význam 
byl mimo pohodlí naší civilizace zanedbatelný. Vzpomeňme si, 
že v době kamenné byla průměrná délka dožití něco přes dva-
cet let, takže trápit se chorobami stáří nedávalo valný smysl. 
Naopak dnešní člověk by si trvanlivější tělo jistě užít dokázal 
a evoluční biologie naznačuje, že z jejího hlediska je cesta k del-
šímu životu otevřená.

smetiště v těle
Jak ale něco takového zařídit? K tomu je zapotřebí znát od-
pověď na druhou otázku: nikoli proč existuje stárnutí, ale jak 
přesně probíhá.

V tomto případě je odpověď mnohem složitější: jednotná 
teorie stárnutí vlastně dodnes neexistuje, byť se její kontury 
zhruba rýsují. Proces stárnutí je vlastně postupný propad orga-
nismu do chaosu. Je to „ošklivý“ proces, jenž z odstupu nabývá 
mnoha podob a velmi obtížně se stopuje k prvním principům 
a společnému jmenovateli. Oči se kalí, hlas slábne, kosti se lá-
mou, krok pozbývá na jistotě, kůže je svraštělá, mozek zra-
zuje, v těle propukají choroby. Všechno se hromadí, sčítá, až 
nastane konec.

To podstatné ale probíhá v hloubi organismů, na úrovni bu-
něk, jejich částí (organel) a jednotlivých molekul chemických 
sloučenin. Tělo je v běžném provozu mnohem „živější“ zále-
žitost, než si běžně uvědomujeme, v každé z miliard jeho bu-
něk se odehrávají složité procesy, během nichž buňky vyrá-
bějí energii, odstraňují vlastní poškozené součástky a znovu je 
skládají dohromady. Chemické procesy totiž nejsou dokonale 
„čisté“ a jejich vedlejší produkty, třeba známé kyslíkové radi-
kály, poškozují buněčné organely a samotné buňky. Buňky si 
s tím dost dlouho umí poradit, obsahují celý vnitřní proces 
recyklace odpadu včetně vlastních poškozených částí, takže 
zpočátku je vše zhruba v rovnováze. Ani recyklace ovšem ne-
funguje dokonale, takže postupné řetězení chyb a odpadních 
látek nakonec přeroste buňkám přes hlavu.

Skutečným průšvihem je složitost celého procesu. Metaboli-
smus je neskutečně komplikovaný a k jeho naprostému pocho-
pení máme dnes stále velmi daleko. Tady se naděje vzkříšené 
rozmáchlým uvažováním evolučních biologů začínají zase rozpa-
dat. Teorie procesů ve stárnoucím organismu se zhruba shlukují 
okolo dvou výkladů: té první se příznačně říká tragédie odpadu, 
druhé zase tragédie mutací. V obou případech jde o to, že tělo 
časem přestane stíhat napravovat chyby. Tragédie odpadu pak 

popisuje tělo zanášené látkami, s nimiž si buňky z různých kon-
strukčních důvodů nedokážou poradit (jednu desetinu objemu 
srdce osmdesátníků například tvoří lipofusin, odpadní látka, 
která zanáší také oční sítnici; v mozku pacientů trpících Par-
kinsonovou chorobou se zase hromadí Lewyho tělíska, v pod-
statě odpadní proteiny). Tragédie mutací vypráví příběh buněk 
s DNA poškozenou běžnou radiací a chemickými procesy, na-
příklad uvolňováním kyslíkových radikálů. V obou případech je 
výsledkem nárůst počtu špatně fungujících buněk nebo buněk, 
jež zemřely a vylučují do svého okolí toxické odpady.
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V každém případě je teď už snadné pochopit, proč pro vět-
šinu seriózních vědců není radikální prodlužování lidského 
života na pořadu dne. K zásadnímu průlomu by bylo zapo-
třebí pochopit celý metabolismus, a to tak důkladně, aby ne-
bylo nebezpečné do něj „hrábnout“. V systému, který se vyvíjel 
stovky milionů let, souvisí všechno se vším a jednorázové zá-
sahy bez důkladného pochopení celku mohou spustit nepřed-
vídatelné věci. Příklad? Buňky třeba při každém dělení ztrá-
cejí část z tzv. telomerů, koncových částí svých chromozomů. 
Buňky mají k dispozici enzym, který telomery obnovuje, ten 

ale časem dojde, telomery se opotřebují a buňka se dále ne-
může dělit. Teoreticky by to šlo napravit – třeba naučit buňku, 
aby si vyrobila další zásoby nezbytného enzymu. Jenže vědci 
zároveň pochybují, zda je celý proces v organismu náhodou. 
Je sice pravda, že znemožňuje další obnovu tkání, na druhou 
stranu může fungovat jako pojistka proti růstu v období, kdy 
v těle již dávno nic růst nemá – jinými slovy, jako zbraň proti 
nekontrolovanému bujení rakoviny. Když si tedy začneme s te-
lomery hrát, nespustíme náhodou v těle biologický ekvivalent 
řetězové jaderné reakce?

netopýrům narostla křídla a jejich život se prodloužil. 
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Běžná věda jde tedy v tuto chvíli cestou malých úprav kon-
krétních problémů. Stáří s sebou nese řadu průvodních jevů, 
které méně šťastné lidi mohou vést k otázce, jestli všechna ta 
léta navíc vůbec stojí za to. Většina vědců tak stáčí pozornost 
k tomu, jak zařídit na co nejdelší dobu co nejkvalitnější ži-
vot, aniž by se snažila mířit za hranici možností lidského těla. 
Heslem dnešní gerontologie (vědy zkoumající proces stár-
nutí) je spíše „chceme k létům navíc přidat skutečný život“ 
než „chceme k životu přidat několik let navíc“. Ne snad, že 
by farmaceutický průmysl nepracoval na plné obrátky na lé-
cích, jež by dávaly lidem naději. V posledních letech se toho 
hodně psalo o resveratrolu a rapamycinu, zkušenosti ani s jed-
ním z nich ale nejsou takové, aby opravňovaly k velkým nadě-
jím (o obou zmiňovaných lécích psal Respekt v článku Jak přelstít 
smrt, Respekt 36/2009).

Kdo ale přesto hledá, musí se spustit do světa červů a much. 
Tam dokázali jak evoluční, tak molekulární biologové fyzické 
limity organismů pěkně natáhnout a vytvořit dlouhověké va-
rianty běžných druhů – jakousi populaci červích Metuzalémů. 
Vědcům se podařilo najít samovolně zmutované dlouhověké 
červy, izolovat patřičný gen a vytvořit postupně populaci do-
žívající se až dvojnásobku běžného věku. V jiných experimen-
tech se zase běžným křížením dlouhověkých jedinců podařilo 
protáhnout život octomilek (octových mušek). A fungovalo to 
i opačně, život celé populace je možné  zkrátit. Hra s absolutní 
délkou života je tedy zcela jistě otevřená, otázkou je pouze, jak 
brzy ji budeme umět rozehrát i se svými vlastními těly.

Jedinou skutečně funkční metodou ve světě lidí je přesto 
v tuto chvíli nikoli přestavba nedokonalého metabolismu, ale 
zpomalení celého procesu – tzv. kalorická restrikce. To není nic 
nového a řečeno polopatě to znamená, že tělu je potřeba dodá-
vat minimální množství látek potřebných k jeho provozu – je 
nutné ho trápit hlady. Hladovějící tělo se zpomalí, jeho biolo-
gické hodiny tikají pomaleji. V podstatě stejnou metodu pou-
žívají organismy k překonání obtížných období – mrazu, záplav 
a podobně. Kalorická restrikce může celý proces stárnutí o něco 
zpomalit, není to však elixír mládí, který člověk hledá (a také 
pravděpodobně to není způsob, jakým by chtěl žít). Tedy s vý-
jimkou v úvodu zmiňovaného miliardáře Davida Murdocka, 
jehož cesta za posunutím hranice dožití vede zjevně právě tudy.

svatý Aubrey
„A právě z toho se mi chce zvracet,“ volá v knize amerického 
držitele Pulitzerovy ceny Jonathana Weinera Long for This 
World jiný excentrik dlouhověkosti, britský teoretický bio-
log z Cambridge Aubrey de Gray (název knihy je dvojznačný, 
může znamenat buď toužení po tomto světě, nebo si naopak 
klade otázku, zda nejsme na tomto světě příliš dlouho). Vyzáblý 
muž s rezavými vousy do pasu je jedním z velmi mála stou-
penců názoru, že problém stárnutí a smrti je potřeba prokop-
nout rázně a jednou provždy. „Každý den umírá sto tisíc lidí 
věkem a souvisejícími chorobami,“ mává držitel Ph.D. v knize 
lahví piva, kterého podle všeho během dne vypije větší než 
malé množství. „Pokud můžeme zabránit smrti a neuděláme 
to, pácháme zločin!“

Aubrey de Gray usiluje o nesmrtelnost a myslí to naprosto 
vážně. Není to šarlatán – publikuje v prestižních časopisech 
ve spolupráci se špičkami z nejrůznějších oborů. Zároveň je 
mimo střední proud uvažování a navrhuje tak radikální zá-
sahy do lidského organismu, že jeho celkovou koncepci se 
zkratkou SENS (Strategies for Engineered Negligible Se-
nescence, tedy Strategie řízeného zanedbatelného stárnutí) 
bere úplně vážně málokdo. Když de Gray pracuje na díl-
čích projektech, je respektovaným vědcem. Na jeho divo-
kou strategii proti stárnutí ale někteří vědci reagovali pro-
testní peticí.

De Gray je původním zaměřením počítačový expert a k tělu 
přistupuje jako technik. Je mu jasné, že metabolismus v do-
hledné době nezvládneme a jeho zpomalování (jehož největším 
přínosem je zřejmě spíše než prodlužování života oddalování 
nástupu chorob spojených se stářím) k dosažení cíle nestačí. 
Je totiž přesvědčen, že jsme v dohledné době schopni prolomit 
bariéru a stát se prakticky nesmrtelnými – on sám mluví o ži-
votě dlouhém třeba tisíc let.

Podle zapáleného biologa vůbec nevadí, že neumíme řídit 
metabolismus, člověk také nepotřebuje umět vymyslet celé nové 
auto, aby mohl starého veterána udržovat při důstojném životě 
velmi, velmi dlouho. Prozatím se musíme zaměřit na údržbu 
a získat čas. Již dnešní nebo následující generace může podle 
de Graye nabrat „únikovou rychlost“ a začít stárnout tak po-
malu, že ji další potřebné znalosti prostě doženou.

Plán cambridgeského vědce spočívá v podstatě v pokusu 
o zvládnutí vnitřní očisty těla od odpadních látek a mutací, 
jež během života produkuje. To zní jako jakási radikální vnitřní 
hygiena, dříve než se ale začneme opájet nadějí z geniální my-
šlenky a těšit se na asketický život, si vysvětleme, co by takový 
nápad vlastně obnášel. Jeho agresivita podle „průměrných“ 
vědců hraničí se šílenstvím a dává dobrou představu o tom, 
jak je člověk přes všechen vědecký pokrok od porážky stáří 
a smrti daleko.

De Gray přehledně rozdělil příčiny stárnutí na sedm po-
ložek. Náhodné příčné vazby mezi vlákny kolagenu sni-
žují pružnost tkání (jako se viditelně vrásčí kůže, chřadnou 
i tkáně, na které běžně nedohlédneme). Mitochondrie, jež 
v buňkách vyrábí energii, selhávají. V buňkách se hromadí 
odpadní látky. Odpadní látky se usazují i mezi buňkami. 

lidstvo spěje kupředu bez 

ustání, pohřeb od pohřbu.  

(Z filmu Mrtvý muž)

f
o

to
 i

m
d

B



29

Stárnoucí buňky se chovají jinak, než by měly. Mrtvé buňky 
do svého okolí vylučují toxické látky. A na závěr, některé 
buňky ve svých jádrech hromadí mutace genů, což nakonec 
vede ke vzniku nádorů.

Ke každému z problémů vymyslel de Gray teoretické ře-
šení a každé z nich je neomylně za hranicí možností dnešní 
vědy. Většinou se nedají vyloučit – k rozbití příčných vazeb je 
například „pouze“ zapotřebí nalézt přesně cílené „rozpouště-
dlo“, které zároveň nenaruší všechny podobné chemické vazby 
v těle. Vědci by se mohli ubírat cestou každé z de Grayových 
strategií a snad časem, po zisku několika Nobelových cen, pro-
blémy vyřešit.

Snad. Zásadním předpokladem však je, že všechny pro-
blémy musí být vyřešeny najednou. Pokud se tak nestane, 
přesuneme pouze hnací motor tělesného úpadku z jedné pří-
činy na druhou. I proto je dnes rakovina procentuálně mno-
hem častější příčinou smrti, než tomu bylo dříve – nastupuje 
později, ve věku, kdy byla dříve většina lidí po smrti z jiných 
příčin.

Právě vyřešení problému rakoviny je největší kámen úrazu, 
na němž si Aubrey de Gray rozbíjí ústa. S urputností a talen-
tem pro nekonvenční myšlení i tady navrhl řešení, bohužel ale 
brutální. Vědec navrhuje zbavit buňky úplně jejich schopnosti 
dělení (cestou by mělo být genetické odstranění již zmíněného 
enzymu k obnově telomerů). To je naprosté šílenství, většina 
tkání v těle včetně kůže nebo výstelky střev se neustále obno-
vuje, de Gray tedy v podstatě navrhuje smrt. Té by zabránily 
implantace kmenových buněk s omezenou životností do po-
třebných tkání. Kmenové buňky by měly omezenou životnost 
a nemohly by se vymknout kontrole. Procedura by byla ne-
smírně náročná, bolestivá a nepředstavitelně riskantní. Zahr-
novala by silné chemoterapie, neplodnost, samotné implan-
tace by nebyly zrovna nejpříjemnější a musely by se pravidelně 
opakovat.

Celá procedura se nápadně blíží známému rčení „operace 
se podařila, pacient zemřel“. Drtivá většina vědců ji považuje 
za nesmysl, de Gray ale trvá na svém a upozorňuje, že touhu 
lidí po úniku z prokletí stárnutí a smrti nelze podceňovat. 
„Lidé jsou ochotni podstupovat obrovská rizika a nepohodlí 
jenom proto, aby VYPADALI mladě,“ říká de Gray. „Před-
stavte si, co by byli ochotni udělat, kdyby SKUTEČNĚ mohli 
přestat stárnout,“ dodává a cituje „poučku“ britského genetika 
a evolučního biologa J. B. S. Haldana o čtyřech stadiích, jimiž 
musí projít každá kontroverzní myšlenka:

 Stadium jedna: jde o bezcenný nesmysl. Stadium dvě: jedná 
se o zajímavý, ale zvrácený názor. Stadium tři: myšlenka je 
v podstatě pravdivá, nemá však praktický význam. Stadium 
čtyři: tohle jsem tvrdil odjakživa.

nehybné štěstí
Plány excentrického britského vědce se potácejí někde okolo 
stadia dvě a je pravděpodobné, že u toho také zůstane. I kdyby 
se ale praktická cesta k radikálnímu zpomalení stárnutí našla, 
začnou se před lidmi okamžitě vršit další otázky. Umíme si 
vůbec představit důsledky?

Některé z nich ve zpomalené a lehké formě již zřejmě 
pozorujeme. Demografická krize spojená se stárnutím po-
pulace se stává běžným jevem a české debaty o reformě dů-
chodového systému jsou jenom slabou předehrou skuteč-
ných problémů.

Změna způsobená radikálním prodloužením života by ale 
byla skutečně dalekosáhlá. Jak by se změnil náš přístup k ri-
zikům života při vědomí, že nás běžná automobilová havárie 
může připravit o stovky let spokojené existence? Chtěli bychom 
vůbec mít ještě děti? A jak by se náhlé zastavení koloběhu ži-
vota a smrti projevilo v dalším rozvoji lidstva? Vědci si často 
dělají legraci, že jejich obory postupují kupředu systematicky, 
pohřeb od pohřbu, a mají tím na mysli, že generační výměna 
je pro prosazení nových myšlenek důležitější než prostá argu-
mentace. To samozřejmě neplatí jenom pro vědu.

A co moc a politika? Ani největší diktátor či politický talent 
se na vrcholku moci nezabetonuje tak dokonale, aby ho ne-
vymetla zubatá. „Právě z tohoto důvodu se výzkumu stárnutí 
bojím,“ cituje výše zmíněná kniha Long for This World Davida 
Gemse, gerontologa z University College London. „Kdyby bio-
logové dokázali udělat pro diktátory 20. století to, co dokážou 
již dnes udělat pro červy – zdvojnásobit délku jejich života –, 
byl by Mao Ce-tung ještě nejspíš naživu.“

A co kdyby se nesmrtelnost stala výsadou majetné elity?  
Právě tohle by dost možná byla poslední rána do vazu sociální 
soudržnosti, míra nerovnosti a nespravedlnosti, kterou již ne-
lze tolerovat. Když se k tomu připočte přelidnění, nedostatek 
zdrojů a statická společnost zbavená hnacího motoru, není vů-
bec složité si představit, jak je v dusném kotli přirozená smrt 
nahrazena vraždou nebo sebevraždou.

Na druhou stranu vnímat stárnutí a smrt pozitivně je snad 
možné v obecné rovině, kdykoli ale dojde na náš osobní život, 
je to téměř nemožné. Koloběh života a smrti otáčí kolem dějin 
i našich životů, touha po úniku z něj je ale podobným moto-
rem intelektuálního a duchovního rozvoje lidstva. Může jeden 
motor vyřadit druhý? Můžeme „přežít“ vlastní nesmrtelnost, 
nebo naopak můžeme se sami dobrovolně vzdát touhy po ní, 
protože něco racionálního v nás nám našeptává, že je to příliš 
nebezpečná hra?

Odpovědi nikdo nezná. Pravdou je, že nejsme zdaleka první 
generace, která si myslí, že právě ona se již konečky prstů do-
týká vytouženého kamene mudrců. Na zadní straně prvního 
egyptského papyru zabývajícího se lékařstvím rozluštili vědci 
návod na krém proti vráskám. I Jonathan Weiner na nás ze 
stránek své knihy šibeničně pomrkává: „Vědci nakonec bez-
pochyby recept proti stárnutí naleznou. Pravděpodobně se tak 
ale nestane v nejbližších osmdesáti letech.“  

ResPeKT 16–17/2011

Text čerpá z následujících knih:
Jonathan Weiner: Long for This World.  
The Strange Science of Immortality, 2011
Ted C. Fishman: Shock of Gray, 2010
David Stipp: The Youth Pill. Scientists at the Brink  
of an Anti-Aging Revolution, 2010
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jsem 
rád sám
Pohled do 
duše lidí, 
kteří neumějí 
být součástí 
davu.
j iří  soB ota /  foto matěj stránský
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životě Petra Svobody byly chvíle, kdy si myslel, že svůj sen ne-
naplní. „Odmala jsem chtěl být podnikatelem a představoval 
jsem si, že budu mít nějakou firmu, v ní nějaké zaměstnance 
a já tam budu mít to křeslo nahoře,“ vypráví pětadvacetiletý 
ostravský podnikatel v zasedačce své firmy. Skutečně ji sám 
vybudoval, zaměstnává v ní pětatřicet lidí a má v ní samo-
zřejmě i svou kancelář s křeslem. Ve firmě je nepsaným zvy-
kem, že kromě výjimečných situací v ní šéfa nesmí celé do-
poledne nikdo rušit.

Na majiteli jedné z předních českých firem na trhu s apli-
kacemi pro internetové obchody je něco znepokojivého. Před 
ostravským hlavním nádražím čeká na minutu přesně v na-
blýskaném autě, jejichž majitelé obvykle dávají na cestách 
okázale najevo svoji nadřazenost, on se však chaotickým os-
travským provozem pomalu proplétá úzkostlivě podle před-
pisů. Nagelovaný náznak klukovského účesu odkazuje někam 
k divokým večírkům, mladý muž však mluví klidným hlasem 
v promyšlených větách, které se dají rovnou tisknout.

„Jasně že jsem si předem dobře promyslel, o čem začnu 
mluvit, a představoval jsem si, na co se asi budete ptát,“ směje 
se o několik desítek minut později Petr uvolněně v zasedačce. 
Trochu rozpačitá atmosféra z počátku setkání se rozplynula, 
návštěvník i jeho hostitel si už navzájem s jistým pobavením 
vysvětlili, jak pro ně pro oba bylo důležité, že si schůzku nej-
dříve domluvili pečlivě po e-mailu, jak jsou spokojení, že 
všechno na minutu klaplo, a jak jsou sami překvapení, jak 
v pohodě se teď po opatrném úvodním rituálu v debatě s ne-
známým člověkem cítí.

Petr Svoboda je úspěšný muž, od dětství měl ale pocit, že 
je nějak jiný a nezapadá mezi své vrstevníky. Spolužáci mu 
přišli moc hluční a utržení ze řetězu. On trávil nejraději čas 
o samotě u počítače nebo s knihou, ostatně první počítačový 
program, na kterém pak postavil celou firmu, napsal už v šest-
nácti letech. Dodnes vzpomíná na pocit paniky a studu, trap-
nou horkost ve tvářích a pot na zádech, když měl vystoupit 
před celou třídou s referátem. Jak společenské nároky rostly, 
stávalo se z odlišnosti čiré utrpení, jemuž se naučil čelit až 
později.

Petr Svoboda je typický introvert, na kterého současný 
svět, v němž se cení otevřenost a neustálá komunikace, do-
léhá značnou tíhou. A není sám. „Stačí se podívat na dnešní 
typické inzeráty, které si zadávají firmy, když hledají novou 
pracovní sílu,“ popisuje nároky druhého desetiletí 21. století 
Martin Šikýř, jenž přednáší personalistiku na Fakultě pod-
nikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. „Ob-

vykle se hledá někdo, kdo je mladý, dynamický, vždy zapá-
lený, dobrý týmový hráč, připravený na změny. Vznikl jakýsi 
zcela nerealistický stereotyp nového druhu, který v podstatě 
nepočítá s tím, že společnost je složena z různých typů osob-
ností.“

Fenomén, který nedávno The New York Times označily 
jako „nový kolektivismus“, má své kořeny za oceánem, jako 
mnoho ostatního se ale přelévá i k nám. Jsou s ním spojené 
různé manažerské nebo výukové metody upřednostňující tý-
movou spolupráci, trend dobře odrážejí také internetové so-
ciální sítě, na nichž se hodnocení jednotlivce odvíjí od po-
čtu „přátel“ a „lajků“. V manažerských školách padají slova 
jako brainstorming, teambuilding nebo networking. Předminulý 
týden strávily Spojené státy debatou o tom, že nová ředitelka 
internetové firmy Yahoo! zakázala svým zaměstnancům práci 
doma a povolala je zpět do firemních kanceláří, aby se mohli 
v přímém styku lépe inspirovat k novým nápadům.

Nastíněné metody a zvyky mohou být pro většinu populace 
skutečně ku prospěchu, psychologové se nicméně shodnou, že 
zhruba třetinu lidstva tvoří introverti a ti obvykle příliš ne-
jásají. Někteří se dokonce trochu bouří. Když před několika 
lety v měsíčníku The Atlantic zveřejnil Jonathan Rauch esej 
s názvem Caring for Your Introvert (Hýčkejte si svého intro-
verta), netušil, že se právě jeho text stane nejčtenějším člán-
kem v dějinách časopisu. Dnes patří knihy a publikace o za-
nedbávaném povahovém rysu k oblíbenému žánru. Kniha 
bývalé manažerky z Wall Street Susan Cainové, jež už stihla 
vyjít i česky s názvem Ticho. Síla introvertů ve světě, který ni-
kdy nepřestává mluvit, se vloni za oceánem zařadila na dlouhé 

týdny mezi naprosté bestsellery. Na webu se objevily pokusy 
o zformování hnutí introvertů na obranu vlastních práv a na-
razíte na články s názvy jako „Introverti všech zemí, spojte 
se“. Třetina lidstva, která místo debat dává přednost osamě-
lému přemýšlení a energii čerpá z tichých procházek spíše 
než ze setkání s neznámými lidmi, zase není tak málo, aby ji 
bylo možné ignorovat.

nebezpečné večírky
Jisté je, že do sebe uzavření lidé to nemají lehké už od dět-
ství. Dětská psycholožka Blanka Hilbertová řeší již na prv-

Hrdý introvert. 

(Petr svoboda)
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ním stupni základních škol třeba případy zakřiknutých dětí, 
jejichž vnitřní stres se projevuje například bolením břicha a ji-
nými somatickými příznaky. „Tělo je zvláštní celek a nějaký 
způsob projevu si vždycky najde,“ vysvětluje Hilbertová. „In-
trovertní děti jsou ve škole vystaveny novým situacím, a pro-
tože mají málo kamarádů a moc toho nenamluví, neumějí je 
nijak ventilovat.“

V dospívání to také nemusí být snadné. Šestnáctiletý Pro-
kop Szczepanik například díky životnímu putování svých ro-
dičů okusil školní systém Německa a Spojených států. U na-
šich západních sousedů se ve waldorfské škole cítil docela 
dobře, v extrovertní Americe bylo hůř. „Přišlo mi to tam fakt 
hustý, hlavně ten jejich důraz na kolektivní sporty a úspěch,“ 
vzpomíná Prokop v kuchyni brněnského bytu svých rodičů. 
Prokopova maminka Kateřina si zase pamatuje, že když Pro-
kopovi američtí spolužáci ve škole hráli basketbal, on raději 
sám obíhal okolo kurtu.

Prokop má prostě svůj styl. Fotbal hraný v houfu se mu 
příčí, o víkendu ale vyhání rodiče na společné túry na běž-
kách. Když si chce ráno v klidu urovnat myšlenky, vydá 
se do školy pěšky o hodinu dřív čtyřkilometrovým pocho-
dem do kopce. „Rok jsme vůbec nevěděli, že tohle dělá,“ 
komentuje synovy ranní výlety Kateřina. „Ve škole nám 
říkají, že je Prokop takový snílek, že během hodin někam 

hledí. Já ale chápu, že takový je. My tady sedíme u sní-
daně a manžel taky tak někam hledí. Kluci taky hledí a já 
taky hledím. My jsme tady takový spolek,“ vypráví Kate-
řina Szczepaniková, jejíž manžel jinak šéfuje jedné české 
univerzitní katedře.

Psychologové dlouho hledali odpověď na otázku, odkud se 
povahové vlastnosti introvertů (stejně jako extrovertů) berou 
a jak se jejich osobnost formuje. Americký psycholog Jerome 
Kagan například dlouhodobě sledoval vývoj dětí do dospě-
losti. Na začátku podrobil čtyřměsíční batolata testům, jež 
měly ukázat, jakým způsobem reagují na neznámé situace. 
Konfrontoval je s neznámými předměty, výraznými barvami 
nebo třeba zápachem alkoholu. Asi nepřekvapí, že reakce 
byly různé, některé děti se divoce vzpouzely, plakaly a ges-
tikulovaly. Jiné byly klidnější a část zůstávala téměř apatická 
a klidně dál ležela, jako by se nic nedělo.

Překvapivá je ovšem hypotéza, již chtěl americký psycho-
log prokázat. Tvrdil totiž, že právě děti, které neznámé pod-
něty nechávají chladnými, se během růstu a dospívání pro-
mění v extrovertní, hlučné a pohodové osobnosti. Naopak 
batolata, jež při pohledu na prasknutí balonku nebo křiklavě 
oranžový předmět ztropila pořádný randál, se časem měla 
transformovat v uzavřené a plaché jedince s tendencí staho-
vat se do vnitřních světů, tedy introverty. Další výzkumy daly 

Hledající introvert.  

(Prokop szczepanik s maminkou kateřinou)
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Kaganovi za pravdu. Pro pořádek je potřeba dodat, že se psy-
cholog neřídil jenom subjektivním pozorováním, ale že mě-
řil také zcela reálné projevy psychického neklidu, třeba tep, 
krevní tlak, teplotu v konečcích prstů.

Vědci za hlavního „podezřelého“ označili část mozku na-
zývanou amygdala a někdy přezdívanou „emocionální mo-
zek“. Tato mozková struktura je společná všem složitějším 
obratlovcům a je mimo jiné zodpovědná za detekci hrozeb 
(tedy včetně jakýchkoli neprověřených novinek) a rychlé vy-
slání podnětů do ostatních částí mozku tak, aby člověk mohl 
adekvátně reagovat – utéci, nebo naopak se hrozbě postavit. 
Kagan a další vědci chování neklidných nemluvňat vysvět-
lují tak, že jejich amygdaly jsou citlivější k vnějším podně-
tům než „emocionální mozky“ dětí, které na neznámé sti-
muly příliš nereagují. Řečeno jednodušeji, introverti jsou 
„přecitlivělí“ vůči novým a neznámým podnětům, jejich 
mozky se jimi snadno zahltí a  rychle ztrácejí schopnost 
množství informací zpracovat. U malých dětí je odpovědí 
na vzniklou situaci křik a pláč, u dospělých lidí, kteří lépe 
kontrolují své reakce, je tomu přesně naopak: mají tendenci 
příval nových podnětů zastavit, „spustit roletu“, stáhnout se 
do sebe. To je důvod, proč introverti vyhledávají klid, jsou 
rádi o samotě nebo dávají přednost malým skupinám „pro-
věřených“ přátel, mají sklony k vyzkoušeným rituálům, ra-
ději do hloubky dále prozkoumávají již poznané, než aby se 
vrhali na nové věci.

Nutno dodat, že takto viděná introvertnost a extrovert-
nost nemá nic společného se vztahem k lidem. Děti reago-
valy na neznámé předměty nebo situace, nikoli nutně na lidi 
jako takové. Hned na počátku tady padá jeden z mýtů, že 
introverti jsou zároveň nutně mizantropy, kteří nenávidí vše 
lidské, zatímco jejich extrovertní protějšky jsou rození li-
dumilové.

Ve skutečnosti jsme v případě introvertů svědky přesycení 
podněty, zatímco extroverti naopak trpí jejich nedostatkem, 
mají hlad po nových a nových stimulech. Introvert si vystačí 
s málem, baterky dobíjí, řekněme, knihou a hrnkem kávy. 
Typický extrovert má naopak sklony se bez přísunu nových 
zážitků nudit. Když se tak introvert ocitne na večírku plném 
neznámých lidí, kde duní hlasitá hudba, cinkají sklenice a vy-
buchují salvy smíchu, přepadá jej po relativně krátké době 
únava a cítí impulzivní potřebu někam zmizet. Extrovert je 
naopak ve svém živlu, situace jej nabíjí a obvykle je nešťastný, 
když se akce chýlí ke konci. Samozřejmě zde silně genera-
lizujeme.

Přístav na toaletě
Přestože to vypadá, jako kdyby introverti měli život zejména 
v dnešní době díky nadvládě extrovertů o hodně těžší, není 
tomu úplně tak. „Moje zkušenost s introverty je taková, že 
si nějakou strategii vždycky najdou,“ říká ve své kanceláři 
v pražské University of New York klinický psycholog Marek 

slavný introvert. (Petr nikl)
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Preiss. Jak upozorňuje, introverze není žádný „problém“, vada, 
podivná úchylka nebo libůstka. Jedná se o osobnostní rys, 
který stojí na pevně daných fyziologických základech a po-
dle Preisse se „během života člověka prakticky nemění“. Míra 
introvertnosti nebo extrovertnosti se běžně testuje, osobnost 
každého člověka je možné umístit na plynulou škálu sahající 
od těch nejuzavřenějších z nás až po nejsuverénnější lvy sa-
lonů. Většina lidí se pohybuje někde mezi oběma póly a čistý 
introvert nebo extrovert existuje jenom v teorii – ve skuteč-
nosti jsme všichni směsí různých rysů a některé mají navrch. 
Osobnostní charakteristika přitom určuje kde co: jak si vy-
bíráme zaměstnání, jak komunikujeme, jak projevujeme city, 
jak velké máme sklony riskovat.

Tady je důležité si říct, že ve skutečnosti nejde o spor, který 
typ je lepší nebo horší. Vědci například nikdy neobjevili sou-
vislost mezi osobnostní charakteristikou a inteligencí, je tedy 
iluze, že nejchytřejší člen týmu je nejvíce slyšet, stejně jako 
že se za tajemným výrazem tichošlápka musí nutně skrývat 
poloviční génius. Introverti a extroverti jsou přirozenou sou-
částí společnosti, trochu podobně jako muži a ženy nebo čer-
noši, běloši a další rasy. Problém nastává pouze v okamžiku, 
kdy si společnost zvolí jednu charakteristiku jako „ideální“, 
případně „normální“.

Někteří sociologové říkají, že posun ideálu směrem k mi-
strům komunikace je logický v souvislosti s přesunem oby-
vatel do měst a stále propojenější společností. Možná tomu 
tak je, již zmíněné a další výzkumy ale zároveň ukazují, že 
osobnostní charakteristika má fyziologický základ, vychází 
nejméně z poloviny z vrozeného fungování mozku a nelze ji 
příliš změnit. Dobrou metaforou je tady představa výškové 
budovy stojící pevně na betonových základech. Vrcholek 
mrakodrapu se sice může do jisté míry vychýlit, vždy se ale 
vrací zpět do původní polohy, a kdyby se tak nestalo, skon-
čilo by to dramaticky. Introverti se tedy nemohou „přizpůso-
bit“ v tom smyslu, že se promění ve své protějšky. Potřebují 
nějakou strategii přežití, dokonce se mohou chytře ocitnout 
ve výhodě. Jak? Musí se naučit na omezenou dobu vklouz-
nout do extrovertní role a také se nebát o svém problému 
nahlas promluvit. 

Podnikatel Petr Svoboda konečně lépe pochopil sám sebe, 
když na webu našel dnes již legendární přednášku zmíněné 
Susan Cainové. V rámci přednáškového cyklu TED, v němž 
se výrazné osobnosti snaží prezentovat revoluční myšlenky, 
ji na webu zhlédly téměř čtyři miliony diváků. „Najednou 
jsem někoho slyšel vyprávět o všem, čím jsem si v životě pro-
šel,“ vypráví ostravský podnikatel. On sám pak své méně dů-
věrné známé překvapil, když vloni vystoupil na cyklu před-
nášek pro webové nadšence BarCamp s výpovědí, jež měla 
pomoci podobně tápajícím lidem, jako byl donedávna on 
sám.

S mediálním zájmem o introverty se také roztrhl pytel se 
jmény jejich slavných bližních, kteří mohou posloužit jako 
modelové příklady. Profilu typického introverta například 
odpovídá Mahátma Gándhí, Matka Tereza, Warren Buffett 
nebo (na rozdíl od jejího typicky extrovertního manžela) Hil-

lary Clintonová. Například Rosa Parksová, nenápadná čer-
noška, jež rozpoutala ve Spojených státech hnutí za občan-
ská práva, měla dostatek odvahy poslat k šípku arogantní 
bělochy v jižanském autobuse, nedostávala se jí už ale kuráž 
vyprávět svůj příběh kongregaci shromážděné v kostele – te-
prve spolupráce s výrazně extrovertním tribunem Martinem 
Lutherem Kingem vedla k vytvoření tandemu, jenž pohnul 
zemí. Jistým paradoxem pak je, že největší modly současného 
byznysu, mimo jiné zakladatel firmy Apple Steve Wozniak 
či otec Microsoftu Bill Gates, jsou považovány za typické ti-
chošlápky uchylující se s prací do soukromí. A koneckonců 
i Barack Obama, který nepřímo vděčí za svůj politický úspěch 
Rose Parksové, je také introvert. Jeho odtažitý styl, nedosta-
tek vřelosti a záliba rozhodovat o nejdůležitějších záležitos-
tech o samotě večer ve své pracovně rozhodně v ničem ne-
připomínají třeba jeho předchůdce George W. Bushe nebo 
Billa Clintona, zato se podobají dalšímu známému introver-
tovi Abrahamu Lincolnovi.

Není tedy pravda, že introvert musí zůstat navždy v koutě 
a užírat se strachy z veřejného vystupování.

Petr Nikl, známý výtvarník, divadelník, cenou Magnesia 
Litera oceněný autor knih pro děti a skladatel hudebních hitů 
jako „Zlatí hadi zlatě kadí“ nebo „Čurám uprostřed louky“ 
(píše samozřejmě i pro dospělé), popisuje sám sebe v dětství 
jako „malého, chcíplého a hubeného“ kluka. Nikam se neho-
dil, nikdy v sobě neměl buřičskou pubertální drzost a jako syn 
rodičů výtvarníků vklouzl po jejich vzoru do tichého světa 
ateliérů. Nicméně časem to jeho širokým ambicím nestačilo 
a Petr Nikl začal s divadlem. Kdo dnes vidí jeho představení, 
hledá v nich tichého zakřiknutého chlapce jenom obtížně – 
snadno může propadnout podezření, že má před sebou spíše 
nezkrotného exhibicionistu.

„Jenže to mi trvalo hodně dlouho, sám za sebe jsem byl 
schopný postavit se na jeviště až okolo čtyřicítky,“ vysvět-
luje v zákulisí svým typickým tenkým hlasem Petr Nikl. 
„Když jsem chtěl začít s divadlem, musel jsem se schovat. 
Nejdříve za loutky, potom za symboliku různých před-
mětů. Až teprve po dlouhých letech jsem našel cestu a po-
chopil, že v mém oboru, tedy umění, je klíčem k udržení 
spontánnosti kontakt s vlastní přirozeností. Teď už mohu 
vystupovat sám za sebe, vím, že když nebudu nic předstí-
rat, publikum bude na mé straně a nemusím mít z ničeho 
obavy.“ Petr Nikl nyní tvrdí, že jeho úspěch stojí přede-
vším na tom, že se nezměnil a udržel si svou původní při-
rozenost. Jako úspěšný tvůrce se dostal do záviděníhodné 
pozice, může se podle libosti přesouvat z tichosti pracovny 
nebo ateliéru do elektrizující atmosféry živých představení 
a naučil se zvládat oboje.

introverty kontakt s větší 
skupinou lidí vysiluje. Extroverty 
nabíjí energií.
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Před vystoupením Petra Nikla v pražském Divadle Ar-
cha bylo vůbec pozoruhodné pozorovat, kolik úsilí stojí 
některé umělce vyjít před publikum. Minimálně hodinu 
před představením se zkoušelo a neustále se něco měnilo. 
Pak se k novináři a autorovi tohoto textu (jenž patří k vy-
hraněným introvertům) jakoby mimochodem přitočil ky-
tarista Miroslav Černý, který většinu svého tvůrčího úsilí 
tráví ve vlastním studiu a vystupuje spíše příležitostně. „Vy 
prý píšete o introvertech,“ prohodí za chůze vysoký muž 
s divokou imagí máničky. „Tak já jsem si musel vzít před 
chvílí prášek na uklidnění, jinak bych na to jeviště v ži-
votě nevylezl. Jenže na druhé straně to miluju, tu chůzi 
nad propastí.“

Střet vlastních ambicí a povahových rysů bývá těžkou 
zkouškou, není však nemožné tento rozpor vyřešit. Ve zmí-
něné knize Susan Cainové je popsán případ velmi oblí-
beného harvardského profesora Briana Littleho. Psycholog 
býval pověstný svými přednáškami připomínajícími show, 
bývalo na nich nabito a často prý končily ovacemi vestoje. 
Brian Little byl ale jinak hloučku přátel a nejbližších známý 
jako silný introvert, který svůj volný čas trávil kompono-
váním hudby, četbou knih a osamělými procházkami. Su-
zan Cainová popisuje, jak profesor Little léta jezdil jednou 
za rok přednášet na pozvání jisté kanadské vojenské akade-
mie. Po pečlivě připravené přednášce byl pravidelně zván 
na oběd s představiteli školy, což profesor řešil tím, že se 
ukrýval na toaletě. Autorka ostatně dodává, že ukrývání 
se na toaletách je mezi introverty zřejmě celkem běžným 
trikem. Zmíněný profesor se prý jednou svěřil jistému ka-
nadskému televiznímu moderátorovi, že „po přednášce bývá 
v kabince číslo devět“. Moderátor nehnul brvou. „Po svém 
televizním pořadu bývám obvykle v osmičce,“ odpověděl 
prý.

Introverti (totéž platí samozřejmě pro jejich extrovertní 
protipóly) se nemohou zásadně změnit, mohou se však na-
učit na určitou dobu hrát jinou roli, což demonstruje příklad 
profesora Littleho, který je schopen veřejně přednášet, byť 
za cenu následné samoty na toaletě. Zapotřebí je silná mo-
tivace a dobré chápání sebe samého. Když člověk zná svou 
povahu, ví, čeho chce dosáhnout, a dokáže kratší epizodu 
podřídit dlouhodobějšímu cíli, může v sobě nalézt energii 
svoje přirozené sklony na nějakou dobu překonat. Nemůže 
ale čekat, že se bude jednat o trvalý stav. Brzy se dostaví 
únava a potřeba vrátit se do přirozené polohy. Nutná ná-
vštěva podnikového večírku může být vykoupena odpočin-

kovým víkendem a introvert si nesmí nalhávat, že podobnou 
událost si může vystřihnout každý večer.

Žádný strach
Podnikatel Petr Svoboda během rozhovoru opakovaně trvá 
na tom, že jeho výpověď nesmí vyznít jako popis nevýhod 
introvertů. Právě naopak, Petr je hrdý introvert. „Cítím po-
třebu ještě dodat, že když vše hodnotím zpětně, jsem rád, že 
jsem introvert, a své introverzi vděčím i za to, jak se mi daří – 
od založení firmy přes mou kreativitu po schopnost dlouhé 
hodiny přemýšlet o samotě,“ ujišťuje se ještě v následné e-
-mailové konverzaci.

Musel si však vyšlapat svou vlastní cestu. Když začal vý-
sledky stovek hodin strávených o samotě u počítače promě-
ňovat ve fungující byznys, zjistil, že se jeho bázlivost kříží 
s  vlastní ambicí. Jedna věc je vypilovávat o  samotě algo-
ritmy, úplně jiná pak najít zákazníky, přesvědčit je o výho-
dách, navazovat výhodné kontakty. Když se ponořil do te-
orie podnikání, začala na něj vyskakovat moderní anglická 
slova jako networking, coworking nebo teambuilding. „Všechno 
prý stojí na vytváření sítě kontaktů, navazování obchodních 
vztahů, komunikaci. Tehdy jsem si úplně vážně říkal, tak to 
je v pytli, tohle teda nedám.“

Rozhodl se překonat svůj ostych na nejcitlivějším místě: 
začal se jako přednášející účastnit veřejných vystoupení, 
na nichž vyprávěl kolegům o svých zkušenostech z podni-
kání. Na přednášky se mohl pečlivě připravit, své vystoupení 
si nacvičit a třeba i „otestovat“ doma na manželce. Dodnes si 
pamatuje hrůzu ze svého prvního veřejného vystoupení před 
pár lety a probdělou noc. Nicméně to dokázal a nyní jeho 
přednášky, které získaly též určitý věhlas, slouží především 
širšímu strategickému cíli – prolamují ledy. Po vystoupení to-
tiž za ním často přijdou potenciální obchodní partneři sami 
a téma hovoru je nasnadě.

Na jedné věci se s Petrem Svobodou shodujeme. Jako ma-
jitel vlastní firmy má obrovskou výhodu v tom, že je svým 
pánem. Celé dopoledne pracuje tiše ve  vlastní kanceláři, 
do které nikdo nesmí vstoupit. Odpoledne samozřejmě musí 
zvládnout porady a další povinnosti manažera, to se už ale 
naučil na určitou dobu zvládat. Večer únavu uvolní během 
a čtením.

Petr se inspiroval vystoupením Susan Cainové a sám svým 
kolegům teď přednáší o své zkušenosti šéfa firmy, který je rád 
sám. Podobně jako jiní autoři z vlny textů, jež se introverzí 
v poslední době zabývají, i on onu třetinu do svého nitra po-
hroužených lidí vyzývá, aby se nepokoušela o nemožné a ne-
chtěla se měnit ve svůj opak. „Zastavte šílenství s openspacy, 
net workingy a podobně. Pokud vám to nesedí, neměňte se. 
Přestaňte se pokoušet stát se extroverty. Svět potřebuje vaši 
kreativitu, smysl pro detail, opatrné promýšlení rizik,“ vypráví 
dnes na svých přednáškách. „A hlavně, nebuďte na všechno 
sami, i když se tak třeba cítíte nejlépe. Máte-li jakékoli pro-
blémy, je důležité je někomu sdělit, protože jinak vám nikdo 
nedokáže pomoci.“  

ResPeKT 12/2013

Člověk nemůže svou povahu 
změnit. může se ale naučit hrát na 
omezenou dobu potřebnou roli.
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N O V Ý F O C U S S T- L I N E

Kombinovaná spotřebamodelu Focus ST-Line: 4,1–5,6 l/100 km, emise: 105–128 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.RS005256
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Pravda 
o ženském 
mozku
Co odhaluje výprava 
do lidské mysli.
PEtr tř Ešňák /  foto m i lan jaroš
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apadlo vás někdy, proč mají ženy problémy zaparkovat auto 
a muži cestou z práce zapomínají koupit mléko, ačkoli jim 
to manželka dvakrát připomenula? Odpověď je jednoduchá 
a logická, vyžaduje ovšem malou exkurzi do nitra mateřské 
dělohy.

Takže – proces, který jednou vyvrcholí odřeným blatní-
kem, respektive manželskou hádkou, se spouští již zhruba 
osm týdnů po početí. Čerstvě vytvořená mužská varlata tehdy 
začnou do tělíčka plodu pumpovat vysoké dávky hormonu 
známého jako testosteron. Díky němu se budoucímu chlapci 
nejen vytvoří pohlavní orgány, ale rovněž přetvoří mozek – 
můžeme si to představit třeba jako instalaci nového softwaru 
do počítače.

Když pak po pár týdnech příliv hormonu ustane, muž-
ský mozek se chová jako docela jiný stroj než mozek ženský, 
který podobnou kúrou neprošel. Problémy, které ho v životě 
čekají, bude řešit tzv. laterálně, tedy zapojováním zpravidla 
jen jedné hemisféry a koncentrováním aktivity v jednom místě 
své mozkové kůry. Umožní mu to vynikat v oborech vyža-
dujících vysokou míru soustředění a systematičnosti, jako je 
matematika, fyzika nebo vedení firem. Daní za vysokou míru 
specializace bude ovšem horší biologická výbava pro řešení 
více úkolů najednou – například zapamatování si, že je po-
třeba cestou z práce koupit mléko.

Mozek jeho manželky, který neprošel testosteronovou 
lázní, se bude chovat jinak. K práci využije obě hemisféry 
a  zapojí také více různých oblastí mozkové kůry. To mu 
umožní snadněji vyjadřovat své emoce (centra řeči a emocí 
dokážou být zapnuta současně), starat se o domácnost (tedy 
zvládat více věcí najednou), ale především vcítit se do dru-
hých lidí, což se ideálně uplatní v povoláních, jako je zdra-
votní sestra nebo učitelka. Nepříjemným nedostatkem žen-
ského mozku ovšem zůstane horší prostorová představivost, 
která se bez vlivu testosteronu tolik nevyvine. Parkování bude 
navždy trochu problém.

skutečné rozdíly
Zmíněné vysvětlení dvou banálních životních situací vy-
padá možná trochu přitažené za vlasy, ale vychází z lite-
ratury, jíž se na téma rozdílů mezi mužským a ženským 
mozkem v poslední době objevuje spousta. Už od devade-
sátých let minulého století přibývá populárních knih, které 
čerpají z moderních neurobiologických poznatků a vysvět-
lují čtenářům, co z biologických odlišností – vlastně „hard-
waru“ – obou pohlaví vyplývá pro jejich psychiku a vrozené 
schopnosti. Tituly jako Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách, Ohnivá Venuše, studený Mars, Proč ženy myslí 
tak, jak myslí nebo do češtiny zatím nepřeložený The Essen-
tial Difference (Zásadní rozdíl) se na Západě i v tuzemsku 
staly bestsellery.

Odpovědět s  jistotou, jaké jsou doopravdy biologické 
rozdíly mezi mužským a ženským mozkem, přitom není 
snadné. Skutečně potvrzených odlišností najdeme jen pár 
a nejsou nijak zvlášť výrazné. Ženský řídicí orgán je v prů-
měru asi o osm procent menší než mužský, což patologové 
ostatně vědí už docela dlouho. Úsloví o „chybějících pěti 
uncích“ patřilo k hovorovým urážkám inteligence žen již 
ve viktoriánské Anglii. Dnes je ale jasné, že velikost nemá 
vliv na výkon, obě pohlaví dosahují dlouhodobě v IQ tes-
tech stejných výsledků. Ženy mají také  trochu jiný po-
měr šedé a bílé mozkové kůry a podle některých názorů 
i tlustší tzv. corpus callosum, část mozku propojující obě 
hemisféry, to ale není zcela prokázané. Mírně se oba mozky 
liší i v druhu hormonálních receptorů, což bývá spojováno 
s větší náchylností k výkyvům nálady, nebo hustotě neuronů 
v některých mozkových oblastech.

To je ale celkem suchý anatomický popis, z něhož se vět-
šina vědců zdráhá vyvozovat zásadnější závěry. Kde se tedy 
vzala úvaha o horším parkování nebo zapomenutém mléce? 
Tam, kde končí jasná anatomická fakta, se otevírá prostor 
pro záplavu různých teorií a hypotéz na téma genderových 
rozdílů. Ústřední roli v nich nejčastěji hraje zmíněný prena-
tální testosteron, což je jediný zásadní faktor, v němž se raný 
vývoj mužů a žen liší, a vědci proto mají tendenci přičítat mu 
rozdíly v chování. Různé studie jeho vlivu na mozek přisu-
zují hormonu aspekty mužské povahy – od horších schop-
ností komunikace, větší soutěživosti až po lepší prostoro-
vou orientaci nebo talent na matematiku. Vlivný psycholog 
z Cambridgeské univerzity Simon Baron-Cohen dokonce 
vypracoval teorii, podle níž existují dva typy mozků. Typ 
S vzniká pod vlivem testosteronu a vyniká v systematizaci, 
typ E se vyvíjí bez něj a jeho doménou je naopak empatie. 
Ženy mají většinou druhý typ (i když ne všechny, testoste-
ron se vytváří i u nich a někdy ve větší míře) a Baron-Co-
hen si myslí, že právě proto se tak málo uplatňují v tech-
nických oborech.

Manželství v rezonanci
Ženy a muži jsou bezesporu v mnoha ohledech jiní, takže 
zvědavosti vědců, toužících najít příčiny a obrazně řečeno se 
za nimi „probourat“ až do hlubin lidské lebky, se nelze di-

Úsloví o „chybějících pěti uncích“ 
patřilo k hovorovým urážkám 
inteligence žen již ve viktoriánské 
anglii.
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vit. Zvlášť když se zhruba před čtvrt stoletím objevily nové 
zobrazovací metody, které poprvé v dějinách umožnily na-
hlédnout do živého mozku přímo za provozu. Funkční mag-
netická rezonance (fMRI) dokáže měřit aktivitu neuronů 
v mozku (přesněji průchod okysličené krve) přímo při pl-
nění nějakého zadaného úkolu a umí zobrazit, jaké části se 
do jeho plnění zapojují. S jejím rozvojem od devadesátých let 
začal velký boom mapování, kde v naší hlavě sídlí mozkové 
funkce jako paměť, řeč, prostorová orientace nebo emoce. 
Kromě řady jiných pokusů si vědci pozvali do laboratoří pro 
porovnání také muže a ženy, vystavili je shodným podně-
tům a brzy si na monitorech všimli, že jejich mozky občas 
reagují jinak.

„Těžko se můžete hádat s magnetickou rezonancí,“ po-
pisuje autor amerického bestselleru  What Could He Be 
Thinking? (Co si asi tak myslí?), terapeut Michael Gurian 
chvíle, kdy se se svou manželkou zúčastnil jednoho tako-
vého zobrazovacího experimentu. Obrázky z vnitřku lebky, 
svědčící o odlišné výbavě manželů Gurianových pro ko-
munikaci, které spatřil na monitoru v laboratoři, ho pře-
svědčily, že odlišnosti, na něž se ženou ve vztahu narážejí, 

jsou prostě vrozené. Tahle zkušenost mu prý „zachránila 
manželství“.

Právě poznání, že při stejné činnosti (ať už jde o luštění 
křížovek či prohlížení emočně silných obrázků) se v mozku 
mužů a žen občas aktivují různá místa, vedlo k mnoha spe-
kulacím, že obě pohlaví jsou skutečně od  přírody nasta-
vena jinak. Objevují se názory, že právě v důsledku odlišné 
„konstrukce“ nejdůležitějšího lidského orgánu pak dispo-
nují různou mírou intuice, empatie, jazykových dovedností, 
schopnosti multitaskingu nebo třeba zmíněného nadání pro 
technické obory, o němž se mluví nejčastěji. Neurologie tak 
dnes vypadá jako sebevědomá věda, která dokáže exaktním 
způsobem zkoumat podstatu našich myslí a dát pádné odpo-
vědi na staré genderové otázky.

Ne každý ovšem vidí otázku mentálního předurčení obou 
pohlaví tak jasně. Řada neurovědců zejména mladší gene-
race začíná v posledních letech proti rozšířeným představám 
o „růžovém a modrém mozku“ protestovat a rychlé závěry 
zpochybňuje. Pokud se totiž na existující důkazy podíváme 
kriticky, rychle zjistíme, že skutečně prokazatelných roz-
dílů zůstává i po letech bádání jen velmi málo. Mediálně 

maminka s ní často mluví o pocitech,  

třeba o strachu z parkování.
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vděčné objevy ve skutečnosti svědčí o něčem jiném – uka-
zují, jak trvanlivé a rafinované jsou naše předsudky. Jejich 
aktuální vtělení má již dokonce své jméno. Říká se mu neu-
rosexismus.

Proč ženám myšlení škodí
„Mozkový kořen žen je relativně větší, jejich bazální gang-
lia menší. Horní polovina míchy je menší, ta spodní, která 
kontroluje pánev a končetiny, mnohem větší,“ vysvětloval 
již v roce 1915 čtenářům deníku The New York Times neu-
rolog Charles L. Dana svůj názor na požadavky rodícího se 
ženského hnutí. „Tohle jsou strukturální rozdíly, které za-
kládají odlišnosti obou pohlaví. Neříkám, že přímo brání 
ženám volit, ale ukazují, že jejich schopnosti leží přede-
vším ve zvláštních oblastech, a rozhodně ne v politice nebo 
justici.“

Typický pohled lékaře počátku 20. století není dnes za-
jímavý tím, že je mylný, to se ve vědě stává. Především ilu-
struje, jak silnou tendenci měli v minulosti badatelé promítat 
si do svých zjištění o mozku dobové konvence. V 19. století 
se například domnívali, že muži mají větší mozkové čelní 
laloky než ženy, a hned do nich tedy ve svých raných teo-
riích umístili sídlo inteligence. Když se ale o něco později 
ukázalo, že tato část řídicího orgánu je zvláště dobře vyvi-
nutá také u opic, měření začala náhle „ukazovat“, že čelní 
lalok mají ve skutečnosti přece jenom větší ženy. Inteligence 
se mezitím ve vědeckých teoriích nenápadně „přestěhovala“ 
do temenního laloku.

Podobně jako u rasových teorií sloužila zkrátka v genderu 
medicína společenské objednávce, takže jistý významný lékař 
z Harvardovy univerzity například se smrtelnou vážností tvr-
dil, že ženy nemají mít přístup ke vzdělání, protože učení by 
jim vehnalo všechnu krev do hlavy a způsobilo vysychání or-
gánů potřebných k rození dětí.

Mozek byl a stále zůstává ideálním projekčním plátnem 
nejen kvůli tomu, že v něm sídlí mysl, ale především proto, že 
je nesmírně složitým a špatně probádatelným bludištěm. Je-
diné informace o tom, co se asi děje uvnitř, pocházely dlouho 
kromě vnějšího měření lebky z pitev zemřelých. Časem se 
přidal rentgen, ale málokdo byl svolný nechat se ozařovat 
kvůli výzkumu. Když se tedy objevily na scéně výše zmíněné 
zobrazovací metody, zdálo se, že konečně přichází éra, kdy 
bude možné mozek zkoumat nejen zevnitř, ale také objek-
tivně. Málokdo tušil, že nové možnosti nemusí být zdaleka 
tak imunní proti společenským projekcím, jak se na první 
pohled zdálo.

Kanárek s medailí
Když šla před pár lety britská psycholožka Cordelia Fineová 
vyzvednout syna do školky, všimla si, že jeho učitelka čte 
jednu z populárně-neurologických knih, které se pravidelně 
umisťují na žebříčcích bestsellerů. „Psalo se v ní, že mužský 
mozek není schopný navázat spojení mezi emocemi a jazy-
kem. A tak jsem se rozhodla napsat svoji knihu,“ vysvětluje, 
proč se pustila do náročného pátrání po tom, o co se vlastně 
všechna podobná tvrzení opírají.

Výsledek její práce je rozhodně překvapující. Cordelia 
Fineová prošla stovky studií, metaanalýz, teorií a populár-
ních hypotéz a zjistila, že drtivá většina těch, které vyvo-
zují závěry o biologicky podmíněném chování mužů a žen, 
má velmi chatrné základy. Tak například na počátku zmí-
něný vliv prenatálního testosteronu na mužský mozek je 
v podstatě čistou hypotézou, z níž ovšem i významní vědci 
vyvozují silné závěry. To, že prenatální hormon může mo-
zek opravdu nějak formovat, její zastánci vyvozují z ojedi-
nělých příkladů z říše zvířat: v hlavě samečka kanárka se 
pod jeho vlivem prokazatelně vytvoří centrum, díky němuž 
může zpívat. 

Mozek kanárka se ovšem tomu lidskému jinak příliš ne-
podobá, takže to lze těžko považovat za důkaz. Z druhé 
strany proto hypotézu podpírají různé studie, které se snaží 
ukázat, že chlapečci mají od narození větší zájem i nadání 
pro technické záležitosti, jemuž se ještě nemohli naučit 
z okolního prostředí.

Nejslavnější takový pokus probíhal tak, že asistentka pro-
fesora Baron-Cohena Jennifer Connellanová ukazovala čer-
stvě narozeným dětem zároveň mobilní telefon a svou tvář 
a zaznamenávala, co si novorozenci vyberou, a jak dlouho 
budou na svůj objekt zájmu koukat. Chlapečci mírně prefe-
rovali telefon, holčičky obličej. Studie byla jinými autory kri-
tizována kvůli špatné metodologii, protože badatelka u části 
dětí znala jejich pohlaví, a mohla je tedy nevědomě ovliv-
nit. Když se jiní vědci rozhodli podobný pokus zopakovat 
v objektivnějším provedení, žádný rozdíl už se neprokázal. 
Chlapecká preference telefonu se přesto dál používá jako ar-
gument a v populárnějších knihách, které se nebojí trochu 
fantazírovat, najdeme třeba tvrzení, že prenatální testosteron 
u chlapců „zabíjí buňky v komunikačních centrech a posiluje 
ty v centrech agrese a sexu“.

Cordelia Fineová zjistila, že existuje minimálně stejné 
množství výzkumů, které vliv testosteronu na vznik „pán-
ského“ mozku nepotvrdily, jako těch, o něž se zastánci opí-
rají. Namátkou – dívky, které v děloze trpěly hormonální 
poruchou a v  jejich tělech se tvořil testosteron podobně 
jako u chlapců, nemají oproti svým běžným vrstevnicím 
ani sníženou schopnost komunikace či empatie, ani žádné 
zvláštní nadání pro technické obory. „Ten rozdíl mezi cha-
bými vědeckými daty a silou populárních tvrzení je docela 
šokující,“ shrnuje Cordelia Fineová ve své knize Delusions 
of Gender (Omyly genderu). A jak uvidíme dále, testoste-
ron není zdaleka jediná karta, s níž se v neurovědě hraje 
takhle na divoko.

Významný lékař třeba tvrdil,  
že ženy nemají mít přístup ke 
vzdělání – učení by jim prý vehnalo 
všechnu krev do hlavy. 



43

starý objev
„Subjekt byl požádán, aby určil emoce lidských jedinců 
na fotografiích,“ popisoval průběh svého čtyři roky starého 
experimentu americký výzkumník Craig Bennett. Pozo-
rovateli připojenému na funkční magnetickou rezonanci 
promítal snímky lidí v různých situacích a snímal přitom 
impulzy z jeho mozku. V jednom místě ukazoval přístroj 
zvýšenou aktivitu a badatel tak objevil to, co hledal – moz-
kové centrum, v němž jsou zpracovány emoce. Na zázna-
mech z  lebeční dutiny, které Bennett připojil ke  zprávě 
o svém experimentu, jej můžeme vidět označené barevnou 
skvrnou neboli blobem, jak se říká v angličtině. Až potud 
pokus připomíná standardní výzkum, jakých neurologové 
dělají stovky. Ovšem s drobným rozdílem. Oním zkou-
maným subjektem byl ve skutečnosti mrtvý losos, kterého 
Bennett koupil v rybářství.

Působí to docela bláznivě – jak může mrtvá ryba vykazo-
vat mozkovou aktivitu? Mladý neurovědec ale dobře věděl, co 
chce svým vtípkem říct. Funkční magnetická rezonance, která 
nastartovala éru velkého mapování mozku, bývá často považo-

vána za nástroj zcela objektivního popisu. Při její činnosti však 
dochází ke zkreslením (laicky je můžeme přirovnat k efektu 
vazbící elektrické kytary), jež mohou dávat falešný signál moz-
kové aktivity, tak jako v případě rybího pokusu. A Bennett 
chtěl zároveň upozornit na to, že z dat fMRI neurologové až 
příliš lehkomyslně vyvozují všemožné interpretace, jako v jeho 
případě objevu „emočního centra“ mrtvého lososa.

Snad nikde tohle neplatí tolik jako v případě genderových 
studií. Relativně častým úkazem při mapování mozku obou 
pohlaví během různých úkolů je to, že v mužově mozku se 
zobrazuje aktivita soustředěná na méně míst (a občas jen 
jednu hemisféru) než u žen, u nichž přístroj zaznamenává 
více blobů (a častěji v obou hemisférách). Vědci ve skutečnosti 
nevědí, proč se tak děje, respektive existuje víc možných vy-
světlení. Jedno z těch zdrženlivějších říká, že ženský mozek 
pracuje odlišně, protože je menší. Potřebuje zapojit více ob-
lastí, a stejný úkol tedy řeší jiným způsobem než mužský or-
gán, který vzhledem ke svým rozměrům naopak šetří energií. 
Vůbec ale není jasné, zda odlišná „metoda práce“ obou mozků 
vede také k rozdílným výkonům.

Vrozená schopnost soustředění  

je předurčena pro matematiku.



44 speciál | běhat | spát | přemýšlet

Tohle vysvětlení však zdaleka není nejpopulárnější. Mno-
hem častěji slouží takové výsledky fMRI jako odrazový můs-
tek pro spekulace o nějakém vzorci chování, vyplývajícím 
z biologického nastavení. Například: Muži se dokážou více 
soustředit na jeden úkol, což je zvýhodňuje právě v činnos-
tech vyžadujících maximální koncentraci, jako je matematika. 
Ženy naopak nejsou schopné přemýšlet bez emocí, jejichž 
centra jsou aktivována, a hodí se proto více pro profese vyža-
dující empatii. Anebo: Muži jsou tak zaujatí jednou činností, 
že nezvládají dělat víc věcí na jednou.

Pokud jsou vám tyhle závěry nějak povědomé, není divu. 
Kritici jako Cordelia Fineová poukazují na to, že věda v mo-
dernějším vydání dělá to samé, co dělala v minulosti. Totiž 
snaží se v neznámém terénu najít potvrzení svých stereotyp-
ních představ o přirozenosti a společenské roli žen a mužů. 
„Budou se příští generace ohlížet na naše interpretace se 
stejně zděšeným pobavením, jako se my díváme na speku-
lace z počátku 20. století o velikosti míchy?“ ptá se Fineová. 
„To ukáže čas, ale já se obávám, že ano.“

Počítat s neúspěchem
Zatím zkrátka neexistuje žádný vědecký důkaz, že by mozek 
nějak předurčoval mentální schopnosti nebo vzorce chování 
obou pohlaví. Naopak se zdá, že podstatnou část rozdílů mezi 
ženami a muži má na svědomí mnohdy velmi nenápadný vliv 
prostředí. Například výzkumy schopnosti empatie došly k po-
zoruhodnému závěru, že dámy vycházejí empatičtější především 
v testech založených na jejich vlastním sebehodnocení a že vý-
sledek obou pohlaví se výrazně srovná, jakmile prvek sebehod-
nocení z testu zmizí. To ovšem naznačuje, že ženy se jako em-
patické chtějí vidět nebo mají dojem, že se to od nich očekává.

Podobné je to se schopností prožívat emoce a mluvit o nich – 
pozorování rodin ukázala, že matky mají tendenci s malými 
děvčátky o jejich pocitech mluvit víc než s chlapci. Pokud se 
ženám při pokusech často aktivují emoční centra, nesignalizují 
dost možná biologické dispozice, ale vytrénovanou schopnost. 
Mozek je plastický a první roky vývoje ho zásadně tvarují.

Jediný skutečně opakovaně doložený rozdíl, který vědci 
u  chlapců a  dívek odhalili už v  raném věku, je výsledek 
v tzv. testu mentální rotace. Ukazuje schopnost otáčet v mysli 
správně prostorovými objekty (něco jako hrát v duchu 3D Te-
tris) a chlapci jsou v něm v průměru asi o polovinu úspěš-
nější. Pokud má talent na matematiku skutečně biologický 
základ, mohl by souviset s touto výhodou. Psychologové si 
avšak dnes myslí, že hlavní důvod, proč je na západních fa-
kultách matematiky a fyziky tak málo žen, leží pravděpo-
dobně někde jinde.

Spočítat správně rovnice nebo doplnit číselné řady vypadá 
na první pohled jako čistě intelektuální výkon, jeho klíčovou 
složkou je ale sebevědomí a pozitivně nastavené společenské 
očekávání. Právě na ně se zaměřují poslední výzkumy a do-
kazují, že výsledky žen v matematice významně ovlivňuje to, 
co si společnost o jejich schopnostech myslí. Pokud ženy do-
staly před výpočtem zkušebního testu informaci, že v něm 
obě pohlaví bývají stejně úspěšná, vedly si stejně dobře jako 
muži. Když jim výzkumník řekl, že muži test obvykle spočí-
tají lépe, nebo dokonce že mají oproti ženám genetickou vý-
hodu, dopadly mnohem hůř. Hrozba selhání mění psychic-
kou strategii, namísto snahy dosáhnout úspěchu nastupuje 
úzkost a opatrnost.

Nejlepším dokladem síly společenského stereotypu je pak 
situace v zemích, jež v téhle oblasti žádné předsudky nemají. 
Jsou to paradoxně některé postsovětské státy, které navzdory 
patriarchálnímu uspořádání vnímají technické obory jako 
genderově neutrální. Vyniká zejména Arménie, v jejímž stát-
ním výpočetním středisku pracuje šedesát procent žen a stejný 
podíl jich studuje matematiku. Pro tamější dívky jsou čísla 
a rovnice zcela běžná kariérní volba, zajímavá zejména širo-
kými možnostmi profesního uplatnění. 

A své technické sebevědomí si odnášejí i na Západ. Emi-
grantky z Ukrajiny, Arménie i dalších zemí se podle statis-
tiky nyní na matematické fakulty prestižních amerických 
univerzit dostávají stokrát častěji než rodilé americké bě-
lošky.

napříč kůrou
Je klidně možné, že neurověda jednou prokáže vrozené dis-
pozice pohlaví a nezbude než se s nimi smířit. I když seriózní 
vědci jsou k možnosti nalezení jednoduchých odpovědí stále 
skeptičtější. Čím víc lidský mozek poznáváme, tím složitější 
a tajemnější se ukazuje být. Novinář a spisovatel specializo-
vaný na neurovědy Jonah Lehrer před časem v deníku The 
Boston Globe napsal, že jeho obor začíná pomalu zpochyb-
ňovat i princip, který se stal evergreenem posledních dvou 
dekád – totiž přiřazování psychických fenoménů jednotli-
vým oblastem mozkové kůry. „Kritici tohoto přístupu zdů-
razňují propojenost mozku a připomínají, že každá myšlenka 
nebo pocit povstávají z široké komunikace napříč různými 
oblastmi kůry.“

Dělat v  takovém světle jednoduché „neurologické“ zá-
věry o tom, proč ženy neumějí číst v mapách, se zdá být při-
nejmenším pošetilé. A také škodlivé. Vzhledem k tomu, jak 
snadno se necháme ovlivnit stereotypy, má populární neuro-
sexismus sílu sebenaplňujícího se proroctví.

Takže – až vám nějaká nešťastnice při parkování odře 
na autě blatník, zapomeňte na všechny teorie o snížené pro-
storové orientaci žen související s horšími výkony v testu 
mentální rotace či absencí prenatálního testosteronu. Mno-
hem pravděpodobnějším důvodem srážky je fakt, že od dět-
ství musela poslouchat řeči o tom, jak ženy neumějí zapar-
kovat.  

ResPeKT 34/2013

Hrozba selhání způsobuje, že 
snahu o úspěch nahrazuje úzkost 
a opatrnost.
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ukradený 
spánek
Pro člověka  
21. století 
představuje klidný 
spánek stále 
vzácnější zboží.
PEtr tř Ešňák /  foto m i lan jaroš
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ebývalo nic jednoduššího: sundat boty, lehnout si a spát. Dnes 
ovšem ničím nerušený a posilující spánek představuje téměř 
luxus. Je to paradox. Čím více se věda přibližuje poznání, jak 
důležitý je noční odpočinek, tím hůře lidstvo spí. A důsledky 
jsou poměrně dramatické.

Ve tři hodiny ráno zazvoní budík, Josef Kupec zhltne sní-
dani a ve čtyři už je v nedalekých Mariánských Lázních – 
jak říká – „na autobuse“. Horká káva a cigareta s ostatními 
šoféry a ještě za tmy se karosy rozjíždějí s prvními cestujícími 
do všech stran. Kupec té své neřekne jinak než stará Barča 
a teď v zimě v namrzlých zatáčkách Slavkovského lesa na ni 
nedá dopustit. V zasněžených kopcích se kromě osvědče-
ného stroje hodí i zkušenosti, kterých má dvaapadesátiletý 
muž opravdu požehnaně. Než začal v kraji protkaném mi-
nerálními prameny „jezdit vršky“, křižoval dvacet let Evropu 
a Rusko coby řidič kamionu. Dlouhé týdny za volantem ho 
naučily osamělému životu a také dovednosti, která je na sil-
nici k nezaplacení – přemáhání spánku. „Dobrý šofér má 
něco jako šestý smysl,“ říká statný muž v kuchyni svého bytu. 
„Drží ho vzhůru.“

O to větší překvapení zažil pan Kupec zhruba před ro-
kem a půl. Řidiče zvyklého bdít dlouhé hodiny monotónní 
jízdy náhle začala přepadat zcela neovladatelná únava. Ne-
byl schopen udržet oči otevřené při zcela banálních činnos-
tech, usínal při jídle, při rozhovoru s přítelkyní i u televize. 
O víkendu prakticky nevstal z postele, a když si chtěl s ko-
legy autobusáky o pauze vypít kávu, usnul dřív, než se uvařila 
voda. „Jenom za jízdy mě něco drželo při vědomí, asi pocit 
zodpovědnosti,“ vzpomíná Kupec. „Ale jakmile jsem o pře-
stávce vypnul motor, hned jsem spal. A vůbec nejhorší byly 
ty zvláštní noční děsy. Uprostřed noci mě náhle vzbudil po-
cit, jako by na mě sáhla smrt.“

Těžká váha
Tato slova jsou čím dál víc lidem nepříjemně povědomá. Po-
tížemi se spánkem trpí podle lékařů velká část západní po-
pulace a uznávané kapacity stále častěji volají po tom, aby se 
problému dostalo stejné vážnosti jako třeba globální epidemii 
obezity. Špatný spánek je další civilizační chorobou, kterou 
můžeme dávat za vinu hektické době. Náplň lidského života 
po dlouhé věky nevyhnutelně určoval východ a západ slunce, 
s příchodem tmy končila práce na poli a po večeři u petrolejky 
se šlo spát. Přirozenost šla stranou už s vynálezem žárovky 
a průmyslovou revolucí, ale skutečně vážnou ránu nočnímu 
klidu zasadilo až posledních dvacet let: informační revoluce, 

blahobyt, stres a rozvolněný životní rytmus, který si ještě 
v polovině minulého století nikdo neuměl představit.

Zřídkakdo vnímá spánek – co do zážitků relativně neza-
jímavý – jako klíčovou část života, a chtělo by se tedy namít-
nout, v čem je vlastně takový problém, když člověk spí trochu 
méně či hůř. Pokud ho chceme výmluvně ilustrovat, vyplatí 
se sáhnout po závěrech jedné nedávné americké studie, která 
na vzorku několika tisíc respondentů zjišťovala, jak dobře spí 
jednotlivé profese. Na nejhorším místě kupodivu neskončili 
vrcholoví manažeři, burziáni, důstojníci tajných služeb ani 
další povolání s vysokou mírou stresu. Vůbec nejhůř spí právě 
profesionální řidiči – problémy se spánkem má plná čtvrtina 
z nich. Málokdo z nich přizná, že by usínal při řízení, ale sa-
motná představa chronicky ospalého šoféra linkového auto-
busu pasažérovi na klidu nepřidá.

Nevyspání neohrožuje za  volantem jen profesionály. 
Z amerických průzkumů, které používají přesnější metodiku 
než české policejní statistiky, vyplývá, že ospalost zaviní ročně 
v USA sto tisíc dopravních nehod, z toho patnáct set smr-
telných. Němci spočítali, že mikrospánky mohou za plnou 
čtvrtinu těžkých havárií. A také v dějinách slavných kata-
strof najdeme mnoho výmluvných příkladů. Letecké neštěstí 
v Kentucky v roce 2006, nehoda v jaderné elektrárně Three 
Mile Island, havárie ropného tankeru Exxon Valdez, únik 
jedovatého plynu v indickém Bhópálu nebo ztroskotání ra-
ketoplánu Challenger – ve všech těchto kauzách přisoudili 
vyšetřovatelé část viny nedostatku spánku a z něj vyplývající 
nepozornosti nebo chybnému úsudku.

Josef Kupec a jeho pasažéři mají nakonec štěstí a může 
za něj jedno malé společenské faux pas. Obvodní lékařka 
u ospalého řidiče žádný problém neodhalila a Kupec z její 
ordinace odcházel s pocitem, že takhle unavený už zkrátka 
zůstane. Protože měl také dlouhodobé problémy s nadvá-
hou (tehdy vážil sto devadesát kilogramů, dnes má o čty-
řicet méně), vypravil se po čase na konzultaci na pražskou 
kliniku pro léčbu obezity. V ordinaci jej uvítal lékař, usedli 
do pohodlných křesílek, dali se do hovoru. A Josef Kupec 
za chvíli – usnul.

Když se vzbudil, uslyšel poprvé svou diagnózu. Obstruk-
tivní spánkovou apnoi odhalí zkušenější lékař na první po-
hled už proto, že postihuje nejvíce lidi s výraznější nadváhou. 
Vedle nespavosti jde o nejčastější spánkovou poruchu součas-
nosti a její příčina je v zásadě mechanická. Při usnutí kaž-
dému člověku ochabnou svaly, což zúží – a u apnoika po čase 
úplně uzavře – dýchací trubici v oblasti nosohltanu. Spáč se 
začne dusit, probudí se, nadechne a zase usne. Probuzení je 
obvykle tak krátké, že si jej ráno nepamatuje. Vážnější pří-
pady ale takových přidušení prožijí za noc i několik set. Budí 
se rozlámaní s pocitem, že se vůbec nevyspali. A nechápou 
proč.

„Dostal jsem košík jako pes,“ popisuje Josef Kupec ve své 
ložnici a přikládá si k nosu masku napojenou trubicí na pří-
ruční ventilátor. Léčba spánkové apnoe spadá do  oblasti 
středoškolské fyziky a zpravidla je velmi účinná. Člověk spí 
s maskou, která vytváří přetlak vzduchu a tím roztahuje dý-
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chací trubici. „Zlepšení jsem cítil po pár dnech,“ říká spoko-
jeně šofér. „Denní usínání přestalo a nálada šla nahoru, to se 
vůbec nedá srovnat. Bejval jsem nemastnej neslanej, dneska 
je ze mě zase humorista.“

století spánku
Šoférův happy end jistě uklidní všechny, kdo dojíždějí auto-
busem za prací do Mariánských Lázní. Jako ilustrace aktuál-
ních spánkových obtíží druhu Homo sapiens je ale možná až 
příliš optimistický. Boom spánkového výzkumu, který nastal 
v poslední dekádě, totiž přináší stále nové poznatky o tom, 
že důsledky zhoršujícího se spaní mohou být dalekosáhlé – 
a ničivé. A zdaleka nejde jen o pracovní úrazy či nehody z ne-
pozornosti.

Podle vědců přispívá příliš krátký nebo nekvalitní spánek 
k rozvoji kardiovaskulárních chorob a cukrovky. Urychluje 
stárnutí, probouzí některé druhy rakoviny a způbuje slabší 
imunitu. Dále jsou na řadě psychické problémy, nesoustře-
děnost a podrážděnost, snížená schopnost učit se, neschop-
nost zvládat nudnější pracovní úkoly, zhoršení slovního vy-
jadřování, snížená schopnost rozhodovat se nebo ztráta citu 
pro etické jednání.

A nad vším ční obezita – tady jde o začarovaný kruh, pro-
tože kdo hůř spí, tak tloustne, a kdo tloustne, hůř spí.

Dostupné údaje ukazují, že tato propletená pavučina 
problémů se stává realitou západního člověka. Odborníci 
spočítali, že průměrná doba spánku se na Západě zkrátila 
za dvacet let o hodinu z osmi na sedm. Lidí s rozmanitými 
poruchami přibývá, vůbec největší nárůst vykazuje nespa-
vost způsobená hlavně hektickým životním stylem a stre-
sem, stále více lidí  se léčí se spánkovou apnoí, za niž často 
může tloustnutí. „Chronickou nespavostí trpí přes dvacet 
procent populace, a spánkovou apnoí dokonce čtvrtina všech 
mužů,“ říká Martin Pretl, lékař z pražské Spánkové poradny 
INSPAMED. Hůře dnes spí děti, mládež i senioři, za dva-
cet let vzrostla například v Německu spotřeba nejběžnějšího 
léku na spaní pětkrát. „Jednadvacáté století bychom klidně 
mohli nazvat stoletím spánku,“ prorokuje důležitost tématu 
do budoucna kanadská spánková expertka Rosalind D. Car-
twrightová ve své  staré knize The Twenty-four Hour Mind 
(Čtyřiadvacetihodinová mysl).

Klíčová otázka zní, proč dnes, v éře pěnových matrací a so-
fistikovaných lamelových roštů, vlastně hůř spíme. Důvodů 
je víc, v jejich jádru ale stojí jedno hluboce vžité přesvěd-
čení. Takový malý noční předsudek. „Když přednáším pro 
veřejnost, otázka, kterou často dostávám, zní: ‚Jak to zaří-
dit, abych mohl spát míň?‘“ popisuje své zkušenosti neuro-
log Carlos H. Schenck ve své knize Sleep: A Groundbreaking 
Guide to the Mysteries, the Problems, and the Solutions (volně 
přeloženo Spánek: Základní průvodce po tajemstvích, pro-
blémech a řešeních). „Ti, kdo ji kladou, většinou považují 
spánek za ztrátu času.“

V zárodku potíží stojí názor, že život za zavřenýma očima 
je zbytný, případně zcela zbytečný – a je tedy žádoucí jej ome-
zit ve prospěch aktivnější formy existence, například učení 

nebo práce. Ne náhodou na Západě roste spotřeba stimulač-
ních nápojů i léků, které dokážou oddálit únavu a dočasně 
zvýšit dobu výkonnosti.

Pro příklad nemusíme chodit daleko: Nedávno se v redakci 
Respektu spontánně rozběhla půlnoční – a čile zastoupená – 
e-mailová diskuse, jejíž účastníci dávali nepokrytě najevo hr-
dost na to, že jsou v tuto noční hodinu připraveni zabývat 
se prací. Nebylo to poprvé a podobnou zkušenost s kolegy 
zřejmě udělal kdekdo. Co ale šéfové u svých zaměstnanců 
rádi vidí, je z hlediska spánkového odborníka čistý nerozum, 
který se jednou vrátí jako bumerang.

Moderní doba nočnímu klidu obecně moc nepřeje. Kromě 
podceňování důležitosti spánku experti viní hlavně práci 
na směny a nepravidelnou pracovní dobu, letní čas, stres, 
školní vyučování v časných ranních hodinách a také rake-
tový rozvoj informačních technologií, jež naše smysly zahlcují 
nadbytkem podnětů. Rozhicovaný mozek není jednoduché 
přimět k odpočinku. Nutkavost být stále on-line se v mnoha 
moderních firmách stává mlčky vyžadovanou samozřejmostí, 
z hlediska spánkové hygieny však není nic horšího. Generace 
dnešních teenagerů, odkojená Facebookem, chodí podle prů-
zkumů spát později než jejich otcové a dědové. Ranní vstávání 
se ovšem nemění, takže mladí v důsledku spí méně.

Lékaři se zlobí, v praxi nicméně není jasné, co může spo-
lečnost jako celek vlastně změnit. V případě boje s nadvá-
hou se dá z centra prosazovat více hodin tělocviku, dietní 
školní obědy nebo varovné značení potravin. Ale jak zajistit 
lepší spánek? Občas nějaká škola posune začátek vyučování 
o hodinu, severské země se snaží podchytit lékařskými pro-
hlídkami spánkovou apnoi u profesionálních řidičů, osvícené 
firmy nechávají zaměstnancům flexibilní pracovní dobu, v níž 

„občas jsem se vzbudil s pocitem,  

jako by na mě sáhla smrt.“  

(josef kupec)

náplň lidského života po dlouhé 
věky nevyhnutelně určoval východ 
a západ slunce.
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každý může zohlednit svůj individuální spánkový rytmus. 
Ale to je tak všechno.

Úkol ochránit svůj spánek v  hektické době je totiž 
do značné míry osobní. Všem vyznavačům hesla „vyspím se 
až v hrobě“ může pro začátek pomoci aspoň pochopení toho, 
proč vlastně spíme.

Jako padat z útesu
I když – právě tohle dodnes není tak docela jasné. Od chvíle, 
kdy americký výzkumník Nathaniel Kleitman začal dávat prv-
ním studentům po deseti dolarech za to, že budou ochotni 
přespat v jeho laboratoři s elektrodami na hlavě, uplynulo už 
téměř šedesát let. Ona základní otázka však stále není zodpo-
vězená. Předtím byl spánek, v němž průměrný člověk stráví 
dvacet pět let, vědou považován za celkem nezajímavou část 
lidského života. Spánkový výzkum, který Kleitman založil, 
přinesl mnoho fascinujících poznatků o důležitosti nočních 

fyziologických a mentálních procesů, ale ono prvotní „proč?“ 
zůstává pořád jen předmětem různých teorií.

Ta nejpopulárnější se podobá metafoře vybitého mobilního 
telefonu – tělo si přes noc potřebuje nějakým způsobem dobít 
baterky. Vědci se nyní domnívají, že z nočního odpočinku nej-
více profituje mozek – informace a vjemy, které přes den za-
plavují mysl, se zpracují, roztřídí na podstatné a nepodstatné 
a druhý den člověk vstává s účelnější představou světa, jenž ho 
obklopuje. Nedávné výzkumy dokázaly přímý účinek spánku 
na učení a posilování paměti, takže na téhle teorii něco bude.

Již zmíněná výzkumnice Rosalind D. Cartwrightová se 
po letech pokusů ve spánkové laboratoři vydala po téhle stopě 
ještě dál a došla k závěru, že spánek má významnou roli v re-
gulaci emocí. Podle ní jde primárně o proces, který zpracovává 
vjemy, jež nás během dne nějak emočně rozrušily. I Cartwri-
ghtová si vypomáhá technologickou metaforou – v její teorii 
„čtyřiadvacetihodinové mysli“ je noc časem, kdy se z denních 

Chronickou nespavostí trpí každý pátý člověk.
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zážitků instalují „aktualizace“ našeho systému sebepojetí – 
v čemž hrají nezastupitelnou roli sny. „V noci se nepropadáme 
do nicoty, ale navštěvujeme mentální workshop, na němž jsou 
důležité informace začleňovány do neuronových sítí,“ vysvět-
luje vědkyně.

Vypadá to sofistikovaně, neurobiologové mají ovšem pro tu-
též činnost i jedno prozaičtější vysvětlení. Mozek je mimo-
řádně náročný stroj, který spotřebuje celých dvacet procent naší 
energie. Jeho apetit přibývá s množstvím aktivních neurono-
vých spojů a na konci perného dne je tak třeba udělat audit 
a některé spoje oslabit. Jinak by se – slovy Woodyho Allena náš 
druhý nejmilovanější orgán – stal energeticky příliš náročným 
a trvale neudržitelným.

Všechny dílčí teorie jsou bezpochyby zajímavé, vedou však 
k obecnému závěru, že spánek je mimořádně komplexní proces, 
jehož skutečný smysl ještě není dobře probádán. Nejpřesvěd-
čivějším vysvětlením důležitosti spánku tak dodnes zůstává 
to negativní – tedy co se stane, když spát nebudeme. Svého 
času oblíbené pokusy se spánkovou deprivací ukazují, že už 
po pouhých dvaceti hodinách bdělosti je rychlost reakcí člo-
věka stejná, jako by měl v krvi téměř promile alkoholu. O čtyři 
hodiny později dramaticky klesá schopnost mozku zpracová-
vat glukózu, svou hlavní potravu. Nejvíce v oblastech zodpo-
vědných za emoce a racionalitu. Důsledkem je podrážděnost, 
agresivita, lhostejnost a špatný úsudek. Při deprivačních poku-
sech v americké armádě začali vojáci ztrácet smysl pro morálku 
a byli ochotnější vraždit bez rozmyslu. „Druhá noc bez spánku, 
ach můj Bože,“ líčil pohnutě časopisu Time spánkový expert 
z lékařské fakulty v Pensylvánii David Dinges, jak takové po-
kusy pokračují. „Všechno se dramatizuje, důsledky jsou dvakrát 
horší než první noc. Jako byste padali z útesu.“

Je příznačné, že až do tragického finále experiment vědci 
dotáhli jen s nebohým laboratorním potkanem, kterému se 
pod nohami dala do pohybu země vždy, když zaklimbal. Vy-
čerpané a frustrované zvíře zemřelo po třech týdnech. Pitva 
nedokázala určit příčinu smrti jednoznačně, podezření padlo 
na přehřátí organismu, což podtrhlo důležitost další funkce 
spánku – po usnutí klesá tělesná teplota.

Přečíst dvakrát
„Používám dva způsoby, jak zjistit, jestli jsem ve snu, nebo v re-
alitě,“ vypráví tajuplně mladý muž. Před pár minutami se vrátil 
z pravidelné kontroly na neurologické klinice a teď v nedaleké 
restauraci vysvětluje, jak se naučil pracovat se sny, které si vět-
šina smrtelníků není schopna představit. „Takže první způ-
sob: Zkusím si vzpomenout, jak jsem se dostal právě na tohle 
místo. Pokud to nevím, jsem ve snu. Druhý: Přečtu jakýkoli 
nápis kolem mě, pak se podívám na chvíli stranou a přečtu ho 
znovu. Když se nápis změní, vím, že spím. Časem se to nau-
číte, ale musíte trénovat.“

Pokud si připadáte jako uvnitř tajuplného psychothrilleru, 
není divu. Sny, do nichž se tenhle mladík během svých krát-
kých denních usnutí propadá, jsou prý tak realistické, že si vy-
myslel způsob, jak se v nich vyznat. „Stačí, že usnu na deset 
minut, a probudím se s pocitem, že jsem strávil několik dní 

v jiné realitě,“ líčí, „viděl jste film Počátek? Tak takhle vypadají 
mé sny. Ten film musel vymyslet narkoleptik.“

Tajuplnost bude během dnešního rozhovoru nevyhnutelná. 
Diagnóza narkolepsie si totiž moc nerozumí s řízením auta 
ani s povoláním, jemuž se mladík věnuje. „Nerad bych přišel 
o řidičák nebo o práci,“ vysvětluje, proč trvá na utajení jména, 
věku i zaměstnavatele. O spánkové chorobě, kterou tento muž 
trpí, vědí jen jeho nejbližší.

Narkolepsie má několik projevů, nebývale živé sny jsou ale 
tím jediným příjemným (a to ještě ne u každého). Typické je 
nenadálé, u některých pacientů zcela neovladatelné, upadání 
do spánku přes den a často i jev nazývaný kataplexie. V běž-
ném spánku se v cyklech střídají hluboká fáze, z níž je po-
měrně těžké spáče probudit, a mělčí fáze (známá všeobecně 
jako REM), při které se rychle pohybují oční bulvy a člověku 
se zdají sny. Během této periody tělo „vypíná“ svalový tonus – 
zřejmě proto, aby si člověk bloudící v divokých snových svě-
tech neublížil. Kataplexie je právě takovéto nečekané vypnutí 
svalů – jenže za plného vědomí a přes den.

„Často ji spouští nějaká emoce,“ říká neurolog Karel Šonka, 
v českém prostředí  jedna z největších kapacit na spánkové po-
ruchy. Na ukázku pouští na monitoru video se záznamem ty-
pické kataplexie. Muž ve středním věku na něm spokojeně 
u řeky chytá ryby. Ve chvíli, kdy se splávek zhoupne a ryba 
zabere, muži ve vteřině ochabuje mimika i končetiny a s otu-
pělým výrazem se sesouvá k zemi. „Společensky je to velmi 
hendikepující,“ vysvětluje Šonka, „mnoho lidí považuje nar-
koleptika za opilce.“

Muž, který sedí naproti nám v restauraci, má oproti rybáři 
docela štěstí. Jeho kataplexie jsou relativně mírné, uvolňují se 
mu jen svaly obličeje, občas poklesne hlava. I u něj spouští re-
akci emoce, ovšem velmi specifická. „Stává se mi to, když ně-
kdo řekne povedený vtip nebo když udělám dobrý skutek, třeba 
dám žebrákovi drobné,“ vypráví mladík. Se stále se zhoršující 
narkolepsií zápasil tři roky,  největší potíže mu způsobovalo ne-
ustálé denní usínání. Až do loňska bylo jediným řešením ne-
moci užívání povzbuzujících (a potenciálně návykových) psy-
chofarmak, čemuž se však snažil vyhnout a raději se smířil 
s pověstí člověka, který usíná uprostřed rozhovoru. Nakonec 
měl štěstí, jež pacienta s těžšími neurologickými diagnózami 
často nepotká. Na trhu se objevil nový lék, který mu pomáhá 
bez vedlejších účinků. „Teď funguju skoro normálně,“ pochva-
luje si narkoleptik. „Jen jsem přišel o svoje sny. Ale už jsem si 
jich užil dost.“

Zatímco nespavost bývá někdy nazývána chřipkou spánkové 
medicíny, narkolepsií, oním záhadným vychýlením spánku 
do bdělosti, začíná území extrémních spánkových poruch, 
které v posledních letech přitahuje stále větší pozornost. Cho-

V noci se nepropadáme do 
nicoty, ale navštěvujeme mentální 
workshop.
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roby nazývané souhrnně parasomnie sice zůstávají spíše vzácné 
a netvoří jádro spánkových potíží dneška. I když varovné sou-
vislosti se objevují – poslední výzkumy například ukázaly, že 
běžná spánková apnoe parasomniím velice často předchází. 
V symbolické rovině pak mohou krajní poruchy posloužit jako 
varování před tím, co všechno se může stát, když se spánek 
zcela vymkne z normy.

noční můra
Vzbudila se za svítání kolem šesté ráno. Na právě končící noc 
neměla žádné špatné vzpomínky, klidná snídaně ji však ten den 
nečekala. Čtyřiapadesátiletá Američanka otevřela oči a podí-
vala se na své ruce. Byla na nich zaschlá krev.

Tehdy v roce 2005 měla za sebou už pět let nevyzpytatelného 
a poměrně děsivého života. Začalo to z ničeho nic na parkovišti 
před obchodem s potravinami, kde čekala v autě, až její dcera 
nakoupí. Na chvilku si zdřímla, vzbudilo ji o pár minut poz-
ději troubení klaksonů. Seděla dál za volantem, jen uprostřed 
rušné křižovatky o tři míle dál. Nevěděla, jak se tam dostala.

Podobných epizod přibývalo. Časem se jí až pětkrát do mě-
síce stávalo, že ve spánku odešla z domu nebo odjela autem. 
Jednou se probudila bosá na sněhu, jindy ji policie našla, jak 
bloudí v cizím městě daleko od domova. Onen osudný večer se 
před usnutím dívala v televizi na horor. V deset šla spát, a když 
se ráno vzbudila s rukama od krve, sešla naplněná obavami 
do kuchyně. Na zkrvavené kuchyňské lince byl nůž a vedle 
odpadkového koše leželo znetvořené tělo kočky.

Příběh ženy, který před pár lety prolétl odbornými peri-
odiky, poopravuje obvyklou a tak trochu romantickou před-
stavu náměsíčnosti. Kráčení v  noční košili po  střechách 
za úplňku může být jednou z forem, nevědomé chování v noci 
má však mnoho nepříjemnějších podob, z nichž některé ob-
čas končí až před soudem. Kromě řízení auta nebo vyjedení 
celého obsahu ledničky (poměrně časté) se ve spánku obje-
vují sexuální excesy (někdy agresivního, jindy promiskuitního 
rázu) a také různé formy násilí, výjimečně končící i zabitím. 
Parasomnie je skutečně zvláštní úkaz – někdy je příčinou 
porouchaný „vypínač“ svalového napětí ve snové REM fázi, 
takže člověk vlastně tělesně odehrává své sny. Děsivější pro-
blémy (jako případ s kočkou) se ale odehrávají v hluboké 
NREM fázi spánku. Spící člověk během epizody   vnímá 
okolí, dokáže se pohybovat v prostoru, odemykat, útočit nebo 
řídit auto a zároveň nad svým jednáním nemá vědomou kon-
trolu a druhý den si nic nepamatuje. Noční parasomnické 
chování velmi často odporuje bdělé povaze dotyčného a nedá 
se ani prokázat, že by šlo o realizaci podvědomých přání, jak 
by mohla našeptávat psychoanalýza. Logika těchto nočních 
dobrodružství je nevyzpytatelná.

Lékaři zatím vědí jen to, že podobné potíže mnohdy věští 
dosud neprojevenou neurologickou diagnózu (například Par-
kinsonovu nemoc) a parasomnici také často trpí těžkou spán-
kovou apnoí. To byl i případ ženy, která zabila svou kočku. 
Poté, co vyděšená navštívila spánkovou kliniku, začala spát 
s ventilátorem a její noční eskapády brzy úplně ustaly.

Kdo nejvíc bdí
Po téměř dvou stoletích průmyslové a dvaceti letech informační 
revoluce začíná lidstvo chápat, že se spánkem není radno si za-
hrávat. Po dávných předcích nocujících mezi šelmami v afric-
kých savanách podědil dnešní člověk poměrně lehké spaní, ale 
fyzicky ani psychicky není uzpůsobený na to, aby s ním experi-
mentoval. V části mozku nazývané hypotalamus máme každý 
individuální vnitřní hodiny, které přesně vědí, kdy a jak dlouho 
bychom měli v ideálním případě spát. Většina lidí potřebuje 
minimálně sedm (v průměru ovšem osm) hodin denně. Vědci 
tvrdí, že šťastlivců, jimž bez úhony vyhovuje kratší spánek, 
je minimum (počítají se mezi ně třeba Thomas Alva Edison 
a Margaret Thatcherová).

Jednorázové vychýlení neublíží, ale dlouhodobá nepravidel-
nost ano. „Světová zdravotnická organizace zařadila nedávno 
práci na směny na seznam potenciálních karcinogenů,“ říká 
fyzioložka Alena Sumová z Akademie věd ČR, která se za-
bývá právě výzkumem vnitřních biologických hodin. Statis-
tiky ukazují, že lidé pracující na směny mají častěji některé typy 
rakoviny, škodlivost nepravidelného spánku prokazuje napří-
klad výrazně vyšší výskyt karcinomu prsu u zdravotních sester.

Naše vnitřní hodiny vymýšlela evoluce v době, kdy životní 
rytmus ještě určovalo sluneční světlo, a poslední výzkumy uka-
zují, že jejich systém je velmi propracovaný. Kromě centrál-
ních hodin, které především pomocí hormonů regulují spánek 
a bdění, mají své vlastní „hodinky“ i všechny orgány, tkáně 
i buňky našeho těla. Sníst šunkovou bagetu na noční směně 
tak například znamená poslat potravu do žaludku a střev, která 
mají – navzdory tomu, že člověk nespí – půlnoc. Zakázku sice 
splní, ale ne v ideální kvalitě, což zvyšuje riziko obezity a prav-
děpodobně i rakoviny. „Tohle je z hlediska poznání významu 
správného načasování  a kvality spánku jeden z nejdůležitějších 
objevů poslední doby,“ vysvětluje fyzioložka Alena Sumová.

Ne pro každého je návrat ke zdravému spánku samozřejmě 
realizovatelný. Svět potřebuje své taxikáře, zdravotní sestry, po-
peláře i noční vrátné, a jim vědci radí aspoň tlačit na zaměst-
navatele, aby jim umožnil co nejpravidelnější pracovní dobu. 
„Organismus si může zvyknout na to, že má spát v jinou denní 
dobu, než je mu přirozené,“ říká Alena Sumová, „ale nezvykne 
si na nepravidelnost.“

Jako poslední útěcha může posloužit fakt, že vůbec nejhůř 
jsou na tom s pravidelností spánku ti, u nichž by to člověk nej-
méně čekal – spánkoví vědci. Například britský neurolog Da-
vid Foulkes, přední výzkumník v oblasti dětských snů, během 
přípravy své průkopnické studie s malými spáči, která polemi-
zuje se slavnou interpretací snů Sigmunda Freuda, probděl v la-
boratoři celých 1347 nocí. A pak si od něj nechte něco radit.  

ResPeKT 6/2012

sníst bagetu na noční směně 
znamená poslat potravu do žaludku 
a střev, které mají půlnoc.
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Záhada 
svobodné vůle
Vědci nahlížejí do hlubin 
lidského mozku a zkoumají, 
zda jsme opravdu pány 
svých rozhodnutí.
j iří  soB ota /  foto m i lan jaroš
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emůžeme se zmýlit, když si myslíme, že právě teď dočí-
táte první větu článku o svobodné vůli člověka. Rozhodli 
jste se číst dál, jinak byste se právě neblížili k závěru druhé 
věty. Váš zájem podle všeho vzbudil i očekávaný obsah třetí 
věty, proto jste také svým očím dovolili, aby teď klouzaly 
k tečce na jejím konci. Čtete, vnímáte a rozhodujete se, co 
uděláte vzápětí.

Zároveň si ale během toho všeho trochu lžete do kapsy. 
Vědci zabývající se činností mozku už několik desítek let 
tuší, že naše představy o způsobu, jímž vnímáme a řídíme 
své vlastní chování, narážejí na určité nesrovnalosti. Podle 
nich vaše oči uprostřed této věty právě začínají číst větu 
následující. Jsou v textu zkrátka dál, než si myslíte. Rozdíl 
nebude velký, většina zkoumání se pohybuje v řádech mi-
lisekund, jsou však vědci, kterým měření vycházejí na celé 
sekundy. I kdyby byl ale rozdíl nepatrný, pokud existuje, 
vyplývají z něj vážné důsledky.

Člověk přirozeně věří, že je nadán svobodnou vůlí. Díky 
ní o sobě rozhoduje, je odpovědný za svoje činy, předpo-
kládá svobodné rozhodování u lidí ve svém okolí a podle 
něj je také posuzuje. Na tomto předpokladu stojí právní sys-
tém, ekonomické teorie, morálka a koneckonců i celý slavný 
demokratický kapitalismus, jehož koncept by bez nezávis-
lého rozhodování jednotlivců začal postrádat smysl. Hra-
nice svobodného uvažování jsou ale současně atakovány 
ze všech stran. U soudů se díky pokroku vědy stále častěji 
objevují odborníci, kteří dokážou konkrétní projevy aso-
ciálního chování vysvětlit poukazem na poškození tkáně 
na příslušných místech mozku, politici začínající pracovat 
s výsledky behaviorální ekonomie, jež zohledňuje i předví-
datelné projevy iracionálního chování, předvolební kam-
paně mají dávno ve svém rejstříku kromě běžné argumen-
tace také cílevědomou práci s emocemi voličů. To všechno 
jsou však v podstatě marginální půtky na hranicích nezpo-
chybnitelné říše svobodné vůle, bez níž si lidskou existenci 
neumíme představit.

Výše zmíněný příklad „čtení napřed“ je ovšem projevem 
mnohem napínavější hry. Ve vědecké obci se dnes rozšířil 
názor, že člověk nežije plně v přítomnosti, ale vnímá ji s jis-
tým zpožděním, podobně jako když televizní přímý přenos 
proudí na obrazovky domácností s několikasekundovou pro-
dlevou, aby do něj bylo možné v případě potřeby vstoupit. 
Takové zjištění by nás však stavělo do role pouhých svědků 
vlastního života a bouralo by představu, že máme běžné roz-
hodování ve vlastních rukou. Logicky pak naskočí otázka, 
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za něco odpovědný? Jak by byla vlastně uspořádána lid-
ská společnost? Jak bychom chápali sami sebe, na čem by-
chom zakládali lidskou důstojnost? Nejde přitom o teore-
tické otázky.

Americká sociální psycholožka Kathleen Vohsová a její 
kolega Jonathan Schooler nedávno zkoumali, jak jejich stu-
denti reagují na sdělení, že činnost lidské mysli je podmí-
něna silami, jež nemohou kontrolovat. Když si studenti 
přečetli příslušné pojednání, dostali za úkol vyřešit mate-
matický test připravený tak, aby vědci poznali, jak moc se 
studenti pokoušeli podvádět. Ve srovnání s jinou skupinou, 
která si pasáž o předurčenosti lidské mysli před testem číst 
nemusela, bylo zhroucení pracovní morálky zcela očividné: 
„determinovaní“ studenti systematicky fixlovali jako o život. 
Vědci si výsledek vysvětlují tak, že „popření svobodné vůle 
poskytuje zřejmě definitivní záminku k tomu, abychom se 
chovali, jak se nám zachce“.

Něco takového většina z nás tuší a i to zřejmě přispělo 
k tomu, že původní Libetovy experimenty se ocitly pod pal-

bou kritiky. Zpochybňována 
byla celá metoda experimentu, 
kdy se vedle sebe staví objek-
tivní měření mozkové činnosti 
se subjektivním hlášením zkou-
maného člověka, stejně tak ne-
bylo jasné, jak daleko je možné 
zajít v  interpretaci tak jedno-
duché činnosti, jakou je mač-
kání tlačítka v  laboratoři. Li-
betovy pokusy ještě na zásadní 
změnu pohledu na člověka ne-
stačily, v zaběhaných předsta-
vách se však objevila trhlina a ta 
se od té doby jenom rozšiřuje.

Bez legrace
V  roce 2012  se dokonce zdá, 
že Benjamin Libet byl pravdě 
blíže, než si zaskočení kritici 
byli ochotni připustit. Vědci do-

stali k dispozici lepší techniku, především zobrazovací me-
todu funkční magnetické rezonance schopnou snímat čin-
nost mozku celoplošně v přímém přenosu, zdokonalily se také 
operační techniky umožňující proniknout hluboko do nitra 
mozkové tkáně a sledovat její činnost s podivuhodnou přes-
ností. Jak se další výzkumy hromadí, je čím dál jasnější, že 
ve sledu událostí skutečně něco nehraje.

Německý vědec John-Dylan Haynes provedl s novou vý-
bavou v roce 2007 v Berlíně výzkumy podobné Libetovým 
a zjistil, že mozková aktivita může předcházet vědomé roz-
hodnutí o celé vteřiny. Jeho tým dokonce dokázal s před-
stihem až deseti sekund předvídat, zda subjekt stiskne levé, 
nebo pravé tlačítko – dosažená šedesátiprocentní úspěšnost 
není sice nijak oslnivá, pohybuje se ale nad běžnou statis-
tickou pravděpodobností.

čí ruce tedy naše kroky řídí a zda jsme opravdu nuceni tuto 
prastarou otázku díky novým vědeckým poznatkům zcela 
vážně otevřít znovu.

To snad ne?
V sedmdesátých letech minulého století nechával americký 
fyziolog Benjamin Libet v rámci svých experimentů used-
nout ke stolu řadu zkoumaných lidí a žádal je, aby zmáčkli 
tlačítko na  stole, kdykoli se jim zamane. Zároveň jim 
na hlavu umístil elektrody měřící aktivitu mozkové kůry 
a na paže další elektrody monitorující činnost svalů. Před 
„pokusnými králíky“ stál speciálně upravený přístroj (os-
ciloskop) s displejem, po němž v kruhu běhal bod. Lidé 
měli po zmáčknutí tlačítka ještě oznámit vědci polohu bodu 
v okamžiku, kdy se pro stisk rozhodli. Elektrody měřily, jak 
rychle na rozhodnutí zareaguje mozek a jak rychle přenese 
rozhodnutí do svalů.

Výsledky byly více než podivuhodné, události se totiž vy-
víjely v jiném pořadí, než by člověk očekával. Podle Libeto-
vých záznamů se ze všeho nej-
dříve aktivoval mozek, zhruba 
300 milisekund poté si člověk 
uvědomil, že hodlá zmáčknout 
tlačítko přístroje, a  o  dalších 
200  milisekund ho skutečně 
zmáčkl. Mezi akcí v  mozku 
a  činností paže tak uběhlo 
zhruba půl vteřiny, více než po-
lovinu tohoto času ovšem člo-
věk netušil, že se chystá něco 
udělat.

Běžná intuitivní představa 
člověka o  vlastním fungování 
vypadá trochu jinak. Naše svo-
bodná vůle v ní obrazně řečeno 
funguje jako odpovědný ve-
doucí, na jehož příkaz se v jeho 
kanceláři – mozku – odehrávají 
příslušné děje.  Vedoucí roz-
hodne, že si dá k snídani kávu, 
a úředníci, tedy jednotlivá mozková centra, mozkové buňky 
a celý nesmírně složitý nervový systém, se na základě tohoto 
příkazu pustí do díla. 

Libetovy výsledky stavěly takovou představu na hlavu, 
protože obracely pořadí událostí – mozek se podle všeho 
chystal k akci v okamžiku, kdy se jeho nositel ještě k ni-
čemu vědomě nerozhodl, „úředníci“ tedy již na věci ini-
ciativně pracovali a „vedoucí“ nebyl o ničem informován. 
Takové zjištění by každého šéfa vedlo k nepříjemné otázce: 
poslouchají jeho úředníci příkazy někoho jiného, nebo se 
jaksi „řídí sami“ a jeho přítomnost je spíše symbolická či 
reprezentační?

Výsledky experimentu vzbudily patřičný zájem a také 
pochopitelný instinktivní odpor. Kdyby člověk jenom při-
pustil, že není původcem svých rozhodnutí, byl by ještě 



57

Tady už přestává legrace a příběh zdaleka není u konce. 
Loni americko-izraelský chirurg a neurovědec Itzhak Fried 
zveřejnil výsledky dalších výzkumů, při nichž byly implan-
továny elektrody hluboko do mozků pacientů nemocných 
epilepsií a  mozkovou činnost tak bylo možné měřit až 
na úrovni jednotlivých neuronů. I tady se ukázalo, že mo-
zek pracoval již vteřinu a půl před tím, než zkoumaný člověk 
učinil vědomé rozhodnutí, a 700 milisekund před rozhod-
nutím už vědci dokázali s osmdesátiprocentní pravděpodob-
ností předvídat, jak se rozhodne.

Samotní vědci se se svými zjištěními nepotýkají snadno. 
„Upřímně řečeno je pro mě obtížné se s tím vyrovnat. Jak 
si mohu myslet, že mám svobodnou vůli, když nevím, kdy 
k rozhodnutí došlo ani jaké bylo?“ citoval třeba vědecký ča-
sopis Nature zmíněného Johna-Dylana Haynese, kterému 
prý vlastní výzkumy zásadně změnily pohled na  život. 
„Myslíme si, že se sami rozhodujeme, ale není to pravda,“ 
komentuje poslední vývoj v neurovědách jiný vědec, Ame-
ričan Patrick Haggard. V každém případě se běžným po-
stojem ve  vědeckých kruzích 
stává zjištění, že – slovy neu-
rovědce a  filozofa Sama Ha-
rrise  – „v  určitou chvíli před 
tím, než si uvědomíte, co hod-
láte udělat, tedy v čase, kdy se 
vám subjektivně zdá, že máte 
absolutní svobodu zachovat se, 
jak se vám zachce, váš mozek 
již rozhodl, a vy si tohoto ,roz-
hodnutí‘ teprve zpětně začnete 
být vědomi a uvěříte, že jste jej 
učinili vy“.

V kruhu
Lidstvo už bylo několikrát v si-
tuaci, kdy muselo zásadně pře-
hodnotit svůj pohled na okolní 
svět i na sebe sama. Člověk bý-
val ve svých představách stře-
dem vesmíru, prostor, jejž pova-
žoval za „svět“, nepřesahoval oblast, kterou dnešní moderní 
Zápaďan běžně pokryje cestou na dovolenou, a vesmír byl 
klenbou zavěšenou kousek nad krajinou. Úpravy takových 
představ byly vždy bolestivé a psychologicky náročné, ob-
čas kvůli nim ostatně hořely hranice i s nositeli smělých 
nových myšlenek.

Věda má v každém případě tendenci lidskou bytost poni-
žovat a srážet z jejího piedestalu. Nejenže zjistila, že nežije 
v obci, jež je středem malého světa osídleného už pouze bar-
bary, planeta Země nakonec není ani ve středu malého ves-
míru, vesmír sám je naopak nepředstavitelně obrovský a celá 
sluneční soustava jen nicotným uskupením na okraji jedné 
z miliard jeho galaxií, a podle posledních představ někte-
rých vědců je dokonce možná celý vesmír zase jenom pouze 
nickou v obrovské soustavě jiných vesmírů. Sám člověk se 

pak z centra všeho stvoření neochotně proměnil ve výsledek 
přirozené evoluce a degradoval „pouze“ na nejpokročilejšího 
mezi živočichy na této bezvýznamné planetě.

V tomto kontextu by další úder, odebrání nebo oslabení 
rozhodovací schopnosti tvora jménem Homo sapiens nebylo 
úplně nečekané, dokonce se může spíše zdát absurdní před-
stava, že by člověk nemusel podléhat obrovským silám, jimž 
je vystaven, a zachovával by si uvnitř té vší kosmické složi-
tosti ničemu nepodřazenou svobodu v rozhodování.

I samotná otázka svobodné vůle je ostatně problém, který 
se lidstvu stále vrací. Antičtí Řekové žili vydáni napospas 
svým lehkomyslným božstvům i osudu (Oidipus by mohl 
vyprávět) a jedním z motivů vzniku vědy byla právě snaha 
vnést do chaosu řád. Vědecké vysvětlení však závisí na ře-
tězcích příčin a jejich následků, které všechno dění sva-
zují do složitých propletenců vzájemných závislostí, v nichž 
je velmi obtížné najít prostor pro aktivitu, jež se neodvíjí 
od nějaké jiné. Považujeme-li všechno za hmotné, je té-
měř nemožné najít pro svobodnou vůli nějaký prostor mezi 

fyzikálními zákony, jež hmotu 
ovládají, vnímáme-li svět jako 
kombinaci hmoty a duchovních 
sil, je zase těžké pochopit, ja-
kým způsobem by se obě složky 
mohly navzájem ovlivňovat 
nebo odkud vlastně nehmotná 
energie pochází (a jestli je tudíž 
„naše“, nebo zda jsme i v tomto 
případě pouhé loutky).

V  každém případě lidstvo 
otázku vlastní svobody řeší stále 
znovu a neuspokojivě. Antická 
éra končila stoicismem, kdy se 
za nejvyšší moudro považovala 
schopnost splynout s nevyhnu-
telným proudem osudu. Rané 
křesťanství do  této neutěšené 
krajiny přineslo čerstvý závan 
svobodné vzpoury, když svým 
stoupencům nabídlo místo 

podřízení zákonům lidské společnosti nebo přírody všemu 
nadřazený zákon Boží lásky. I nové náboženství ale rychle 
upadlo do sporů, jež s sebou nese konflikt mezi svobod-
nou vůlí Boha a člověka, a třeba zakladatel reformace Mar-
tin Luther dokázal současníkům, kteří věřili, že svobodně 
zvolený život bez hříchu může nějak vylepšit jejich bilanci 
v očích Boha, spílat s temperamentem, který byste od teo-
loga možná nečekali.

Zhruba je možné říci, že lidstvo po svobodné vůli vždy 
toužilo, čím více o ní však uvažovalo, tím více propadalo 
skepsi. Zároveň dosud vždy našlo nový způsob, jak z pasti 
Boží vůle, přírodních zákonů nebo vlastní deprese vyklouz-
nout a obhájit původní intuici, že jsme nějak přece jenom 
pány vlastních osudů. Dnešní situace není úplně odlišná, 
a když již zmíněný neurovědec a temperamentní obrazobo-
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rec Sam Harris ve své nedávné knize Free Will (Svobodná 
vůle) s téměř sadistickým zápalem píše, že „svobodná vůle je 
iluze, naše rozhodnutí jednoduše nepocházejí z nás a my ne-
jsme svobodní, jak si myslíme“, rozehrává pouze staré téma, 
které se v dějinách lidského myšlení vynořuje opakovaně. 
Pod jeho ortel nad svobodnou vůlí by se nepodepsal jenom 
zástup filozofů od Seneky po Spinozu, ale také třeba Albert 
Einstein, kterému jinak máme ve zvyku celkem důvěřovat.

Tak proto
Jistou komplikací moderní varianty prastaré diskuse je výše 
naznačená skutečnost: lidé ještě nikdy neměli k dispozici tak 
dokonalé technické prostředky ke zkoumání vlastní mysli. 
Zatímco dříve se o věci v podstatě teoretizovalo, nyní mozek 
prostřednictvím přístrojů, jež sám vymyslel, nahlíží na sebe 
sama. Ani to nic nemění na skutečnosti, že se představy 
o svobodě rozhodování nevzdává snadno.

Dobrým příkladem je třeba americký psycholog Michael 
Gazzaniga, který původně sám k  destrukci zaběhaných 
představ o lidské mysli značně 
přispěl. Gazzaniga prováděl 
experimenty s lidmi, jimž bylo 
z  léčebných důvodů potřeba 
chirurgicky přerušit spojení 
mezi levou a  pravou mozko-
vou hemisférou. O těchto pa-
cientech je známo, že mohou 
vést víceméně normální život, 
jsou tu však určité anomálie. 
Řečové a pojmové centrum se 
totiž nachází pouze v levé he-
misféře, takže pravá polovina 
mozku ztratila přístup k těmto 
schopnostem. Gazzanigův tým 
začal zkoumat, jak se mozek 
s takovou situací vyrovná, tak, 
že ukazoval pacientům různá 
slova v různých částech jejich 
vizuálního pole – mozek totiž 
běžně zrcadlí levou část pole 
v pravé hemisféře a naopak. Když se slova objevovala vpravo 
(levé oko je nevidělo), nebyl podle očekávání žádný rozdíl 
mezi „normálním“ člověkem a pacientem. Když se ale si-
tuace obrátila, pacienti tvrdili, že nic nevidí, přestože zrak 
měli v pořádku.

Jak se experimenty zpřesňovaly, ukazovalo se, že pacienti 
předměty ve skutečnosti vidí, ale kvůli přerušenému spojení 
mezi hemisférami si toho nejsou vědomi. Lékaři jim po-
tom začali zadávat různé úkoly. Levé části mozku například 
ukázali slovo hudba a pacient ho přečetl, pravé části ukázali 
slovo zvon a pacient měl pocit, že nic nevidí. Pak vyšetřo-
vaného požádali, aby z různých obrázků ukázal na to, co 
před chvílí viděl, a pacient ukázal na zvon.

A právě tady to začíná být hodně zajímavé. Vědci vlastně 
pacienta donutili, aby udělal něco, čemu nerozuměl – zvon 

předtím „neviděl“, přesto na něj ale ukázal. Vědci ho tedy 
požádali, aby své chování vysvětlil. Pacient příliš neváhal: 
„Inu, když jsem naposledy poslouchal hudbu, venku bylo 
slyšet zvony.“

Pokud vám takové vysvětlení nepřijde pravděpodobné, 
nejste sami. Vědci pokusy donekonečna opakovali, až do-
spěli k objevu mozkového modulu v levé hemisféře, který 
Gazzaniga nazývá „vykladačem“ (interpreter) a jehož vý-
znam podle všeho spočívá ve vytváření srozumitelného vy-
světlení dějů, jež se v mysli odehrávají. Mozek není jedno-
litý orgán, skládá se z mnoha center odpovědných za různé 
činnosti. „Vykladač“ je tu od toho, aby z dostupných rozptý-
lených informací vybudoval souvislý příběh, onen „přímý 
přenos“, který – s jistým zpožděním – považujeme za své 
vědomí. „Vykladač“ je podle Gazzanigy vlastně oním „já“, 
s nímž se běžně ztotožňujeme, nebo, vrátíme-li se k našemu 
původnímu příměru, on je „vedoucím“ kanceláře naší mysli. 
Jeho pozice je však mnohem slabší, než jsme se původně 
domnívali, není ostatním pracovníkům nadřazen, pouze 

od nich dostává informace, a to 
ještě zdaleka ne tolik, aby se 
v činnosti úřadu úplně vyznal. 
Náš „vykladač“ to řeší tak, že 
si chybějící informace svévolně 
doplňuje, čímž vytváří poně-
kud zkreslená hlášení o nás sa-
motných – přesně jak jsme vi-
děli na příkladu onoho pacienta, 
který si vysvětlení své odpovědi 
zjevně vymyslel.

Dnes je běžně přijímanou 
věcí, že zmíněné experimenty 
pracovaly s  extrémní varian-
tou situace, jež je úplně běžná. 
I „vykladač“ zcela zdravých lidí 
skládá příběh se zpožděním 
a  z  nedostatečného množství 
informací – kdyby se k němu ze 
všech částí nervového systému 
dostávalo úplně všechno, pod-

lehl by totálnímu zahlcení. Tady vzniká podle všeho i sa-
motná iluze svobodné vůle, v okamžiku, kdy se jeden moz-
kový modul snaží dát smysl činům, jimž dobře nerozumí 
a které o něco dříve vykonala jiná mozková centra nezávisle 
na něm. „Lidský vykladač na nás uchystal past. Je autorem 
naší iluze sebe samých a s ní i představy, že my lidé máme 
schopnost a svobodnou vůli učinit rozhodnutí o svém vlast-
ním jednání,“ píše Michael Gazzaniga na jednom místě své 
knihy Who’s in charge (Kdo je u kormidla).

Americký psycholog je však z podobného zjištění vidi-
telně nesvůj a celou knihu sepsal především proto, aby ně-
jak obhájil další existenci lidské svobody. Z výzkumů po-
chopil, že popsaná situace dává smysl, pro organismus je 
vlastně výhodné, když se co nejvíce činností snaží provádět 
v nevědomém režimu „autopilota“, jenž je mnohem rych-
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lejší a úspornější. Většina z nás si možná pamatuje první 
jízdu v  autoškole a  pramínek potu stékající po  zádech, 
když jsme se za obrovského úsilí snažili zkoordinovat ce-
lou sérii nepřirozených činností. Fungování člověka je pří-
liš složité na to, aby ho byl schopen vědomě řídit. Tak jako 
praxe vede řidiče k tomu, že časem nevnímá, co všechno 
za jízdy automaticky zvládají vykonat jeho čtyři končetiny, 
zatímco on zaníceně vysvětluje spolujezdci svůj složitý spor 
s kolegou v práci, evoluce stlačila co největší množství čin-
ností do nevědomého automatického modu, který jen zpo-
vzdálí pozorujeme.

Evoluce je tady klíčové slovo, mohlo by se totiž zdát, že 
hovoříme pouze o jednoduchých motorických činnostech. 
V této věci neexistuje mezi vědci shoda, mnozí vidí právě 
v posunu od jednoduchých pohybů ke složitějším procesům 
naději pro zapojení svobodné vůle, Gazzaniga však naopak 
zavádí do vysvětlování výzkumy svých kolegů evolučních 
psychologů a ukazuje, že člověk má ve skutečnosti vrozené 
(evolucí přenesené) celé vzorce chování až po nejvyšší etické 
soudy. To na jedné straně jako 
by definitivně vyřazovalo svo-
bodnou vůli ze hry, pro autora 
knihy je to ale šance.

Někteří vědci se totiž jed-
noduše smiřují s  představou, 
že svobodná vůle neexistuje, 
a  další odpovědnost za  naše 
jednání nechávají na  vnějších 
silách. Mozek je součástí hmot-
ného vesmíru, podléhá řetězci 
příčin a důsledků a my nejsme 
v  jejich spleti schopni zpětně 
vystopovat jejich původ. Zmí-
něný Sam Harris třeba rovnou 
upozorňuje, že původ samočin-
ných rozhodnutí svého mozku 
nezná, a dál situaci neřeší.

Gazzaniga se naopak s ně-
čím podobným smířit nechce. 
Soustředí se na záchranu pojmu 
odpovědnosti a komplikovanou argumentací ji přenáší o stu-
peň výš, na úroveň lidské společnosti. Její pravidla se podle 
něj vyvinula v evolučním procesu, ona jsou vlastně tím, co 
dělá člověka člověkem, a dokážou zpětně ovlivňovat fungo-
vání mozku. Na otázku, kdo tedy řídí naše kroky, přichází 
zhruba tato odpověď: Je to evoluční proces, jehož jsme vý-
sledkem, ale také aktivními účastníky.

Možnosti tu jsou
Aniž bychom museli tuto konstrukci dále rozebírat, dostá-
váme v ní dobrou představu, jakým směrem se zhruba začíná 
ubírat obrana lidské svobodné vůle. Samotný mozek zjevně 
funguje jinak, než jsme si představovali, i když je potřeba 
zdůraznit, že naše poznání je stále velmi omezené. Překva-
pivé poznatky ale nemusí vést k depresivnímu pocitu bez-

moci, kdy za každým naším činem stojí v podstatě nezma-
povatelně komplikované síly vesmíru, jež nemáme možnost 
nijak ovlivnit.

Prekérní situace každopádně rozproudila donedávna po-
dřimující dialog mezi filozofy, teology a neurovědci. Ve Spo-
jených státech například od roku 2010 běží projekt Velké 
otázky svobodné vůle dotovaný Nadací Johna Templetona, 
který se pomocí grantů snaží podnítit další debatu. Do hry 
se nutně časem musí vložit znalci práva, ekonomové či poli-
tologové, protože dopady nových poznatků musí nutně pod-
rývat samotné základy jejich uvažování.

Zásadní posuny v lidském vnímání sebe samých nepři-
cházejí ze dne na den a my jsme ve stadiu, kdy se loď roz-
kývala a hledá novou stabilitu. Různí lidé reagují rozdílně – 
úzkostlivě i nadšeně. Slavný neurovědec David Eagleman, 
jenž je známý především výzkumy v oblasti vnímání času 
(i on bere za hotovou věc skutečnost, že vše vnímáme se 
zpožděním), například označil sám sebe za stoupence jaké-
hosi nového světonázoru – říká si posibilista (possibilian), 

což má označovat člověka, je-
hož neznervózňuje, že v  sou-
časné chvíli existuje mnoho 
souběžných hypotéz bez velké 
naděje, že se v  nejbližší době 
podaří problém vyřešit. Eagle-
man provokativně prohlašuje, 
že si chce pořádně užít a  vy-
chutnat hloubku lidské igno-
rance a  z  ní pramenící nejis-
toty, a jeho veřejné vystoupení 
v americkém rozhlase prý vyvo-
lalo lavinu pochvalných reakcí 
od lidí, kteří začali říkat, že se 
podobně vlastně cítí také.

Přijmout tvrdé závěry dneš-
ních neurověd dokáže do  dů-
sledku skutečně málokdo. Sa-
motní vědci obvykle přiznávají, 
že sice v laboratoři svým výsled-
kům věří, domýšlení jejich dů-

sledků jim ale připravuje perné chvilky existenční úzkosti. 
Již zmíněný John-Dylan Haynes pro časopis Nature popsal, 
jak měl jednou v letadle na okamžik vizi, která výsledky 
jeho výzkumů potvrdila. „Náhle jsem zahlédl celý deter-
ministický vesmír, sebe sama, své místo v něm a všechny ty 
okamžiky, kdy si myslíme, že činíme rozhodnutí, a ve sku-
tečnosti jenom sledujeme nějaký náhodný proud událostí. 
Rychle to ale přešlo. Jakmile začnete tímto způsobem vy-
kládat každodenní chování lidí okolo vás, je prakticky ne-
možné to vydržet.“

Podobně své pocity popsal i Haynesův izraelský kolega 
Itzhak Fried. „Určitě na to, že neřídím své činy, nemyslím 
každý den. Rozhodně o tom nepřemýšlím, když operuji něčí 
mozek.“  

ResPeKT 49/2012
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nová éra 
práce
stálé zaměstnání 
a pevná pracovní 
doba se pomalu 
stávají minulostí. 
Přicházejí mnohem 
dobrodružnější 
časy.
tomáš li n dn E r, an n E kE H u dalla /  foto matěj stránský
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kromě nájmu a telefonního účtu je nespojuje vůbec nic.  

(jennifer ve svém „kancelářském“ společenství)
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e to s velkou kariérou nebude jednoduché, to Jennifer Sche-
vardová věděla vždycky. Kdo studuje dějepis, filozofii a fran-
couzštinu, ten na otázku „A čím se chceš stát?“ prostě neod-
povídá „stavebním inženýrem“ nebo „zubařem“. Ten se trochu 
rozpačitě škrábe za uchem a říká věty začínající slovem „třeba“ 
a končící slovem „uvidíme“.

S tím, že její pracovní místo bude jednoho dne vypadat 
takto, však Jennifer přece jen nepočítala: obchod v berlínské 
městské části Friedrichshain, tři velké místnosti s vysokými 
stropy a směrem k ulici výkladní skříň. Uprostřed každé míst-
nosti tvoří několik světle šedivých psacích stolů malý ostrůvek, 
nad kterým visí velké oranžové lampy. A na stolech se o pra-
covní atmosféru starají počítačové monitory, tužky, nůžky a dě-
rovačky. Šestatřicet lidí, kteří tady píšou, telefonují nebo surfují 
po internetu, však kromě nájmu a telefonního účtu nespojuje 
vůbec nic. Jennifer má pracovní místo v takzvaném „kancelář-
ském společenství“, jichž v západních velkoměstech existují ti-
síce. „Každý sice máme jinou profesi,“ vysvětluje Jennifer, „ale 
máme něco společného: nejsme nikde zaměstnaní, jsme samo-
statně výdělečně činní.“

To, že si vlastní kancelář otevře třeba architektka, není 
nic výjimečného – a také novináři se v Německu často živí 
„na volné noze“. Jennifer (36) však takovým klasickým pří-
padem není. Sama sebe nazývá „samostatnou historičkou“. 
Místo toho, aby pracovala v muzeu nebo ve vědeckém ústavu, 
uchází se o zakázky od veřejných institucí, firem nebo také jed-
notlivců. Pokud zakázku vyhraje, provádí rešerše v archivech, 
shání dokumenty či fotografie, píše texty do výstavních kata-
logů nebo publikací, rediguje konferenční sborníky – a potom 
pošle fakturu stejně jako instalatér, který vám opravil trubku. 
Jennifer má ale ještě druhou práci. Patnáct hodin týdně je za-
městnána v Německé společnosti pro zahraniční politiku, kde 
organizuje program na výměnu mladých českých a německých 
vedoucích pracovníků. „Někdy trávím více času tam, jindy zase 
pracuji více sama pro sebe, podle toho, kde mám zrovna více 
práce,“ říká. A se svým „rozkouskovaným“ profesním životem, 
směsí samostatně výdělečně činnosti a zaměstnáním na čás-
tečný úvazek, není dnes Jennifer žádnou výjimkou.

40 hodin, 40 let 
Už zhruba dvacet let se v celé západní Evropě a ve Spojených 
státech zásadně mění svět práce. Sociologové této proměně ří-

kají „nárůst atypické zaměstnanosti“. „Atypickým“ se tento 
druh zaměstnání nazývá proto, že už nemá příliš společného 
s formou práce, kterou se většina Američanů a Západoevro-
panů živila až do osmdesátých let.

Člověk se připravil na povolání, v mladých letech nastou-
pil do nějaké firmy, čtyřicet let dělal čtyřicet hodin týdně stále 
stejnou činnost a výdělkem uživil malou rodinu. Kdo ukončil 
studium, ten měl dobré místo víceméně jisté. A díky bohatě 

jak zařídit, aby nezaměstnaní  

nenesli cejch ztroskotanců?
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naplněné pokladně důchodového pojištění bylo o blahobytný 
podvečer života postaráno.

Časy tohoto „normálního zaměstnání“ jsou však minulostí. 
Od roku 1985 se podíl lidí, kteří mají smlouvu na plný úva-
zek a na dobu neurčitou, v celé západní Evropě snižuje. Po-
dle studie berlínského Vědeckého centra pro sociální výzkum 
(WZB) dnes téměř každý čtvrtý občan Evropské unie má buď 
smlouvu s časově omezenou platností, nebo pracuje jen na čás-

tečný úvazek, anebo – stejně jako Jennifer – riskuje takzvanou 
práci „na volné noze“: založí tedy „firmu“ skládající se jenom 
z jednoho člověka. Většina nových pracovních míst, která v zá-
padní Evropě v minulých deseti letech vznikla, je právě takto 
„atypická“.

Na špičce tohoto vývoje je Nizozemsko, kde v roce 2008 po-
díl „atypicky zaměstnaných“ činil zhruba 43 procent. V Ně-
mecku jejich podíl stoupl z 20 procent v roce 1990 na 37 procent 
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v roce 2007. Také ve Švédsku, Španělsku, Dánsku, Portugal-
sku, Velké Británii a Rakousku „nenormální“ druhy práce tvoří 
čtvrtinu až třetinu všech zaměstnání. V „nových“ členských 
státech EU zatím příliš velkou roli nehrají. Dva ekonomicky 
nejúspěšnější noví členové Slovinsko (16 procent) a Česká re-
publika (13 procent) však ukazují, že je jenom otázkou času, 
než zásadní změna světa práce zasáhne také postkomunis-
tické země. Příčině této změny totiž neunikne žádný evrop-
ský stát – končí průmyslová éra a díky informačním technolo-
giím se prudce zvyšuje produktivita práce.

Nižší platy, málo stability a bezpečí, minimální přístup 
k různým vzdělávacím kurzům a jiným zaměstnaneckým vý-
hodám. Taková bývají „atypická zaměstnání“ ve srovnání s kla-
sickými, rychle mizejícími místy typickými pro minulá dese-
tiletí. A všechno nasvědčuje tomu, že do budoucna i v Česku 
bude čím dál více lidí vydělávat méně peněz, ale mít zato více 
volného času. Absolventi vysokých škol, kteří dnes mají ještě 
dobré šance na dobře placené a uspokojivé místo, budou třeba 
už brzy ručkovat od  jedné krátkodobé smlouvy ke  druhé. 
Všichni se budeme v průběhu našeho profesionálního života 
opakovaně učit nové dovednosti, které budeme používat v růz-
ných profesích. A všichni si musíme zvyknout na to, že mezi 
různými pracemi budeme čas od času nezaměstnaní.

Jenže příběh o  proměně světa práce není nutně temný. 
I v časech plné zaměstnanosti většina lidí svou práci vnímala 
jako jakési nutné zlo, továrny nikdy nebyly rájem na zemi, jak 
se při vzpomínkách pamětníků na poválečný „zlatý věk“ ka-
pitalismu často zdá. Nově se rodící svět práce je, jak ještě uvi-
díme, skutečnou hrozbou pro ty, kteří v něm nenajdou své 
místo, ale je také šancí, že se lidé stanou svobodnějšími.

Otázka, jak budeme za dvacet nebo třicet let pracovat, se 
netýká jenom toho, kolik budeme vydělávat a jak budeme žít. 
Jde také o to, jak bychom měli definovat pojem „práce“, aby ne-
rozdělila společnost na skupiny „vítězů“ a „poražených“. Proto 
jsme v Německu navštívili pár lidí, kteří už dnes pracují tak, 
jak to třeba bude za několik let běžné také v České republice.

něco lepšího najdeme vždycky 
Na jedné straně je dnes Jennifer velmi ráda, že tenkrát na-
šla odvahu a založila vlastní živnost. „Brzo mi došlo, že sa-
mostatné podnikání je pro mě naprosto ideální způsob ži-
vota,“ směje se. „Chci mít dostatek času na soukromý život, 
chci sama rozhodovat o tom, jestli pracuji ráno, nebo po no-
cích, chci pestrost – a vůbec si neumím představit, že bych 
snášela nálady nervního šéfa.“ To nejlepší na existenci samo-
statné podnikatelky je, že člověk ze své práce cítí skutečnou 
radost a uspokojení. „Většinou mi práce vůbec nepřipadá na-
máhavá,“ pochvaluje si Jennifer. „Psaní jde úplně samo, práce 
mě inspiruje. Je to fakt skvělé.“

A podobný pocit sdílí většina pracovníků na „volné noze“. 
Podle průzkumů mají sice nižší platy, ale zato jsou spokojenější 
než klasičtí zaměstnanci. Tito lidé, kterým sociologové říkají 
„kreativní třída“ či „digitální bohémové“, mívají často to úžasné 
štěstí, že je živí jejich koníček. A krédem těch nejúspěšnějších 
představitelů nové organizace práce je „něco lepšího než stálý 
úvazek najdeme vždycky“.

Pocit štěstí však má docela vysokou cenu. Kdo méně vy-
dělává, ten logicky dostane nižší podporu v nezaměstnanosti 
a menší důchod. Navíc se člověk „na volné noze“ v mnoha (ne 
ve všech) zemích EU nemůže zapojit do systému veřejného 
sociálního pojištění a musí se proti rizikům života tedy pojis-
tit z vlastní kapsy. Jennifer například kromě několika set eur 
měsíčně na nemocenskou platí i 100 eur do soukromého dů-
chodového fondu. „A stejně je to vlastně příliš málo,“ vzdy-
chá. „Někdy mám z budoucnosti strach. Ale potom si zase 
říkám: Kdo ví, co se stane, snad si ještě najdu dobře placené 
stálé místo, nebo jednou vydělá spoustu peněz můj manžel. 
Hodně pomůže i to, když si člověk takovými věcmi moc ne-
láme hlavu.“ I Jennifer si je samozřejmě vědomá toho, že stačí 
velmi málo – a příjemný život na volné noze se změní v horor. 
Tak jak se to stalo Kathrin.

Už nemáš ani na lékaře 
Padesát eur na týden. To je všechno, co Kathrin zbylo. Na jídlo, 
na oblečení, na zubní pastu. Padesát eur je zatraceně rychle 
pryč – i když Kathrin žije v poměrně výhodných Drážďanech. 
Toto město by pro ni vlastně mělo být ideálním působištěm. 
Se svou slavnou galerií starých mistrů v barokním Zwingeru, 
se známou Zelenou klenbou a s početnými malými galeriemi 
v městské části Neustadt se saské hlavní město rádo prezentuje 
jako metropole umění. A v umění se Kathrin výborně vyzná – 
v umění a ve Velké Británii.

„Vystudovala jsem dějiny umění, anglistiku a  romanis-
tiku,“ vypráví tato pětatřicetiletá žena s dlouhými hnědými 
vlasy. „A ukončila jsem studium jako jedna z nejlepších ve svém 
ročníku. Přesto jsem v Drážďanech nesehnala žádnou práci. 
Proto jsem se rozhodla, že založím vlastní překladatelskou 
a lektorskou agenturu.“

Na začátku se agentuře dařilo dobře. Kathrin psala texty 
pro galerie, překládala výstavní katalogy pro muzea či prezen-
tační materiály pro architekty do angličtiny, což jí měsíčně vy-
neslo několik set eur. Během prvního roku svého samostatného 
podnikání navíc dostávala několik tisíc eur podpory od státu. 
A úřad práce jí platil zdravotní pojištění.

Koncem roku 2008 se však tato křehká existence zhroutila 
jako domeček z karet. „Kvůli hospodářské krizi mi najednou 
mnoho zákazníků řeklo: Je nám líto, ale už nemáme peníze. 
Navíc jsem právě musela sama začít s placením zdravotního po-
jištění,“ vzpomíná. „A jenom toto znamenalo zhruba 300 eur 
fixních nákladů měsíčně.“

Zbytek příběhu je docela smutný: Kathrin se brzy poto-
pila do dluhů. Splátky na novou kuchyň z IKEA, nový počí-
tač a kreditní kartu jí přerostly nad hlavu. Napůjčovala si pe-
níze od přátel – dvacet eur sem, padesát tam. „To přece bez 

„informační doba ukončí 
placenou práci pro 
široké masy.“
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problému splatím,“ říkala si tak dlouho, až jednoho dne už 
neměla peníze ani na nemocenské pojištění. „Od toho oka-
mžiku jsem si připadala fakt asociálně,“ říká. „Jako že teď už 
nemohu ani k lékaři.“

Dluhy u zdravotní pojišťovny se během několika měsíců 
vyšplhaly na tisíce eur – až Kathrin konečně překonala pocit 
studu a nahlásila se na úřad práce. Ten za ni začal platit po-
jistku, zatímco Kathrin si půjčila peníze od svého otce na vy-
řízení alespoň těch nejnaléhavějších dluhů. Tuto půjčku nyní 
po malých částkách splácí. A vypadá to, že si ještě dlouho bude 
muset vystačit s padesáti eury na týden.

Chudoba však podle Kathrin není to nejhorší. I když se 
stydí přiznat přátelům, že na pivo v hospodě nemá, a raději 
si vymýšlí něco o „bolestech hlavy“, mnohem více ji rozčiluje 
stigmatizace, která je s nezaměstnaností spojená. „Politici by 
konečně měli přestat obelhávat lidi tvrzením, že práci si najde 
každý, kdo chce a kdo volí tu správnou stranu,“ říká. „Práce 
pro všechny – to už prostě neexistuje. A ten, kdo práci nemá, 
není líný. Mít džob, to dnes spíš než na dobrém výkonu závisí 
na dobrých kontaktech – a štěstí.“

I někteří sociologové zabývající se budoucností práce jsou 
přesvědčení, že pracovní místa nenávratně mizí, že epocha 
založená na placené práci končí. „Nástup průmyslové doby 

ve Spojených státech ukončil otroctví, podobně informační 
doba ukončí placenou práci pro široké masy. Pravidlem bu-
dou farmy, továrny a kanceláře, ve kterých vedle strojů nebude 
skoro nikdo pracovat... Už nikdy nebudou, tak jako ve 20. sto-
letí, z bran továren vycházet tisíce lidí. Pracovní místa budouc-
nosti budou něčím exkluzivním,“ píše například sociolog Je-
remy Rifkin v knize Konec práce a její budoucnost. Politici ale 
neustále sugerují pocit, že liberálními reformami anebo státní 
politikou dokážou „zlaté časy“ plné zaměstnanosti vrátit. I ne-
zaměstnané, kteří dříve desítky let pracovali, pak často nálep-
kují jako „lenochy“ a „příživníky“ a hrozí jim snižováním so-
ciálních dávek.

středobod života 
Důvod, proč se politici za každou cenu snaží zachránit spo-
lečnost založenou na placené práci, je jasný: práce, i ta sebe-
nudnější v prašném, upoceném prostředí, je pro běžného člo-
věka víc než jen hlavním zdrojem příjmu. Strukturuje jeho čas, 
umožňuje mu poznávat nové lidi, odvozuje od ní svou iden-
titu a sebeúctu. Celá společnost ostatně člověka hodnotí podle 
toho, kde pracuje. Placená práce je zkrátka středobodem našich 
životů. Vytváření pracovních míst je dnes ostatně i považováno 
za účinný způsob v prevenci drogové závislosti či kriminality.

někdy mě moje dcerka opravdu musela  

„nakopat do zadku“, abych s ní šla ven.  

(konstanze Bernickeová)
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To je historicky výjimečný jev – v antice například svo-
bodný člověk přemýšlel, odpočíval a práci přenechával otro-
kům a i křesťanství dlouho vnímalo práci dvojznačně – jako 
boží úkol i jako trest za lidské hříchy. Až v novověké městské 
kultuře se dřina stala základem ekonomiky i nového občan-
ského vědomí a sociálního vzestupu. Vcelku logicky tehdy za-
městnanci bojovali za to, aby se právo na práci stalo i jedním 
ze základních lidských práv.

Tento model po  druhé světové válce v  západní Evropě 
a ve Spojených státech dospěl takřka k dokonalosti. Občané 
měli slušně placená jistá místa, a když někde práce kvůli po-
kroku v technologiích či novým manažerským metodám mi-
zela, nahrazovaly ji rychle šance najít místo v nově se rodících 
a rozvíjejících se hospodářských sektorech.

Podle většiny ekonomů se tento model opakuje i dnes – za-
městnání se jen přesouvají do sofistikovanějších ekonomických 
sektorů, „společnost práce“ se přetváří na „společnost vědění“. 
Obava, že člověka nahradí stroje, se už tolikrát v minulosti 
ukázala jako falešná a bude to tak i tentokrát, říkají stoupenci 
tohoto názoru. Hlavní překážkou vzniku pracovních míst a vi-
níkem vysoké nezaměstnanosti je podle nich zbytečná byro-
kracie, příliš vysoké daně a regulace pracovního trhu.

S tím ale Jeremy Rifkin nesouhlasí. Současné zvyšování 
produktivity díky internetu a počítačům je podle jeho názoru 
bezprecedentní. Pokud by zmíněná ekonomická teorie platila, 
tak by podle Rifkina neexistovala nezaměstnanost například 

ve Spojených státech, kde je pracovní trh nejliberálnější. Jenže 
i v Americe byl už před finanční krizí počet lidí bez práce srov-
natelný s regulovanější Evropu. K oficiálním datům o neza-
městnanosti je totiž nutné přičíst rekordní dva miliony ame-
rických vězňů a odhadem čtyři až sedm milionů lidí, kteří ze 
statistik vypadávají, protože už žádné zaměstnání ani nehledají. 
Pracovní místa v USA mizela i během hospodářského růstu 
po roce 2002 – růst se tedy už nepřekrývá se vznikem nových 
míst. Snížení nezaměstnanosti v éře Billa Clintona – stejně 
jako ve Velké Británii Tonyho Blaira – způsobil podle Rifkina 
hlavně obrovský růst poptávky spotřebitelů, za niž ekonomika 
vděčila rozmachu levných půjček a životu domácností na dluh.

Konec práce 
Nová zaměstnání se v budoucnosti objeví – především v „zelené 
ekonomice“, například v sektoru obnovitelných zdrojů energie. 
I vzdělaní lidé jako Jennifer nebo Kathrin mají dobrou šanci 
se osamostatnit a využít svých schopností v různých pracích 
na částečný úvazek. Jenže jsou jen elitou mezi lidmi, kteří pra-
cují v nových zaměstnaneckých poměrech. Pro většinu totiž 
ztráta trvalého úvazku nebo hrozící ztráta takového zaměstnání 
znamená v první řadě existenční ohrožení a strach.

Týká se totiž především méně vzdělaných, chudších a často 
starších zaměstnanců. Pro pojmenování jejich postavení ve spo-
lečnosti se mezi sociology ustálil přívlastek „prekérní“. Podle 
sociologů západním společnostem založeným na placeném za-

Práce jen pro otroky. (antické řecko)
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městnání hrozí kvůli úbytku pracovních míst rozpad na „zóny 
s odlišnou úrovní bezpečí“, které budou rozdělovat metropole 
i menší města. Lidé s prekérními úvazky nebudou mít mnoho 
šancí se ze své situace dostat, což potvrzují dosavadní výzkumy.

Existuje ale řešení, které dokáže spojit zdánlivě nespoji-
telné – potřebu zaměstnavatelů po snadném propouštění a po-
třebu zaměstnanců po jistotě stabilního příjmu. Nazývá se „fle-
xicurity“ a nejlépe funguje v Dánsku. Zákony umožňují snadné 
podávání výpovědí, ale zaměstnanci se nemusejí bát, že bě-
hem chvíle spadnou na dno. Stát jim zajišťuje vysoké sociální 
dávky, které jsou podmíněny účastí na častých a propracova-
ných rekvalifikačních kurzech. Model, který je úspěšný v Dán-
sku a Nizozemsku, propaguje i Evropská komise.

Pokud by se však potvrdily předpovědi Jeremyho Rifkina 
a dalších sociologů o mizejících pracovních místech, tak ani 
flexicurity nevyřeší problém, jak dát smysl životům přibývají-
cího počtu nezaměstnaných a „prekérně“ zaměstnaných. V Ev-
ropě i Americe již dnes žije rostoucí skupina lidí, kterou socio-
logové často nazývají „podtřídou“. Podle liberálního sociologa 
Ralfa Dahrendorfa jsou to lidé, kteří už společnosti vlastně 
nemají co nabídnout, pracovní trh je nepotřebuje. Chybí jim 
jakákoli naděje na úspěch, z chudoby se mohou vymanit jedině 
zázrakem, jako například výhrou v loterii.

Podle proslulého sociologa Ulricha Becka může pokraču-
jící nárůst těchto odstrčených lidí ohrozit i demokracii – vždyť 
na ní se přece mohou plně podílet jen občané disponující jisto-
tou, že si dokážou i zítra vydělat. Podle Becka si prostě žádná 
společnost nemůže dovolit odstrčit na okraj desetinu svých 
členů. Hlavním cílem politiků by se podle něj měl stát návrat 
těchto lidí zpět do občanského života. To je však nemožné, po-
kud základem příjmů i společenského uznání zůstává placená 
práce, které ubývá.

Jedním z řešení tohoto složitého problému je v Německu 
často diskutovaná radikální myšlenka „občanského příjmu“. 
Jejím cílem je, aby placená práce již nebyla hlavním zdrojem 
společenského uznání člověka a aby si tedy ani nezaměstnaní 
nenesli cejch ztroskotanců. Podle propagátorů této myšlenky, 
například Ulricha Becka nebo šéfa sítě drogerií DM Götze 
Wernera, by tento garantovaný příjem pro každého občana 
nahradil všechny současné sociální dávky. Tento „plat“ by do-
stal každý občan, nezávisle na tom, jestli najde nebo nenajde 
uplatnění na trhu práce. A bez jakýchkoli dalších podmínek. 
Pojem nezaměstnanosti, který vznikl až s rozvojem měst a to-
váren v 19. století, by tím vlastně přestal existovat.

Ale může něco takového fungovat? Jak by vlastně „občan-
ská práce“ měla vypadat? Jak může být takový model finan-
cován? Konkrétní návrhy sociologů a ekonomů se různí. Tyto 
otázky si ale položila i vláda spolkové země Sasko-Anhalt-
sko a odvážila se vyzkoušet tento model v praxi, konkrétně 
ve čtyřtisícovém městečku Bad Schmiedeberg položeném 
mezi Lipskem a Magdeburgem.

Plat přichází z úřadu 
„To přece není možné. Vy máte jednu šestku za druhou.“ V jí-
delním sále Augustinuswerku, domovu pro seniory v  Bad 

Schmiedebergu, to žije. Okolo stolu v prosluněné místnosti 
sedí Konstanze Bernickeová se čtyřmi staršími dámami a pány 
a hraje Člověče, nezlob se. Kostky poskakují po stole, figurky 
se posunují a Konstanze občas svým spoluhráčům jemně při-
pomene pravidla hry. „Teď jsem na řadě já,“ říká. Nebo: „Ne, 
to není vaše figurka, vy přece máte červenou.“

Většina ze zhruba stovky obyvatel domova taková upozor-
nění potřebuje, a to nejen při Člověče, nezlob se. Mnoho z nich 
trpí prvními příznaky demence, někteří už úplně „zmizeli“ 
do svého vlastního světa myšlenek a vzpomínek, které jiným 
lidem nedokážou sdělit. Potřebují pomoc s jídlem, oblékáním, 
mytím. A potřebují někoho, kdo jim naslouchá, kdo s nimi 
mluví, dělá jim společnost. Někoho, jako je Konstanze Ber-
nickeová.

„Původně jsem se vyučila, jak vést a organizovat provoz 
zařízení, jako jsou třeba hotely, domovy pro seniory či pro 
děti nebo také školky. Ale nikdy jsem nedostala šanci, abych 
v této profesi také pracovala.“ Už pět let je Konstanze ne-
zaměstnaná a pravděpodobnost, že se na tom v blízké době 
něco změní, není příliš vysoká. Z pohledu pracovního trhu 
patří region mezi Lipskem a Magdeburgem k nejproblema-
tičtějším v celém Německu. „Navíc jsem sama s osmiletou 
dcerkou a nemám řidičák. Jsem zkrátka to, čemu se říká slo-
žitý případ.“

Co dlouhodobá nezaměstnanost z  člověka udělá, zažila 
Konstanze na vlastní kůži. „Když celý den jenom sedíte doma, 
stane se z vás nehybný a líný tvor,“ popisuje. „Vstáváte, doprová-
zíte dítě do školy, trochu se staráte o domácnost – a zbytek dne 
ležíte na pohovce před televizí. Někdy mě moje dcerka musela 
,nakopat do zadku‘, abych s ní vůbec vyšla ven.“

Přátelé, kteří pracují, nemají mnoho času, a tak se kon-
takt s „normálním“ každodenním životem čím dále tím více 
ztrácí. Konstanze tedy byla vděčná, když jí úřad práce v pro-
sinci 2006 nabídl, aby se zapojila do projektu s názvem Ob-
čanská práce: místo 617 eur na sociálních dávkách, na které 
měla nárok předtím, nyní dostane od úřadu práce 825 eur – 
a za ně musí odpracovat 30 hodin týdně v Augustinuswerku. 
Od půl osmé ráno do dvou hodin odpoledne teď dělá věci, 
na které zaměstnancům domova většinou chybí čas. „Před-
čítám lidem z novin, chodím s nimi na procházky nebo k lé-
kaři, pomáhám jim s jídlem,“ říká Konstanze. „A ta práce mi 
dělá opravdu dobře. Obnovila jsem sociální kontakty, a když 
mám dva dny volna, tak už se těším zpátky.“

Pracuji, tedy jsem
Naprosto nadšen z „občanské práce“ je také ředitel domova pro 
seniory Lothar Neumann. „Všichni chceme, aby se naši ro-
diče dočkali v domovech co nejosobnější a co nejintenzivnější 

Cílem „občanského příjmu“ je, aby 
placená práce již nebyla hlavním 
zdrojem společenského uznání člověka.
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péče,“ říká. „Ale na to nemáme lidi – a koupit si dodatečné 
pracovní síly na regulérním pracovním trhu, to si nemůžeme 
vůbec dovolit.“

A  s  tím, že „občanská práce“ je svým způsobem geni-
ální nápad, souhlasí i starosta Bad Schmiedebergu Stefan 
Dammhayn. Podle něho se úplně změnila celková nálada 
ve městě, kde na začátku projektu v roce 2006 činila neza-
městnanost 16 procent. „O rok později bylo do projektu za-
pojeno 110 lidí,“ říká. „Tím nezaměstnanost klesla pod pět 
procent. A tito lidé najednou měli zase důvod, proč ráno vstá-
vat a večer být unavení. Navíc z toho profitovalo i město. Ně-
kteří ,občanští zaměstnanci‘ měli například za úkol vyhledá-
vat černé skládky a pak upozorňovat sousedy – hele, seber se 
a koukej, ať zmizí ty tvoje odpadky. A oni skutečně převzali 
odpovědnost za veřejný prostor. Což samozřejmě mělo mno-
hem větší efekt, než když přijde anonymní popelář.“

Hodí se tedy Bad Schmiedeberg jako příklad toho, jak 
úspěšně vyřešit následky masové nezaměstnanosti? Ne tak 
úplně. Projekt občanské práce tak, jak proběhl v tomto malém 
městečku, měl totiž dva velké háčky.

Zaprvé se nepodařilo přesvědčivě ukázat, jak by občanská 
práce měla být financována. Projekt v Bad Schmiedebergu 
na úřadu práce sice nevedl k žádným nákladům navíc – to ale 
jen proto, že se v průběhu mimořádně intenzivní péče o tamní 
nezaměstnané náhle objevilo mnoho „normálních“ pracov-
ních míst. Celkové výdaje na podporu v nezaměstnanosti tedy 
klesly a ušetřené peníze mohly být použity na financování ob-
čanské práce. S takovým vývojem se ale vzhledem ke konci 
průmyslové společnosti nedá počítat všude.

Zadruhé, i když iniciátoři projektu – zemská vláda Saska-
-Anhaltska a úřad práce – v projektu vycházeli z toho, že vel-
kou část nezaměstnaných už nebude možné zapojit do pracov-
ního trhu, občanská práce v Bad Schmiedebergu nepřerušila 
úzkou vazbu mezi „normální“ prací a sociálním oceněním člo-
věka tak, jak to požadoval sociolog Ulrich Beck.

„Hlavním důvodem, proč jsem se tohoto projektu účast-
nila, bylo to, že lidé z úřadu práce mi tvrdili, že potom budu 
mít lepší šanci najít si skutečné zaměstnání,“ přiznává třeba 
Konstanze Bernickeová. „Účastníci projektu mohou v soutěži 
o normální pracovní místo poukázat na nabyté zkušenosti,“ vy-
světluje starosta Dammhayn. A Lothar Neumann, ředitel Au-
gustinuswerku, zdůrazňuje, že už dva „občanské pracovníky“ 
převzal do „normálního“ zaměstnání.

Myšlenka, že středobod života by mohlo tvořit něco jiného 
než výdělečná činnost, zřejmě vyžaduje více odvahy a předsta-
vivosti, než se na první pohled zdá. A přece existují lidé, kteří 
si ji, alespoň částečně, troufají připustit.

Hledání dobrého života 
„Připravit, pozor!“  Zvuk píšťalky prožízl prostor malé 
sportovní haly v berlínském Kreuzbergu. Messi s Ronal-
dinhem útočí směrem k  zástěně dělící halu na dvě části. 
„Držte míč u nohy,“ volá Andreas Runde (46) na dva deseti-
leté kluky v dresech nesoucích slavná jména. „A další dva – 
do toho!“ Děti dávají do hry všechno, některé mají zarudlé 
tváře, jiné vyčerpaně padají na tlustou žíněnku v koutě. An-
dreas Runde je spokojen. Už několik let tento vysoký muž 
trénuje 35 chlapců a dívek sportovního klubu Amatér, jezdí 
s nimi na turnaje, chválí je, když vyhrají, a utěšuje, když se 
nedaří.

Své činnosti říká „něco spoluvytvářet“ a tomuto „spoluvy-
tváření“ se věnuje velmi rád: vedle dvou manšaftů z SC Amatér 
trénuje německo-cizinecký tým ve škole, kam chodí jeho dvě 
děti. Navíc se stará ještě o mančaft, ve kterém hrají i podobně 
postižené děti jako jeho nejmladší syn, pětiletý Lucian. Je zá-
stupcem rodičů ve škole, angažuje se za integraci postižených 
dětí do „normálních“ škol... Zkrátka a dobře: Rundeův život 
se točí především kolem blaha vlastních a jiných dětí. „A po-
važuji to za skutečné obohacení,“ říká.

Přitom tomu není tak, že by Runde nikdy nepoznal jiný 
způsob života, naopak: dvanáct hodin práce denně, časté 
služební cesty po veletrzích, dlouhé večery na premiérách – 
ve funkcích tiskového mluvčího distributora filmů a zaměst-
nance filmové produkce Andreas rodinu svou přítomností 
zrovna nerozmazloval. Potom se mu ale stalo to, co zažila 
i řada jeho kolegů: filmová firma začala šetřit a změnila mu 
zaměstnaneckou smlouvu na smlouvu o volné spolupráci. V té 
době se mu narodil syn Lucian. A potom stejně už nic nebylo 
takové jako předtím.

„Dítě s Downovým syndromem potřebuje mnohem inten-
zivnější péči než zdravé dítě,“ říká Runde. „Proto mi změna 
v pracovním poměru vlastně přišla docela vhod.“ Nájem dnes 
platí jeho přítelkyně, která má jako lékařka lepší šance na pra-
covním trhu. Jen 40 dnů ročně Andreas vydělává peníze, když 
ho jedna mediální společnost osloví, aby natočil film o kon-
krétní kulturní akci. Pak si Andreas Runde najme kamera-
mana a osvětlovače, točí a stříhá a nakonec zákazníkovi předá 
hotové DVD.

„Samozřejmě můj dnešní život znamená, že jsem se mnoha 
věcí musel vzdát,“  říká Runde. „Ale necítím se zbytečný. 
I když za práci s dětmi ve sportovním klubu nebo ve škole 
nedostanu ani euro, mám pocit, že ostatní rodiče a učitelé 
moji angažovanost oceňují. Je to holt úplně jiný druh uspo-
kojení než v placené práci.“

Strávit však celý svůj život jen s dětmi a fotbalem, to si An-
dreas Runde přece jen představit nedokáže. Jakmile Lucian 
nastoupí do školy, chce zase začít více pracovat a najít si další 
klienty a zakázky. Nebo se vrhne na něco úplně jiného než 
film. Jasno má zatím jenom v jednom: „Nechci už zpátky ten 
stresující život, co jsem vedl. Nejraději bych pracoval tak kolem 
třiceti hodin týdně, abych měl čas věnovat se i jiným věcem.“  

ResPeKT 11/2010

„nejraději bych pracoval tak třicet 
hodin týdně, abych měl čas věnovat 
se i jiným věcem.“
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Zveme vás na návštěvu našeho
nového bytu v projektu Green Motol,
v oáze klidu a zeleně nedaleko centra
Prahy. Na vlastní oči uvidíte, v čem
spočívá kouzlo finského bydlení
promyšleného srdcem.

GÁBINA A PETR KOUKALOVIJak se bydlí s YIT?
Nakoukněte k nám!

RS005268
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Chvála lenosti
Proč mozek pracuje 
nejlépe, když 
nepracujeme.
tomáš li n dn E r / foto m i lan jaroš
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iriam Meckelová byla ideálem naší doby. Emancipovaná, vzdě-
laná, ctižádostivá, pracovitá. A navíc mladá a pohledná. V jed-
natřiceti letech se v roce 1999 stala nejmladší německou profe-
sorkou. Poté byla mluvčí vlády v Severním Porýní-Vestfálsku, 
moderovala úspěšný televizní diskusní pořad, psala odborné 
články, přednášela, zasedala v různých grémiích a porotách.

Jako kriticky smýšlející sociální vědkyně si ale dobře uvědo-

movala rizika, která s sebou kariérní úspěch v době internetu 
přináší. „Kdo nechce ztratit své postavení a vliv, ten musí neu-
stále komunikovat a mít ty nejnovější informace,“ napsala před 
třemi lety v eseji, v němž shrnula svůj bestseller – knihu Das 
Glück der Unerreichbarkeit (To štěstí být nedosažitelný). Zmí-
nila v něm například, že 81 procent německých manažerů lže, 
když vysvětlují, proč neodpovídali na e-maily nebo nezvedali 
telefon. To je prý projevem společenské atmosféry, ve které se 
lidé prostě bojí otevřeně přiznat, že potřebují chvilku oddechu.

„Největším luxusem dnešní doby je být mimo dosah. A bě-
hem chvil off-line tu pro něco nebo pro někoho opravdově být,“ 
uzavřela svůj text, ve kterém čtenářům dala i několik praktic-
kých rad pro boj s informačním stresem – třeba kontrolovat 
e-mailovou schránku jen v předem stanovených časech nebo 
vypínat mimo pracovní dobu své služební telefony.

Několik měsíců po vydání bestselleru o nástrahách infor-
mační doby se Miriam Meckelová zhroutila. Z přepracování. 

nicnedělání je cenné.
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Byla právě doma v Berlíně, balila kufr na další služební cestu 
a současně v rychlosti odpovídala na e-maily. Náhle ji přepadlo 
zoufalství. Zablokovala se, začala se potit a plakat. Její tělo 
i duše odmítly pokračovat v tom úspěšném, ale zběsilém životě.

Miriam Meckelové se stalo přesně to, před čím varovala 
ve své knize – vyhořela. „Jako vědkyně jsem dobře věděla, že 
se přehlcení informacemi stává společenským problémem. Ale 
sama vůči sobě jsem byla slepá a ten sebevykořisťovatelský pro-
ces jsem nezastavila,“ řekla vloni v rozhovoru pro týdeník Der 
Spiegel.

Ve stejné slepé uličce se dnes ocitá stále více lidí. Psychické 
potíže jsou v Německu nejčastější příčinou předčasného od-
chodu do důchodu, tvoří skoro 40 procent z jejich celkového 
počtu (před 15 lety to bylo jen něco přes 15 procent). Kvůli 
stresu, vyhoření, obtížím se spánkem či emočnímu vyčer-
pání ročně odchází do důchodu 71 tisíc lidí, často vedoucích 
pracovníků, perfekcionistů a idealistů, kteří ve své práci vidí 
poslání. Ještě před 10 lety byly hlavní příčinou neschopnosti 
pracovat tělesné problémy – bolesti svalů a zad, srdeční po-
tíže, úrazy. Epidemii „vyhoření“ pochopitelně nezažívají jen 
Němci, ale i další rozvinuté společnosti.

Psychologové to vysvětlují dvěma příčinami. Zaprvé zrych-
lováním světa práce, jeho zvonícími mobily, stále novými e-
-maily, časovou tísní a neustále komplexnější a náročnější prací, 
při jejímž vykonávání zaměstnanci stále častěji zapomínají 
na své psychické limity. Zadruhé ale také lepší schopností lé-
kařů odhalit psychické potíže a větší ochotou lidí přiznat sami 
sobě a svému okolí, že mají problém.

O potřebě odpočinku v době nutnosti práce na více úko-
lech najednou, tzv. multitaskingu, se v Německu tak často 
a otevřeně mluví i proto, že Miriam Meckelová napsala druhý 
bestseller Brief an mein Leben (Dopis mému životu). V něm 
otevřeně popsala průběh své nemoci. Nešlo jí přitom o spiso-
vatelský úspěch, spíš to byl – jak autorka říká – účinný způsob 
terapie. „Po vyhoření jsem změnila celý svůj hodnotový žebří-
ček a životní koncept. Do té doby jsem byla chycena v životě, 
kde všechno mělo jasný účel a bylo pečlivě naprogramováno. 
To se změnilo,“ napsala letos v listopadu. Proměněná Miriam 
Meckelová už netouží po pracovních postech, které vyžadují 
přísnou sebedisciplínu. Vystoupila z různých porot a komisí, 
nechává si více času jen pro sebe a vůbec se necítí být ochu-
zená. Je méně roztěkaná, koncentruje se na jednu činnost: 
na výzkum a psaní na univerzitě ve švýcarském St. Gallenu, 
kde je profesorkou podnikové komunikace. „Dívám se na svůj 
život a na svět jinak,“ říká. „Častěji chci klid, užívám si třeba, 
když jen tak sedím, dívám se před sebe a sním.“

slastná zahálka
Máloco je přitom pro člověka tak prospěšné jako si jen tak 
sednout, dívat se před sebe a  snít. „Nicnedělání je cenné,“ 
píše Ulrich Schnabel ve vynikající knize Muße. Vom Glück des 
Nichtstuns (Odpočinek. O štěstí nicnedělání), z níž do značné 
míry vychází tento text. „Ale zapomněli jsme to, neumíme už 
vystoupit ze stále rychlejšího každodenního života,“ dodává 
Schnabel, dlouholetý vědecký novinář týdeníku Die Zeit.

Spát, podřimovat, meditovat, procházet se, být jen sami se 
sebou, nedělat vůbec nic – přesně to by dnes měly být naše pri-
ority. „Nejen že se díky takovým chvílím cítíme dobře,“ říká 
Schnabel. Používá na obranu zahálky i měřítka společnosti za-
měřené na vysoký výkon: dostatek odpočinku prospívá kreati-
vitě zaměstnanců, zvyšuje jejich výkonnost a nápaditost, dává 
jim energii.

Ještě uvidíme, že umění odpočinku nespočívá jen v čas-
tějším flákání se a delším spánku. Najít si chvilky, kdy nedě-
láme vůbec nic, ale k tomuto umění patří. A kdo chce více 
lenošit, ten se skutečně může opřít i o stále větší množství 
vědeckých argumentů.

Například americký neurolog Marcus Raichle nechal v roce 
1998 dobrovolníky plnit úkol. Napojil je přitom na měřicí pří-
stroje a sledoval procesy v jejich mozku. Stalo se něco nečeka-
ného. Ve chvíli, kdy začínali cíleně přemýšlet nad zadaným 
úkolem, aktivita v jedné časti jejich mozku výrazně poklesla. 
Jakmile se dobrovolníci přestali soustředit na práci, činnost této 
části mozku zase prudce stoupla. Část mozku tedy měla více 
práce v době, kdy lidé nedělali vůbec nic. Raichle tak dokázal, 
že v mozku máme vazby, které začínají fungovat až ve chvíli, 
kdy na nic konkrétního nemyslíme, kdy myšlení jen tak „pou-
štíme na volnoběh“.

„Už déle víme, které části mozku pracují, když lidé přemýš-
lejí sami o sobě. Překrývají se právě s těmi oblastmi, které jsou 
aktivní, když neuvažujeme vůbec nad ničím,“ cituje Schnabel 
německého neurologa Kaie Vogelaye. Vyvozuje z toho, že se 
při nicnedělání mozek zabývá sám sebou. Nepřijímá nové in-
formace, ale zpracovává, „uklízí“ ty staré. Vytváří se tak naše 
vědomí, vnímání sebe samých – a to ačkoli navenek se zdá, že 
lenošíme a neefektivně „ztrácíme čas“.

Jiné výzkumy vědecky potvrzují platnost přísloví „ráno 
moudřejší večera“. Během spánku mozek třídí informace, 
propojuje je. Po probuzení tak často nacházíme řešení pro-
blémů, nad kterými jsme si večer bezúspěšně lámali hlavu. 
Podobně ducha osvěžují i chvilky slastné zahálky, odpolední 
siesty a krátkého podřimování – takové chvíle volna podle neu-
rologů zvyšují kreativitu.

Není tedy náhodou, že si je tolik géniů minulosti tak uží-
valo: Isaac Newton vymyslel teorii gravitace, když dřímal 
pod stromem, Albert Einstein miloval dlouhý spánek, René 
Descartes se každé ráno dlouho povaloval v posteli, Goetha 
a řadu filozofů napadaly ty nejlepší myšlenky během pěších 
procházek. Jejich genialita se samozřejmě opírala o před-
chozí usilovné studium. Jenže kreativní nápady, které pak 
přišly jakoby z ničeho, potřebovaly dostatečně dlouhé doby 
odpočinku.

umění odpočinku nespočívá  
jen v častějším flákání se  
a delším spánku.
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Tyto chvíle zahálky dnes – alespoň podle kritiků zrychlo-
vání světa – postupně mizí. Stále více lidí neumí vůbec vy-
pnout, být o samotě a chvíli nic nedělat. Končí pak častěji 
v poradnách psychoterapeutů nebo si v různých anketách stě-
žují na neustálé nestíhání. Ulrich Schnabel tuto tíseň popisuje 
jako pocit, že nám to podstatné v životě uniká mezi prsty, že 
se roztěkanost stala hlavní silou našich životů. Jako stav, kdy 
večer sedíme doma vyčerpaní z práce a máme pocit, že jsme 
navzdory celodennímu sezení u počítače neudělali vůbec nic. 
A jako zvláštní pocit, že nejsme pány svého času, že jsme po-
řád přítomní jen napůl a nedokážeme se už do práce úplně 
ponořit. Pokud vás takové pocity přepadají, tak nejste sami. 
Stejný dojem – jak ukázaly reakce čtenářů na letní rozhovor 
tohoto listu s šéfem německého Spolku pro zpomalení času 
Erwinem Hellerem (viz Respekt 26/2011) – trápí tolik lidí, že už 
není možné přičítat to individuálnímu selhání, neschopnosti 
naplánovat si svůj čas. Kde se v nás tedy tento pocit bere?

Změřte si štěstí
„Často slýchám podezření, jestli si na nedostatek času nestě-
žujeme jen proto, že jsme neschopní nebo nějak líní,“ tvrdí 
německý sociolog Hartmut Rosa. Ten v současnosti platí 
za jednoho z hlavních teoretiků společnosti nestíhání a říká: 
„Je samozřejmě často těžké zrychlování života a jeho škodli-
vost dokazovat pevnými daty, ale musíme přece brát vážně, 
že si stále více lidí na časovou tíseň stěžuje. A stále více jich 
má kvůli pracovnímu stresu psychické problémy.“

Tento pocit přepracovanosti je zčásti problémem společ-
nosti přebytku a nebývalých možností; problémem, který 
ve srovnání s nemocemi a chudobou trápícími naše předky 
působí luxusně. Přesto je podle sociologa jednou z naléha-
vých otázek dneška.

Hartmuta Rosu před šesti lety proslavila kniha Beschleuni-
gung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne (Zrych-
lení. Změna časových struktur v moderní společnosti). I teď se 
v rozhovoru opírá o její základní argument: máme více věcí, 
více možností, více známých, více informací než kdykoli dříve, 
ale den má stále jen těch samých 24 hodin. To musí logicky vést 
k pocitu časové tísně, navzdory všem technologickým novin-
kám, jež slibovaly ušetřit čas. „Každá nová technologie, která 
měla uspořit čas, naopak zrychlila rytmus našich činností,“ 
tvrdí Rosa a jako příklad uvádí e-maily – zpočátku také měly 
šetřit čas při komunikaci, ale lidé je začali používat tak inten-
zivně, že teď řadě zaměstnanců odpovídání na ně zabere až 
pětinu pracovní doby.

Výsledná roztěkanost může mít značné důsledky. Napří-
klad vědci z londýnské King’s College měřili kvalitu práce 

tří skupin, které dostaly k vypracování stejný, intelektuálně 
náročný úkol. První skupina mohla v klidu sedět u svých 
počítačů, koncentrovat se a pracovat. Druhá skupina dostala 
zdánlivě drobný úkol navíc – odpovídat na zprávy, které bě-
hem práce chodily do jejich e-mailové schránky. To členové 
třetí skupiny nemuseli – povinně ale během přestávek kou-
řili marihuanu. THC z jointů omezil kvalitu jejich práce. 
Ale přesto nakonec podali lepší výkon než členové druhé 
skupiny. Ti se nemohli koncentrovat, každou chvíli se mu-
seli zamyslet nad jiným pracovním e-mailem a nové zprávy 
narušovaly proud jejich myšlenek. Výzkum reálných pra-
covních podmínek provedený v jedné hi-tech firmě v Ka-
lifornii přitom ukázal, že zaměstnance této korporace ruší 
e-maily, telefonáty či prosby kolegů v průměru každých je-
denáct minut.

Hartmut Rosa zpracoval teorii, podle které je vývoj po-
sledních 200 let v první řadě procesem neustálého zrych-
lování. Zrychlují se dopravní prostředky, přenos informací, 
výroba – podle jeho propočtů se díky rychlejšímu cestování 
svět za minulých 200 let „zmenšil“ šedesátkrát. Zrychlování 
životů lze ale vidět i na detailech. Doba, která uplyne od vy-
nálezu do jeho výroby pro masový trh, se neustále zkracuje – 
od sestrojení psacího stroje v 18. století do jeho masového roz-
šíření uběhlo 150 let, u lednice nebo vysavače se doba mezi 
vynálezem a běžným užíváním zkrátila na 30–40 let, u in-
ternetu nebo iPhonu stačilo jen několik let. Průměrná délka 
reklamního spotu se v Německu od roku 1970 zkrátila na šes-
tinu. Mnohem rychleji se mění módní vlny. Filmy ze šede-
sátých let nám dnes připadají rozvláčné a pomalé. Kariéry 
celebrit jsou v průměru stále kratší.

Lidé podle Rosy „zrychlují“ své životy, aby stačili těmto 
změnám okolního světa, které samozřejmě a bezesporu vý-
razně zvýšily náš blahobyt i kvalitu života. Snaží se do jed-
noho dne vtěsnat stále více činností, vzdávají se chvil „nepro-
duktivního“ odpočinku, čím dál častěji dělají více činností 

musíme zkrátka  
myslet více na sebe  
a na své limity.

největším luxusem dnešní doby je být mimo dosah.
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najednou  – sám Rosa přitom v  rozhovoru své teze chrlí 
v rychlých větách a přitom v počítači hledá data, kterými 
by podpořil některá svá předchozí tvrzení. Zrychlení životů 
a časová tíseň nejsou selháním jednotlivců, ale kolektivní pro-
blém. Kdo totiž zpomalí, ten v konkurenci ostatních „běžců“ 
ztratí svou pozici. Jedinec se může tlakům trochu přizpůso-
bit, ale skutečná změna musí přijít z celospolečenské reformy.

Jenže jak by mělo takové řešení vypadat? To neví ani so-
ciolog Rosa – vítá jen všechny reformy, které vedou k menší 
vzájemné konkurenci ve společnosti. Řešení prý nenajdeme 
do chvíle, kdy bude měřítkem pokroku růst materiálního bo-
hatství – a nikoli například růst životní spokojenosti občanů. 
Cesta k méně stresujícímu životu pro každého by se otevřela 
až tehdy, kdy by se prosadily jiné způsoby měření rozvoje, 
než je růst hrubého domácího produktu. Jenže alternativy, 
promyšlené utopie dnes chybí. Hledání jiné budoucnosti je 
teprve v počátcích – například OECD, která se před 60 lety 
výrazně podílela na šíření indikátoru HDP, připravuje do-
tazník určený k měření národního štěstí v členských zemích. 
Už nejenom v himálajském království Bhútánu (kde národní 
štěstí sledují a měří od konce 70. let), ale i ve Velké Británii 
se nyní rozbíhá výzkum, v němž bude každým rokem dota-
zováno 200 tisíc lidí na jejich pocit životního štěstí a na fak-
tory, které štěstí zvýšily, nebo snížily.

Ale co dělat do doby, než se podaří takové velké alternativy 
vymyslet a prosadit? „Jako jedinci se s tím tempem musíme ně-
jak sžít. Jedinou alternativou totiž zatím je vykašlat se na kari-
éru, na moderní život, vzdát se profesního úspěchu – a taková 
oběť je pro většinu lidí příliš velká,“ míní Hartmut Rosa a radí: 
„Do té doby, než přijde lepší nápad, si musíme v životě stavět 
alespoň jakési oázy pomalosti.“

Odjet občas na výlet bez telefonu a přístupu k internetu. 
Napsat si na nějaký den do diáře „nic“ a nevpustit do něj 
žádné schůzky. Vytvořit si pravidelnou rutinu, například 
pondělní večerní sport, který nic nenaruší. Častěji se izolo-

vat, abychom se mohli koncentrovat na práci. To jsou podle 
něj recepty, které zpříjemní život v informačním věku. „Ale 
hlavně se třeba musíme smířit s tím, že prostě na některé e-
-maily neodpovíme. Že nám některé – klidně důležité – věci 
uniknou, že musíme rezignovat na starou touhu po perfekci-
onismu,“ říká německý sociolog. Musíme zkrátka myslet více 
na sebe a na své limity.

Víte, co je důležité?
Káva v kelímku a iPhone rozhodně patří k symbolům právě 
uplynulých let. Můžeme se nabíjet kofeinem i  za  chůze 
po ulici. Pouštět si u toho do sluchátek Davida Bowieho, při 
čekání na přechodu pro chodce rychle pročíst nové e-maily 
a zkontrolovat novinky na BBC. Z popularity iPhonu a kávy 
v kelímku je však zjevné, že za naši časovou tíseň a neschop-
nost odpočívat nemohou jen šéfové a „systém“, kteří po nás 
vyžadují více práce.

Přehlceni jsme i kvůli tomu, že vyhledáváme impulzy, 
které nám dělají dobře – nové informace, pozornost, zážitky, 
vzrušení, neustálé zlepšení. Podle Ulricha Schnabela v neko-
nečných možnostech a v naší touze jich co nejvíce využít leží 
jedna z hlavních překážek na naší cestě k většímu odpočinku.

To ukazuje, že nestíhání není jen objektivním faktem, který 
bychom mohli měřit počtem volných minut. Je také věcí našeho 
postoje. Výzkumy ve Francii například ukázaly, že méně vzdě-
lané ženy za volný čas považovaly všechny aktivity po skon-
čení pracovní doby – včetně péče o děti. Naopak vzdělanější 
ženy měly na život větší nároky a péči o děti považovaly spíše 
za další povinnost.

„Cesta ke  štěstí už tedy vede spíše tím směrem, že se 
vzdáme některých vlastních přání, než že je budeme chtít 
všechna naplnit,“ píše Schnabel. Nevolá přitom po žádné as-
kezi – chce jen vyvrátit mýtus, že budeme šťastnější, pokud 
využijeme více možností okolního světa. Pokud se tímto mý-
tem necháme ovládat, nikdy nebudeme schopní užít si jen pří-
tomnost – a právě to je při hledání úniku z neustálého pocitu 
nestíhání klíčové. Jinými slovy, je třeba rozpoznat (neboli 
určit si), co je pro nás opravdu důležité, a do této činnosti se 
ponořit; nenechat se neustále rušit dalšími a dalšími impulzy 
a mít pocit, že jsme pány svého času.

Také odpočinek by měl v našich životech být stejnou prio-
ritou jako péče o tělesné zdraví. Dáváme si pozor na vyváže-
nou stravu a na dostatek pohybu, čteme si o zdravém životním 
stylu. Potřebu zahálet, nenechat se rozčilovat permanentní 
komunikací, kontrolovat proud informací mířící do našich 
mozků zatím zanedbáváme.

Až když v této abstraktní rovině prokoukneme největší 
svody věku informací a nepřeberných životních možností, 
můžeme se řídit praktickými radami: buďte co nejvíce se 
svými pohodově naladěnými přáteli, naučte se říkat častěji 
„ne“, zkuste si vybojovat více svobody v práci, najděte si ka-
ždý den čas aspoň na krátké chvíle úplného nicnedělání nebo 
dřímoty. A hlavně vězte, že odpočívání je řemeslo, které je 
velmi těžké zvládnout.  

ResPeKT 51–52/2011

občas vypnout. jen tak zůstane  

mozek kreativní a přemýšlivý.
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Hledá 
se  
zdravé 
jídlo
Čím to je,  
že se 
odborníci na 
výživu tak 
často mýlí.
PETR TŘ EŠŇÁK /  foTo m i lan jaRoŠ
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vlivu potravin na lidské zdraví existují tisíce studií. Z někte-
rých nevyplývá nic podstatného, jiné jsou rozporuplné a další 
přelomové, takže dokážou natrvalo změnit naši představu 
o správném jídelníčku – víme z nich například, že bychom 
měli šetřit cukrem, dusitany z uzenin nebo solí.

Pak ale existuje ještě jedna kategorie výzkumů: ty, které 
ve své době dokázaly nabourat zažité pojetí zdravé stravy, ale 
nikdo jim bohužel nevěnoval pozornost. Jeden z takových 
začal vznikat počátkem sedmdesátých let na ostrově Toke-
lau v jižním Tichém oceánu. Tenhle tropický ostrůvek spl-
ňuje všechny romantické představy o ráji na zemi. Rozlohou 
velký sotva deset kilometrů čtverečních, porostlý kombinací 
pralesa a kokosových plantáží, obývaný přátelskými domo-
rodci s květinovými věnci kolem krku. Tokelau má pro život 
vlastně jen jednu nevýhodu: leží v klimaticky neklidné ob-
lasti, takže ho občas zasáhne cyklon.

Když se bouře přehnala přes ostrov v roce 1966, zanechala 
za sebou naprostou spoušť a nemalá část Tokelauanů se roz-
hodla svůj zničený domov opustit. Nový Zéland, pod jehož 
vládu území spadá, domorodcům nabídl možnost přesídlení. 
Během několika následujících let ji využila celá polovina z de-
vatenácti set obyvatel.

Velké stěhování Tokelauanů tehdy zaujalo výživové experty 
coby příležitost k unikátnímu pozorování. Zatímco polovina 
populace se stejnou genetickou výbavou zůstane se svými ko-
kosy a rybami uprostřed oceánu, kam lodě s moukou nebo 
cukrem přijíždějí jen čtyřikrát do roka, ta druhá se přes noc 
ocitne s nákupními košíky v supermarketech na předměstích 
Aucklandu a Wellingtonu. Taková situace dávala skvělou šanci 
sledovat, co odlišné stravování s oběma skupinami udělá.

Pokud máte pocit, že výsledek téhle studie znáte předem, 
nemýlíte se. Po pár letech, kdy účastníky na obou březích 

pravidelně vyšetřovali výzkumníci, zůstávali izolovaní ost-
rované zdraví, zatímco jejich suchozemští příbuzní tloustli, 
častěji trpěli cukrovkou a cévními chorobami. Ukázalo se, 
že západní strava tělu neprospívá a panenský kus země skýtá 
mnohem vhodnější kuchyni.

Z dnešní perspektivy, kdy už víme, že významnou část 
problémů životosprávy způsobuje průmyslově vyráběná na-
bídka supermarketů, to až tak překvapivé není. Ostrovní stu-
die ale skýtá jedno zajímavější poznání – jak snadno se výži-
voví experti pletou. Podle tehdy uznávaných vědeckých teorií, 
jimiž se vládní agentury i potravinářský průmysl řídily téměř 
padesát let, to totiž s Tokelauany mělo dopadnout přesně ob-
ráceně. Na světě neexistovala populace s rizikovějším slože-
ním jídelníčku než ona polovina domorodců, která se roz-
hodla zůstat ve svém kokosovém ráji.

Lepší zítřky
Než si vysvětlíme proč, připomeňme si pár obecnějších otá-
zek, na něž se podobné výzkumy vlastně snaží odpovědět. 

Co je to zdravé jídlo? Co má člověk jíst a čemu se naopak vy-
hnout, aby nebyl nemocný? A lze vůbec tuhle hranici mezi 
zdravou a škodlivou stravou narýsovat?

Důvod, proč o obsahu svého talíře v poslední době takhle 
přemýšlí celá západní polokoule, je známý a naléhavý. Za-
tímco donedávna v dějinách decimovaly druh Homo sapi
ens především různé infekce, od poloviny 20. století jej nejvíce 
sužují jiné potíže – nemoci srdce a cév, rakovina, cukrovka, 
obezita. Křivky výskytu těchto chorob rostou a nevhodný jí-
delníček je podle obecného mínění jednou z hlavních příčin. 
Čím je souvislost mezi kuchyní a ordinací jasnější, tím víc se 
skladba potravin stává pro moderního člověka dilematem. 
Jídlo je doktorem Jekyllem a panem Hydem naší éry – může 
nás zabíjet, když zvolíme to špatné, i uzdravovat, pokud si 
vybereme správně.

Klíčová otázka tedy zní, jak tohle rozeznat. Až 
do 19. století se běžný strávník při výběru jídla řídil jen 
třemi parametry – svými smysly, kulturní tradicí a dostup-
ností, která byla samozřejmě omezenější než dnes. S prů-
myslovou revolucí se pak objevuje nový lákavý kompas: do-
poručení, co mají lidé jíst, začínají na základě svých analýz 
poprvé vynášet vědci.



79

Jejich nový obor vyrůstá hlavně z chemie, fyziky a biologie 
a rady jsou zpočátku docela divoké. Vlivný německý průkop-
ník nutriční vědy Justus von Liebig například ve druhé po-
lovině 19. století přichází s hypotézou, že lidské tělo k životu 
potřebuje téměř výhradně živočišné bílkoviny, a sám začal 
trh zásobovat továrně zpracovávanými masovými šťávami, 
či dokonce masovým kojeneckým mlékem, které řada rodin 
kupovala jako zázračný zdroj živin.

Kromě podobných úletů si ale mladý vědní obor brzy připi-
suje i zásluhy. Dokáže pokrm na talíři podle chemické skladby 
přehledně rozdělit na tři základní složky – bílkoviny, sacha-
ridy a tuky –, což je funkční systém, který vydrží dodnes.

A ve svém hledání základních stavebních částic výživy pak 
počátkem 20. století narazí na zlatou žílu, která lidstvo nejen 
zbaví nemocí, jako jsou kurděje nebo křivice, ale především 
lidi natrvalo nadchne pro vědecký přístup k potravinám. „Ob-
jev vitaminů byl triumfem vědy,“ vysvětluje v knize Vitama
nia americká profesorka Rima Appleová. „Demonstroval její 
sílu rozkrýt tajemství přírody a použít je pro službu lidstvu. 
Vitaminy reprezentovaly naději na lepší zítřky.“

Na pultech se vedle zázračných vitaminových doplňků 
brzy objevují i první dietologické příručky radící čtenářům, 
jak zdravě jíst, případně jak se zbavit přebytečných kil. Obliba 
nutriční vědy u veřejnosti roste a sebevědomí vědců tomu od-
povídá: na sklonku druhé světové války docházejí odborníci 
k přesvědčení, že vztahu lidského těla a potravin v podstatě 
porozuměli. Když v roce 1946 dostane Univerzita v Oxfordu 
finanční nabídku na založení Institutu lidské výživy, odmítne 
ji s vysvětlením, že za deset let už nebude co zkoumat. Je to 
ale naopak – největší výzva výživovým expertům teprve klepe 
na dveře. A s ní přichází i čas největších omylů.

Velká tučná lež
Lidé, kteří zůstali na Tokelau, by tenkrát v sedmdesátých 
letech měli mít podle všech předpokladů pořádný problém. 
Už od poloviny století lékaře západní polokoule znepokojují 
rostoucí statistiky onemocnění srdce a cév. Tahle v lidských 
dějinách dosud nevídaná epidemie se postupně stane hlavní 
globální příčinou úmrtí. Spekuluje se, že důvodem může být 
jídelníček, a na přelomu padesátých a šedesátých let let při-
chází americký vědec Ancel Keys s názorem, že za cévní cho-
roby může jedna konkrétní složka potravy – tzv. nasycené 
tuky obsažené nejběžněji v červeném mase, vejcích a mléč-
ných výrobcích. Ty podle Keyse zvedají hladinu cholesterolu 
v krvi a tím cévy ucpávají.

Jde pouze o hypotézu, Keys mezi tuky a chorobou neobje-
vil příčinný vztah, jen souvislost ve statistikách. Podle poz-
dějších zjištění při svém bádání navíc úmyslně opomíjel země, 
jejichž data se mu nehodila, třeba Francii, která má navzdory 
vysoké spotřebě tuků celkem málo infarktů a mrtvic. Ancel 
Keys ovšem patří k prominentním vědcům, takže jeho názor 
se záhy stává oficiální výživovou doktrínou, kterou přebírají 
vládní agentury i lékařské organizace do svých doporučení.

Pokud by ovšem Keysova hypotéza platila, měli by být 
domorodci z Tokelau chronickými návštěvníky kardiologic-

kých ordinací. Z nasycených tuků totiž přijímají vůbec nej-
větší procento kalorií ze všech zdokumentovaných populací 
světa. Na svých deseti kilometrech čtverečních se živí prak-
ticky jen rybami a kokosy, což je plodina obsahující vůbec 
nejvyšší podíl těchto tuků. Přes polovinu své energie čerpají 
Tokelauané z látky, která by je měla zabíjet. Jejich srdce však 
bijí jako zvon.

Studií zpochybňujících Keysovu hypotézu, jako je ta to-
kelauská, se už od šedesátých let objevuje celá řada, ofici-
álně vyhlášenou válku proti tukům ale žádná z nich neza-
staví. O jídle se nikdy neuvažuje pouze racionálně, svou roli 
v nutriční politice vždycky hraje také vliv populárních vědců, 
emoce lékařských a pacientských svazů nebo lobbing potra-
vinářského průmyslu. Během následujících dekád se tak sice 
různě upravuje doporučený podíl tuků ve stravě, ale oficiální 
kurz nastavený Keysem se nemění.

Což je pozoruhodné vzhledem k tomu, že nepřináší žádné 
výsledky. Západní země sice vlivem osvětových kampaní sni-
žují příjem nasycených tuků, ovšem srdeční potíže v popu-
laci neustupují a obezita stále narůstá. Ve Spojených státech, 
centru protitukového tažení, se počet obézních lidí v letech 
1971–2004 více než zdvojnásobil.

Větší debatu o tom, do jaké míry je válka s tuky vlastně 
opodstatněná, odstartoval až článek „Co když to byla jenom 
velká tučná lež?“ otištěný v The New York Times 7. července 
2002.

O šest let později zaplatila Světová zdravotnická orga-
nizace společně s příslušnou agenturou OSN přezkoumání 
dosavadních vědeckých poznatků o vztahu tuků a kardio-
vaskulárních nemocí. Její závěr zní, že souvislost nelze důvě-
ryhodně prokázat. A podobných zjištění přibývá – právě letos 
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v lednu publikovala například americká expertka na obezitu 
Zoë Harcombeová další analýzu, podle níž nebyla doporu-
čení na snižování tuku v jídle v minulosti ničím podložená.

Omyly k vědě patří a zaslouží si jistou shovívavost. Tu-
kový přešlap si ovšem říká o pozornost coby memento do bu-
doucna. Ukazuje, jak jemná a složitá pavučina vztahů pro-
pojuje společnost s jejími pokrmy a jak velkou škodu v ní 
mohou napáchat i dobře míněné rady. Hlavní problém po-
sledního půlstoletí totiž nebyl v tom, že se lidé začali vyhý-
bat máslu nebo hovězímu masu. Hlavní problém byl v tom, 
co je nahradilo.

Druhý život margarínu
„Vědecká komunita se novým poznatkům hodně bránila, pro-
tože spousta lidí si udělala kariéru na tom, že lidem říkali, ať 
jedí margarín místo másla,“ popisuje napětí ve svém oboru 
šéf katedry výživy z Harvard School of Public Health Walter 
Willett. „Když jsem byl v osmdesátých letech praktickým lé-
kařem, dělal jsem to i já. A bohužel jsem své pacienty posílal 
předčasně do hrobu.“

Willett je jeden z nemnoha expertů na výživu, kteří v po-
sledních letech prošli veřejnou sebereflexí, a otevřeně při-
znává, že omyly minulosti mohou mít dalekosáhlé důsledky. 
Vědecké odmítnutí tuků se totiž v šedesátých letech potkalo 
s prudkým rozvojem průmyslové výroby potravin. Symbolem 
nové éry se stal zmíněný margarín.

Chemik Hippolyte Mège-Mouriès jej původně vytvořil v roce 
1869 na objednávku francouzské vlády jako levnou náhražku 
tehdy nedostatkového másla a dlouho byl považován za druho-
řadou imitaci pro chudé. O sto let později se ale jeho společenský 
status mění. Zatímco máslo plné živočišných tuků získává pověst 
nebezpečného zabijáka, rostlinný margarín potravináři propagují 
jako zdravou alternativu. Jeho prodej rychle roste.

Způsob výroby tehdy nikdo moc neřeší, právě fakt, že mar-
garín je dílem inženýrů, mu na zákaznické důvěryhodnosti 
přidává. Vyrábí se z tekutých rostlinných tuků tzv. ztužová-
ním, tedy vháněním tekutého vodíku do kapaliny za přítom-
nosti kovového katalyzátoru. Protože transformovaný pro-
dukt páchne a vypadá nevábně, je třeba jej, dříve než se objeví 
na pultech, ještě chemicky vybělit, přidat barviva, látky upra-
vující roztíratelnost, chuť a vůni.

Průmyslový margarín kraluje západní kuchyni až 
do chvíle, než v devadesátých letech dva dánští chemici zjistí, 
že tzv. transmastné kyseliny, které při výrobě vznikají, jsou 
pro srdce mnohem nebezpečnějšími tuky než ty běžné živo-
čišné. A to dokonce do takové míry, že je teď některé státy či 
města zakazují. Dnešní margarín se už vyrábí bez nich. „Po-
učení z tohoto fiaska zní, že je nakonec lepší důvěřovat kra-
vám než chemikům,“ shrnuje ve své knize Nutritionism aus-
tralský odborník na výživovou politiku Gyorgy Scrinis.

V zajetí sacharidů
Margarín však zdaleka není jediným rozporuplným dítětem 
nízkotučné éry. Potravinářské koncerny vymýšlejí celé řady no-
vých produktů, které se na obalech a v kampaních chlubí tím, 
že mají „snížený obsah tuku“ – od sušenek, sýrů, snídaňových 
cereálií, omáček až po polotovary hotových jídel. Živočišný 
tuk je v nich většinou nahrazen ztuženým rostlinným a hlavně 
přidaným cukrem, solí a paletou různých chemikálií dodáva-
jících pokrmu vůni, barvu nebo vláčnost. Velkou část objemu 
potraviny také obvykle tvoří tzv. rafinované sacharidy, většinou 
obilná zrna, která jsou v zájmu jemnější struktury a chuti zba-
vena slupek a s nimi i vlákniny, vitaminů a minerálních látek.

Spotřeba těchto „průmyslových“ potravin stoupá nejen 
kvůli nízkotučným kampaním, ale hlavně kvůli stále rafino-
vanějším strategiím jejich výrobců. Na tvorbě produktů pra-
cují celé týmy chemiků, specialistů na marketing i psycho-
logů a snaží se docílit chutí, jimž zákazník nedokáže odolat.

Celkem otevřeně se tu operuje s principem závislosti, který 
vyplývá z podstaty lidské chuti. Evoluce ji stvořila jako radar 
pro vyhledávání výživných jídel a potravinářský průmysl se 
naučil naše dávné touhy naplňovat v nepřirozeně intenzivní 
míře. Kýženému vyladění chuti se v oboru říká „bliss point“, 
bod blaženosti, což je stav, kdy potravina zasáhne zákazníkův 
senzorický aparát kombinací chutí, v níž žádná zcela nepře-
važuje, takže vzrušený mozek nemá pocit úplného nasycení 
a zatouží po další dávce.

Novinář Michael Moss tuhle magii zmapoval pro maga-
zín The New York Times na příkladu vymýšlení receptury 

Proč máslo neškoDí
Hypotéza o škodlivosti nasycených tuků vycházela z této logiky: 
Tuky obsažené hlavně v červeném mase, másle, vejcích nebo sý-
rech zvyšují tzv. lDl cholesterol v krvi, což je laicky řečeno „špatný“ 
cholesterol zodpovědný za ucpávání cév. některé menší studie tento 
předpoklad potvrzovaly. Jak se ale pochopení fungování choleste-
rolu zpřesňovalo, ukázalo se, že realita je složitější. nasycené tuky 
ve skutečnosti ovlivňují i dobrý cholesterol (tzv. HDl) a jejich cel-
kový vliv na kardiovaskulární systém škodlivý není. V některých stu-
diích dokonce vychází jako pozitivní. Ještě důležitější než výzkumy 
biochemického působení tuků, které dodnes zůstávají předmětem 
sporů, jsou ale velké populační studie – vyplývá z nich, že lidé, kteří 
konzumují vyšší podíl nasycených tuků, netrpí více cévními a srdeč-
ními nemocemi.  
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třešňovo-vanilkové příchutě limonády Dr. Pepper v režii le-
gendárního „skladatele“ potravin Howarda Moskowitze, kte-
rého si firma pro tento účel najala. Než Moskowitz vyvinul 
definitivní verzi (později velmi úspěšného) nápoje, pracoval 
s celkem jednašedesáti různými odstíny chuti, které okošto-
valo téměř čtyři tisíce pokusných zákazníků. A v rozhovoru 
Moskowitz Mossovi prozradil také zlaté pravidlo své branže 
pro hledání onoho bodu slasti: když nevíš, jak dál, přidej cukr.

Ze současného pohledu je jasné, že záliba v moučných 
a přeslazených jídlech se nemohla obejít bez následků. Jak 
západní populace čím dál více tloustne, kritici začínají ofici-
ální výživové doktríně vyčítat, že těmto praktikám nechtěně 
poskytla morální krytí. Kampaň proti tukům léta tvořila zá-
kladní nutriční poselství a dala potravinářům „nízkotučný“ 
marketingový nástroj pro výrobky, které jsou ve skutečnosti 
mnohem horší než hovězí biftek.

Od devadesátých let to začnou potvrzovat i první studie – 
ukazuje se, že právě nekvalitní rafinované sacharidy, které 
dominují novému jídelníčku, mohou být ve skutečnosti zá-
sadnější příčinou kardiovaskulárních chorob a obezity než 
proklínané tuky.

najít pachatele
„Dnešní věda o výživě je na tom jako chirurgie v roce 1650. 
Slibná, zajímavá na pohled, ale nechali byste se od nich opero-
vat?“ Nejen touhle větou ve svém bestselleru In Defense of Food 
(Na obranu jídla) naštval jeho autor Michael Pollan řadu od-
borníků, kteří se živí tím, že radí lidem, co jíst. Ale i když je 
světově populární kniha amerického novináře někdy ve svých 
závěrech opravdu zkratkovitá, dobře vystihuje princip, s nímž 
v méně efektní formě souhlasí i řada dalších autorů: věda, z níž 
čerpáme doporučení ohledně našeho jídelníčku, uvažuje příliš 
zúženě a lpí na metodách, které ji už vícekrát zradily.

Zjednodušeně řečeno, rozděluje jídla na prvočinitele – 
tzv. nutrienty – a následně zkoumá, jaký mají vztah k lid-
skému zdraví. V  mnoha případech tenhle přístup skvěle 
funguje – dnes rozumíme důležitosti vitaminu C, jódu nebo 
hořčíku, víme, že některé látky jsou toxické, jiné zánětlivé, 
další podporují růst kostí či posilují střevní mikroflóru.

V realitě současného stravování však nastává komplikace. 
Jídla v našem těle působí jako celek, v němž se jednotlivé 
složky ovlivňují, tvoří velmi složitou síť vztahů někdy nazý-
vanou „food matrix“. Tentýž nutrient, k němuž experti vydá-

vají doporučení ohledně vhodnosti nebo žádoucího denního 
množství, můžeme najít jak v čerstvém, málo zpracovaném 
jídle, tak v průmyslovém výrobku, kam byl uměle přidán.

Sacharidy tak můžeme získávat z pečených brambor, stejně 
jako z přeslazených snídaňových cereálií, vlákninu si dopřá-
vat chroupáním zeleniny nebo sušenek s nápisem „vyšší obsah 
vlákniny“ na obale. A právě tohle nutriční věda v minulosti 
jen málo zohledňovala, radila prostě – jezte víc vlákniny či 
sacharidů. Jak říká přední kritik mainstreamového přístupu 
Gyorgy Scrinis: „V téhle perspektivě jsou jídla vnímána pouze 
jako zaměnitelné prostředky pro doručování izolovaných nu-
trientů.“

Zahledění do chemických komponent, na jejichž významu 
se navíc experti často neshodnou, pak způsobuje situaci, kte-
rou francouzský sociolog stravování Claude Fischler nazval 
nutriční „kakofonií“ – laický pocit, že odborníci tvrdí kaž-
dou chvíli něco jiného.

Typickým příkladem jsou vejce, potravina, kterou se naši 
předci živili tisíce let. Během 20. století prošla hned třemi in-
karnacemi. V éře vyzdvihující živočišné bílkoviny byla osla-
vována jako jejich levný a vydatný zdroj. Později byla zavr-
hována kvůli tomu, že vaječné tuky zvyšují cholesterol a ničí 
tak cévy. A dnes, kdy se role cholesterolu přehodnocuje, se 
vejce ocitají na seznamech nejvýživnějších potravin kvůli vel-
kému množství vitaminů, antioxidantů a minerálů. „Jídla jsou 
předmětem morálních soudů jako postavy v detektivce,“ píše 
sociolog Fischler. „Jako by účelem bylo najít pachatele pří-
padné strávníkovy smrti.“

Celé a skutečné
Jaký závěr z toho vyplývá pro dnešní oběd? Na pár věcech, 
které si určitě můžete dát, se současní experti bezpečně shod-
nou – ovoce, zelenina, rýže, luštěniny, bílé jogurty, ořechy, 
ryby, občas maso... U  jiných potravin ovšem stále panují 
spory, věda o výživě zůstává prostorem, kde se protínají různé 
hlasy, filozofie a důrazy.

Například zatímco někteří vědci nyní považují margarín 
za historický omyl a umělé tuky, které v něm v devadesátých 
letech nahradily nebezpečné transmastné kyseliny, za další 
potenciální riziko, jiní ho stále doporučují a zachovávají na-
opak rezervovaný postoj k máslu.
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I dnes si nutriční věda potrpí hlavně na zkoumání jed-
notlivých složek potravin, ačkoli na  rozdíl od předcho-
zích dekád je v módě spíše vyzdvihování těch pozitivních 
než zatracování jedů. Trendem posledních let jsou hlavně 
tzv. funkční neboli obohacené potraviny, které nesou pří-
měs látek, považovaných současnými experty za prospěšné. 
Rostlinné steroly a stanoly, jež blokují vstřebávání chole-

sterolu v těle, antioxidanty zabraňující zánětům nebo osla-
vované omega-3 mastné kyseliny, které podporují činnost 
mozku a srdeční soustavy, ovládly supermarkety a marke-
ting potravinářských firem.

Skeptici přitom varují, že opět jde většinou o průmys-
lově upravené výrobky, v nichž se zdravé položky ocitají 
mimo svůj původní kontext. Je to námitka založená hlavně 
na předchozích negativních zkušenostech s úpravou potra-
vin a subjektivním pohledu na přirozenost jídla: pít pome-
rančový džus obohacený o omega-3 kyseliny tím, že v něm 
plavou mikrokapsle s průmyslově zpracovaným rybím tu-
kem, zkrátka někdo považuje za péči o zdraví a jiný za ne-
rozum.

Sílící alternativou výživového inženýrství se tak v po-
slední době stává názor, že při hledání zdravých potravin 
je třeba se mnohem víc zabývat mírou zpracování jídla než 
jeho složením. Důraz na tzv. whole food neboli „celé jídlo“ 
vychází z myšlenky, že zdravé jsou hlavně potraviny, které 
neprošly žádnou či jen minimální (a hlavně ne chemickou) 
úpravou. Pečivo z celých obilných zrn, kvalitní maso a ryby, 
mléko s přirozeným podílem tuku nebo čerstvá zelenina 
a ovoce, zkrátka všechno, co se na talíři vyskytovalo „od-
jakživa“. Celé jídlo nemusí být nutně cejchováno značkou 
biokvality či lokální farmářské produkce, i když si samo-
zřejmě s těmito trendy rozumí.

Kromě nedůvěry vůči potravinářským korporacím má 
tenhle postoj k potravinám i svá vědecká zdůvodnění. Při-
rozenéjídlo mívá vyšší sytivost než to průmyslově zpraco-
vané, takže člověk ho k pocitu plnosti potřebuje méně. Na-
šim zubům a také trávicím enzymům klade větší odpor, 
do těla se tedy dostává pomaleji a hladiny krevního cukru 
po něm nevylétnou tak rychle jako třeba po špagetách z ra-
finované mouky – právě tyhle prudké výkyvy jsou dnes po-
važovány za jednu z příčin cévních onemocnění. Dobře je 
to vidět na příkladu ovoce. Takové jablko je sice od přírody 
plné cukru, vzhledem k jeho sytivosti a žvýkacímu odporu, 
jak se odborně říká, ale tohle ovoce prakticky nelze konzu-
movat v nadměrné míře. Jakmile však vypijeme sklenici čis-
tého jablečného džusu, logika se mění – průnik škodlivého 
cukru do organismu je tak vysoký jako u stejného množ-
ství kokakoly.

V dnešním nepřehledném mumraji různých nutričních 
doporučení, diet a  více či méně důvěryhodných výživo-
vých poradců proto základní rada pro strávníka 21. století 
může být nakonec docela srozumitelná. Stačí se v supermar-
ketu co nejvíc vyhýbat krabicím, plechovkám a sklenicím 
a vkládat do košíku hlavně to, co vyrostlo ze země, běhalo 
po louce, případně má ve způsobu zpracování delší tradici. 
Ostatně takhle jednoduchá doporučení teď strávníkům dá-
vají i přední odborníci. Když výzkumnice obezity Zoë Har-
combeová počátkem února mluvila s novináři časopisu Time 
o nutričních omylech minulosti, zeptali se jí, jak se tedy má 
dnešní člověk stravovat. „Mám jenom jednu radu o třech 
slovech,“ odpověděla vědkyně. „Jezte skutečné jídlo.“  

resPekT 9/2015

suPerJíDLa
Hrdiny dnešního jídelníčku jsou potraviny, které 
mají nejvíc výživných komponent. Tady je krátký 
průvodce.

Losos  – velmi tučná ryba, a  proto nejbohatší 
na omega-3 mastné kyseliny. navrch spousta mi-
nerálů a vitaminy B.

Kapusta – královna listové zeleniny obsahuje vi-
taminy C, a, k1, draslík, hořčík, mangan, vápník.

Mořské řasy – jsou unikátní obsahem jódu a pro-
tizánětlivých antioxidantů. k tomu vápník, železo, 
karotenoidy.

Játra – ne náhodou lovci jedli zvířecí orgány a sva-
lovinu nechávali psům. Játra obsahují nálož vita-
minů, kvalitní bílkovinu a také železo, fosfor, zi-
nek a selen.

Borůvky a další „berries“ – podle studií dokážou 
zlepšovat metabolismus a hodí se jako prevence 
srdečních onemocnění.

Vaječné žloutky – kromě jiných nutrientů je jejich 
předností vysoký obsah cholinu, vitaminu potřeb-
ného pro činnost mozku.

Tmavá čokoláda – pokud slyšíte na antioxidanty, 
čokoláda je jimi opravdu nabitá. Doporučuje se ov-
šem volit tu s minimálně sedmdesáti procenty ka-
kaa a s minimem cukru. 
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nestíháme.  
Proč?
Co se v čase, který 
máme k dispozici, 
dá stihnout? a co je 
naopak lepší pustit 
k vodě?
KaRolÍna VRÁn KoVÁ / foTo m i lan jaRoŠ

Věděli jste, že e-maily stačí přečíst dvakrát denně?



86 speciál | běhat | spát | přemýšlet

emáme čas – to je rozšířený pocit. I přesto, že jsme ho nikdy 
neměli víc, alespoň v posledních staletích. Délka života se 
oproti dožití našich pradědů skoro zdvojnásobila a stále méně 
času nám zabírá práce – ještě v půlce 19. století pracoval děl-
ník i sedmdesát hodin týdně, dnes je pracovní doba čtyřicet 
hodin. Zároveň ovšem v nejrůznějších výzkumech vychází, že 
lidé mají pocit spěchu a nestíhání, „neustálý spěch“ je napří-
klad v Německu podle tamních výzkumů nejčastějším spouš-
těčem stresu, a němčina zavedla dokonce i nová slova – „zeit-
not“ a „zeitarmut“, čili „časová chudoba“. Spěcháme i ve svém 
volnu – podle pět let staré mezinárodní studie International 
Social Survey Programme má každý třetí Čech a každý třetí 
Evropan i ve volném čase pocit spěchu. A stejně jako jedna 
z účastnic kurzu time managementu, o kterém ještě bude řeč, 
by hodně lidí svůj životní pocit pojmenovalo: „Vůbec nic ne-
stíhám.“ Co s tím?

nepečlivě, nevstřícně
V malé učebně pražské vzdělávací agentury Pragoeduca sedí 
sedm lidí, ochotných dát za odpověď na tuhle otázku de-
set tisíc korun. Přihlásili se na dvoudenní kurz Time ma-
nagement IV. generace s podtitulem Máte chuť se cítit lépe 
a prokazatelně dosahovat lepší výsledky?. Samozřejmě, kdo 
by zrovna tohle nechtěl! Avšak lektor Petr Pacovský, který 
už od devadesátých let radí manažerům a lidem ve firmách, 
jak si zorganizovat život, má pro své frekventanty překvapi-
vou zprávu: „Nestíhat je normální,“ říká. Posluchači jsou udi-
veni, neboť sem přišli proto, aby stíhali. „Byli jsme vychováni 
k tomu všechno stihnout, takže v opačném případě se cítíme 
blbě,“ pokračuje lektor. „Jenže v informační době nelze stih-
nout všechno – neuvidíte všechny filmy, nepřečtete všechny 
knihy a neuděláte všechnu práci.“ Účastníci, šest mladých 
mužů a jedna žena, si to poznamenají.

Před chvílí si zapsali další hesla, která by jim měla pomoci. 
NEPEČLIVOST a NEVSTŘÍCNOST stojí na tabuli velkými 
písmeny. To jsou další důležité věci, které se tady mají kurzisté 
naučit – ačkoli doma i ve škole jim vždycky říkali opak.

Pečlivost je podle téhle školy time managementu příliš 
drahá a energeticky a časově náročná, kvalita a dokonalost má 
být přiměřená účelu. Platí to v práci, třeba u prezentací pro zá-
kazníky, ale i doma – luxování ani žehlení, nic z toho nemusí 
být provedeno perfektně a čas, který ušetříme tím, že nebu-
deme dokonalí, můžeme použít na něco důležitějšího – třeba 
na povídání s dětmi. „Domácnost má být natolik špinavá, aby 
byla šťastná,“ zní jedna Pacovského poučka.

Také nevstřícnost je důležitá a je třeba ji trénovat. Míněno 
je to tak, že člověk nepřistupuje na všechny požadavky, které 
na něj lidé mají, ale vždycky zvažuje, jestli je schopen a ocho-
ten je splnit. „Kdybyste sepsali, co po vás kdo chce, a sečetli 
potřebný čas, musel by mít den šedesát hodin,“ říká lektor; žáci 
souhlasí a hned mají za úkol vymyslet, kde budou příště ne-
vstřícní. Jeden muž na manželku – nebude hledat její ztracené 
věci, což po něm ona často chce. Další bude tvrdší k podříze-
ným – je vedoucí údržbářů a často jim pomáhá hledat, kde je 
závada a jak ji spravit –, teď je nechá, ať na to přijdou sami, 
bude je podporovat jen na dálku. A tak dále.

„Je potřeba být pozorný hlavně na začátku každého jednání, 
než člověk přijme nějaký závazek, než něco slíbí,“ vysvětluje 
dále lektor.

Postupem dne, jak se jde hloub ke kořenům toho perma-
nentního pocitu nestíhání, otázky, které se řeší, jsou čím dál 
složitější. Petr Pacovský, svalnatý padesátník v šortkách, tu 
hraje roli suverénního krotitele času – je to prý jednoduché. 
Každý musí mít jasno v tom, co je pro něj v životě důležité 
a čeho by chtěl dosáhnout. Kdo nevidí cíl, jde odnikud nikam. 
Zde si učitel vypomůže metaforou hodnou indiánského náčel-
níka: „Pro člověka, který neví, kam jde, je každá cesta špatná.“ 
A k dispozici má i stručný návod na správný život: „Nestih-
nout všechno je normální, ale trestuhodnou chybou je, když se 
nestihne to důležité.“ A k tomu ještě dovětek: „Cokoli slíbíte, 
stává se automaticky důležitým.“

Druhý den v poledne mají už i účastníci pocit, že čas je 
jen krotké zvíře, a spoustu plánů, jak změní svůj život. Jeden 
z mladých mužů v učebně, který se představil ostatním jako 
Milan, přitom v „krotitelství“ patří k pokročilým. Je mu třicet 
čtyři let, vystudoval dvě vysoké školy, má dvě práce a dvě děti 
a všechno důležité z dnešní lekce si přehledně zanesl do svého 
smartphonu. Je vidět, že nemálo svého životního času věnoval 
právě kontrole času.

„Všechno to začalo u mého bratra-dvojčete,“ říká Milan. 
„Geneticky jsme stejní, ale bratr četl dvakrát rychleji než já.“ 
Milanovi z toho vyplynulo, že když bude svůj mozek tréno-
vat, bratra musí zákonitě dohnat. Naučil se tedy nejdřív me-

mLéko a nirVána
Geekové, nerdové a technohračičkové vedou stálé spory o tom, 
která aplikace na organizaci času je lepší. Přou se hlavně o to, která 
je přehlednější, snadněji ovladatelná a lépe vypadá. Jde také o to, 
aby byly snadno přístupné z různých počítačů a telefonů. některé 
aplikace mají rádi všichni – nebo aspoň skoro. Wunderlist (www.
wunderlist.com) je označován za „minimalistický“ v ovládání i de-
signu – výtečné pro začátečníka. remember the milk (www.remem-
berthemilk.com) je také praktický, zašle dokonce sms zprávu – ese-
meska s něčím, na co jste už dávno úplně zapomněli, potěší. Vtipně 
nazvané, ale trochu komplikovanější na užívání je Toodledo (www.
toodledo.com). Další oblíbené jsou nirvana (www.nirvanahq.com) 
anebo Google Task od Googlu. Plus další stovky a tisíce jiných – 
jejich testováním je možné strávit spoustu času.  
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todu rychločtení a pak pokračoval přes další techniky ke zefek-
tivnění duševní práce. „Vždycky mě fascinovalo, že jsou lidé, 
kteří zvládají, a druzí, kteří nezvládají,“ říká. A měl pocit, že 
rozdíl je právě v tom, jak dobře dokážou využít svůj čas. „Ně-
kdo jen tak kouká na televizi, někdo v tom čase dělá něco pro 
sebe,“ vysvětluje.

Milan se vždycky chtěl zdokonalovat a byl na sebe náročný. 
Vystudoval práva, přibral k tomu ještě psychologii, navštěvuje 
kurzy, jako je tenhle, také sám v podobných kurzech školí. Pra-
cuje jako státní úředník a s manželkou vychovávají dva syny – 
ale snaží se vždycky najít si i trochu času na svůj oblíbený tré-
nink mozku, na čtení, psychologii, na jógu. Aby to všechno 
stihl, začal zkoušet všechny možné metody, jak plánovat čas.

Začínal prý docela intuitivně tím, že si psal seznamy úkolů – 
ovšem zjistil, že to zrovna nefunguje: „Vždycky jsem jeden úkol 
škrtl, ale dva další přibyly – takže jsem pořád jen přepisoval 
nesplněné úkoly na další seznam,“ popisuje něco, co se zdá 
být přímo základní vlastností těchto seznamů – nikdy nejsou 
prázdné.

Hledal tedy sofistikovanější metody, pořídil si chytrý mobil, 
stahoval nejrůznější počítačové aplikace na šetření času a nako-
nec zůstal u systému GTD neboli Getting Things Done – „mít 
vše hotovo“. Mottem systému je „nic nemít v hlavě“. A tak se 
všechny plány, úkoly a nápady ihned píší do jednoho ze sady se-
znamů – Milan je má rozdělené podle svých životních rolí. Co 
má v plánu jako „rodič-kamarád“, co jako „lektor“, co jako „ma-
nažer“ a co „doma“. Jsou tam názvy knih, které si chce přečíst, 
akce, kam chce jít s dětmi, i to, že má doma vyměnit žárovku.

Každý týden, většinou v neděli večer, si seznam cílů a úkolů 
projde a některé si vybere pro následující týden. „Když něco od-
škrtnu, mám z toho prostě dobrý pocit,“ říká Milan.

Milan má rád výkony a splněné úkoly, ale postupně i on 
zjistil, že to má své meze. Také on se musel naučit vybrat to 
skutečně důležité. Má na to metodu, která vypadá na první 
pohled trochu morbidně – představuje si svůj vlastní pohřeb.

Na něm jsou různí řečníci – jedním z těch nejdůležitějších 
je například syn. „Přál bych si, aby můj syn při této závěrečné 
příležitosti řekl, že jsem byl dobrý táta, že jsem byl k dispozici 
vždycky, když mě potřeboval,“ popisuje. Když si tu synovu řeč 
představoval před třemi lety poprvé, uvědomil si ovšem vážnou 
věc – že pokud chce, aby to tak bylo, musí začít už teď: „Když 
ode mě syn uslyší jenom – počkej, teď dělám něco na počí-
tači, tohle by asi neřekl. Od té doby se snažím syny neodhánět 
a počítač otevírám, až když jdou spát. Vím, proč to dělám,“ 
shrne to Milan a naznačí, že už musí hovor ukončit, protože 
má jinou práci.

Rada „myslet na vlastní pohřeb“ – nebo líp „vědět, co chci, 
aby o mně říkali smuteční řečníci“ – pochází z dílny ame-
rického učitele efektivity Stephena Coveye. Jeho knížek se 
v Česku prodaly čtyři tisíce kusů, celosvětově jsou to miliony. 
Milan zjevně není sám, kdo si čte knížky teoretiků manage-
mentu času a podtrhává si jejich citáty. Hlavně v devadesá-
tých letech se zrodilo několik guru time managementu, jejichž 
sláva stále rostla a o jejichž knihy a přednášky je stejný zájem 
jako o koncerty rockových hvězd. Lidé se za nimi táhnou jako 

za novodobými mudrci a doufají, že se od nich naučí to největší 
kouzlo ze všech: ovládat svůj čas.

krotitelé času
Stephen Covey je z těchto moderních mágů zřejmě vůbec nej-
populárnější. Pochází z mormonské rodiny a z jeho mládí se 
dochovaly historky o tom, jak si jeho spolužáci dávali pivo, on 
však raději šel pronášet pouliční kázání ke kolemjdoucím. Vět-
šinu svého života strávil jako univerzitní profesor organizace 
a managementu a teprve v roce 1989, to mu bylo padesát sedm 
let, vydal knížku 7 návyků skutečně efektivních lidí. Ta se stala 
mezinárodním bestsellerem.

Jsou to vlastně celkem jednoduché rady, jak si zorganizo-
vat život – ta s pohřbem se nazývá „dělejte věci s myšlenkou 
na jejich konec“, tedy když něco začínáte, představujte si, jak 
by to mělo dopadnout. Další zní „buďte proaktivní“, tedy ne-
reagujte na všechno, co vám kdo předloží, nýbrž sami si ur-
čujte, co chcete a co nechcete dělat (a buďte případně i trochu 
nevstřícní). Covey pořádal přednášky, založil vlastní vzdělávací 
institut a oslňoval svými úsměvy a zářivě bílými zuby. Zemřel 
letos v červenci – obklopen svými devíti dětmi a dvaapade-
sáti vnoučaty, jak si to podle tiskového prohlášení rodiny vždy 
přál. Zda podle jeho představ byla také pohřební řeč, zprávy 
nezmiňují.

Systém Getting Things Done, který se osvědčuje Milanovi, 
vymyslel další učitel time managementu, ovšem poněkud ji-
ného střihu než konzervativní mormon. David Allen se na-
rodil v Kalifornii, v uvolněných šedesátých letech vystudoval 
na ještě uvolněnější univerzitě v Berkeley, pak dělal kuchaře, 
učitele karate, prodavače motorek a mnoho dalších povolání. 
„V pětatřiceti jsem měl za sebou pětatřicet různých prací – to 
pak člověk může být buď konzultant, anebo flink,“ vzpomínal 

Kdo dělá v životě to,  
co nechce, tomu 
nepomůže žádný diář.

nestíhat je 

normální. Chyba 

je nestihnout to 

důležité.
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fají v totéž. Momentálně se oblibě těší Leo Babauta, který 
napsal knihu Zen a hotovo, jež je podle jeho vlastních slov 
„destilátem“ toho nejlepšího obou předchozích – jen jejich 
rady jakožto praktikující zenový buddhista dále zjednodu-
šuje. Radí třeba ze seznamu úkolů toho co nejvíce vyškrtat, 
co nejvíce e-mailů smazat a vůbec si organizovat život co 
nejjednodušeji.

Kuriózním guru je Francesco Cirillo a jeho rajče – lépe ře-
čeno „pomodoro technique“, jak zní přesný název. Spočívá 
v tom, že se vezme kuchyňský budík ve tvaru rajčete anebo ja-
kémkoli jiném. Nařídí se na dvacet pět minut a člověk pak ce-
lou tu dobu pracuje soustředěně na jednom stanoveném úkolu. 
Když budík zazvoní, může si dát pauzu a začne znovu. Zdá 
se to být dosti triviální, i „pomodoro technique“ se však školí 
na seminářích a lze zakoupit též speciální „rajče“.

Češi mají také své guru – jsou jimi právě Petr Pacovský 
(12 tisíc prodaných knih) či David Gruber (autor mnoha knih 
o efektivitě, jichž se dohromady prodalo milion). Dalším uči-
telem nové doby je Timothy Ferriss, který nabízí rady, jak si 
zkrátit pracovní týden na pouhé čtyři hodiny (mimo jiné se-
lektivním ignorováním všeho, co se nám zrovna nehodí dělat). 
Oblíbený je též Mark Forster, jenž tvrdí, že po jeho školení už 
nikdo nebude mít problém: „Stěžovat si, že je málo času, je 
asi, jako kdyby si ryba v moři stěžovala, že je málo vody.“ Vů-
bec jsou učitelé time managementu vtipní chlapíci, kteří mají 
na všechno příměr a rychlou radu. Je jen logické, že lidé u nich 
hledají záchranu. Což ale neznamená, že by jim ji teorie ma-
nagementu času vždycky přinesly.

Ona „záchrana“ totiž obnáší odhodlání hodně změnit svoje 
návyky a zlozvyky a to není jednoduché. Jak říká český učitel 
time managementu David Gruber: „Mezi tím vědět, co mám 
dělat, a dělat to, je hodně velký rozdíl.“

A kromě toho, za špatnou organizací času se často skrývají  
hlubší problémy – když má člověk pocit, že v životě nedělá to, 
co by měl, nepomůže mu ani nejkrásnější diář.

Zevlování ano
„Já mám hodně cílů, každý den trochu jiné,“ popisuje svůj ži-
votní program Josef, který nechce zveřejnit své skutečné jméno. 
Je překladatel a reklamní textař, má dvě děti, baví ho cestování, 
hory, lyže, čte si všechno o všem, rád o tom přemýšlí, a když 
s někým telefonuje, cítí povinnost si s ním ještě taky trochu po-
konverzovat – umění nevstřícnosti je mu cizí. „A strašně mě 
baví zevlovat,“ dodává ještě.

A tak Josef nic nestíhá. Každý den začíná nestíháním – 
musí udělat malý překlad a odejít do práce, nikdy to ale ne-
stihne tak, aby byl v práci včas. Studoval už tři vysoké školy, 
ale na žádné nestihl odevzdat všechny práce a složit zkoušky. 
Přišel už o pár zákazníků, kterým pozdě dodal překlady – ne-
byli všichni tak tolerantní jako nakladatel, kterému odevzdal 
knížku rok a půl po termínu. „Často se mi stane, že se vzbudím 
ve tři ráno a jsem ve strašném stresu z toho všeho nestíhání. 
Čas je nepřítel,“ říká Josef a neví, co s tím dělat – jeho snahy 
o lepší time management skončily zatím vždy jen u nekonečně 
dlouhých seznamů nesplněných úkolů.

na to v jednom rozhovoru. Rozhodl se pro to první a na zá-
kladě svých zkušeností vydal pak v roce 2001 knihu Mít vše 
hotovo. Základní myšlenka je jednoduchá: „Mozek není moc 
dobré místo na ukládání úkolů. Je potřeba z hlavy všechno 
dostat.“ Nezpracované, neroztříděné úkoly a závazky hlavou 
bloudí, stále se připomínají, brání kreativnímu myšlení a kon-
centraci. Proto Allen vymyslel systém seznamů, do kterých 
si člověk úkoly zaznamenává – dlouhodobé, týdenní a denní, 
mezi nimiž se jednoduše pohybuje. „Je to vlastně jen trochu vy-
lepšený zdravý rozum,“ říká k tomu vždy vtipný Allen.

Jeho GTD se stalo také oblíbeným systémem nerdů, geeků 
a technologických hračičků všeho druhu. Vytvářejí a stahují 
nekonečně aplikací, z nichž každá umožňuje založit si nějaký 
ten seznam v mobilu a počítači za účelem „mít vše hotovo“ (viz 
rámeček Mléko a nirvána). Má to jen jednu nevýhodu – aplikací 
a programů je tolik a jsou tak zajímavé, že mnoho geeků tráví 
většinu svého času výběrem nejlepší aplikace pro šetření času.

Stephen Covey a David Allen jsou v oboru time manage-
mentu něco jako klasici, přitahují davy, na svých knihách 
a přednáškách vydělávají miliony. Na výsluní se ovšem po-
stupně dostávají noví a noví mistři, učitelé, guru, kteří dou-

Co raDí misTři
(rady školitelů time managementu Davida Grubera,  
Petra Pacovského a Christiny Wiedmeyerové) 

Plánujte: Pět minut plánování ušetří hodinu času.

Plánujte pravidelně: Je dobré si zvyknout na konci dne si udělat se-
znam úkolů na další den. na konci týdne pak naplánovat další týden.

Plánujte, čím začnete: Do denního plánu se radí označit dvě až tři 
věci, které je opravdu nutné udělat. Také je dobré naplánovat, čím 
začneme. Většina odborníků radí začít tím nejobtížnějším, pro ně-
koho je to ale odrazující. radši začne věcí, která je rychle hotová, 
a tím získá další chuť do práce.

neplánujte moc: Je vhodné plánovat jen 60 procent času, zbytek ne-
chat volný pro operativní úkoly, které určitě přijdou.

naplánujte si čas bez vyrušení: Doporučuje se mít ve svém rozvrhu 
alespoň hodinu, kdy se nenecháme vyrušovat a ani sami se nevyru-
šujeme (například čtením e-mailů nebo telefonováním).

motivujte se: Pro zvýšení chuti do práce pomůže představit si skvělý 
pocit, který se dostaví po splnění úkolu. Zároveň je dobré si před-
stavit sebe sama v případě, že úkol nesplníme – pocity neschop-
nosti i zkažený večer.

Poslouchejte (se): Pozor na věty typu „za chviličku to bude hotové“, 
„už je jen kousek“ – člověk, který sugeruje, že něco není problém, 
většinou už v tu chvíli ví, že to problém je. Pokud se uslyšíte říkat 
tuto větu, hned zkoumejte, co znamená.  
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Takové nepřátelství s časem mívá ovšem hlubší příčiny. 
Josef jich sám pár vidí: že spoustu věcí, které dělá, vlastně 
moc dělat nechce – třeba překládat texty o čerpadlech anebo 
psát vtipné slogany o telekomunikačních službách. A že by 
místo toho dělal radši něco úplně jiného – například se vě-
noval svému oblíbenému zevlování nebo si alespoň koupil 
něco na kolo.

Psycholog Jaroslav Vacek potkává dost lidí, pro které je čas 
největší nepřítel. A často to vypadá trochu podobně jako u Jo-
sefa: „Mnoho lidí žije s pocitem, že úkoly, které mají, nejsou 
jejich, že jim je dal někdo zvnějšku a dělat je musí,“ líčí psy-
cholog. Takové úkoly se jim pak logicky nechce plnit, vnitřní 
motor nefunguje. Radši tudíž hledají nějaké rychlé momen-
tální uspokojení – právě proto si Josef ve chvílích největšího 
stresu, kdy by měl soustředěně pracovat, radši zajde na nákupy.

Jaroslav Vacek pracuje v adiktologické poradně 1. lékařské 
fakulty. Kromě lidí závislých sem přicházejí i ti, kteří mají ex-
trémní problémy s časem a trpí chronickým odkládáním, tak-
zvanou prokrastinací. Špatná organizace času je v něčem zá-
vislostem podobná – z pohledu psychologů je to projev nějaké 
„bolesti“, problematického místa v psychice.

Někdo je právě typ, který má radši uspokojení tady a teď, 
a nedaří se mu jít za dlouhodobým cílem. Někdo je úzkostlivý, 

brzdí ho strach, že jeho práce nebude dost dobrá – a proto ji 
odkládá. Existují lidé nesebevědomí, pro něž je pocit nestíhání 
a zaneprázdněnosti důkazem vlastní hodnoty. „Dost často se 
s takovým klientem dostaneme až k nějaké hluboké existen-
ciální nejistotě. Lidé mají pocit, že jejich život a práce nemají 
žádný smysl. Proto nejsou motivovaní a nestíhají,“ vysvětluje 
psycholog Jaroslav Vacek.

Jeho rady nejsou tak jednoduché jako poučky odborníků 
na time management, ale v podstatě podobné. Člověk si má 
především udělat pořádek ve svých hodnotách, v tom, co je pro 
něj důležité a co opravdu chce. Používá se na to řada technik, 
a i psychoterapeut posílá své klienty s oblibou na jejich vlastní 
pohřeb: „Konfrontace s vlastní konečností pomůže, aby si to 
člověk v hlavě srovnal,“ říká Jaroslav Vacek. Mnoho lidí se také 
musí trénovat právě v zevlování, neboť i schopnost užít si pří-
tomný okamžik patří k umění zacházení s časem.

Takže připravit se na vlastní pohřeb, naučit se správně zevlo-
vat, přidat trochu nevstřícnosti a nepečlivosti, změnit všechny 
svoje staré dobré zlozvyky a nedělat nic, co nechceme. A také 
si dobře vybírat novinové články, kterým věnujeme svůj čas. 
Tak málo stačí – a už nikdy nebude potřeba říct větu: „Vůbec 
nic nestíhám.“   

resPekT 36/2012

myšlenka na vlastní konečnost při organizaci 

práce nesmírně pomůže.
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máme pro ně snad něco lepšího?  

(nejtěžší zločinci meditují ve věznici v alabamě)
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léčba meditací
Ty nejlepší věci na světě  

jsou občas zadarmo.
PETR TŘ EŠŇÁK
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ong oznamuje předěl meditace a z reproduktorů na dřevěné 
podlaze se ozývá divoké bubnování. Safar, čtyřiatřicetiletý 
drobný muž v kraťasech a  tričku, začíná pobíhat napříč 
malým sálem, divoce sebou škube a máchá rukama. Občas 
u toho zařve jako tygr. Dnes je v sále pražského meditač-
ního centra Druna, který si pronajímá, aby zde mohl me-
ditovat, kromě novinářské společnosti úplně sám. Nezdá se 
však, že by mu to vadilo. Za okny se staženými závěsy hučí 
Karlovo náměstí v ranní špičce a mladý podnikatel zatím 
ve zběsilém rytmu skáče na patách a vyráží z hrdla hluboký 
divošský pokřik. „Hu, hu, hu – musíte to vytáhnout z první 

čakry nahoru jako afričtí Křováci. Uvolní se emoční bloky 
a energie může volně proudit.“

Autor těchto řádek teď zápasí s lehkými pocity trapnosti 
a s každým dalším „hu, hu, hu“ zjišťuje, že stát se Křovákem 
uprostřed západního velkoměsta není vůbec snadné. Konečně 
k úlevě hopsajícího novináře s dalším gongem vystřídá bub-
nování naprosté ticho a zastavené tělo za zavřenýma očima 
zaplavuje pocit klidu. Na světě není teď nic důležitějšího než 
rytmus vlastního dechu. S každým nádechem jako by tělo 
prostupovala radost z čisté přítomnosti, mysl nehybně spočívá 
na místě a život se zdá být příjemně jednoduchý.

„Tahle dynamická meditace je dělaná pro dnešního zá-
padního člověka,“ vysvětluje později Safar podstatu tech-
niky, kterou praktikuje v „tiché“ verzi každé ráno doma 
a  jednou týdně se pak v  meditačním centru odváže na-
plno. „Osho věděl, že potřebujeme nejdřív vybít emoce a vy-
čistit si hlavu, než jsme schopní skutečného soustředění. 
Ale smysl je stejný jako u každé jiné meditace – být tady 
a teď.“ S učením slavného indického guru, který v sedmde-
sátých letech okouzlil tisíce stoupenců v USA a kvůli svému 
sexuálnímu apetitu a zálibě v přepychu má dnes v duchov-
ních kruzích poněkud pošramocenou pověst, se Safar, ob-

nečekejte jen příjemné pocity. a najděte si 

dobrého učitele. (jan Honzík)
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čanským jménem Michal Nikodem, seznámil na workshopu 
loni v létě. Okamžitě ho nadchlo. „Kolik měl Osho rolls-
-royceů, mě vůbec nezajímá,“ říká nový vyznavač, jinak vy-
studovaný ekonom a majitel úspěšné firmy poskytující ku-
chařské kurzy. „Hlavní je, že jeho knihy mi mluví z duše 
a meditace mi pomáhá.“ Nepovažuje se za učitele, medi-
tační prostor si najímá především pro sebe, ale kdokoli může 
v úterý ráno přijít a meditovat s ním – občas jsou to tři lidi, 
občas nikdo. „Cítím se uvolněný, neovládají mě tolik emoce 
a stres,“ popisuje Safar hlavní změnu, kterou mu meditace 
přinesla. „Ztratil jsem strach z toho, co bude, třeba kde 
vezmu peníze na výplaty. Prostě beru život tak, jak při-
chází. Tady a teď.“

Óm nebo kokakola 
Michal Nikodém je typickým příkladem západního je-
dince, který uprostřed hektického života nalezl útočiště 
v prastaré duchovní praxi v moderním balení. Meditace 
totiž odkrývá zajímavý paradox dneška. Zatímco tradičním 
církvím houfně ubývají věřící a kdekdo mluví o sekulari-
zaci Západu, techniky práce s myslí, vycházející z rozlič-
ných náboženských doktrín, zažívají již několik desetiletí 
nárůst popularity. Česká čísla neznáme, ta americká tvrdí, 
že k nějaké formě meditace usedá za oceánem celkem de-
set milionů lidí. V propojeném světě mají z čeho vybírat 
a právě široká nabídka možností činí dnešní meditační tr-
žiště tak lákavým.

Učení, která na Západ přinesli po válce tibetští lamové, bu-
ddhističtí mniši, zenoví mistři, súfijští dervišové nebo indičtí 
jogíni (a doplnili tak křesťanské meditační tradice), udržují 
skalní vyznavači v původní podobě, ale mnoho tvořivých za-
svěcenců je postupně rozebralo na součástky a sestavilo z nich 
množství eklektických technik. Základem zůstává buď sou-
středění na jediný objekt pozornosti, nebo cvičení bdělé vší-
mavosti vůči všemu okolo (viz rámeček), ale v moderní verzi 
se propojuje třeba s psychoterapií či tancem. Některé popu-
lární školy jako transcendentální meditace nebo metoda nazý-
vaná redukce stresu skrze všímavost nabízejí čistě technický, 
od náboženských souvislostí oproštěný návod osobnostního 
rozvoje, jiné pracují s představou Boha nebo andělů. Základní 
účel meditace jako cesty ke zklidnění a osvobození mysli se 
nemění, ale velká část vyznavačů se dnes obejde bez von-
ných esencí i manter a využívá lotosový sed jako čistě prak-
tický způsob, jak si vylepšit pozornost třeba před zasedáním 
dozorčí rady.

Meditace má dnes na rozdíl od šedesátých let, kdy vou-
satí guru z Východu vyvolávali na Západě nadšení mlá-
deže a odpor jejích rodičů, jedny nové a velmi vlivné za-
stánce – vědce. Legenda říká, že svůj průkopnický výzkum 
na sklonku šedesátých letech prováděl harvardský profe-
sor Herbert Benson raději v noci, aby ho kolegové nepova-
žovali za potrhlého hipíka, kterému podobně jako Beatles 
učaroval charismatický Mahariši Maheš Jógi. Svou metodu 
transcendentální meditace tento indický učitel vydestiloval 
pro západní použití z hinduismu a šestatřicet jejích vyzna-

vačů, které Herbert Benson pozval v roce 1967 do své la-
boratoře, vykazovalo při měření natolik pozoruhodné vý-
sledky, že se harvardský profesor stal prvním z dlouhé řady 
vědců přísahajících na blahodárný efekt meditace pro lid-
ské zdraví.

Mimochodem, Benson zpočátku patřil také k hlavním 
propagátorům myšlenky, že technika meditace má čistě seku-
lární základ – tvrdil například, že stejný efekt jako opaková-
ním tradiční hinduistické mantry „óm“ docílíme soustředě-
ným mumláním slova kokakola.

Bůh, nebo mozek 
Benson prokázal, že meditace snižuje stres, posiluje schop-
nost soustředění a nadhledu v emocionálně náročných si-
tuacích. To byl ovšem teprve začátek. „Skutečný rozmach 
výzkumů přišel s rozvojem moderních metod sledování lid-
ského mozku,“ vysvětluje akademik Jan Burian, který se 
zabývá umělou inteligencí, neurovědami a meditací. Svou 
roli v tom sehrál také čilý zájem tibetského duchovního 
vůdce dalajlamy o spolupráci se západními vědci. Meditu-
jící mniši se senzory přisátými k oholeným hlavám se stali 
vděčnou ozdobou západních laboratoří a výsledky předčily 
očekávání. Dnes najdeme v renomovaných vědeckých ča-
sopisech stovky studií, podle nichž meditace snižuje riziko 
kardiovaskulárních onemocnění, má schopnost probouzet 
empatii, léčit hyperaktivitu, depresi, úzkost, posttrauma-
tický syndrom nebo chronickou bolest. Snižuje množství 
stresového hormonu kortizolu v těle, zmenšuje pooperační 
komplikace, zpomaluje stárnutí mozku, posiluje imunitní 
systém a dodává celkovou radost ze života. A to vše nejen 
v případě meditačních vytrvalců z Himálaje, ale i lidí, kteří 
žijí normální západní život a meditují poctivě pár desítek 
minut denně.

Meditující alkoholici tak mají vyšší šance, že vydrží absti-
novat, recidivisté se pravděpodobněji dokážou vrátit k počest-
nému životu, mladé agresory práce s vlastní myslí odnaučuje 
šikanovat spolužáky. „Ty nejlepší věci v životě jsou občas za-
darmo,“ glosoval blahodárný vliv meditace v magazínu Time 
populární americký kardiochirurg Mehmet Oz.

Studie přínosu pro lidské zdraví si kdekdo pochvaluje, 
značné spory ovšem vyvolává jiná kapitola neurologic-
kých výzkumů – měření spirituálních prožitků. Intenzivně 
praktikované meditace mohou přinášet člověku silné du-
chovní vhledy, které současné přístroje dokážou lokalizovat 
v mozku. Tak například pocit bytostného spojení s Bohem, 
nebo, chcete-li, univerzem vědci vidí na monitorech jako 

Profesor benson prokázal, že 
meditace snižuje stres a posiluje 
schopnost soustředění a nadhledu 
v emocionálně náročných situacích.
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útlum části mozku, která je zodpovědná za pociťování hra-
nic vlastního těla. Většina výzkumníků se střeží takové po-
znatky jednoznačně interpretovat, mimo jiné kvůli tomu, 
že pokusní dobrovolníci (kromě buddhistů to bývají třeba 
františkánské jeptišky) si často nepřejí, aby jejich medi-
tační know-how sloužilo k vědeckému vyvracení Boha. 
Někteří neurologové se však takového názoru nebojí. „Můj 
výzkum ukazuje, že náboženství je majetkem mozku, je-
nom mozku a nemá nic společného se světem okolo,“ tvrdí 
například kanadský profesor neurovědy Michael Persinger. 
Taková slova vyvolávají odmítavé reakce nejen mezi teo-
logy, kteří se zlobí, že věda si jako už tolikrát v minulosti 
přivlastňuje záležitosti, jimž nerozumí. „Mozek je pouze 
hardware, skrze nějž duchovnost zakoušíme,“ tvrdí psy-
cholog Daniel Batson, který zkoumá lidskou religiozitu. 
„Říkat, že mozek vytváří náboženství, je jako tvrdit, že 
piano vytváří hudbu.“

Nástrahy bez učitele 
Při četbě vědeckých i populárních článků působí často medi-
tace takřka idylicky, jako jednoduchá cesta k harmonii. Jenže 
realita skrývá mnoho překážek a nástrah. Dnes sedmatřiceti-
letý lektor Jan Honzík začínal s buddhistickou meditací před 
deseti lety a zpočátku převládalo nadšení z příjemných zá-
žitků. „Meditace mi přinášela pocity vnitřní svobody a leh-
kosti. Cítil jsem se dobře, aniž by to příliš záviselo na vnějších 
okolnostech,“ vypráví dnes. Aby se mohl věnovat meditaci 
naplno, opustil na čas svůj světský život a odjel na Srí Lanku 
do buddhistického kláštera.

Stal se mnichem, ale v cizím prostředí se meditační zážitky 
změnily. „Po několika měsících začaly přicházet stavy hrůzy, 
averze a zhnusení, které přetrvávaly i mimo meditaci,“ vzpo-
míná. Spolu s dalšími českými mnichy pak objížděl exotickou 
zemi a hledal učitele, který by mu poskytl vedení. Pomohl 
mu až ctihodný Pemasiri Thera, vyhlášený mistr meditace 
vhledu. „Díky němu jsem dokázal nějak přijmout, co se mi 
děje, negativní prožitky začaly pak postupně odeznívat,“ vy-
světluje Honzík, který se nakonec mnišského života vzdal, 
vrátil se do Česka, dnes má rodinu a nemedituje již tak in-
tenzivně. Živí se jako lektor sebepoznávacích kurzů a právě 
připravil do tisku sborník o českém buddhismu. „Moje me-
ditační praxe dnes už není spojená s tolika příjemnými po-
city jako na začátku,“ dodává. „Ale myslím, že o to ani pri-
márně nejde. Důležitá je pro mě vnitřní svoboda, schopnost 
nenechat se nepříjemnými stavy ovládat a akceptovat sku-
tečnost, jaká je.“

Psychologové poukazují na riziko, že meditaci často vy-
hledávají lidé trpící psychickými nebo vztahovými problémy, 
kteří by přitom potřebovali spíše psychoterapii. Oddanost 
guru, upnutí se na vlastní vnitřní zážitky, představu Boha 
nebo osvícení se mohou stát náhradním řešením, které krát-
kodobě pomůže, ale nic neřeší. „Zejména v našem prostředí, 
kde meditace nemá tradici a nejsou tu dobří učitelé, je dobré 
být opatrný a vždycky přemýšlet nad tím, jaký máme vlastně 
záměr,“ říká psycholog a psychoterapeut Michael Vančura, 

Ranní taneční meditace v centru druna.

s drilem se daleko  

nedostanete.
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který má sám s meditací zkušenost a pomáhá lidem, kteří se 
dostali do psychospirituálních potíží. „Meditace učí emoce 
odkládat, což často nemusí být nejlepší řešení. Rozhodně je 
dobré ji kombinovat s psychoterapií, která s emocemi naopak 
pracuje a hledá jejich příčiny.“

Když rodina usne 
V českém veřejném prostoru nenajdeme mnoho lidí, kteří 
by se se svou meditační praxí svěřovali tak jako zástup ame-
rických celebrit počínaje Davidem Lynchem a konče třeba 
Hillary Clintonová. Americká vášeň pro meditaci má prav-
děpodobně tentýž zdroj jako americká zbožnost, v nábožen-
sky vlažném Česku je však duchovní praxe stále považována 
za trochu podivný výstřelek. Ani Ondřej Liška, předseda 
Strany zelených (v čele SZ stál do roku 2014 – pozn. red.), je-
diný z meditujících vrcholných politiků, kterého Respekt vy-
pátral, toho z počátku o sobě nechce moc prozradit. „O svém 
soukromém životě obvykle s médii nemluvím,“ říká opatrně 
a rozpovídá se až po ujištění, že cílem nemá být udělat z něj 
ani duchovního mistra, ani cvoka.

Spiritualita ho zajímala vždycky, během dospívání uvěřil 
v Boha, přijal křesťanství a později vystudoval religionis-
tiku. Zdůrazňuje, že jako přesvědčenému liberálovi je mu 
část katolické doktríny z duše cizí, naopak ho v jistou chvíli 
zaujal buddhismus a především autoři, kteří východní i zá-
padní tradice propojují, jako třeba německý teolog Hans 
Küng. „Líbí se mi, že buddhismus neumožňuje schovat se 
za něco, co mi poskytne alibi, ale ukazuje cestu, jak rozví-
jet své nitro systematickou prací,“ vysvětluje politik a na ho-
dinkách kontroluje, jestli už nemusí být zpátky na hlasování 
ve sněmovně.

Jeho osobní praxe je pro dnešní postmoderní spiritualitu 
příznačná. Věřící katolík, který se inspiroval buddhistickými 
technikami, správně dýchat se naučil během lekcí čínského 
bojového umění a meditační rozcvičku odkoukal od otce, 
vyznavače jógy. „K meditaci se vzhledem ke svému vytížení 
dostanu tak jednou týdně, když rodina usne,“ prozrazuje 
Liška, „ale pro můj život to jsou důležité chvíle. Získávám 
vnitřní kontrolu a odstup. Kultivuje to intuici a schopnost 
dobře se rozhodovat,“ pochvaluje si poslanec. „A pomáhá 
mi to přežít ten rozklad, do kterého se dnešní parlament 
dostal.“

Spor o školy 
Liškův případ ukazuje, že meditace u nás zůstává především 
tichou soukromou aktivitou, což je vlastně docela pochopi-
telné. Kvůli komunismu máme zpoždění v příchodu asijských 
učitelů, nezažili jsme západní horečku new age a snaha zkou-
šet nové duchovní cesty má ve skeptickém prostředí stále leh-
kou příchuť trapnosti. Pátrat po tom, zda se v Česku podobně 
jako na Západě meditační techniky prosazují ve zdravotnictví, 
vězeňství, armádě nebo školství, se brzy ukáže jako zhola zby-
tečné. „O tom jsme nikdy neslyšeli,“ zní univerzální odpověď.

Americká a západoevropská praxe se nedá do českého pro-
středí násilím naroubovat, ale může prozatím posloužit jako in-

spirace. Medituje se v americké armádě, kde práce s myslí nejen 
pomáhá léčit posttraumatický stres veteránů, ale meditačními 
technikami odvozenými ze samurajské tradice se vojáci na ně-
kterých základnách také připravují do akce. Instruktoři medi-
tace pracují s vězni některých kriminálů, tři roky starý a hodně 
diskutovaný dokument The Dhamma Brothers například uka-
zuje, jak zklidnění mysli pomáhá k sebereflexi a smíření nej-
těžším zločincům ze speciální věznice v Alabamě. Mnoho fi-
rem nabízí kurzy meditace svým zaměstnancům kvůli zlepšení 
pozornosti a výkonu. A vůbec nejvíce proponentů této aktivity 
najdete mezi lékaři, protože práce s myslí prokazatelně pomáhá 
při zotavování pacientů.

Zajímavé rozpory obklopují využití meditace na školách. 
Zejména z hinduismu odvozená transcendentální meditace 
(TM), která má v USA silné postavení díky množství sym-
patizujících celebrit (Al Gore, Michael Stipe), se v posled-
ních letech leckde stává nepovinným doplňkem výuky. Re-
žisér David Lynch k tomuto účelu zřídil nadaci, která platí 
lektory a do roku 2008 získala čtyři tisíce frekventantů z řad 
studentů, učitelů i rodičů. Podle několika studií meditační 
soustředění snižuje agresivitu na školách a zlepšuje koncen-
traci, ale celý trend provází také vášnivý spor. Část rodičů 
považuje TM za náboženskou, a nikoli sebepoznávací tech-
niku a vehementně protestuje proti tomu, aby se vyučovala 
na státních školách, které musejí být ze zákona sekulární. 
Někteří ředitelé už po nátlaku rodičů s Lynchovou nadací 
ukončili spolupráci.

Sledujeme přes oceán vlastní budoucnost, nebo k nám tato 
masová móda nikdy nedorazí? Těžko říct. Meditace se nepro-
sazuje shora, ale spíše vlastním zážitkem nebo skrze příklady 
lidí, kteří ukázali, jaké plody může porozumění vlastní mysli 
přinést. Tady je příběh jednoho z nich.

Uzlíček nervů 
Po hodině strávené v čajovně s Milanem Moravcem (48) 
má člověk pocit, jako by si po celou dobu zadarmo dobíjel 
baterky. Charisma tohoto muže je jemně zábavné a příliš 
často se nevidí. Pozorné oči, lehkost, s jakou vytahuje žong-
lovací míčky nebo trojrozměrné obrázky a vysvětluje jejich 
význam při nácviku všímavosti, zaujatý výklad o tom, jak 
obohacující je cesta metrem do práce, pokud člověk dokáže 
v plné přítomnosti vnímat svět kolem sebe. Je to šarlatán, 
který šermuje citáty z duchovních knih, nebo člověk, jenž 
vnitřně cosi důležitého objevil? Pokud dáme na holá fakta, 
jedna věc nasvědčuje spíše druhé variantě: šest zlatých me-

„mozek je pouze hardware, 
skrze nějž zakoušíme 
duchovnost.“
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dailí z mistrovství Evropy a dvě stříbrné z mistrovství světa. 
Moravec i žena, které ty medaile patří, se přitom shodnou 
na tom, že bez soustředěné meditační práce s myslí by to 
nikdy nedokázali.

Jejich cesty se zkřížily celkem nenápadně. Ilona Hlaváč-
ková šla v patnácti na sportovní gymnázium do Prahy, protože 
chtěla závodně plavat, Milan Moravec, absolvent tělovýchovy, 
tady plavání trénoval. Zpočátku klasickým tréninkovým dri-
lem, jaký si osvojil na fakultě. „Brzy ráno vstávat, dostat tělo 
do stresu, dřít a dřít, to je obvyklý přístup,“ vysvětluje tre-
nér, „nebyla v tom žádná radost a já jsem začal pomalu chápat, 
že pokud se mysl postaví proti tělu, nedokážu vůbec nic.“ Za-
čínala devadesátá léta a v komunismem vyhladovělých Če-
chách se kromě jiného rozvíjel i trh s duchovní literaturou 
a začala vznikat první takto orientovaná centra. Milan Mo-
ravec přečetl a ochutnal kdeco a některé prvky zkoušel opa-
trně zapojovat do tréninku. „Nemůžete dětem vyprávět něco 
o zenu, súfismu nebo meditaci,“ říká Moravec, „musel jsem 
na to jinak.“

Ilona Hlaváčková v polovině devadesátých let odmaturo-
vala a po zranění, které ji na čas nepustilo do bazénu, vážně 
uvažovala, že s plaváním skončí. „Pan Moravec mě nako-
nec přemluvil, ať ještě vydržím,“ vzpomíná dnes plavkyně 
na začátek své vrcholové kariéry. „A tehdy mi začal opatrně 
nabízet trochu jiný trénink.“ Ilona měla mimořádný talent 
na plavecké sprinty, ale zároveň byla velká trémistka, která 
si nevěřila. Začali spolu často mluvit o pocitech a strachu, 
Moravec svou svěřenkyni učil správně se posadit, dýchat hlu-
boko do břicha, uvědomovat si vlastní tělo a uvolňovat ho. 
Učil ji vizualizační techniky, při nichž si v relaxaci před-
stavovala závod, který ji čeká, a viděla v něm sebe samot-
nou v hluboce klidném rozpoložení a propojení s vodním 
živlem. „Při tréninku jsme nehleděli tolik na čas a rychlost, 
ale hlavně na to, aby dokázala plavat při plně přítomném 
vědomí, aby se jí mysl někde netoulala,“ popisuje Moravec 
společnou práci.

Když se Ilona v bazénu pořád ztrácela v myšlenkách, ne-
chal ji Moravec stát na míči stlačeném pod vodní hladinou – 
dokud se nenaučila koncentraci, jednoduše z míče okamžitě 
spadla. „Dnes to nechápu, ale nakonec jsem dokázala na tom 
míči stát třeba pět minut,“ směje se Hlaváčková. Trenér při-
cházel s dalšími nápady, zkoušeli žonglovat, plavat s hud-
bou puštěnou do vody nebo namísto dosahování maximální 

rychlosti nechat tělo volně plout na hladině a naslouchat jeho 
impulzům, kdy chce vyrazit. „Postupně se v ní vytvořil její 
vlastní vnitřní trenér a já jsem nechával stále více na ní, ja-
kým způsobem a jak dlouho chce plavat. Ona byla výjimečně 
vnímavá a dokázala to.“

Kolik finalistů mistrovství světa v  Barceloně v  roce 
2003 trávilo závěrečnou přípravu před závodem hrou na ti-
betské mísy nebo meditační představou, že s nádechem 
do dlaní nasávají pozitivní energii a z chodidel vydechují 
tu negativní, si můžeme jen domýšlet. Jisté je, že Ilona 
Hlaváčková po startovním výstřelu s pocitem dokonalé 
harmonie zlomila tři české rekordy a vyhrála stříbrnou 
medaili. Celkem přivezla z evropských a světových šam-
pionátů medailí osm.

Závod není o čase 
„Náš život je hrozně mechanický, když chceme dělat něco 
pořádně, potřebujeme víc vědomí,“ vysvětluje trenér svou 
ústřední filozofii. Ilona Hlaváčková skončila před pár lety 
závodní kariéru, Milan Moravec dál učí na sportovním gym-
náziu a zdokonaluje svůj systém. Na stěně v kabinetu má ob-
rovský trojrozměrný obraz, protože si vyzkoušel, že schopnost 
vidět nezaostřeně (tedy základní předpoklad pro to vnímat 
3D obrázky) rozvíjí přítomné vědomí. Zamiloval si žonglo-
vání, které podle něj výborně slouží témuž. „Nedávno jedna 
svěřenkyně maturovala a přiběhla ke mně, že si zapomněla 
žonglovací míčky,“ směje se Moravec. „Půjčil jsem jí své, ona 
dvacet minut žonglovala na školním dvoře a k maturitě šla 
úplně klidná.“

Techniky, kterým říká psychomotorický trénink, Mora-
vec spojil v ucelený systém a hodlá jej nabízet nejen svým 
studentům. Kromě plavání ho zajímá také tenis a golf, jedná 
o spolupráci s dalšími vrcholovými sportovci. „To nejpodstat-
nější, co vždycky říkám svým svěřencům, je, že důležitější 
než sportovní výsledky je rozšířit si vnímání sebe sama, aby 
sport nebyl jen otázkou ega. Závod není o čase, dostat se co 
nejrychleji z jednoho bodu do druhého. Závod je o přítom-
nosti – pokud v ní dokážeme setrvat, tělo udělá, co má,“ uza-
vírá zaujatě trenér. „A tohle je podle mě podstata meditace. 
Ne někde sedět sám se zavřenýma očima, ale prožívat běžný 
život v plné přítomnosti.“  

resPekT 12/2010

konCenTraCe, neBo VšímaVosT
existují desítky, možná stovky různých forem meditace, ale obvykle 
se dělí na dva základní typy: koncentrační meditace a meditace vší-
mavosti. Při první soustředí meditující svou pozornost na nějaký 
objekt, ať už dech, plamen svíčky nebo zvukovou mantru. meditace 
všímavosti naopak předpokládá, že praktikant plně registruje, co se 
kolem něj děje (oči má pootevřené), ale neulpívá na tom, nepřemýšlí 
a nesoudí. Jen dění nechá volně procházet svou myslí.  
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nové slabší 
pohlaví
Vzestup žen je 
i v Česku stále rychlejší 
a viditelnější. Co se ale 
mezitím děje s muži?
si lVi E laU dE R

Uvědomělé mužství. 
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vědomil si, že čeští muži o sobě takhle nemluví. Otázek je 
přitom víc než dost.Na nejzápadnějším okraji Prahy, v Ře-
poryjích, až za tabulemi označujícími hranici metropole, je 
štěrkový plac o rozloze tří fotbalových hřišť. Štěrk je rozjež-
děný stopami širokých pneumatik. Ve vyrovnaných řadách 
tu parkuje stovka vyleštěných trucků, velkých tiráků s „kuří 
nožkou“ ve chromovaném znaku. Bílé a oranžové kapoty se 
lesknou na slunci, o kus dál hází blesky vyleštěná cisterna, 
sytě modré plachty návěsů se třepotají ve větru.

V přízemní šedivé kancelářské budově krášlí kuchyňku 
kalendář s  decentními černobílými akty, zdi kanceláří 
zdobí zarámované fotky kamionů, na pultíku recepce mo-
dely nákladních aut. A když máte pocit, že víc náklaďáků 
už tu být nemůže, zakopnete u dveří o žlutou plastovou 
hračku – jak jinak než nákladní vozítko. „To tu máme pro 
dětské zákazníky,“ směje se Petr Koutský (46). Je deset 
hodin dopoledne a pan Koutský je v dobré náladě – už se 
mu dnes podařilo prodat pětatřicet kamionů. Při obvyk-
lém průměru tři vozy na den to znamená, že tahle říjnová 
středa začala dobře.

Pražská pobočka automobilky Mercedes-Benz speciali-
zovaná na použitá nákladní auta (slovo bazar tu nemají rádi) 
není právě místo, kde by člověk čekal rozhovor o hledání 
nové mužské identity nebo proměnách role muže. Přesto 
jsme tu na správné adrese. Vládce zdejšího vozového parku, 
podsaditý absolvent automobilové průmyslovky, otec dvou 
dětí a běžný ženáč Petr Koutský je totiž na tuhle otázku ex-
pert. Nebo lépe řečeno – zabývá se jí ve své životní praxi. 
Už pět let se rok co rok sebere a odjede od rodiny na pro-
dloužený víkend třeba na koňskou farmu do Krkonoš nebo 
do skalního města v Adršpachu. Vedle toho, že tam chodí 
po horách, projede se na koni či zajde někam na pivo, tráví 
těch pár dní hlavně tak, že se skupinou patnácti až dvaceti 
mužů sedí v kruhu a debatuje o jednom vybraném a urče-
ném tématu. Často se mluví o milostných problémech, jindy 
zase o alkoholu, agresivitě, „tabu v mužském světě“, vydě-
lávání peněz, přátelství, o „mužích na koni“ nebo naopak 
„mužích na dně“, sexu, vztahu s otcem, vztahu s matkou, 
o mužských vzorech...

O dílnách mu řekl blízký kamarád – k tomu, aby zku-
sil zajít na první seanci, ho přesvědčilo doporučení člo-
věka, kterému věřil („kdybych si to přečetl v  novinách, 
asi bych do toho nešel“), zvědavost, zájem o psychologii 
a také vlastní tajný „kostlivec ve skříni“. Osobní problém, 

o němž – celkem pochopitelně – nechce mluvit do novin, 
ale kterého se díky sezení zbavil. Petr Koutský říká, že ho 
dílny „úplně změnily“, že díky nim „našel sám sebe“ a oto-
čil svůj dosavadní pohled na svět „o 180 stupňů“. Stejně jako 
před proměnou se sice považuje za „tradičního muže“ a cti-
tele „běžného rozdělení rolí mužského a ženského světa“, 
začal se však chovat jinak k manželce, k synům i obecně. 
Díky své zkušenosti s uvědomělým mužstvím změnil svůj 
přístup k výchově. „Předtím jsem byl takový ten autorita-
tivní, mlčenlivý otec, nebyl jsem moc sdílný,“ říká pan Kout-
ský. „Teď s nimi mnohem víc mluvím, poslouchám je, víc 
je pouštím do svého života.“ Od nové výchovy si slibuje, že 
z Petra a Matouše vyrostou muži „otevření a vnímaví“, kteří 
si v sobě neponesou skryté problémy a nevyřešená témata, 
o nichž nebudou mluvit.

Ti, kdo moc nemluví
Znárodnění nepostihlo kapitalisty jako takové, zasáhlo je i jako 
muže. „Otevřené oči“ Petra Koutského má nepřímo na svě-
domí štíhlý muž v pruhovaném tričku, který v pražské ka-
várně Louvre popíjí espreso. Martin Jára je muž mnoha povo-
lání, po patnáctileté praxi psychoterapeuta také novinář a člen 
Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Před časem spo-
luzaložil s kolegy Michalem Vybíralem a Václavem Šneberg-
rem Ligu otevřených mužů (LOM) – neziskovou organizaci, 
která dále pořádá „dílny“ podobné těm, o nichž byla řeč výše. 
Kromě těchto skupinových setkání LOM radí i individuálně 
(napíšete-li e-mail s problémem, muži z ligy vám v rámci mož-
ností odpovědí a poradí) či organizují akce pro otce.

Hlavně je ovšem Martin Jára jeden z průkopníků, kteří 
se pokoušejí o něco v tuzemsku zcela nevídaného: mluvit 
s muži o nich samých, o jejich problémech, o tom jací jsou 
a jací chtějí či naopak nechtějí být. Kromě ligy se tématem 
„kam kráčí dnešní muž“ zaobírají nějaký čas psychologové 
a psychiatři a také pár osobností z církevních kruhů. Na ty 
posledně jmenované má velký vliv americký mnich Richard 
Rohr, který do Česka jezdí často přednášet. „Za svůj život 
jsem viděl příliš mnoho zoufalých mužů, kteří si nevěděli 
rady se svým životem a v důsledku toho skrytě nenáviděli 
sami sebe,“ popisuje svou misi Rohr, který doma v Novém 
Mexiku vodí mužské zájemce o sebepoznání do pouště, kde 
je vystavuje různým zkouškám – hladu či strachu. „Západní 
muži dnes možná mají ekonomickou a politickou moc, ale 
velcí a silní nejsou – nenaučili se zacházet s bolestí a poráž-
kou,“ říká Rohr.

Také Martina Járu inspiroval muž z ciziny: v polovině de-
vadesátých let uspořádal v Praze dva své workshopy nizo-
zemský terapeut Ramo de Boer. Na prvním sezení, kde se 
sešla asi desítka většinou Járových kolegů psychoterapeutů, 
se mluvilo o čtyřech „mužských archetypech“ – král, váleč-
ník, kouzelník, milovník (viz rámeček Velká čtyřka) a účastníci 
se také pokoušeli „stopovat je ve svých životech“. Na dru-
hém workshopu s názvem Unavení hrdinové se zase mluvilo 
o tom, že někteří muži už dnes nechtějí zastávat „hrdinské 
role“ a zároveň ještě nevědí, jak by měly vypadat ty nové. Zá-
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sah byl silný, hlavně proto, že i pro Martina Járu osobně přišel 
v pravý čas. „Byl jsem jako muž, kterému táhne na čtyřicítku 
a čeká na svoji krizi středního věku, sám dost v tématu,“ říká 
Jára. „Kromě toho byla tehdy mužská skupina něco nového, 
neznámého, originálního. Tento artikl nebyl na trhu...“

Martin Jára si tehdy uvědomil, že čeští muži o  sobě 
takhle nemluví. Nemluví o svých otcích ani o svých dě-
tech. A přitom otázek k zodpovězení je víc než dost – proč 
zdejší muži častěji páchají sebevraždu než ženy, proč více 
upadají do závislostí všeho druhu, proč se nestarají o své 
zdraví, a proto trpí nemocemi a umírají na ně mnohem 
dříve než ženy, proč české soudy svěřují děti téměř vý-
hradně do péče matek a jak se muži potýkají s tím, když 
nemohou své děti vídat vůbec. Proč v průzkumech veřej-
ného mínění stále drtivě vede klasický pohled na rodinu – 
muž má živit, žena se má starat o domácnost, přestože tento 
model už nemá v praxi oporu několik desetiletí. A jaké 
byly vlastně vzory současných mužů vychovaných učitel-
kami v jeslích a školkách, když nezažili skautského vedou-
cího ani učitele ve škole?

„I muži mají starosti a pochyby,“ říká Martin Jára, „jen 
o nich mlčí.“ Proč? Možná proto, že se pořád stydí, že „sla-

bost“ je na veřejnosti určená a tolerovaná ženám, ale ne mu-
žům. V hospodě či při sportu se muži samozřejmě baví, ale 
jinak – nebo jste někdy slyšeli chlapy nad pivem probírat po-
ruchy erekce nebo se svěřovat, jak se jim stýská po dětech, 
které nemohou vídat?

avantgardní macho
Inspirován tímto zážitkem a chutí probádat neprobádané 
pak Jára s kolegou Michalem Vybíralem v roce 1998 roz-
jeli skupiny, o nichž výše mluví Petr Koutský. „Na začátku 
jsme, upřímně řečeno, žádný jasný cíl neměli. Byl to pro nás 
experiment,“ říká Martin Jára. Na první dílnu přišlo deset 
mužů, většinou těch, které téma zajímá z titulu jejich profese 

muž, který otevřel oči. (Petr Koutský)

„Za svůj život jsem viděl mnoho 
zoufalých mužů, kteří si nevěděli 
rady se svým životem a v důsledku 
toho skrytě nenáviděli sami sebe.“
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a zkoumají jiné i sami sebe – jako třeba psychologové. Po-
stupem se ale nabalovaly další „nepsychologické“ profese – 
vedle „prodavače“ náklaďáků Petra z úvodu také IT specia-
listé, produkční, učitelé, manažeři... Například na jednom 
setkání, kdy tématem byla žárlivost, se sešli třeba expert 
na evropské fondy, zaměstnanec farmaceutické firmy, ren-
tiér či student. Skupiny také prý vždy přitahovaly cizince 
pobývající v Česku.

Byť jde samozřejmě o miniaturní a specifický vzorek oby-
vatelstva, přesto z desítek hodin rozhovorů vykrystalizovaly 
o českých mužích zajímavé zprávy. „Muži touží po mono-
gamních svazcích,“ říká třeba Martin Jára. „Mužům často 
chybí vzory. Chybějí jim dědové, kteří by vyprávěli, jak to 
chodilo dřív,“ dodává Michal Vybíral. Bez vzorů prý muži 
v měnících se časech ještě obtížněji hledají sami sebe, svoje 
místo, neměli se od koho učit. Výše zmíněný františkán Rohr 
absencí vzorů vysvětluje celé dnešní mužské tápání. „Není 
to obecně platné, možná, že jsme se na skupinách sešli právě 
proto, že právě nám ten vzor chyběl,“ přemítá Michal Vy-
bíral. „Některé muže unavuje pořád soutěžit s jinými muži, 
třeba v práci. Unavuje je být pořád ve střehu. Někteří zase 
mají pocit, že nebyli připraveni na  příchod dětí. Někteří 
zase, že neexistuje nějaký rituální přechod mezi chlapec-
tvím a mužstvím. Co je ten rituál – svatba?“ říká dál psy-
choterapeut.

A přestože tihle muži řeší problémy, jakýsi pozitivní vzor 
už pomalu dostává obrysy. Tihle muži přicházejí na to, že 
pravda je někde mezi – že chtějí a mohou být stále mužní 
(zodpovědní za rodinu, budující kariéry), ale zároveň em-
patičtí, citliví, vnímaví. Přicházejí na to, že by mohli být 
někým, koho socioložka Hana Librová nazývá „avantgardní 

macho“ a jehož nástup počátkem devadesátých let předpo-
věděla v knize Pestří a zelení. „Je to muž, který disponuje 
fyzickou silou, pevností postoje a rozhodností k činu. Co 
ho však odlišuje od jeho kritizovaného machistického před-
chůdce, je schopnost altruismu, trpělivosti a lásky,“ píše Li-
brová.

Já se z toho picnu
Otázky, které si o českých mužích kladl Martin Jára v polo-
vině devadesátých let, platí pořád. Největší překvapení při-
náší statistika sebevražd. Nejprve známá fakta – mužští sebe-
vrazi vždy, v tuzemsku stejně jako ve světě, vedli nad ženami, 
a to dokonce několikanásobně. Dnes je to v Česku v průměru 
čtyřikrát víc. Vysvětlení toho jevu existuje více – od genetiky 
(ženský hormon estrogen prý působí jako antidepresivum) 
přes „účinnost“ použitého nástroje (ženy jed, muži provaz) 
a důslednost v provedení. Nejčastěji zmiňovanou příčinou 
je ovšem fakt, že muži zkrátka o svých problémech nemluví 
a nevyhledávají pomoc tak často jako ženy. Překvapivé jsou 
ovšem nejčerstvější zprávy tuzemských statistiků. Data za léta 
2001–2005 v porovnání s minulými roky, ukázala něco ne-
vídaného – počet sebevražd mužů roste, u žen čísla naopak 
klesají, a je to poprvé po čtyřiceti letech, co se něco tako-
vého stalo. Statistici sami si to neumějí vysvětlit, psycholo-
gové rovněž ne.

V minulosti bylo zvykem u sebevražd uvádět větu, že 
mužský náskok nad ženami je paradox, protože ženy na-
opak trpí výrazně častěji depresemi. Platí to dodnes: v sou-
časném Česku je ženských depresí dvakrát více. Také evi-
dence krizových center či linek důvěry ukazuje, že ženy se 
na ně obracejí častěji než muži. I když rozdíl už není tak 
dramatický – podle nejnovějších dat Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky za rok 2005 bylo z lidí, kteří se obrá-
tili na psychiatra, mužů čtyřicet procent. Naopak muži vý-
razně vedou nad ženami v závislostech – ze stejných statis-
tik vyplývá, že 95 procent diagnostikovaných patologických 
hráčů bylo mužského pohlaví. V nejrůznějších zdravotnic-
kých zařízeních se ten rok léčilo pětačtyřicet tisíc pacientů 
ze závislostí na alkoholu a drogách a bezmála 70 procent 
z nich byli muži.

Zjišťuje se, že muži trpí některými nemocemi dříve pova-
žovanými za klasicky ženské (protože ženy jimi trpí v drtivé 
většině) – jako mentální anorexie či bulimie. Zjistilo se, že 
i muži trpí poporodní depresí a svojí formou přechodu (an-
dropauza způsobená poklesem mužského pohlavního hor-
monu testosteronu).

Muži se potýkají s problémy v sexuálním životě – agen-
tuře STEM se v roce 2005 v průzkumu přiznal ze tří a půl 
tisíce mužů od pětatřiceti do pětašedesáti let každý druhý 
k  tomu, že trpí poruchami erekce. Ale naprostá většina 
z těchto mužů také dodala, že o svém problému nikdy ne-
mluvila a nemluví. Velkým problémem je pro české muže 
také jejich otcovství – ve více než devadesáti procentech pří-
padů svěřují soudy po rozvodu děti matce. Tuto praxi kriti-
zuje i ombudsman Otakar Motejl. Navíc někteří muži tvrdí, 

Znárodnění nepostihlo 
kapitalisty jen jako takové, 
zasáhlo je i jako muže.

Zvědavý, inspirovaný cizinou. 

(martin jára)
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že stát je diskriminuje ještě jednou – to když jim nepomáhá 
vídat děti alespoň občas, a stěžují si, že soudy při vyřizování 
takových stížností postupují pomalu.

Problém? Jaký problém?
Navzdory těmto jevům se debata o mužích v Česku teprve 
rozjíždí. Možná proto, že vlastně české muže moc neznáme. 
Když už se tu o mužích někde debatuje, tak na akademické 
půdě a ne příliš dlouho – „mužská studia“ mají oproti Západu 
zpoždění a vyučují se a studují na českých a moravských uni-
verzitách od konce devadesátých let. A i to provází paradox: 
mužskou otázkou se tu na univerzitách či mezi sociology za-
bývají hlavně ženy. A jak vyplývá z jejich zkušeností, získat 
v tomto tématu data a přimět někoho mluvit není žádná leg-
race. „Když se o něco pokoušíme, zpravidla nepřichází žádný 
ohlas,“ popisuje výzkumnou praxi Hana Maříková ze Socio-
logického ústavu Akademie věd ČR. „Muži jako by demon-
strovali nezájem. Není to pro ně téma a zřejmě mají pocit, že 
není to řešit.“ Socioložka brněnské univerzity Iva Šmídová ji 
doplňuje: „O proměnách ženských rolí dnes slýcháme často. 
Naproti tomu související mizení tradiční mužské role, někdy 
popisované jako krize mužství, zůstává v pozadí tím spíše, 
že je sami muži příliš nereflektují.“

I Liga otevřených mužů naráží v mužském prostředí velmi 
často na zdvižená obočí. „Když někde rozdáváme letáky nebo 
někoho zveme na akce, tak se na nás muži dívají dost pode-
zřívavě a říkají: proč mi to dáváte, já nemám žádný problém, 
já přece nemusím nic řešit,“ říká Michal Vybíral. Ostatně 
i sami účastníci workshopů neradi slyší slovo krize nebo pro-
blém. „Prostě hledáme svoji novou roli,“ říkají, „a to není 
žádná krize.“

Znárodněný muž a zakuklená generace
Pro pochopení dnešní české reality je nutné se vrátit do his-
torie posledních padesáti let a blíže se podívat na pole dosud 
příliš nezkoumané a nepopsané. Podle sociologů byli čeští 
muži formováni výrazně odlišně od svých západních kolegů. 
Proměny rolí se tu neděly postupně a zezdola jako na Zá-
padě, ale naráz, „shora“ – komunistickým dekretem o „osvo-
bození“ ženy. Proto řadu západních teorií můžeme rovnou 
hodit do koše.

Svůj dopad měly i kroky, které na první pohled neměly 
s mužskými či ženskými rolemi co dělat a ani tak nebyly 
svými „hybateli“ zamýšleny. V západní Evropě a ve Spoje-
ných státech byl v druhé polovině 20. století důležitým je-
vem zánik klasických průmyslových odvětví, v české kotlině 
poválečné masivní znárodnění majetku. „Znárodnění nepo-
stihlo kapitalisty a velké a střední vlastníky jen jako takové, 
ale zasáhlo je i jako muže v samém jádru jejich identity a se-
bevědomí, protože s majetkem je zbavilo i důležitého atri-
butu jejich společenské dominance,“ píše v eseji Emancipace 
a vlastnictví spisovatelka a publicistka Alena Wagnerová. Její 
kniha Die Frau im Sozialismus – Beispiel ČSSR (Žena v so-
cialismu na příkladu ČSSR), vydaná v polovině sedmdesá-
tých let v Německu, je považována za jedinou vzniklou stu-

dii socialistické ženy – a vlastně i muže. „Se socialistickou 
transformací společnosti nadto přestala existovat nebo ztra-
tila svůj význam řada profesí (obchod, podnikání, svobodná 
povolání), jež byly dosud tradičními doménami mužské se-
berealizace,“ pokračuje Wagnerová. „Ve svých důsledcích to 
znamenalo, že podstatnou část svého významu ztratily i vzory 
mužského chování.“ 

Jediní muži s kariérou a postavením – komunističtí funk-
cionáři – byli podle Wagnerové „novou formou otců“, nepoží-

a kDo naLoží okurky?
Postavení a role žen se posledních 150 let dramaticky proměnily 
v porovnání s předchozími tisíciletími a mění se dál. stále více 
a výše ženy pronikají do politiky (jak napsal v respektu novi-
nář karel Hvížďala, „od té doby, co je v německu kancléřkou an-
gela merkelová a ve Francii se ucházela o místo prezidentky sé-
golène royalová, mluví se i o alfa-ženách“, kandidatura Hillary 
Clintonové je další důvod), prosazují se v byznyse, podle týde-
níku The economist roste kupní síla žen a v západní evropě už 
jsou to ony, kdo pohání ekonomiku. Ve školských průzkumech 
posledních let se navíc opakovaně dočítáme, že studentek je 
více než studentů a mají i lepší výsledky.

Co se ale děje během těchto bouřlivých proměn 
s muži? „Ještě nedávno byla tajuplnou částí lidstva žena a ni-
koho nenapadlo zamýšlet se nad mužem,“ píše francouzská so-
cioložka elisabeth Badinterová v knize XY. O mužské identitě, 
která vyšla i česky. „Zdálo se, že mužství přichází samo od sebe: 
zářné, přirozené a protikladné ženství. Tyto tisícileté samozřej-
mosti vzala poslední tři desetiletí. když ženy začaly hledat novou 
definici sebe samých, donutily muže udělat to samé.“

Tohle hledání nové definice začalo v sedmdesátých letech 
ve spojených státech a tam a v dalších anglosaských zemích do-
dnes také tahle mužská studia, jak se akademicky ukotvenému 
hledání nové mužské identity říká, nejvíce vzkvétají. a jak uva-
žuje elisabeth Badinterová, „pravděpodobně proto, že právě je-
jich civilizace byla mužností odjakživa přímo posedlá“.

muži samozřejmě reagovali na změny „u žen“ od počátku je-
jich boje za emancipaci. „Přijde den, kdy George sandová za-
sedne ve Francouzské akademii (...), a my muži budeme zavařo-
vat marmeládu a nakládat okurky!“ děsil se emancipace a jejích 
možných následků pro muže třeba francouzský spisovatel Jules 
Barbey d’aurevilly už koncem osmdesátých let 19. století. a po-
dle některých teorií muže zachvátila úzkost, která je neopustila 
dodnes.

„od dob průmyslové revoluce v mužích neustále narůstá fru-
strace, která dnes dosáhla takové hloubky, že už ji nelze pře-
hlížet,“ tvrdí klasik hledání nové mužské identity, americký 
básník robert Bly. a ona narůstající frustrace vyústila podle 
některých sociologů v krizi – „v současné době se poztrácely 
orientační body a muž konce 20. století už neví, jak se defino-
vat,“ myslí si elisabeth Badinterová. Byť se slovem krize mnozí 
nesouhlasí, na Západě však už není pochyb o tom, že muž a jeho 
role se proměňují.  
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vali však zvláštní vážnosti. Jak říká Wagnerová – „vyjádřeno 
v terminologii zbožních vztahů, cena muže klesla“, a to přesto, 
že stále vydělávali více než ženy a společnost fakticky řídili.

Patří to asi k projevům totalitního doublethinku či je to 
další oblast, kde nacházíme rozpor mezi veřejným a sou-
kromým, ale Češi si na druhou stranu uchovali z minulosti 
tradiční společenské normy a představu o mužnosti v po-
době, která v té době na Západě už začínala ustupovat. Uká-
zal to alespoň výzkum uskutečněný sociologem Ivem Mož-
ným  v  osmdesátých letech mezi univerzitně vzdělanými 
páry – podle nich měl být „tradiční muž“ tvrdý, „vůdcov-
ský“, racionální, nezávislý, realistický, rozvážný, ambiciózní, 
neměl dávat najevo city a měl být málomluvný.

náhle viditelní
Pak přišla revoluce a umělé bariéry padly. Podle sociologů se 
tedy paradoxně klasické „dominantní“ mužství – orientované 
na kariéru, vyjadřované majetkem – v Česku znovu s plnou 
silou „probudilo“ právě po listopadu. Muži přehodili výhybku 
a začali dělat kariéry, vydělávat peníze, mizeli z rodin a ne-
chali manželky a děti v satelitních městečkách. „Rychlost, 
s níž muži po listopadové revoluci znovuobjevili svá před čty-
řiceti lety ztracená loviště v podnikání, obchodě a svobodných 

povoláních, dovoluje změřit míru ponížení, jež jim připravil 
socialismus,“ píše Alena Wagnerová.

V tom prudkém osvobození muže a rychlém dohánění čty-
řiceti zameškaných let ostatně feministky spatřují jednu z pří-
čin, proč se feminismus v Česku setkal s tak prudkým od-
porem, který víceméně přetrvává dodnes. A jako výrazného 
národního rysu si ho dokonce všímají i příručky pro cestova-
tele. „Zeptejte se moderní, vzdělané Češky, jestli je přijatelné, 
aby muž vydělával o dvacet procent víc než žena na stejné pra-
covní pozici. Pak se jí zeptejte, zda sdílí názor, že ženy ne-
patří do parlamentu či vedení velkých firem. A nakonec, zda 
jedinou přirozenou kariérou pro ženu je mateřství a domác-
nost – je velmi pravděpodobné, že vám pokaždé odpoví NE,“ 
píše v knize The Czechs in a Nutshell norský novinář a překla-
datel Terje B. Englund. „Když si z toho ale logicky vyvodíte, 
že je feministka, budete mít štěstí, když vám jen jednu vrazí.“

A nejspíš to bude taky hlavní důvod, proč byli Češi po re-
voluci najednou tak konzervativní v  pohledu na  mužské 
a ženské role. V porovnání se zeměmi bývalého východního 
bloku jsme sice vycházeli spolu s východními Němci v mezi-
národním sociologickém průzkumu ISSP provedeném v po-
lovině devadesátých let jako nejméně tradiční. S výrokem, 
že „muž má vydělávat peníze a žena se má starat o rodinu 
a domácnost“ souhlasila víc než polovina Čechů, ale bez-
mála sedmdesát procent Bulharů či Poláků (a necelá dese-
tina Švédů). Srovnání s dneškem však ukazuje, že v Čechách 
a na Moravě se názory mění nejvíce ztuha – po deseti letech 
ve stejném výzkumu čísla ukazující, sociologickou hantýrkou 
řečeno, „genderovou konzervativnost“ u našich sousedů dra-
maticky poklesla, česká statistika se pohnula o dílek na úrovni 
statistické chyby.

A potvrzují to i novější domácí výzkumy týkající se ná-
zorů na to, co je mužská a co ženská role. Zaměstnanost žen 
je sice průměrně vyšší než ve starých členských zemích EU, 
ale třeba ve výzkumu CVVM provedeném loni v listopadu 
se ukázal přetrvávající tradiční pohled na rozdělení rolí v ro-
dině – podle 70 procent Čechů by stále muž měl být živitel 
rodiny, podle poloviny obyvatelstva by jen on měl dělat kari-
éru (druhá polovina si myslí, že by ji měli dělat „oba stejně“, 
ale pouze půl procenta si myslí, že pouze žena), vařit by na-
opak měla podle 80 procent dotázaných hlavně žena (že by 
se u plotny měli střídat, si myslí zbylá pětina).

Češi zůstávají konzervativní, i když mají vyjádřit, po-
dle čeho se „měří“ úspěšnost muže a ženy. Úspěšná žena 
musí podle 90 procent respondentů „zajistit harmonickou 
rodinu“ a  sladit pracovní a  rodinné povinnosti. Kdežto 
úspěšný muž musí v prvé řadě dosáhnout postavení v za-
městnání a až pak se jeho úspěch měří harmonií v rodině 
a tím, jak se mu daří.

nás do porodnice nepustili
Přes to všechno – a tím se vracíme do úvodu – se v Česku cosi 
mění. A nový muž se klube. A objevíme ho, porovnáme-li 
život dnešních dospělých mužů s jejich otci. Rozdíl mezi ge-
neracemi se možná ukazuje na malém detailu – zatímco starší 

VeLká čTyřka
čtyři hlavní mužské archetypy popsali v knize Král, Válečník, Kou-
zelník, Milovník profesor psychologie z institutu C. G. Junga robert 
moore a mytolog Douglas Gillette. „Hluboko v nitru každého muže 
lze nalézt otisky klidné a pozitivní zralé mužnosti,“ píší autoři. „Jun-
giáni tyto potenciály mužnosti nazývají archetypy.“

Podle Junga jsou tyto archetypy „předávány z generace na gene-
raci geneticky a stávají se tím nejzákladnějším východiskem našeho 
chování – tedy myšlení, prožívání a našich typicky lidských reakcí“. 
existence archetypů je podle moora a Gilletta doložena studiem my-
tologií a folkloru celého světa – opakovaně se tam objevují stejné 
klíčové postavy. existují archetypy chlapecké („božské dítě“, „malý 
tyran“ apod.) a podle okolností se přelévají do mužských. neexis-
tují v čisté formě, překrývají se. moorovi a Gillettovi se nicméně po-
dařilo objevit čtyři hlavní formy „zralé maskulinní energie“ – král je 
obdařen magickou mocí, vyhlašuje jasně, chladně a vážně lidská 
práva stejná pro všechny, je energií, která minimalizuje tresty a ma-
ximalizuje odměny. Válečník je vždy v pohotovosti, je oddán principu 
(státu, národa) přesahujícímu rámec jednotlivce, je schopen sebe-
kontroly, která mu pomáhá ovládat strach a paniku. kouzelník je za-
svěcen do tajného a skrytého vědění všeho druhu a jeho úkolem je 
zasvěcovat druhé. kouzelníky jsou šamani, čarodějové, vědci, vyná-
lezci, lékaři – „ti všichni využívají stejného energetického vzorce bez 
ohledu na kulturu, v níž žijí“. milovník je „hluboce smyslný“, je nosi-
telem energie citlivé k vnějšímu prostředí, „svými smysly vědomě 
a citlivě reaguje na fyzický svět, který ho obklopuje“, je v soucitné 
a empatické jednotě se světem.  
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generace mají za univerzální téma k hovoru řeči o mazácích 
a šůrování chodeb během někdejší povinné vojenské služby, 
většina dnešních třicátníků od vojny osvobozených profesi-
onální armádou už začíná mít jiné společné téma – jaké to 
bylo u porodu, jestli jejich manželka či přítelkyně rodila je-
jich potomka do vody či na koze.

Změny vidí v porovnání se svými syny také šedesátníci 
z výzkumu Ivana Vodochodského. „Často tu změnu vní-
mají pozitivně,“ říká Vodochodský. A dokonce těm mlad-
ším i trochu závidí. Třeba právě „aktivní otcovství“ – mož-
nost vidět a zažít porod vlastního dítěte. „Oni říkají – my 
jsme mohli akorát mávat do okna porodnice, dnes mají 
mladí možnost být u toho,“ tlumočí závěry sociolog. A mají 
pocit, že ono tabu, kvůli kterému nemohli veřejně mlu-
vit o přebalování plínek, se trochu uvolnilo. „Před třiceti 
lety by byl muž tlačící kočárek nebo hrající si na pískovišti 
zdrojem výsměchu,“ dodává Ivan Vodochodský. „Kdežto 
dnes už to tak tolik není, což bych chápal jako společen-
skou změnu, která je základem změny mužské role a změny 
mužské identity.“

Podle Martina Járy je důkazem tohoto procesu vznik 
„mužských“ organizací a fakt, že spolupracují s ženskými 
organizacemi.  „Chystáme také knihu rozhovorů Návrat 
ztraceného otce se známými osobnostmi, jak vnímaly svého 
otce,“ říká Jára. Na akademické půdě se rovněž hýbou ledy: 

čím dál tím víc studentů pracuje na diplomových pracích s té-
maty jako „zobrazení muže v mužských a ženských časopi-
sech“, „noví otcové a sdílené rodičovství“, „muži na mateřské“ 
či „spravedlnost v dělení domácích prací“.

Hledání nové mužské identity se taky čím dál častěji obje-
vuje v umění. Nejprve Olga Sommerová a její kniha O čem sní 
muži, pak Jiří Krejčík mladší a Lída Rakušanová a jejich film 
Mužská odysea. Sommerová podle svých slov při rozmlouvání 
s třinácti muži pochopila, že „muži sní o lásce stejně jako 
ženy“, a byla překvapená, kolik mužů se ve své „patriarchální 
uniformě“ necítí dobře. Krejčík došel k závěru, že muži se 
dnes ocitli v krizi – tím, že jim ženy konkurují v tolika oblas-
tech života –, ale stále se stydí svoje slabosti ukázat. A podle 
Krejčíka je jen otázkou času, kdy po feminismu přijde mas-
kulinismus – a osvobození muže.  

resPekT 44/2007
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obert Cottrell se živí čtením. „Ráno vstanu a čtu. A kdy-
bych neměl rodinu, přátele a nemusel spát, tak čtu vlastně 
pořád.“ Kamera na počítači britského padesátníka snímá, jak 
sedí v pohodlném béžovém křesle a prosí malého syna o klid 
na rozhovor vedený po Skypu. Žijí v lotyšské Rize a Cottrell 
vypadá spokojeně. Aby také ne, když si vymyslel fantastické 
povolání.

„Denně se hrabu asi tisíci články, které jsou bezplatně 
na internetu.“ Rychle prý podle tématu, kvality autora a za-
jímavých úvodních vět odhadne, co stojí za další čtení. „No 
a těch pět šest textů, které mě každý den skutečně strhnou 
a dočtu je až do konce, pak doporučím ostatním na svém 
webu,“ popisuje své zaměstnání bývalý zahraniční zpravodaj 
deníku Financial Times a týdeníku The Economist.

Celoroční přístup na web The Browser či každodenní za-
slání e-mailu s odkazy na vybrané články stojí 20 dolarů. 
Server funguje už skoro šest let a má po celé planetě sedm ti-
síc předplatitelů. Když pan Cottrell zaplatí účty, správci webu 
a vydavateli, který pomáhá s praktickým provozem, tak mu 
prý zbude 25 tisíc liber ročně, zhruba třetina platu novináře 
ze špičkového britského deníku. Pořád ale dost na slušné ži-
vobytí v Pobaltí, kde s lotyšskou manželkou bydlí.

Autor těchto řádků může potvrdit, že se 20 dolarů za pří-
stup na The Browser vyplatí. Z hlubin anglickojazyčného 
webu totiž Robert Cottrell vybírá skutečné drahokamy, ať 
už jsou to originální témata či pronikavé texty o aktuálních 
událostech. Tento týden například doporučoval podrobný 
vhled do souboje papeže Františka I. s vatikánskou byrokra-
cií nebo rekonstrukci života amerického samotáře, který žil 
27 let v lese bez jakéhokoli kontaktu s lidmi.

Cottrellův příběh je ukázkou nečekaných možností digi-
tální éry. Každý ji však nezvládá tak hravě jako britský pro-
fesionální čtenář. Zatímco ten sedí spokojeně v Rize ve svém 
křesle a čte si, vy si dost možná právě zoufáte nad desítkami 
nezodpovězených e-mailů a informační smrští, která na vás 
doléhá a vy nevíte, jak se v ní vyznat a co si s ní počít.

To je život
Všechno leží na dosah. Stačí několik letmých pohybů prstem 
po displeji tabletu a otevřou se prakticky všechny filmy, písně, 
knihy a články světa. Kvůli té lehkosti není překvapivé, že 
podle výzkumu univerzity v kalifornském San Diegu kon-
zumuje průměrný obyvatel západního světa třikrát více in-
formací než jeho předci před 50 lety.
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ždých pár desítek minut pípne notifikace o novém e-mailu 
a vyruší je z koncentrace. Rychle jej přečtou, možná odepíší 
a mozku pak podle neurologických výzkumů trvá v průměru 
osm minut, než se zase ponoří do původního soustředění. 
Google na dotazy během zlomku vteřiny vyplivne stovky za-
jímavých výsledků a přetížení pracovníci se zaplétají do jejich 
čtení. Ke všem politickým kauzám, světovým krizím, pře-
vratným studiím a novým filmům by jako vzdělaní občané 
měli a chtěli mít svůj názor. Ale na co se soustředit a jak si 
udělat jasno, když se všude kolem na síti a zpravodajských 
webech vrší záplava často protichůdných článků a komen-
tářů? Není těžké propadnout dojmu, že pravdu stejně nejde 
poznat, že svět kolem nás už se nedá stíhat, a už vůbec ne 
chápat!

Mluvčím všech takto naříkajících se před šesti lety stal 
bývalý šéfredaktor časopisu Harvard Business Review Ni-
cholas Carr. „Ocitli jsme se na informační dálnici, ale ni-
kdo nás nenaučil řídit,“ stěžuje si tento mistr metafor. Sám 
také žádný „řidičský výcvik“ nenabízí, ale – měřeno počtem 
vydaných knih – mnoha lidem stačí, že jim svým stýská-
ním mluví z duše. Debatu o hrozbách moderní informační 
exploze Carr ovlivnil natolik, že je potřeba jeho argumenty 
ještě jednou shrnout.

Podle amerického kritika tkví hlavní problém „věku in-
formací“ v tom, že nás náhle obklopilo nevídané množství 
podnětů, které nás všechny mimořádně zajímají, ale nemáme 
čas a kapacitu na ně reagovat. Jsou však díky internetu tak 
blízko, že nás to vnitřně stresuje – ačkoli nás staré knihovny 
a jejich možná stejně rozsáhlé a určitě stejně nedosažitelné 
vědění nechávaly vesměs klidnými.

V dnešních časech informační záplavy se už nepotápíme 
do hlubin problémů, protože nám to připadá příliš zdlouhavé 
a zbytečné. Spíše kloužeme po povrchu a často informace 
pouze okem skenujeme tak, abychom jich stihli zabrat co 
nejvíce. Že takové obavy mohou mít i reálné důsledky, to na-
posledy v červenci potvrdil hlavní ekonom Bank of England 
Andrew Haldane. V ekonomickém tisku vyzdvihovaný profe-
sionál tehdy vydal nečekané varování: příliš mnoho informací 
o burze a firmách škodí finančnímu sektoru, protože jejich 
rychlé čtení zabírá čas potřebný ke skutečně poctivé analýze, 
klidně na základě menšího množství dat.

Zároveň je ovšem třeba říct jednu věc: stesky na záplavu 
matoucích a zbytečných informací jsou staré jako lidstvo 
samo. Vedl je například už starý dobrý Sokrates na samém 
počátku západní kultury. Ještě si tehdy nemohl stěžovat 
na internet a e-maily, ale prstem ukazoval na jiného nepří-
tele myšlení: na psaní a na čtení. Obával se, že tyto dva zlo-
zvyky tehdejší mládeže vedou k pasivnímu přejímání cizích 
myšlenek a k pouhému zdání moudrosti, nikoli k moudrosti 
skutečné. Ohrožují prý metodu ústního dialogu, kterou So-
krates považoval za vrcholný nástroj k rozvoji inteligence. Čas 
ale obavy proslulého filozofa nepotvrdil a kniha se v následu-
jících staletích stala jádrem vzdělanosti.

Tíseň ze zhoubných důsledků technologických novinek 
tedy znali už v antickém Řecku, v éře dnes nejvíce obdivova-

Mezi tyto informace patří i  zprávy ze sociálních sítí  
a e-maily: stovkám přátel a známých, kolegům a příbuz-
ným můžeme jen tak spontánně a zdarma napsat vzkaz. 
Ve firmách to vede k nezamýšlenému zahlcení, když mana-
žeři dostávají do schránky desítky až stovky e-mailů denně 
a odpovídají na ně po večerech a o víkendech. Francouzský 
technologický koncern Atos si před třemi lety nechal zpra-
covat průzkum a ten potvrdil předchozí odhady konzul-
tantských společností. Pracovníci Atosu – firma zaměst-
nává 77 tisíc lidí – trávili psaním a odpovídáním na e-maily 
pětinu pracovní doby. „Tahle masová produkce dat rychle 
špiní naše pracovní prostředí a vkrádá se do našich životů. 
Proto chceme tento trend zvrátit,“ reagoval na to generální 

ředitel Atosu a ohlásil zrušení pracovních e-mailů a rozvoj 
chytřejší sociální sítě.

Exploze informací je logickým důsledkem masového roz-
šíření internetu, chytrých telefonů a sociálních sítí. Tyto „in-
formační kanály“ nepochybně umocnily naše možnosti. Kaž-
dému se díky nim otevírají svobody, o nichž mohla ještě před 
20 lety i ta nejvíce privilegovaná elita pouze snít. Nejlepší 
nové knihy z druhého konce světa, nejlepší světové odborné 
časopisy, specializované weby pro jakékoli záliby – všechno je 
hravě a levně dostupné. Mizí hranice a bariéry, jež nedávno 
bránily v dosažení řady životních snů i vcelku praktických 
osobních přání – třeba možnosti jít bezstarostně na synův 
školní fotbalový zápas a ztracenou práci dohnat mimo kan-
celář i pracovní dobu na laptopu.

Ovšem žádná svoboda není zadarmo. Vždycky s sebou při-
náší nové výzvy a platí to také pro dnešní digitální osvobo-
zení. Zvláště vzdělaní zaměstnanci stále častěji naříkají, že 
jejich hlava přestává zvládat nároky doby. Na iPhonu jim ka-
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ných klasických vzdělanců. Stesky se od těch časů se spoleh-
livostí švábských kukačkových hodin vracejí s každým novým 
informačnětechnologickým vynálezem. Pesimisté v 15. sto-
letí varovali před knihtiskem, básníci v 19. století naříkali 
nad těkavostí a roztříštěností moderního života po zavedení 
telegrafu. Kulturní kritici před 30 lety viděli konec civili-
zace v neustálém vysedávání u televize – aby dnes jejich teh-
dejší studenti publikovali první eseje o tom, jak smartphony 
a iPady nenávratně zničily chvíle idylického společného ro-
dinného vysedávání před zapnutou bednou.

Každá novinka v našich komunikačních a informačních 
způsobech prostě některé lidské talenty rozvíjí a jiné tlumí. 
Lidé, kteří se naučili číst slova a věty, postupně ztratili schop-
nost „číst“ přírodu. Společnosti, jež píšou knihy, si zas ve-
směs přestávají vyprávět dlouhé příběhy u společného ohně 
či sporáku. No a také počínající společnost chytrých aplikací 
a rychlého internetu něco ztratí a něco jiného, možná lep-
šího, získá.

Vesmír za monitorem
Velkou příležitost k tomu druhému cítí bývalý špičkový ho-
rolezec, který právě sedí ve třetím patře budovy nedaleko 
Václavského náměstí v Praze. František Vrabel odtud řídí 
svou firmu Semantic Visions, jež se snaží z informační zá-
plavy těžit.

Informační explozi současnosti totiž nepředstavují jen e-
-maily, zprávy a články, ve kterých se „digitální neplavci“ topí. 
Patří k ní i nekonečné vesmíry dat spravované procesory, jež 
svou výkonnost zdvojnásobí každým rokem. Pro ty, kdo se 
v nich dokážou orientovat a najít v nich smysl, představují 
obrovský potenciál.

Právě o to se Semantic Vision pokouší. Vrabelova firma je 
světovým pionýrem v oblasti prohledávání zpráv publikova-
ných na internetu. Její web je pouze v angličtině a návštěv-
níka ze všeho nejdřív přivítá citát z děkovného dopisu hlav-
ního editora CNN International Dylana Reynoldse, který 
píše, že mu Semantic Vision „otevřeli nové okno při chápání 
světových událostí“. Dokud si člověk nerozklikne kontaktní 
adresu, vůbec by ho nenapadlo, že něco takového vzniká pět 
minut chůze od Národního muzea.

Jedinými ozdobami, na něž člověk narazí při procházce 
spartánskými, zeleně vymalovanými kancelářemi pražského 
centra Semantic Vision, jsou čtyři fotografie velehor v kance-
láři ředitele. Jsou z cesty do Himálaje, kterou František Vrabel 
před deseti lety podnikl s manželkou. Velehory jsou tajemné, 
ale ještě tajemnější je pro laika svět čísel a informací ukrytý 
v počítačových programech vizionářské firmy.

Ředitel pohne myší, dvakrát na ni ukazováčkem klikne 
a na monitoru se objeví zvolená ukázka firemní práce – všech 
22 581 článků, jež minulé úterý v deseti nejpoužívanějších ja-
zycích světa vyšly o extremistech z irácko-syrské organizace 
Islámský stát. Tři tisíce z nich jsou v arabštině. Přesný pře-
kladač přeloží titulky a popíše základní obsah článků, po je-
jich rozkliknutí už naskočí klasický, stále se lepšící systém 
Google Translate.

„Můžeme tak jít úplně na začátek každé zprávy, která se 
později rozšíří světovými médii, a ověřit její přesnost,“ říká 
František Vrabel. „Tímhle jsme výjimeční. Běžné vyhle-
dávače se soustředí na anglický web, my dokážeme velmi 
přesně těžit i z čínského nebo arabského.“ Profituje z toho 
každý, kdo potřebuje mít detailní informace o globálním 
dění: armády, zpravodajské služby, obří koncerny s desít-
kami tisíc dodavatelů rozesetých po celém světě či zmíněný 
hlavní editor CNN.

František Vrabel se snaží svůj systém polopaticky vysvětlit, 
ale laikovi bez IT vzdělání to stejně připadá spíše jako vy-
právění fascinující, zvláštní pohádky: „Google pracuje na zá-
kladě matematických algoritmů, které vyhledávají klíčová 

slova článků. My jdeme cestou k sémantickému webu, který 
dokáže hledat i složitější abstraktní pojmy a výrazy, jakými 
lidé opravdu přemýšlejí. A to napříč jazyky: vymysleli jsme 
jakési počítačové esperanto. Třeba výraz duševní vlastnictví 
v algoritmu má číselný kód, který je stejný také v arabštině 
a čínštině. Tím dokážeme přesně prohledat právě i arabský 
nebo čínský internet.“

Hlavnímu editorovi CNN tahle pohádka o algoritmech 
pomáhá zvládat informační zahlcení: „Měl by během dne 
obsáhnout 20 nebo 30 tisíc událostí, které se ve světě řeší, 
a vybrat z nich zpravodajství své televize. Naše aplikace ho 
upozorní na ty události, o nichž v nějakém z těch deseti ja-
zyků houstne četnost zpráv. Je to signál, že událost nějakou 
důležitou zemí hýbe.“

Podle stejného principu zprávy zkoumají i pracovníci taj-
ných služeb, kteří mohou z lokálního arabského tisku vy-
číst náznaky o financování extremistických skupin v Sýrii, 
a také logistici nadnárodních koncernů. Systém pražských 
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informatiků je varuje, když se v Číně začíná psát o finanč-
ních potížích nějakého drobného dodavatele jejich koncernu, 
řekněme výrobce šroubků do stíhačky vyráběné koncernem 
Boeing.

Před klienty Semantic Visions se tedy vesmír lidského 
vědění otevře mnohem jasněji než před běžným uživate-
lem Googlu. Samozřejmě to něco stojí: za roční přístup 
k objednané službě zaplatí zákazník až stovky tisíc do-
larů. Systém ovšem na oplátku svým klientům umožňuje 
vydělat na záplavě dat a zpráv. Poskytuje jim rovněž lepší 
orientaci ve složitém světě. Při každém vyhledání se totiž 
na pravé straně monitoru objeví kontext: jde z něj poznat 
relevance zdroje a do tabulek jsou rozdělené tematické ka-
tegorie, o nichž se v souvislosti s vyhledávaným výrazem 
nejvíce píše.

Algoritmy pana Vrabela nabízejí nové a lepší vyhledávání, 
přesnější informační filtr, který snad jednoho dne bude moci 
využívat i běžný uživatel internetu. Žádná technologie však 
nedokáže obejít skutečnost, že musíme mít nejprve jasno 
v tom, co a proč vlastně hledáme. Bez takového kompasu 
se v zajímavých informacích ztratíme bez ohledu na to, jak 
přesný informační filtr při tom držíme v ruce.

máte mapu?
Žijeme v paradoxní situaci. Jak už bylo řečeno, konzumujeme 
třikrát více informací než před 50 lety, přesto nic nenasvěd-
čuje tomu, že veřejnost světu rozumí lépe. Například po-
dle agentury Pew Research Center neměli Američané v roce 
2007 větší znalosti o aktuálních domácích a zahraničních po-
litických tématech než koncem osmdesátých let. Je zřejmé, že 
kdo se dobře orientuje, může díky internetu získat nebývalý 
přehled. Ovšem kdo neumí rozlišovat mezi kvalitní, zkres-
lenou a nesmyslnou informací, ten se ztrácí. Buď z informač-
ního chaosu prostě neprofituje, anebo rovnou podlehne na-
prosto bláznivým konspiračním teoriím.

Důvodem je, že nečelíme jen explozi snadno dostupných 
dat a informací. Těch, jak už tu také padlo, nabízely dávno 
před vynálezem internetu každá trafika, knihovna či televizní 
vysílání tolik, že je žádný smrtelník neměl šanci pojmout. 
Důležitější změnou oproti minulosti je, že se tyto informace 
ke spotřebitelům šíří jinými kanály, mnohem přístupnějšími 
z obou stran. Dá se v nich snadno ztratit, a proto roste dů-
ležitost map a průvodců, které si zvolíme, aby nám v novém 
informačním labyrintu daly správnou orientaci.

Nezapomenutelně tuto situaci popsal v rozhovoru pro Re-
spekt už před zhruba deseti lety špičkový kalifornský fyzik 
Andrei Linde. „Pravidelně v pět hodin odpoledne spěchám 
k počítači, protože přesně v tu dobu se zveřejňují nové vě-
decké články. Každý den se přede mnou objeví 60–70 nových 
studií, to je více než 25 tisíc ročně jen v mém oboru,“ říkal 
profesor Standfordovy univerzity a jeden z nejznámějších ba-
datelů o původu a proměnách vesmíru.

Jen velmi malé procento z té záplavy je však podle Linda 
důležitých: „Ale teď si představte, že jste student. Co si s ta-
kovou záplavou počnete? Všechno přečíst nemůžete, a tak 

musíte jít za svým učitelem, aby vám řekl, co si z toho vybrat. 
Pokud je učitel dobrý, pak se student může věnovat dobré fy-
zice. Ale pokud učitel dobrý není, student jen ztrácí čas čte-
ním zbytečností.“

Co platí v astrofyzice, to platí také v životě: informace si 
nejsou rovny. V kvalitě zpráv je hierarchie, již je třeba roz-
poznat nebo najít dobré učitele, kteří v tom pomohou. Jed-
ním z těch nejlépe kvalifikovaných může být třeba zmíněný 
„čtenář“ Robert Cottrell. I když si z výběru jeho webu The 
Browser během celého týdne přečtete jen dva články, mů-
žete si být jistí tím, že v dané oblasti budou naprosto špičko-
vým zdrojem.

Jedno procento
„Asi jen jedno procento zpráv a článků z internetu má pro in-
teligentního čtenáře nějakou hodnotu. Zbytek tvoří bulvár, 

nesmysly, pomíjivé denní zprávy, opakování toho, co už bylo 
napsáno,“ vysvětluje Robert Cottrell.

„Pracoval jsem přes 30 let jako novinář a díky tomu, mys-
lím, dokážu lépe poznat dobrý článek. Zajímají mě ty s ori-
ginálním nápadem nebo stylem a ty trvalé, které bude mít 
smysl číst ještě za rok,“ přemýšlí britský editor o tom, proč má 
jeho web značný ohlas. „Obávám se ale, že návod k nalezení 
‚správného průvodce‘ neexistuje. Nakonec rozhoduje vkus. 
Buď ho má někdo podobný jako já, nebo ne.“

Při výběru svých vlastních autorit nedá dopustit na staré 
dobré zavedené značky z časů před internetem: kvalitní 
anglosaské deníky jako The New York Times a Financial 
Times, týdeníky jako The New Yorker nebo The Econo-
mist. „V naprosté většině případů platí, že co čtete na webu 
zadarmo, to je laciné i informační hodnotou. Vzniklo to 
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v  rychlosti, bez dlouhé rešerše a  bez editorské práce  – 
a jen proto to také může být zdarma,“ říká novinář, který 
bez prodlevy dává jednu precizně formulovanou odpověď 
za druhou.

„Miluji Twitter!“ vyzdvihuje své oblíbené médium, které 
však používá hodně opatrně: „Velmi záleží na tom, jak dobře 
si vyberete okruh svých přátel. Sleduji na něm lidi, které re-
spektuji a zbožňuji, nechávám se od nich inspirovat a na-
hlížím do jejich práce. To mohu doporučit úplně každému. 
Používám sociální sítě jen z tohoto důvodu, nikdy nechatuji 
a nepouštím se do nekončících debat.“

Inspiraci vidí britský „průvodce“ v expertních a vědeckých 
oborech, jež podle něj z informační exploze úžasně těží. Špič-
koví architekti, biologové, lékaři vesměs netrpí náhlou on-line 
dostupností všech odborných studií planety, protože znají hi-
erarchii informací ve své branži. Vědí, že existují jeden či dva 
základní odborné žurnály – „mapa“ jejich oboru, ve kterých 
se veškeré nové poznání soustřeďuje. Kdo tyto časopisy pra-
videlně sleduje, ten zůstane v obraze – a přečte si také o pod-
statných objevech, jež umožnila teprve dnešní exploze dat.

mozek je jako břicho
Co si tedy pustíme do hlavy a co necháme bez lítosti ležet 
venku? Základní pravidlo větší informační inteligence bu-
doucnosti je jasné: vymyslet chytrý způsob, který nám umožní 
číst, zapisovat a ukládat co nejméně informací, ovšem těch 
správných a kvalitních.

Ale jak je dobře vybrat, když – jak říká Robert Cottrell – 
návod na správné „průvodce“ informačním světem neexistuje 
a rozhoduje jen osobní vkus? Možná opravdu nezbude než se 
chovat jako zmíněný špičkový vědec, který soustavně sleduje 
základní, časem a přísným editováním prověřené odborné 
časopisy. Má to své limity: editorské rady těchto žurnálů ctí 
některá upjatá pravidla a vesměs v nich pořád sedí především 
prošedivělí pánové z euroamerické střední třídy. Ale vědec 
nemá po ruce lepší kompas, který mu pomůže neztratit ze 
zřetele základní osu svého oboru. A navíc mu nic nebrání 
ve zvídavosti, v objevování novátorských metod a teorií.

S podobným přístupem se může každý orientovat ve světě 
informační exploze, jenž přináší dnešní politická a digitální 
svoboda. Základem je pečlivě vymyšlená informační mapa: za-
kreslíte na ni jen zdroje, které vás skutečně obohacují, twitte-
rové účty osobností, jež obdivujete, a mainstreamové médium 
s pověstí srovnatelnou s odbornými časopisy ve vědě, které bude 
s autoritou své tradice sloužit jako základní kompas ve složi-
tém a rychle se měnícím světě. Při kreslení této mapy je nutné 
promyslet, které zdroje přinášejí jen pomíjivé a rozptylující no-
vinky – a ty pak důsledně ignorovat, protože zbytečně zahlcují 
naši drahocennou pozornost.

Informační explozi zkrátka nepřežijeme v  duševním 
zdraví, pokud budeme bezhlavě klikat na všechny poutavé 
titulky. Nezachrání nás ani nové, zatím neobjevené techno-
logie (i když nám některé mohou pomoci v překonání slabé 
vůle,  viz rámeček). Rozhodne naše schopnost vytvořit si 
vlastní pravidla a dodržet je. Kdo je zvládne dva měsíce ur-

putně plnit, ten si pravděpodobně vytvoří rutinu, na jejíž do-
držování už nebude muset vynakládat mnoho sil.

Informační mapy nejsou jediným receptem, doplnit je mo-
hou jednoduché rady, jichž je internet plný. Každý si může 
vybrat, které mu nejvíce vyhovují. Užitečné je číst a odpovídat 
na e-maily jen dvakrát denně ve vymezených časech a brá-
nit se tím neustálému narušování pozornosti. Anebo první 
dvě ranní a u většiny lidí také nejvíce kreativní hodiny dne 
netrávit před e-mailovou schránkou a na internetu. A místo 
toho, pokud tedy nemusíte v sedm ráno sedět v kanceláři, 
hodinu číst, půl hodiny psát do deníku a půl hodiny nedě-
lat vůbec nic.

Zájemcům o skutečně radikální „odstřižení se“ od ma-
toucích a zbytečných informací pak může poskytnout in-
spiraci příběh Christophera Knighta, na který poutal The 
Browser. Tento Američan odešel coby dvacetiletý mládenec 
do lesů kousek od svého rodného města ve státě Maine a zů-
stal v nich – jak už bylo řečeno v úvodu – ukrytý následujících 
27 let až do loňského dubna, kdy byl zadržen při krádeži jídla 
v prázdninové chatě. Za celou tu dobu neuskutečnil jediný 
telefonní hovor, neposlal e-mail, nepoužil internet a – kromě 
náhodného „ahoj“ při setkání s osamělým turistou na lesní 
pěšině někdy počátkem devadesátých let – zřejmě nepronesl 
ani jediné slovo. Civilizaci a informační smršti se vyhnul do-
konale. Výměnou za to musel trávit hluboko v lesích pod sta-
nem mimořádně tvrdé mainské zimy. Nikdo z místních ne-
věřil, že to jde přežít.

Odyseou amerického samotáře nezapleteného v sítích mo-
derní doby se však paradoxně může kochat pouze ten, kdo 
ztrácí čas brouzdáním na internetu, anebo má tak dobrého 
„průvodce“, jako je Robert Cottrell.  

resPekT 35/2014

sVoBoDa oD inTerneTu
osvobození od pocitů informačního zahlcení vymýšlejí i programá-
toři. „když jsem psal svou disertaci, tak jsem často hodiny trávil kli-
káním na nové odkazy z Wikipedie. Všechny byly zajímavé a hodně 
jsem se dozvěděl – ale nenapsal jsem ani kousek práce. Proto jsem 
si vymyslel aplikaci, která mi pomůže,“ vzpomíná po skypu infor-
matik z americké severní karolíny Fred stutzman na chvíle vzniku 
aplikace Freedom. Původně byla zdarma, dnes stojí deset dolarů 
a prostě vás odpojí od internetu. nastavíte délku odpojení a po tu 
dobu už se na síť nedostanete – pokud tedy v zoufalství nezmáčk-
nete restart počítače. Freedom si během pěti let koupilo kolem půl 
milionu lidí a Fred stutzman dostává děkovné vzkazy od mladých 
spisovatelů, jimž prý jeho vynález pomohl soustředěně dopsat knihy.

stutzmanova novější aplikace umožňuje zablokovat pouze kon-
krétní webové stránky, na kterých uživatelé cítí jistou závislost. „Teď 
pracuji na systému, kterým byste se najednou odpojili na svém ta-
bletu, telefonu i počítači,“ říká stutzman. „Také zkoušíme, jestli se 
podle chování na počítači dá zjistit, kdy je každý z nás nejvíce efek-
tivní. aplikace budoucnosti by pak právě v těchto hodinách, které 
má každý z nás v jinou dobu, automaticky zablokovala zadané weby. 
Jsme ale úplně na počátku.“  
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Uklízení  
posiluje zdraví
Proč je tak těžké zbavit se 
nepotřebných věcí.
PETR TŘ EŠŇÁK /  maTěj sTRÁnsKý
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Určitě se to bude někdy hodit.  

(Paní alena)
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co tohle povlečení? Líbí se vám? Zvedá vám energii?“ Dvě ženy 
klečí na podlaze pokoje v malém pražském domku a jedna 
z nich drží v rukách látku s barevným vzorem. Všude kolem 
je značný nepořádek. Povalují se tu krabice plné knih nebo ná-
dobí, papíry a složenky se mísí se špinavými talíři a odloženou 
zubní pastou. Z otevřené skříně se vyvalilo ložní prádlo a obě 
ženy se jím teď kus po kuse probírají.

„No... moc se mi nelíbí,“ přiznává trochu nejistě ta o něco 
starší, zatímco převrací látku v prstech. „Ale nevím, co s ním.“ 
Druhá se jí snaží pomoci další otázkou: „Zkuste si odpově-
dět na to, jestli vám přináší radost.“ „Ani moc ne,“ zavrtí hla-
vou majitelka povlečení, když ho znovu důkladně prozkoumá. 
„Takže ho vyhodíme?“ ptá se návštěvnice s jistou nadějí v hlase. 
Ukáže rukou na papírovou krabici s nápisem VYHODIT, 
jednu z několika, kterou před chvílí v malé místnosti složila. 

V ten okamžik je však váhání konec. „Tak to ne,“ zavrtí hla-
vou druhá žena. „Nemůžu přece vyhodit úplně nové povlečení 
po babičce. Určitě se bude někdy hodit.“

Tahle seance v domku na kraji Prahy působí trochu nezvykle, 
ale v západních bytech a domech se podobné dialogy nad hro-
madami věcí vedou čím dál častěji. Úklidoví poradci (v anglič-
tině se používá termín „organizéři“) se stali vyhledávanou služ-
bou pro lidi, jimž nepořádek v obydlích přerůstá přes hlavu a oni 
to nedokážou sami napravit. Nejde o uklízeče, vysavač nebo 
mop u těchto expertů neuvidíte. Jejich specialitou je vyhazování 
a třídění inventáře domácnosti – vytvoření systému, který bude 
pro majitele přehlednější a snáze udržovatelný.

V Česku ještě nedávno žádní organizéři nebyli a nutno při-
znat, že aktuální jarní úklid u paní Aleny Respekt tak trochu 
zrežíroval. Čtyřiačtyřicetiletá majitelka zmíněného povlečení 
se nám ozvala po výzvě na sociálních sítích s tím, že má s ne-
pořádkem vážný problém.

„Nedávno jsem se přestěhovala do  domu po  svém otci 
a z této transakce vznikl neskutečný chaos,“ psala v e-mailu. 
„Jsem doslova zavalená nepořádkem, který se snažím nějak 
redukovat, ale je to nad mé síly. Skoro všechno mám dvakrát 
nebo taky pětkrát. V domě o velikosti 2+1 se v současné době 
nachází šest (!!!) stolů. Mám dva džusovače, tři sodovkovače, 
dvě sušičky na ovoce, zhruba dvě stě plastových krabiček na co-
koli, mraky vařeček, lahviček, sošek, knih, cédéček. Jen soch 
Buddhů jsem v domě napočítala deset. A k tomu všemu navrch 

Když vám to přeroste přes hlavu. Velký úklid 

pod taktovkou poradkyně začíná.
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mám poruchu pozornosti s hyperaktivitou, takže úklid vážně 
není moje silná stránka.“

Paní Alenu, jejíž pravé jméno na její přání neuvádíme, jsme 
vzápětí navštívili. Nepořádek v domě byl opravdu značný, 
stejně jako bezradnost majitelky z něj. Napodruhé jsme se 
proto rozhodli přijít s úklidovou poradkyní a vyzkoušet, co ze 
setkání vzejde.

Michaela Vodenková patří mezi první lidi, kteří se nové 
profesi v Česku začali věnovat. Zatím je poradenství pro ni 
spíš koníček, živí se jako finanční analytička. Od dětství měla 
prý smysl pro pořádek, baví ji věci opravovat a vylaďovat různé 
systémy, jako to dělá v práci s excelovými tabulkami. Předloni 
absolvovala výcvik ve Velké Británii u slavné organizérky Ka-
ren Kingstonové, která při uklízení vychází z principů čín-
ského učení feng-šuej. Od té doby pomáhala v Česku asi dva-
ceti lidem.

Je teplé jarní odpoledne, otevřenými dveřmi profukuje čers-
tvý vzduch a všudypřítomný nepořádek v malém domku se za-
hrádkou vypadá dnes méně tíživě. Odpadkové pytle a krabice 
jsou připravené. „Doporučuju vám hodně pít, bude to dlouhé,“ 
říká Michaela své nové klientce. Paní Alena poslušně plní la-
hev vodou. Společně otevírají první skříň. Velký úklid začíná.

Ve stresu a bez návštěvy
Než se ponoříme hlouběji do chaosu přetékajících šuplíků, vy-
platí se prozkoumat, co se to vlastně v příbytcích homo sapi-
ens dnes odehrává. Naše babičky přece nepotřebovaly žádné 

poradce pro nepořádek, vystačily s rýžákem a kbelíkem horké 
vody a jejich domov byl jako klícka. Důvody, proč se uklízení 
teď stalo činností, kterou leckdo nezvládá, jsou v podstatě dva.

Zaprvé, v tržní ekonomice lidé vlastní mnohem víc věcí než 
jejich předci. Jedna studie amerických domácností spočítala, že 
v tamním průměrném pokoji se nacházejí dva tisíce viditelných 
objektů. Česko není tak bohaté jako USA, ale konzumní trend 
kopíruje – oblečení, elektroniky, knih, kuchyňského náčiní, po-
travin či léků si domů nosíme čím dál víc. Hlavním soupeřem 
útulnosti proto dnes není nečistota, ale nadbytek věcí a chaos, 
který pak v domácnostech vytvářejí.

Druhý důvod je ten, že pořádek úzce souvisí s psychickým 
prožíváním. Různé studie a pozorování prokázaly, že nepořá-

dek v domácím prostředí zvyšuje hladinu stresových hormonů, 
zhoršuje soustředění a paměť, způsobuje úzkostný pocit, že 
nikdy nemáme hotovo, čímž nám komplikuje odpočinek, ale 
zároveň vede k větší pasivitě a prokrastinaci. Často jde ruku 
v ruce s obezitou. Stresový náboj nepořádku souvisí pravděpo-
dobně s prehistorickými kořeny naší mysli. Kdysi dávno v afric-
kých savanách přežíval člověk díky tomu, že neustále zrakem 
skenoval okolní prostředí, aby zjistil, jestli se ho něco nechystá 
sežrat. Nepořádek vytváří nepřehlednost a zvyšuje tak obavy 
z toho, že si na nás někdo brousí zuby.

„Nepořádek ruinuje naše životy,“ shrnul v jednom rozhovoru 
slavný organizér Peter Walsh, mimo jiné protagonista uklí-
zecí show Oprah Winfreyové. „Ruinuje nás sociálně, protože 
se stydíme pozvat návštěvu. Ruinuje nás spirituálně, protože 
ve vlastním domově nemůžeme žít v klidu. A ruinuje nás psy-
chologicky, protože nás okrádá o motivaci.“

Zní to opravdu zlověstně. Než ovšem začneme litovat svou 
nebohou mysl ztrápenou neumytým nádobím, přecpaným šat-
níkem nebo zahnívajícími potravinami, vyplatí se vzít na vě-
domí jeden důležitý detail. Byla to právě naše mysl, která ten 
svinčík kolem vytvořila.

V hlavě
V roce 2006 vyrážela policejní hlídka v americkém městě Shel-
ton k neobvyklému případu. Devětapadesátiletá Marie Rose 
(příjmení média neuvedla) se ztratila kdesi v domě a její manžel 
Gerald měl neblahé tušení tragédie. Manželku nemohl najít, 
takže zavolal policii, která pak celý objekt důkladně prohledala.

Napoprvé strážníci ženu neobjevili, až druhé pátrání při-
neslo výsledek – Marie Rose zemřela zavalená věcmi, jež doma 
celá léta hromadila. „Dům byl zaplněn šatstvem, knihami a od-
padky do výše dvou metrů,“ konstatoval sheltonský policejní 
náčelník Terry Davenport. Paradoxní přitom je, že Marie Rose 
zemřela při pokusu svůj prostor trochu uklidit. Strhla tím la-
vinu věcí, která ji udusila.

Hrůzný případ samozřejmě ukazuje velmi extrémní podobu 
nepořádku – tzv. hromadění, které je v bohatém západním 
světě častější než u nás, se počítá mezi těžké obsedantní poru-
chy a mnohdy mívá příčinu v traumatickém dětství. I v méně 
krajních případech ovšem platí podobná logika jako při tragé-
dii v Sheltonu – nepořádek bývá produktem našeho mozku. 
Náš vztah k věcem, schopnost udržovat v nich funkční systém 

Problém je jen jeden  

– vlastníme příliš mnoho věcí.

PořáDek, neBo náPaDy
Přestože většina vědeckých závěrů svědčí ve prospěch pořádku 
a neuspořádané prostředí považuje za zdroj mentálních potíží, na-
jdou se i výjimky. studie vědců z univerzity v minnesotě zkoumala 
například, jak nás ovlivňuje pořádek nebo chaos na pracovním stole. 
Účastníci pokusu rozdělení do dvou skupin plnili různé úkoly a vy-
šlo následující zjištění. uklizený stůl podporuje zdravé stravování, 
štědrost a spořádanost. Ten nepořádný měl ale taky jednu výhodu 
– lidé usazení u něj vykazovali nekonvenční myšlení a originálnější 
nápady. kdo někdy viděl na fotografiích stůl alberta einsteina nebo 
steva Jobse, tuší, že na tom něco bude.  
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a zbavovat se těch přebytečných vycházejí z formování osob-
nosti v raném dětství. Nepořádnost není selháním vůle a disci-
plíny, jde spíš o tajuplný koktejl emocí, deprivací, nevědomých 
vzorců chování a vtištěných předsudků.

Přesně takhle vnímá příčiny svého problému paní Alena. 
„Máma byla psychicky nemocná a zemřela mladá,“ vysvětluje 
žena, která prošla psychoterapeutickým výcvikem mimo jiné 
proto, aby své stinné stránky lépe poznala. „Nikdy se mi nevě-
novala, takže nemám vtištěný základní smysl pro řád, což se 
projevuje i tím, že chodím pozdě nebo platím složenky po ter-
mínu. Pořád něco hledám a ztrácím, občas impulzivně naku-
puju – třeba šály nebo hrnky. Prostě to vůbec nezvládám,“ říká 
Alena. „Kdybych si mohla vybrat jen jednu věc, kterou chci 
na sobě změnit, chtěla bych být pořádná.“

může se hodit
Klíčem k dlouhodobému udržování pořádku v konzumní době 
podle expertů není ani tak schopnost pravidelně uklízet jako 
spíš schopnost zbavovat se věcí. Vypadá to snadně, ale zdání 
klame. Když vědci z Yaleovy univerzity zkoumali na magne-
tické rezonanci mozek nemocných „hromadičů“, zjistili, že roz-
hodování o vyhození vlastního majetku (třeba jen v podobě sta-
rých novin) aktivuje centra spojená s fyzickou bolestí. Běžný 
člověk takhle zásadně netrpí, nicméně i jemu do cesty razant-
ního provětrání bytu vstupují záludné emoce a představy.

Tou nejčastější je domněnka, že ona věc, jež by měla puto-
vat do popelnice či do bazaru, se může někdy hodit. Zkušenost 
sice říká, že až budeme náhradní topinkovač potřebovat, na ten 
starý ve sklepě si stejně nikdo nevzpomene, ale to nevadí, pro 
danou chvíli je rozhodnuto. U předmětů, které jsme od někoho 
dostali, se zase při loučení objevují pocity viny – vyhozením 
jako bychom zrazovali dárce.

A paleta pocitů, jež nám komplikují úklid, umí být opravdu 
široká a rafinovaná – zbavovat se knih je přece barbarství, 
do nepadnoucích šatů už brzy zhubneme, výkresy ze školy nám 
připomínají, že jsme kdysi byli mladí, uchováváním čmáranic 
našich dětí jim projevujeme rodičovskou lásku a tak podobně. 
„Moji klienti mají často problém zbavit se věcí, kterým při-
suzují nějakou hodnotu,“ zmiňuje další úklidovou překážku 
organizérka Michaela Vodenková. „Jedna paní se takhle ne-
chtěla vzdát krabice luxusních kosmetických vzorků, i když 
byly roky prošlé.“

Náš nepořádek vlastně nevzniká z papírů, látky a porce-
lánu. Tvoří jej sentiment vůči minulosti, špatný odhad bu-
doucnosti, iluze o vztazích, strach věci pouštět a naše před-
stavy o tom, kdo jsme. Někteří odborníci proto nepořádek 
považují především za důsledek neschopnosti jasně se roz-
hodovat. Ve většině případů přitom platí, že předmět, který 
si „raději“ necháme, bude stejně dál ležet někde v šuplíku 
bez užitku.

V domě má zůstat jen to, co vám zvedá energii. 

(michaela Vodenková)
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Dobrý příklad dává šatník, jemuž se věnovalo několik vý-
zkumů. Odhalily, že své svršky většina lidí využívá vcelku ne-
efektivně – dvacet procent oděvů nosí osmdesát procent času. 
Zbytek se jim především nechce vyhodit.

Tedy – až donedávna nechtělo. Nyní se však ve světě úklidu 
zjevila bytost, která naší materiální připoutanosti vyhlásila nelí-
tostnou válku. Drobná žena, 
jež podle reportérů svým vy-
zařováním připomíná spíše 
sněhovou vločku než člověka 
z masa a kostí, ale její přístup 
k pořádku je ostrý jako sa-
murajský meč. „Nechte si jen 
věci, které promlouvají k va-
šemu srdci,“ radí a  miliony 
lidí ji zkoušejí poslouchat. 
„Všechno ostatní vyhoďte.“

radost a nic víc
Už jste si vykondovali led-
nici? A co šatník – dokon-
dováno? Nebo jste snad ještě 
nepodlehli kondomanii? 
Když se jméno nějakého člo-
věka začne používat jako slo-
veso, znamená to, že se do-
tyčný trefil do ducha doby. 
U  japonské lektorky úklidu 
Marie Kondo o tom svědčí 
také čtyři miliony proda-
ných výtisků její knihy. Na-
psala ji v roce 2011 coby lo-
kální úklidová poradkyně, 
o níž za hranicemi Japonska 
nikdo neslyšel. Anglicky vy-
šla o tři roky později (česky 
pod titulem Zázračný úklid). 
A strhla se zmíněná kondo-
manie.

Někteří znalci tvrdí, že 
její úklidový systém trochu 
vykrádá jiné kolegy z oboru. 
Nic zcela převratného se 
ostatně asi vymyslet nedá. 
Sotva třicetileté vystudo-
vané socioložce, jež měla už 
od dětství uklízení coby je-
diného koníčka hraničícího 
s posedlostí, se však podařilo 
vytvořit přitažlivý mix ze-
nové jednoduchosti, radika-
lity a lehké ezoteriky, který 
se dokonale trefil do nálady 
západní společnosti po krizi. 
Američtí komentátoři do-

dnes nechápou, jak mohla jejich krajany tak nadchnout mladá 
Japonka, jež hlásá, že ponožky smotané „do brambory“ trpí, 
vybízí nás, abychom nahlas zdravili svůj dům, a knihy vy-
hazuje stejně snadno jako staré vařečky. Nicméně její dílo se 
na dlouhé měsíce usadilo v čele žebříčku bestsellerů The New 
York Times.

Základní pravidlo „kondovací“ doktríny je zcela prosté. 
Všechny předměty stejné kategorie – třeba trička – nejprve 
vyskládáte na zem. Potom každé z nich vezmete do ruky a ze-
ptáte se sami sebe, jestli vám přináší radost. Pokud odpověď zní 
„ano“, smí zůstat. V opačném případě oděvu hlasitě poděku-
jete za věrné služby a šup s ním do pytle. Lepší je samozřejmě 
darovat je příteli či charitě než vyhodit do popelnice, ale pře-
devším – musí z domu.

Stejně razantně Kondo navrhuje přistupovat ke knihám 
(„nechte si pouze ty, které milujete“), nevhodným darům 
(„když je vyhodíte, prospějete tím dárci“) nebo třeba náhrad-
ním knoflíkům, neurčitým kabelům od elektroniky či obalům 
od mobilů („stejně je nikdy nepoužijete“). Její skutečnou vášní 
je ovšem skladování. Doporučuje všechno uklidit do skříněk 
(na vaně nebo kuchyňské lince nemají stát žádné předměty) 
a skladovat co nejvíc věcí svisle – od oblečení přes dokumenty 
až po mrkev v lednici, kterou má sama v držáku na lahve.

Pro leckoho je Marie Kondo příliš naivní, posedlá pořád-
kem či rozmazlená. Tváří v tvář osudům uprchlíků nucených 
opustit veškerý majetek, aby si zachránili život, se její vyhazo-
vací mánie jeví trochu necitlivá a její široce sdílený návod, jak 
dopřát ponožkám odpočinek skládáním nastojato, jako typický 
problém bohatého světa. Na druhou stranu kondomanie podle 
nadšených reakcí skutečně mnoha lidem pomohla provětrat si 
obydlí a cítí se teď mnohem lépe. „Až si dáte dům do pořádku, 
začne skutečný život,“ slibuje japonský guru uklízení.

konec orchidejí
„No já nevím, látkové kapesníky už nikdo nepoužívá,“ převrací 
paní Alena v rukách nažehlené čtverce, další položku, kterou 
vytáhla z nacpané skříně. „Nebo že by ještě přišly do módy 
jako látkové pleny?“ Po chvilce váhání se rozhoduje – kapes-
níky putují do krabice s nápisem VYHODIT.

Jak plyne čas tříhodinové konzultace, Alenina odvaha zba-
vovat se věcí zvolna narůstá. Organizérka Michaela Voden-
ková používá jinou metodu než Marie Kondo, nicméně princip 
je v zásadě podobný – v domě mají zůstat věci, které člověku 
zvedají energii. „Během sezení se samozřejmě nestihne uklidit 
všechno, ale smyslem je, aby si to klient přeskládal v hlavě, pak 
může pokračovat sám,“ vysvětluje organizérka.

Obě ženy spolu během tří hodin uklidily tři skříně, vyhodily 
dva pytle odpadků, tři s oblečením na charitu a jednu zásilku 
dek pro psí útulek. „Je to docela úmorná dřina,“ bilancuje druhý 
den Alena. „Ale pár věcí mi došlo. Jednak že na dokončení to-
hoto úklidu potřebuju pomocníka, aby mě držel a motivoval, 
takže už jsem napsala kamarádce. A taky jsem si uvědomila, 
že mám spoustu věcí, které vážně nepotřebuju. Třeba ten atlas 
orchidejí už asi číst nebudu.“  
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TiPy Pro ÚkLiD:

oTeVřeTe okna. 
čerstvý vzduch pomáhá.

ukLíZeJTe Po náVraTu 
Z DoVoLené. 
Budete mít lepší nad-
hled, co je potřeba změnit.

PusťTe si HuDBu (neBo Ji 
VyPněTe). 
Zatímco karen kingsto-
nová doporučuje uklízet 
při taneční hudbě, marie 
kondo v tichu, aby hudba 
neprobouzela sentiment.

oBLečTe se Do čerVené, 
ne Do černé. 
Budete akčnější.

měJTe HoDně sVěTLa. 
Budete živější a rozhod-
nější.

ukLíZeJTe  
Po čásTeCH  
(neBo Vše naJeDnou). 
opět sporné téma – marie 
kondo dává přednost jed-
norázovému gruntu, karen 
kingstonová seriálovému.

DržTe roDinu sTranou. 
Zbytečné diskuse 
o tom, co vyhodit, para-
lyzují.

kus Za kus. 
když si jedno tričko kou-
píte, jiné vyhoďte. nezahl-
títe si příště šatník.

oDměňTe se na ZáVěr. 
Chuť pustit se do uklízení 
bude příště větší.
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Krásná  
budoucnost  
bez lidí
Umělá inteligence  
nebezpečně  
změní svět.  
Už brzy.
j iŘÍ  sob oTa
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Roboti nás překonají. možná úplně ve všem. 

(Z filmu Útok na Zemi)
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rank Swain dokáže slyšet signál wi-fi. Vzdálený slabý zdroj 
mu v uších zní jako pomalé cvakání. Jak se přibližuje k rou-
teru a signál zesiluje, klapání se mění v zacyklenou melodii. 
Různé zdroje vydávají rozdílné tóny a jak pan Swain prochází 
Londýnem, může se podle „zpěvu“ wi-fin v ulicích i oriento-
vat. „Slyším zpívat ptáky, děti, jak si hrají na dvorcích, auta 
v ulicích. A do toho slyším, jak z domů prosakuje wi-fi sig-
nál,“ vyprávěl nedávno novinářům z časopisu New Scientist. 
„Vedle obvyklých zvuků je to trochu nepatřičné a zároveň 
to do obrazu dnešního světa dobře zapadá. Člověk si velmi 
rychle zvykne.“

Ne snad, že by Frank Swain po nové zkušenosti nějak zvlášť 
toužil. Po dvacátém roce života mu začal slábnout sluch a lé-
kaři konstatovali, že proces je nevratný. Časem dostal do uší 
digitální naslouchadla, jež se ze zbytků sluchu snaží vytěžit 
co nejvíce. Od dřívějších neohrabaných pomůcek se ovšem je-
jich digitální následovníci dost liší. Díky výkonným proceso-
rům se dokážou samy přizpůsobit hlasitosti okolí, mají zabudo-
vané ekvalizéry, čistí zvuk od ruchů a přizpůsobují se prostředí, 
v nichž se jejich majitel nachází. Propojeny s iPhonem, který 
slouží jako jejich mikrofon, mohou přes Bluetooth přenášet 
zvuk do uší třeba i zdálky z druhé strany místnosti nebo svému 
majiteli pouštět hudbu. Zážitek vylepšeného zvuku je podle 
svědků tak skvělý, že naslouchátka po první zkušenosti často 
chtějí nosit i úplně zdraví lidé.

Novinář Frank Swain kvůli svému onemocnění digitální 
pomůcku nutně potřeboval, zároveň si ale uvědomil, že s je-
jím příchodem něco navždy končí. Zvuk již slyší jenom zpro-
středkovaně, v počítačem upravené podobě přizpůsobené jeho 
potřebám. „V podstatě poslouchám to, co si počítač ‚myslí‘, 
že potřebuji slyšet,“ vysvětluje. „Začalo mě tedy zajímat, jak 
daleko se dá v tomhle editování reality zajít. Když už musím 
trávit život v interpretované verzi světa, co k ní ještě můžu 
přidat?“

Celé je to vlastně trochu hra. Slyšet wi-finy v okolí snad 
může pomoci, když si potřebujete rychle stáhnout poštu. 
Možná je to zvláštní estetický zážitek. V rukou vojska obsa-
zujícího město nebo důstojníků tajných služeb by se nejspíš 
našlo i jiné uplatnění. Ale mimořádný sluch Franka Swaina 
podobně jako inteligentní brýle firmy Google především uka-
zují, jak rychle se světy strojů a našich smyslových orgánů při-
bližují. Je malou ochutnávkou budoucnosti, která nás podle 
předních světových vědců čeká velmi brzy. A jejíž důsledky 
dalece přesáhnou vše, co si běžní smrtelníci dnes dovedou 
představit.

na sletu mágů
„Jakákoli dostatečně rozvinutá technologie je k nerozeznání 
od  kouzel,“ říkával autor sci-fi románů Arthur C.  Clarke 
a dnešní doba snílkům přeje. Donedávna nepředstavitelné věci, 
jako třeba schopnost komunikovat prakticky odkudkoli s kým-
koli hned a v podstatě zadarmo, jsme si velmi rychle zvykli po-
važovat za samozřejmé.

Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že vzduchem létají do-
pravní letadla řízená po většinu času automaty. Po kaliforn-
ských dálnicích jezdí auta bez řidiče. Vědci naučili pokusné 
opice ovládat silou myšlenky chůzi robotů na opačném konci 
světa. Soukromí biohackeři se chystají prodávat první vzorky 
zářících rostlin, jež mají v budoucnu, mimo jiné, nahradit po-
uliční osvětlení. Postižený člověk bez nohou dokáže na olym-
piádě porážet zdravé atlety. Válečné stroje si sami vybírají ne-
přátele a bez řečí je zabíjí. Robot velikosti ledničky dokázal 
právě nedávno přistát na kometě, v praxi kusu skály a ledu 
svištícím prostorem rychlostí mnoha desítek či stovek tisíc ki-
lometrů za hodinu.

Se světem se evidentně něco děje. Rychlost všech mož-
ných změn naznačuje, že se nacházíme v jednom z mimořád-
ných okamžiků vývoje lidské civilizace. V očích skeptiků je to 
předzvěst katastrofy: lidstvo se jeví jako druh, který se prodral 
na vrchol potravního řetězce, ovládl chod planety do té míry, 
že svoji éru pojmenoval antropocénem, katastroficky se pře-
množil a právě planetu i sebe sama ničí v sérii ekologických 
katastrof. Optimisté – v tomto případě je výstižnější označení 
nadšenci – naopak vidí dnešní dobu jako okamžik, kdy člo-
věk překračuje omezení svého těla a inteligence, limity zdrojů 
na své malé planetě, a stává se vyšší civilizací.

Ty druhé tvoří široký a  velmi různorodý proud snílků, 
vědců, vynálezců, investorů a majitelů nejmocnějších firem 
tohoto světa. Existuje pro ně souhrnné označení transhuma-
nisté a někdy své hnutí označují zkratkou H+. Ve skutečnosti 
se však rozpadají do mnoha různých podskupin a proudů s roz-
dílnými názvy, které se v ledasčem neshodnou. Transhuma-
nisté jsou něco jako novodobí technologičtí věrozvěsti. Tvrdí, 
že údělem lidstva není setrvat ve své současné podobě, v jaké 
nás „zanechala“ slepá ruka evolučního procesu. Evoluce ne-
skončila, lidstvo ji jen přebírá do vlastních rukou.

Nemoci či stárnutí, stejně jako nedostatek zdrojů a omeze-
nost planety nejsou nepřekročitelné danosti, ale problémy, které 
je možné vyřešit. Náš mozek a inteligenci čeká „upgrade“, lid-
stvo obrovskou rychlostí míří k zásadní proměně, jež způsobí, 
že za pár desetiletí se lidé nebudou příliš podobat bytostem, 
které právě nyní čtou tyto řádky.

Někteří z  těchto proroků budoucnosti jsou velmi kon-
krétní – podle Raye Kurzweila, jedné z klíčových osobností 
hnutí (a  jednoho z  ředitelů firmy Google), lidstvo v  roce 
2045 v podstatě v nynější podobě zanikne a stane se jakýmsi 
zvláštním hybridem strojů, nadlidské inteligence a virtuální 
reality rozšiřující se do hlubin kosmu. A celý proces je pravdě-
podobně nezastavitelný a nevyhnutelný.

Jak je zjevné, text o transhumanistech vyžaduje na straně 
čtenáře jistou toleranci. Jejich pravidelná setkání bývají po-
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pisována jako supermoderní verze sletů středověkých mágů, 
na nichž se mísí naprosto seriózní biologové s obskurními po-
matenci a hvězdami Silicon Valley. Když o nich před časem 
psal týdeník Time, charakterizoval je jako shromáždění lidí, 
„kteří se rozhodně nebojí být směšní“.

Zároveň však dodal, že vizionáře, mezi nimiž najdeme řadu 
špičkových mozků planety, je dobré brát vážně. „Na celé věci je 
nejobtížnější si připustit, že i když zní jako science fiction, není 
o nic fantastičtější než předpověď počasí. Nejde totiž o okrajové 
myšlenky: jedná se o seriózní hypotézu o budoucnosti života 
na zemi. Existuje něco jako intelektuální dávicí reflex, který 
se projeví, kdykoli se člověk pokouší strávit představy o su-
perinteligentních nesmrtelných kyborzích. Zkuste jej ale po-
kud možno potlačit. I když se to všechno na povrchu zdá pře-
hnané, celá myšlenka stojí za střízlivé a obezřetné hodnocení.“

křivka
V základu myšlení transhumanistů stojí předpoklad, že lidstvo 
se vyvíjí čím dál rychlejším tempem. Vyjadřují to tzv. Křivkou 
(s velkým K), což je de facto graf exponenciální funkce ilustru-
jící, jak takový vývoj vypadá a bude vypadat:

V našem případě Křivka zachycuje rychlost vývoje různých 
technologií. Když se podíváte vlevo (do minulosti), stoupá po-
malu a plynule. Věci se mění spořádaně a předvídatelně. Chce-
-li si člověk představit svět za deset let, neudělá chybu, když se 
podívá o desetiletí zpátky a mechanicky promítne tempo změn 

před sebe. Pak ale křivka začne prudce stoupat vzhůru. Rych-
lost změn se zvyšuje a z klidného postupu vpřed se stává divoká 
jízda. Zdá se, že právě do takového bodu se lidstvo dostává.

Lidé si celého jevu poprvé exaktně všimli v šedesátých letech, 
když Gordon E. Moore, jeden ze zakladatelů firmy Intel, na zá-
kladě zkušeností formuloval tzv. Mooreův zákon, podle nějž 
se každých osmnáct měsíců zdvojnásobí výkonnost výpočetní 
techniky (nebo opačně, výpočetní technika o polovinu zlevní). 
To je důvod, proč dnes může obyčejný smartphone dispono-
vat výkonem počítače, jenž by před dvaceti lety zabral několik 
pater výzkumného ústavu, a proč je zároveň dostupný. Moo-
reův zákon ovšem není jedinou exponenciální křivkou stoupající 
strmě vzhůru, podobný vývoj vědci pozorují i v jiných oborech.

V praxi to znamená, že v příštím desetiletí se lidstvo nepo-
sune vpřed jako v tom minulém, ale že podobný pokrok stihne 
už za pět let. Pak za dva a půl roku. Potom za rok a čtvrt, sedm 
a půl měsíce a necelé čtyři měsíce. Celé desetiletí vývoje se v tu 
chvíli vměstná do pouhých patnácti týdnů. Pokud tedy chceme 
teď mít představu o tom, jak se svět promění v příštím deseti-
letí, nestačí se ohlédnout o deset let zpátky. Musíme se podívat 
více než padesát let zpátky. Rozdíl mezi současnými technolo-
giemi a těmi v roce 2025 bude zhruba stejný jako mezi dneškem 
a technickými výstřelky roku 1965, kdy nejrychlejším způso-
bem dálkové komunikace bylo zajít na poštu a poslat telegram.

A dál půjde vše ještě rychleji. Představit si takový úprk vpřed 
je na hranici lidských možností. Domyšleno do konce, věci 

Trochu jiné venčení.  

(na srazu psích robotů v japonsku)
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musí velmi rychle dospět do stadia, kdy inteligence počítačů 
dosáhne schopností lidí a vzápětí je překoná. Pak už se hyba-
telem změn stane nová umělá inteligence, vybudovaná (aspoň 
tedy v optimistických představách) na základech lidské, ovšem 
prudce rostoucí, výkonnější a schopnější. Co bude s člověkem 
jako tvorem s omezeným biologickým tělem, je čistě speku-
lativní otázkou, o které právě různé transhumanistické směry 
rády sní. Možná se stroji splyne v jakési kyborgy. Možná mu 
stroje pomohou vyřešit taje vlastní biologie a opatří mu nesmr-
telná těla. Možná se nakonec proměníme v čistou inteligentní 
energii – stav, který by snad šel přirovnat k technologické ni-
rváně (virtuální těla mohou zůstat třeba luxusní příplatkovou 
variantou pro náročné zákazníky).

Kromě rozvoje umělé inteligence se navíc počítá s explozí 
dalších disciplín – především genetiky a radikálních nanotech-
nologíí, tedy strojů řádově velikosti atomů, jež budou na mole-
kulární úrovni schopny proměňovat hmotu v cokoli užitečného. 
K dispozici je jak celá škála různých možností, které odbou-
rávají smrtelnost dnešního člověka, tak problémů, jež má se 
svými omezenými zdroji na jedné malé planetě v zastrčeném 
koutě vesmíru. Transhumanisté myslí v rozměrech téměř ne-
konečného času a prostoru. V jejich nejzazších představách 
o budoucnosti tak lidská inteligence, radikálně vylepšená a bez 
svých biologických limitů, začíná čerpat energii z veškerého 
dostupného vesmíru a prostupuje jím.

mezitím na Zemi
Naprosto fantasticky znějící scénář je krajní možností, kterou 
ve své knize Singularity is Near (Singularita je nablízku) líčí již 
zmíněný Ray Kurzweil. Singularita je v tomto případě okamžik, 
kdy se stoupající rychlost změn přiblíží nekonečnu (z Křivky se 
téměř stane kolmá přímka). Ray Kurzweil je vynálezce a futu-
rolog, jemuž vděčíme za skenery, schopnost strojů předčítat na-
hlas tištěný text a který, ještě jako student, naučil počítač skládat 
hudbu. Dnes je jednou z významných postav firmy Google, jež 
se pokouší rozvinout vše včetně umělé inteligence.

Přítomnost vizionářů ze Silicon Valley (a jejich peněz) je dů-
ležitá. Hlavním investorem Singularity University, institutu, 
který se touto budoucností zabývá, je Google. Jeho zakladatel 
Larry Page ústav slavnostně otevřel. V San Francisku zase exis-
tuje Machine Intelligence Research Institute, na nějž má vliv 
jeden z klíčových investorů Facebooku Peter Thiel.

Výzkum mozku, umělé inteligence, genetiky a nanotechno-
logií ale samozřejmě probíhá všude kolem nás. Spojené státy 
a Evropská unie investovaly miliardy do dvou projektů, jejichž 
smyslem je simulovat na superpočítačích kompletně činnost 
nejsložitějšího přírodního orgánu. A to zatím pořád mluvíme 
pouze o civilní sféře. Legendární americká DARPA (vývojář-
ská pobočka americké armády, jejíž předchůdce stojí za vzni-
kem internetu) má prsty skoro ve všem zajímavém. Vše, o čem 
jsme dosud mluvili, má samozřejmě potenciální vojenské vy-
užití a za zdmi utajovaných laboratoří se na tom bezpochyby 
intenzivně pracuje.

Drtivá většina výzkumu a vývoje se však nezabývá nějakým 
vzdáleným konceptem budoucnosti lidstva. Postupujeme vpřed 

po malých krocích a se zcela praktickými cíli. Projekty snažící 
se pochopit fungování mozku míří na léčbu psychiatrických 
a dalších onemocnění. Vědci zkoumají genetická tajemství, aby 
pomohli lidem vyléčit nejrůznější choroby. I snaha posadit po-
čítač za volant automobilu vychází z jednoduchého zjištění, že 
za většinou tragických dopravních nehod stojí selhání lidského 
faktoru – stroj (jak se ukazuje celkem spolehlivě v dopravních 
letadlech) by mohl udělat silnice bezpečnějšími.

Stejně tak překonání psychologické hranice mezi strojem 
a člověkem není tak velkým skokem do neznáma, jak by se 
mohlo zdát. V našem úvodním příkladu si pan Swain nasadil 
první moderní digitální naslouchadlo, protože potřeboval po-
moci, a teprve později ho napadlo, že jeho funkce lze rozšířit 
netradičním způsobem. Po světě chodí miliony lidí, kteří si 
do hrudi dobrovolně nechali voperovat kardiostimulátor – teď 

DoPoručená čeTBa Pro ZáJemCe:

Ray Kurzweil: The Singularity Is Near (Singularita je nablízku)
Vynálezce, podnikatel a ředitel vývojářské sekce firmy 

Google líčí svoji radikální představu budoucnosti. 
V jeho podání se proměna lidstva v nadřazenou su-
perinteligenci dostaví během několika desetiletí.

Joel Garreau: Radical Evolution (Radikální evoluce)
Novinářský pohled na totéž. Bývalý reportér The 

Washington Post osobně hovoří s nejdůležitějšími vi-
zionáři i skeptiky.

Charles T. Rubin: Eclipse of Man. Human Extinc-
tion and the Meaning of Progress (Konec člo-
věka. Vyhynutí lidstva a význam pokroku)

Profesor politologie na katolické Duquesne 
University kritizuje transhumanismus a na konkrétních 
příkladech ukazuje, že se v podstatě jedná o sebevraždu 
lidského druhu.

Nick Bostrom: Superintelligence. Paths, Dangers, Strate-
gies (Superinteligence. Cesty, nebezpečí a strategie)

Doktor filozofie na Oxfordské univerzitě podrobně 
a složitě analyzuje různé možnosti vzniku nadřazené 
inteligence včetně pravděpodobnosti vzniku zcela cizí 
civilizace, jež nemá se svými tvůrci mnoho 
společného.

James Barrat: Our Final Invention. Artificial In-
telligence and the End of the Human Era (Náš poslední 
vynález. Umělá inteligence a konec éry lidstva)

Přístupnější verze téhož z pera filmového dokumen-
taristy. Kniha, která vedla majitele firem Tesla Motors a SpaceX 
Elona Muska k letošnímu prohlášení, že „hra s umělou 
inteligencí je vzývání ďábla“.

Yuval Noah Harari: Sapiens. A Brief History of Hu-
mankind

Izraelský historik zasazuje do kontextu celý příběh 
lidstva až do okamžiku, kdy lidé mají osud ve vlastních 
rukou. V anglosaském světě hojně citovaná kniha vyšla v Česku 
v roce 2013 pod názvem Sapiens. Od zvířete k božskému jedinci.
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jde jen o to, jaké různé další funkce takový strojek pod kůží 
dokáže v budoucnu zastat.

Google docela nedávno oznámil, že vyvíjí čidlo, které bu-
dou lidé moci nosit na zápěstí a s jeho pomocí monitorovat che-
mické změny své krve. Když předtím spolknou tabletku obsa-
hující speciální nanočástice, umožní jim čidlo včas detekovat 
počátky rakoviny vnitřních orgánů. Kdo má k podobným ne-
mocem rodinné předpoklady, možná si čip pořídí, aniž by příliš 
filozofoval nad tématem přirozenosti lidského těla.

Lidé zkrátka postupují vpřed stejným způsobem jako celá 
předchozí tisíciletí. Motivace je stejná, jako když jsme se po-
tulovali po afrických savanách a snažili se uniknout šelmám. 
Chceme co nejlépe a nejdéle žít a řešíme problémy, jak při-
cházejí. Naše znalosti a dovednosti se nicméně mezitím na-
hromadily do takové míry, že začínáme svět kolem sebe zcela 
zásadně proměňovat.

kdo ovládne ostatní
„Hra s umělou inteligencí je vzýváním ďábla,“ problesklo před 
časem světem Twitteru a výkřik by jistě nezaznamenal větší 
ohlas, kdyby jeho autorem nebyl Elon Musk, jeden z nejúspěš-
nějších investorů v Silicon Valley, majitel firmy Tesla Motors 
vyrábějící elektromobily, člověk, který dokázal ve své firmě 
SpaceX vyvinout a úspěšně provozovat soukromé kosmické 
lodě, plánuje cestu na Mars a který – paradoxně – nedávno 
investoval do firmy zabývající se rozvojem umělé inteligence. 
A aby celá věc nepostrádala dramatický rozměr, Elon Musk 
ještě na  jiném místě dodal, že „riziko, že dojde k něčemu 
opravdu nebezpečnému, existuje v horizontu pěti, nanejvýš 
deseti let“. Musk později vysvětlil, že do firmy vyvíjející právě 
umělou inteligenci s potenciálem dosáhnout inteligence lidské 
investoval proto, aby „měl vývoj věcí pod kontrolou“.

Elon Musk není ani zdaleka ojedinělým hlasem. Nedávno 
se s podobnými obavami svěřil světoznámý fyzik Stephen 
Hawking, podle nějž rozvoj umělé inteligence může přinést 
konec lidské rasy. Mnoho lidí bere prudký rozvoj technologií, 
který přinese zásadní proměnu, jako reálnou možnost, záro-
veň ale nesdílí nadšení transhumanistů. Pro nadšence je nová 
doba pokračováním člověka v lepší podobě. Pro skeptiky je 
to naopak jeho konec. Dnešní člověk nejspíš dopadne stejně 
jako třeba neandertálci, jejichž „kariéru“ ostatně podle názoru 
antropologů pravděpodobně ukončil násilím právě Homo sa
piens.

Americký profesor matematiky Vernor Vinge, který dů-
sledky Křivky pravděpodobně začal domýšlet jako první, tak 
již v roce 1993 bez nadšení prohlásil, že „člověk do třiceti let 
získá technologické prostředky k tomu, aby stvořil superinte-
ligentní bytosti, a nedlouho potom jeho éra skončí“. Bill Joy, 
počítačový vědec a superúspěšný zakladatel firmy Sun Micro-
system, přezdívaný také Edison internetu, sepsal pamflet s ná-
zvem „Proč nás budoucnost nepotřebuje“, opustil firmu a odešel 
očekávat konec lidstva do coloradských hor. Známý neokon-
zervativní myslitel Francis Fukuyama nazval celou myšlenku 
překonání současné podoby civilizace „nejnebezpečnějším ná-
padem lidstva“.

Vědci, kteří analyzují možný nástup umělé inteligence, totiž 
často docházejí k názoru, že představa o jakémsi přátelském 
předání štafety se může snadno ukázat jako naivní. Ve stu-
dii Superintelligence (jednom z bestsellerů letošního amerického 
léta) filozof z Oxfordské univerzity Nick Bostrom například 
demonstruje, že většina vědců vyvíjejících umělou inteligenci 
je přesvědčena, že stroje v horizontu několika desetiletí sku-
tečně člověka překonají. Zároveň však ukazuje, že není prav-
děpodobné, že by nová inteligence sdílela stejné cíle jako ta, 
ze které se vyvinula.

Inteligentní stroje se skutečně jako ve sci-fi filmech mo-
hou obrátit proti nám, nebo nás třeba zničit náhodou, jako 
bezvýznamné tvory zapomenuté v nižších patrech evoluce. 
Jinými slovy, superinteligence (ať bude její podoba jakákoli) 
se k nám nejspíš bude chovat podobně jako my k jakémukoli 
nižšímu živočichu. O osudu goril dnes rozhoduje člověk mno-
hem více než samy gorily a nedá se říci, že by z toho naši pří-
buzní měli velký prospěch. K čemu ale složité a tlusté knihy. 
Strach z toho, že člověk na své hrátky doplatí, je starý a hlu-
boce zakořeněný. Faust propadl peklu. Viktor Frankenstein 
zemřel, Ikaros se zřítil do moře.

Také současné obavy jsou rozmanité a pestré. Podle někte-
rých názorů mohou vzniknout celé zotročené rasy, které nebu-
dou mít dostatečné prostředky, aby se mohly „vylepšit“. Různé 
typy vylepšených inteligencí – nakonec zřejmě zcela rozdílných 
druhů – se do sebe mohou pustit. K superinteligenci nebo ja-
kýmkoli jiným částečným vylepšením se může dostat armáda 
ne právě demokraticky naladěného státu a nezvratně ovlád-
nout lidskou civilizaci. Dnes existují spekulativní scénáře, po-
dle nichž měly Spojené státy několik měsíců po druhé světové 
válce jako jediný vlastník jaderné zbraně výjimečnou příležitost 
vnutit svou vůli celé planetě, z různých důvodů ji ale nevyužily. 
Jak by situace vypadala, kdyby měla bombu první Moskva? Jak 
bude vypadat, když se první superinteligence zrodí v armád-
ních laboratořích nedaleko Pekingu?

Poznej sám sebe
V předchozí otázce se zároveň skrývá poslední rébus spojený 
s nynějším překotným vývojem. Přestože mají líčené vize celé 
řady odpůrců, nikdo ještě nepřišel na to, jak si s celou situací 
poradit. Když vynecháme možnost, že vývoj narazí na nepře-
konatelné technické problémy (a to se samozřejmě může stát), 
řítí se pokrok vpřed spontánně a vývoj probíhá na různých mís-
tech najednou. Jindy liberální autoři (třeba právě Fukuyama) 
tak najednou nahlas uvažují o potřebě tvrdých restrikcí vědy 
a celoplanetární regulaci, aniž by samozřejmě dokázali vysvět-
lit, jak ji zařídit bez pádné ruky totalitního režimu.

Již zmiňovaný nadšenec Ray Kurzweil souhlasí s tím, že 
budoucnost má svá rizika. Jedinou cestou podle něj však je ne-
ustálé promýšlení všech možností a pečlivá příprava na radi-
kální změny, jež se mohou dostavit rychleji, než si dokážeme 
představit. Právě proto má smysl zakládat specializované in-
stituty a výzkumná pracoviště. V podstatě jde o to chápat, co 
se s námi děje. Doba je velmi dobrodružná.  

resPekT 1/2015
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Předávkování nevadí. (jóga smíchu)
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smích  
je lék
To, že se 
smějeme, má 
pro lidskou 
společnost 
nenahraditelný 
význam.
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pracující v jedné z velkých bombajských nemocnic v deva-
desátých letech se zájmem sledoval narůstající počet vědec-
kých studií o pozitivním dopadu smíchu na tělesnou kondici 
a duševní pohodu. Přemýšlel, jak by šlo blahodárný lék or-
dinovat lidem cíleně, a přišel s myšlenkou „klubů smíchu“, 
v nichž se lidé, jednoduše řečeno, smějí na povel. Zdá se to 
nelogické, protože smích obvykle považujeme za spontánní 
reakci, ale Kataria si brzy ověřil, že s pomocí vhodných cviků 
a her se lidé ve skupině po chvíli snažení přepnou do přiro-
zeného modu a smějí se na celé kolo.

Ostatně některé původní kultury tenhle princip dobře 
znají. Inuité na severu například dodnes dodržují pradávnou 
tradici „smíchové hry“ určené pro přečkání dlouhé a temné 
zimy. Dva týmy sedí proti sobě a smějí se na sebe, dokud po-
letuje ptačí pírko vyhozené do vzduchu. V okamžiku, kdy 
pero dopadne na zem, všichni zmlknou a protivníci si upřeně 
hledí do očí – dokud to někdo nevydrží a nevyprskne. Pak se 
samozřejmě přidávají ostatní.

Našemu tělu je totiž vcelku jedno, jestli se smějeme 
„uměle“, nebo nás odboural televizní skeč Mr. Beana. V oka-
mžiku, kdy udělá Inuita nebo účastník jógové lekce své první 
„hahaha“, spouští se v organismu dobře známý proces. Brá-
nice – svalovo-šlachová blána klíčová pro naše dýchání – se 
dává do pohybu a prudce se stahuje a roztahuje. Ostré ná-
dechy přivádějí do těla více kyslíku, srdce uhání rychleji. 
Cévy se rozpínají a prokrvují kůži, tváře zčervenají. Smích 
je vlastně namáhavý vnitřní aerobik, proto z něj bolí bři-
cho a dochází ke spalování kalorií, takže pravidelní účastníci 
jógy smíchu hubnou. Svaly se uvolňují až na hranici kataple-
xie, proto se část smíchových cvičení provozuje na podlaze, 
kdyby tělo nečekaně ztratilo vládu. Vůbec největší (a nejzá-
bavnější) rodeo se ovšem rozjíždí v mozku. Podvěsek moz-
kový, centrální endokrinní žláza, je v pohotovosti a vypou-
štějí do těla zvýšené dávky hormonu endorfinu. Jde vlastně 
o přírodní opiát, jehož úkolem je zajišťovat nám pocity uvol-
nění, radosti a štěstí.

Máločím zkrátka prospějeme svému tělu i duši tolik, jako 
když se pořádně zasmějeme. A přestože nemáme po ruce 
žádné studie, které by prokazovaly souvislost mezi dlouhodo-
bým pocitem štěstí a pravidelností smíchu, zmiňovaní Inuité 
patří v měření subjektivního pocitu štěstí k rekordmanům. 
Navzdory nejdrsnějším životním podmínkám na planetě, 
jež jejich komunitu během zimy občas připravily až o třetinu 
členů, popisují dávní cestovatelé polární etnika jako spoko-
jené lidi, kteří se smějí i během pohřbívání svých blízkých či 
ztrátě úlovku. Ono banální – smích je lék – skutečně platí. 
V dějinách to ovšem tahle jednoduchá medicína vůbec ne-
měla snadné.

smích na kříži
Kvalita života v lidské historii se dá měřit různými hledisky, 
jedním z výstižných indikátorů je ale rozhodně způsob, jak 
která epocha zacházela se smíchem a dalšími projevy lidské 
spontaneity. Dějiny potlačování smíchu jsou dlouhé a pestré. 
Hrozbu v něm viděli už antičtí filozofové – kupříkladu Pla-

oklidný dubnový podvečer v parku na pražské Malé Straně 
prořízne hlasitý výbuch hlasů, který naznačuje, že kdosi se 
dnes dobře baví. Odvázané řehtání, hýkavý jekot, vysoké piš-
tění a několik dalších těžko popsatelných podob smíchu vy-
chází z podkroví Divadla Kampa. A pohled na skupinu osmi 
žen a dvou mužů, kteří se tu sešli na neobvyklém semináři, 
je neméně podivuhodný jako zvuky, jež se ozývají z oken.

Účastníci leží v kruhu na zemi na rozprostřených polštá-
řích s hlavami u sebe. Někdo kope nohama do vzduchu, jiný 
se svalí na bok, další slzí, občas se někdo chytne za břicho či 
se plácne do stehen. Skoro všichni mají tváře červené a zpo-
cené námahou. Desítka lidí se už patnáct minut nepřetržitě 
směje – a nemá k tomu vůbec žádný důvod. S přibývajícím 
vyčerpáním smích pomalu ustává, ale vždy jen na chvilku. 
Jakmile někdo znovu vyprskne, nakazí ostatní a vzedme se 
nová vlna. Je vysoce nakažlivá. Kuckání se brzy ozývá i z rohu 
místnosti, odkud bizarní dění pozoruje reportérka a fotograf 
Respektu – při pohledu na deset dospělých, kteří podle po-
kynů instruktora Petra Fridricha postupně provozují smích 
„prkenný“, „chrochtavý“ či „lví“ (ten spočívá v tom, že vypláz-
nete jazyk, vykulíte oči a rukama s roztaženými prsty máváte 
okolo hlavy), se zkrátka nelze ubránit.

Jsme na tříhodinové lekci jógy smíchu, cvičení, jež před 
osmnácti lety vymyslel a pak rozšířil do celého světa indický 
lékař Madan Kataria. Do útulného podkroví účastníci našli 
cestu různými způsoby: černovláska Míla, maminka na ma-
teřské dovolené, dala na doporučení kamarádky, Zdenku, 
která dlouhá léta cvičí klasickou jógu, zase zajímá všechno, 
co se starodávným indickým systémem nějak souvisí. Zatímco 
ony dvě jsou tu poprvé, zbytek skupiny tvoří „mazáci“ – in-
struktoři jógy, kteří už sami vyučují. A je to poznat. Zatímco 
zkušeným účastníkům nedělá smích na povel žádné obtíže 
a brzy se řehtají na celé kolo, nováčci bojují s pocity trap-
nosti či únavou. „Několikrát mě napadlo, že doktor Cho-
choloušek má pohotovost,“ rekapituluje Zdenka tříhodinovou 
lekci, během níž například pochodovala místností a napodo-
bovala tučňáka honícího se za rybou. Vzpomínky na filmo-
vého psychiatra prý ale dočista odezněly, když v závěru se-
mináře klečela na čtyřech na zemi a bečela na ostatní jako 
ovce. Po chvíli se v ní cosi uvolnilo, rozpaky byly rázem pryč 
a ji pohltil odzbrojující záchvat smíchu, až jí z očí tekly slzy.

Co vědí inuité
Vypadá to na první pohled jako postmoderní extravagance, 
ale její vynálezce Madan Kataria dobře věděl, co dělá. Lékař 
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ton jej považoval za mocný nástroj, jenž může podkopat po-
stavení autorit a vést k převratům společenského řádu. A jak 
víme od absolutistických monarchů i moderních diktátorů, 
měl částečně pravdu. Povolený smích (třeba v podobě protek-
torátní či normalizační komedie) udržoval masy spokojené, 
smích mimo oficiální kontrolu, natož smích na účet vládců 
byl ovšem pronásledován.

Jednoznačně nejhorší postavení měl ovšem smích během 
středověku. Ve slavném románu Umberta Eca Jméno růže na-
jdeme scénu, která je pro tehdejší myšlení charakteristická. 
Starý benediktinský konzervativec Jorge se pře s pokroko-
vým františkánem Williamem o to, zda je pro lidi přirozené 
se smát. „Smích lomcuje tělem, znetvořuje rysy ve tváři a činí 
člověka rovným opici,“ soptí Jorge, na což William s úsmě-
vem odpovídá, že „opice se nesmějí, smích je vlastní člověku, 
je to znak jeho rozumu“. Eco tu do středu pátrání po vraž-
dách několika mnichů umisťuje spor, jejž křesťané vedli celá 
staletí – jestli se smál Ježíš. „Duše je poklidná pouze tehdy, 
zvažuje-li pravdu a těší se z vykonaného dobra, a pravdě 
a dobru se nikdo smát nemá,“ pokračuje Jorge. „Proto se Je-
žíš Kristus nesmál.“ Na to William opět odpoví, že „v Ježí-
šově lidské přirozenosti nebylo nic, co by bránilo tomu, aby 
se smál“.

V románu nakonec vítězí Jorge – středověk smíchu opravdu 
moc nepřál. Ježíš trpěl a zemřel na kříži, převládala fascinace 
utrpením a smrtelná vážnost, oslavován byl pláč.

Také další epochy si hledaly své důvody, proč je lépe brá-
nici ponechat v klidu – měnil se jen způsob argumentace. 
Když v polovině 18. století píše anglický diplomat lord Ches-
terfield svému synovi dopis, už mu je srdečně jedno, jestli 
se Ježíš smál, jde mu hlavně o to, aby se nesmálo jeho po-
tomstvo. „Musím tě zejména varovat před smíchem,“ píše. 
„Neexistuje nic tak nekulturního a nevychovaného jako sly-
šitelný smích.“ A když pak v 19. století zeslábne role nábožen-
ství i společenské hierarchie, převtělí se strach ze spontaneity 
do podoby péče o hygienu: Evropou se šíří báchorka o tom, 
že smích poškozuje zuby.

Kromě represe a nálepky nepatřičnosti ale smích zažívá 
v dějinách též chvíle pochopení. Staří Řekové stvoří komedii, 
oslavují boha smíchu Dionýsa a jejich lékař Hippokrates jako 
první píše o jeho léčivé síle. I mnozí křesťanští světci se rádi 
smějí, František z Assisi odmítá rozlišovat mezi podřadným 
„tělesnem“ a nadřazeným „duchovnem“ a humor využívá jako 
prostředek pro komunikaci s obyčejnými lidmi.

Také v dobách, jež velebí tragickou vážnost, si lidé nachá-
zejí cestu, jak se zasmát – skrze „karnevalové“ veselí, slavnosti 

smát se jen tak. (jóga smíchu, v pruhovaném 

triku instruktor Petr fridrich)
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nejrůznějšího druhu, jejichž společným jmenovatelem je neúcta 
ke všemu posvátnému. Masovější osvobození pak čeká smích 
s nástupem renesance, kdy francouzský spisovatel François Ra-
belais prohlásí, že „smích je znakem lidskosti“. V této době už 
se při Shakespearových komediích z plna hrdla smějí nejvyšší 
anglické vrstvy v čele s královnou Alžbětou I.

Až 20. století (s výjimkou svých totalitních režimů) však 
smích definitivně rehabilituje. Třídní systém, který předepi-
soval těm nahoře kamennou tvář, se hroutí, roste individuální 
svoboda každého tvářit se, jak je mu libo. A prastarý feno-
mén začínají seriózně zkoumat vědci – nejprve sami na sobě.

Laurel a Hardy v nemocnici
Profesor psychiatrie Stanfordovy univerzity William F. Fry 
si na počátku šedesátých let svoji tezi, že pořádné procvičení 
bránice prospívá imunitě a celkově zdraví, ověřuje tak, že si 
v laboratoři u sledování Laurela a Hardyho odebírá vlastní 
krev a pak ji studuje. Při analýze vzorků zjistí, že když slzel 
nad skečem, v němž se legendární dvojice pokouší vynést pi-
ano do schodů, v jeho těle se zaktivizovaly ty buňky imunit-
ního systému, které jsou odpovědné za zneškodňování in-
fekčních patogenů.

Také americký novinář Norman Cousins sám ze sebe udělá 
pokusného králíka. V polovině šedesátých let trpí degenera-
tivním onemocněním páteře, sužují ho velké bolesti a tradiční 
léčba nezabírá. Rozhodne se tedy vyzkoušet experiment. Pře-
četl si někde, že jeho nemoc je vyvolaná stresem, potlačeným 
vztekem či frustrací – později bude vtipkovat, že těsně před 
onemocněním navštívil jako reportér komunistický Sovětský 
svaz, kde negativních emocí dostal koňskou dávku. Dodá 
teď tedy svému tělu pro změnu velkou dávku emocí pozitiv-
ních: tráví dny sledováním komedií bratří Marxů a žertová-
ním s přáteli. „Zjistil jsem, že dvacet minut pořádného smí-
chu mi zajistí dvě hodiny spánku bez bolesti,“ píše později 
v knize Anatomie nemoci. Po několika měsících se – k údivu 
lékařů – zcela uzdraví.

Dnes už vědci obvykle neexperimentují na sobě, ale studií 
prokazujících prospěšnost smíchu je bezpočet. Robin Dun-
bar, profesor evoluční psychologie z britské Univerzity v Ox-
fordu, se svým týmem ověřoval Cousinsovy závěry a potvrdil, 
že smích dokáže posunout práh bolesti. Dobrovolníci, kte-
rým výzkumníci postupně stále více svírali ruku a při tom 
jim pouštěli Mr. Beana, vydrželi bolest déle než ti, kdo při 
laboratorním mučení sledovali suché dokumenty či programy 
o golfu. „Endorfiny hrají klíčovou roli ve zvládání bolesti,“ 
shrnuje výsledky profesor Dunbar.

Michael Miller z americké Univerzity v Marylandu zase 
se svým týmem dlouhodobě analyzoval dění v  krevním 
oběhu  – zatímco dobrovolníkům, kteří sledovali válečné 
hrůzy ve snímku Zachraňte vojína Ryana, se cévy stahovaly, 
divákům komedie Něco na té Mary je se rozšiřovaly a zaručo-
valy krvi lepší proudění.

Z těchto a mnoha dalších studií už teď víme, že smích 
prospívá srdci, krevnímu oběhu, imunitě, ale má vliv i na de-
prese, kvalitu spánku a soustředění, dokáže dokonce pomáhat 
s léčbou závislých. Sama blahodárnost ovšem nevysvětluje, 
proč se lidé před miliony let vlastně začali smát a dodnes tuto 
činnost tak rádi provozují. Všechny ostatní aktivity s příjem-
ným a ozdravným efektem příroda vymyslela proto, aby nás 
s jejich pomocí dostrkala k nějakému vyššímu cíli – sex je pří-
jemný, abychom se rádi a často věnovali plození dětí. K čemu 
tedy slouží smích?

:-) :-) :-) :-) :-)
Profesor psychologie a neurologie z Univerzity v Mary-
landu Robert R.  Provine si před časem užil hodně leg-
race. Při práci na knize Curious Behaviour: Yawning, Laug
hing, Hiccupping, and Beyond (Podivuhodné chování: zívání, 
smích, škytání a více) sám provozoval činnost značně po-
divuhodnou: nahrával a měřil hlasitost prdů, překonával 
vlastní potřebu zívat při pozorování ostatních zívajících lidí 
a také zkoumal smích.

Studoval okolnosti, za kterých se zpravidla smějeme: se-
dmdesátce svých studentů rozdal zápisníčky a malá nahrávací 
zařízení, do nichž měli zaznamenávat, jak často, při jaké pří-
ležitosti a proč se smějí. Výsledky ukázaly, že ve společnosti 
jiných lidí se studenti smáli třicetkrát častěji, než když byli 

šimPanZi i krysy
Videa s mláďaty nemívají na youTube konkurenci a patří mezi ně i tři 
minuty ze života malého orangutana: září mu oči, ústa má široce 
roztažená, tělo se tetelí, doplňuje to pištivý zvuk vyrážený v krátkých 
intervalech. exploze radosti je způsobena tím, že ho kdosi lechtá 
na břiše a chodidlech. ačkoli celá staletí přežívalo přesvědčení řec-
kého filozofa aristotela, že žádný jiný živočich nic jako smích, natož 
činnosti pobavení vyvolávající, neprovozuje, dnes díky vědeckým 
experimentům i pozorování víme, že je to jinak. V podobných situ-
acích jako lidé (při hře, při mazlení) se smějí nejen orangutani, ale 
také šimpanzi či gorily, a dokonce krysy. americký neurolog eston-
ského původu Jaak Panksepp se svým týmem speciálním přístro-
jem lechtal a šimral skupinu laboratorních krys. Hlodavci vydávali 
zvuky, které sice lidé pouhým uchem neslyší, nicméně citlivé pří-
stroje je zachytily – a Panksepp je nazval „vysokofrekvenčním švi-
tořením“. Trhaně vydávaný zvuk řízený rychlými výdechy připomínal 
lidský smích. „naše data naznačila, že prvotní forma smíchu se vy-
vinula na počátku evoluce mozku u savců,“ říká Panksepp.  
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sami. Může se to zdát jako zcela banální zjištění – dá přece 
rozum, že se víc smějeme, když jsme s jinými lidmi, než když 
zíráme z okna. Ale jde o klíčovou informaci pro vysvětlení 
funkce smíchu. Třicetkrát více, jak píše Provine, znamená 
ve světě sociálních věd, kde je každé měření složité a výsledky 
bývají nepřesvědčivé, rekord v jednoznačnosti.

Zápisky studentů a další Provinovo šetření ukázaly ještě 
jednu zajímavou věc: smích má jen velmi omezenou souvis-
lost s humorem. Drtivá většina „zasmání“ – až devadesát 
procent – v životě pokusných studentů nebyla vyprovoko-
vána ani podmíněna vtipnou větou či situací. V dalším vý-
zkumu Provine se svým týmem vyrazil do parků, kaváren, 
nákupních center a pozoroval lidi při běžné konverzaci – 
nashromáždil záznamy o celkem dvanácti stech „smícho-
vých“ situací. Jejich analýzou pak zjistil, že v naprosté vět-
šině byl smích odezvou na zcela banální poznámky typu 
„tak zatím“, případně na nejotřepanější fráze typu „nemusíš 
s námi pít, stačí, když to pití pak zaplatíš“. Provinův zá-
věr tedy zní: Při komunikaci s jinými lidmi se nesmějeme 
proto, že nám něco přijde legrační, smějeme se, abychom 
dali najevo přátelské úmysly a upevnili svoje sociální vazby. 
„Smích není egocentrické vyjádření emocí, smích je soci-
ální nástroj,“ píše vědec.

Shrnuto a podtrženo – smích je tmel, díky němuž drží 
každá trochu větší společnost pohromadě. Je to jazyk, jímž 
okolnímu světu dáváme najevo vlastní mírumilovnost. A po-
dle všeho je to také jazyk, který nám příroda a evoluce ne-
smazatelně nahrály na hardware: děti se usmívají už v děloze 
a smát se začínají mezi druhým a čtvrtým měsícem života. 
A protože se smějí slepá i hluchá miminka, předpokládá se, že 
není naučenou činností. Vědci proto předpokládají, že smích 
vznikl jako kód pro „předřečovou“ komunikaci, jíž dáváme 
okolí najevo přátelské úmysly nebo schvalujeme ostatním je-
jich jednání. Dříve než se děti naučí mluvit, musí dát najevo 
matce či jinému pečovateli, zda se jim jejich péče líbí, nebo 
ne. Pro první situaci mají smích, k projevení nelibosti slouží 
pláč. Smíchem se rovněž dorozumívají děti při hře, jejíž sou-
částí může být lechtání či žertovné zápasení. A opět: jak dát 
partnerovi najevo, že je vše v pořádku, že nejde o útok, ale 
o hru? Smíchem.

Této teorii by nakonec odpovídala i moderní forma tohoto 
signálu. V době, kdy se čím dál větší díl komunikace ode-
hrává v písemné formě, starý dobrý smích našel novou po-
dobu, v níž svůj úkol může plnit v e-mailech nebo na sociál-
ních sítích – „smajlík“.

Jízdenky, pěkně prosím
Jestli je tedy smích – a jeho předstupeň úsměv – sociálním 
signálem přátelských úmyslů, dá se říci, že vyspělejší a spo-
kojenější společnost se směje víc? Dokázat takové tvrzení je 
obtížné, protože svou roli ve výrazu tváře hraje bezpochyby 
i národní temperament či kulturní zvyklosti. Žádné výzkumy, 
jestli se víc smějí Češi, Norové nebo Brazilci, navíc k dispo-
zici nemáme. Musíme se spolehnout na dojmy a drobná po-
zorování.

Zahraniční návštěvníci předrevolučního Československa se 
často vraceli zasaženi tím, jak zamračená a chladná atmosféra 
v jeho ulicích panuje. Nevrlí a nevšímaví číšníci, neochotné 
prodavačky, přehlíživí cestující v tramvaji. Člověk ani nepo-
třebuje mít v ruce tvrdá data, aby mohl vyslovit odvážnou 
tezi, že Čechům se za posledních dvacet let podařilo smích 
a úsměv do veřejného prostoru vrátit. Oproti západním ze-
mím s tradicí drobných zdvořilostí máme sice ještě rezervy, 
ale přece: stačí si zapnout televizi a porovnat kamenné tváře 
moderátorů Televizních novin z osmdesátých let, kteří ani 
zprávy o rekordní výrobě oceli nedoprovodili mírným pou-
smáním či jiným projevem radosti, a současných moderátorů, 
u nichž uvolněné úsměvy patří k profesní výbavě.

V Česku roste počet firem i institucí – od restaurací po ne-
mocnice –, které věnují speciální pozornost tomu, jak se je-
jich zaměstnanci na zákazníky tváří. Není to zatím revoluční 
proměna, v přívětivosti tuzemských číšníků a servírek stále 
najdeme propastné rozdíly. „Mění se to pomalu, málo a jen 
někde – ale mění,“ popisuje situaci v oboru gastronomický ex-
pert Pavel Maurer, který vydává průvodce nejlepšími českými 
restauracemi. „Bude to ještě chvíli trvat. Ale řada restaura-
térů si již uvědomuje, že příjemná obsluha je téměř důležitější 
než dobré jídlo. Z našich dotazníků totiž vyplývá, že lidé se 
nechtějí vracet tam, kde mají nepříjemnou obsluhu, ani když 
jídlo je vynikající.“

Takové je poznání dneška – úsměv není jen lék, komu-
nikační kód, ale také ceněné zboží. Pochopily to například 
České dráhy, podnik kdysi rovněž vyhlášený otrávenými po-
hledy svých zaměstnanců. Konkurence soukromých dopravců 
je před časem přiměla zavést do systému vzdělávání speciál- 
ní program, v němž průvodčí nacvičují komunikaci s pasa-
žéry – a učí se mimo jiné i to, že na jejich tváři nesmí chybět 
úsměv. I v nejzapadlejších lokálkách tak nyní cestující potká-
vají proškolené muže a ženy v modrých stejnokrojích, kteří 
vyzařují dobrou náladu. Trochu umělé? Možná. Ale jak nás 
naučil jistý indický lékař, nezáleží na tom, jestli nás roze-
směje dobrý vtip nebo začneme jen tak sami od sebe – smích 
je vždycky zdravý.   

resPekT 18–19/2016

Tmel, jenž drží vztahy pohromadě.
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