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Práce vám neoplatí lásku (1. èást)
Mám pøeci taky srdce - srdce které bouchá
a nemyslete, e furt myslím na rádlo,
proè mì vak na tom svìtì nikdo neposlouchá,
proè mám být jenom malé hloupé dìladlo?

J. Nohavica

to není dost..., Moje ena vydìlává víc
ne já, cítím se velmi neúspìný..., Nikdo nechce pochopit, e v práci se beze
mne opravdu neobejdou..., Zaopatøil
jsem své nevdìèné dìti..., Mùj mu je
urèitì workoholik..., Rád bych se vìnoval svým zálibám, ale nemohu, snad jed-

Práce konzumuje podstatnou èást naeho
ivotního èasu.
Nemám nyní na mysli práci jako samotnou èinnost, ale práci ve smyslu profesního ivota, kariéry chcete-li. A u je konkrétní podoba naeho profesního ivota
jakákoli - je lhostejné, jestli jsme zamìstnanci, podnikatelé nebo na volné noze vìtina z nás potøebuje organizovanì pracovat po významnou èást ivota. V celkovém úhrnu naeho ivotního èasu bude
práce obvykle na druhém místì za spánkem, a to vlastnì jenom proto, e spíme
od dìtství i jako dùchodci. Ostatnì pro
potøeby tohoto textu nebudeme o studiu
mluvit jako o práci, aèkoli se jedná blízké
a velmi podobné fenomény.
Tento text se týká pøece jenom jiného
problému - a to:

Jak pøeít práci?
Pokud toti odmítneme názor nìkterých
politikù a ekonomù, e èlovìk ije proto,
aby pracoval, vydìlával a platil danì - a já
jsem pøesvìdèen, e to je názor nejen neoprávnìný, ale také trestuhodný - zjistíme,
e je nutné vymezit profesi pøijatelné místo v naem celém ivotì. To je sice jaksi
nasnadì a kadý z nás bude zøejmì rád
souhlasit. Nicménì ivotní zkuenosti
øady lidí, se kterými se profesionálnì setkáváme, ukazují, e v ivotní praxi se jedná o èasto tìko øeitelný a mnohovrstevný problém.
Mu je mi nevìrný se svou prací...,
Dìlám ve pro svou rodinu, pracuji tak
tvrdì, aby mìli opravdu vechno, a poøád
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nou, a vydìlám dost penìz..., Mùj mu
nic poøádného nedìlá... atd.
Tak tohle byl jen malý výèet steskù
a problémù, které ivot s prací pøináí. Je
vám nìco z toho povìdomé? Napadly vás
hned nìjaké dalí pøípady z vlastní zkuenosti, nebo ze ivota známých a blízkých?
Myslím, e je pravdìpodobné, e by kadý ètenáø mohl námi pøedloený vzorek
bohatì doplnit výètem dalích hoøkých
zkueností ze svého ivota a okolí. Nae
doba a nae civilizace má v tomhle smìru
opravdu velké nároky a tak kariéra vstupuje do vìtiny vztahù a ovlivòuje mnohé
osudy.
Fenomén konfliktu kariéry a osobního
ivota se stal velmi populární. Staèí zapnout televizi, nebo chvíli listovat èasopisy a naleznete neuvìøitelné mnoství barvotiskových klié a hloupostí na téma, e
nelze ít zároveò hodnotný profesionální
a partnerský, rodinný, osobní - zkrátka mimoprofesní - ivot. e vdy je nutné nìco
zanedbat, nebo dokonce obìtovat, ledae
patøíte mezi tìch nìkolik astných boháèù, kteøí jsou zároveò natolik prozíraví, e
u nevìnují vechen èas obstarávání dalího mamonu (ti se vak èasto stávají
obìtí tìch sice neprozíravých, ale o to
dravìjích a ménì skrupulózních). Inu,
tenhle mediální balast skuteènì neposkytuje pouitelný návod, jak podobná dilemata øeit, nebo jetì lépe pøedcházet
a nebo se jim úplnì vyhnout.
Pokusíme se tedy na tuhle opravdu
rozsáhlou problematiku podívat ponìkud
serióznìji a rozplést nìkteré èasté spletence a snad se nám podaøí nabídnout nìkolik uiteèných námìtù a postupù, jak pøeít práci a nemuset pøi tom rezignovat na
osobní úspìch, partnerský ivot nebo jiné
individuální hodnoty.
Nechceme se samozøejmì zabývat vemi problémy spojenými s prací, to by bylo
dílo na nìkolik ivotù - kariéra má vak
významný vliv na nae vztahy a nae
vlastní well being (nìco jako bytí v pohodì) a to jsou témata, kterým bychom se
rádi vìnovali.

jmy a aspiracemi? A proè je nároèné si vytvoøit a uhájit uspokojivý reim aktivit?
Odpovìï na tyto otázky nejen e nebude jednoduchá, ale úplnou a vyèerpávající odpovìï pravdìpodobnì vùbec nelze najít. Sociologie zatím nenala nìjakou
homogenní teorii k tomuto jevu. Pokusme
se tedy naznaèit alespoò nìkolik støípkù
tlakù a motivù, které zde pùsobí.
Za první dùleitý faktor povauji to, e
ke zdravému vztahu k práci od dìtství nejsme vùbec vedeni. Píle a pracovní nasazení nám jsou bìnì pøedkládány jako nepopiratelná ctnost, témìø jako absolutní
hodnota. Tenhle postoj je sice zejména akcentován u muù, ale díky emancipaèním
snahám a hnutím se rozhodnì nevyhýbá
ani vìtinì en.
U meniny populace se projevuje tento postoj ve své èisté negaci Práce je poslední zoufalý pokus, jak pøijít k penìzùm. Tato negace je vak pouhou revoltou k vìtinovému tlaku a bohuel k vyváenému postoji ke kariéøe pøispívá jetì
ménì.
Éra budování socialismu (nebo komunismu - u si tak úplnì pøesnì nevzpomínám) si ádala práci ode vech a vyhnala
eny ke strojùm. Nevyadovala se produktivita, ale pøedstírání èinnosti a nasazení. To bylo devastující a úmorné.
Dnení doba naopak poskytuje lákadla
svobodného ivota, rozletu bez závazkù.
Ideál konzumu se od padesátých let
v USA, kde kadý pracující mìl mít dùm,
auto a enu v domácnosti, posunul
k mnohem sofistikovanìjím formám indi-

Proè je vlastnì tak nesmírnì
tìké najít si zdravý vztah
k práci?
Proè je obtíné vytvoøit soulad mezi naimi pracovními a ne-pracovními svìty, zá-

Nìkde musí být ráj, autor: MUDr. Pavel Mokrej

viduálního konzumu slueb jako je cestování, honba za nevedními záitky apod.
a rovnì se daleko víc orientuje na konzumenty obou pohlaví, které si pro vìtí jednoduchost modeluje jako samostatné individualisty. Ostatnì jako urèitý ideál eny je v médiích bìnì prezentován obrázek typu: finanènì nezávislá, profesionálnì samostatná, soupeøící s mui, sexy,
bezdìtná nebo svobodná matka. Ideální
mu má podle podobného vzorce nadprùmìrný pøíjem i svaly, se enami sice nesoupeøí, ale nebývá k nim jemný ani ohleduplný. Tyhle stereotypní pøedstavy infiltrují ná svìt a snaí se nás zavést do naich izolovaných svìtù, na jejich luxus je
nejen nutné vydìlat, je to dokonce
i správné a ádoucí. Luxus je odèinìn pilnou prací a odøíkáním!
Reálný svìt takhle natìstí nevypadá,
alespoò obvykle, ale støípky vech tìchto
extrémních pøedstav a trendù skuteènì tak
èi onak vstupují do naich postojù a vzorcù chování.
A tak nastává zvlátní jev, práce a kariéra se stávají oblastí jaksi nezpochybnitelnou, posvìcenou, pøijatelnou vem náboenstvím, ideologiím i zájmovým skupinám, naproti tomu vechny ostatní nae
zájmy a oblasti individuálních aspirací mohou být napadeny a zpochybnìny.

Práce je neuvìøitelnì sexy!

Tajná mylenka, autor: MUDr. Pavel Mokrej

Nemluvím o statutu, který dodává mnohým muùm i enám slibnì rozjetá kariéra,
mluvím o práci jako dìji - o stavu, ve kterém se lidé nacházejí. Nevìøíte? Je to jedLabor Aktuell 01/05
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noduché, pokud zrovna nedìláte práci, ve
které jste extrémnì nespokojení a neúspìní, vechno ostatní má nemalé pùvaby. Pøedevím práce pøináí pocit bezpeèí
- obvykle víme, co budeme dìlat, e alespoò èást této èinnosti jsme ji dìlali
a úspìnì zvládli - pohybujeme se prostì
po pøevánì známých teritoriích. Práce
nám pøináí mnohé pøíjemné pocity: pocit
kompetentnosti, pocit výkonnosti, pocit
nepostradatelnosti. Navíc nám práce pøináí ochranu a omluvu: pracuji, tedy nemusím dìlat nìco jiného nejistého nebo
nepøíjemného, nemohu být jinde.
Jinou nebezpeènou hrou je moderní
hra na nepostradatelnost - je to vlastnì
jiná podoba socialistického pøedstírání
èinnosti. A pokud se nám v této høe daøí,
dává nám dalí rozmìr pocitu bezpeèí.
Profesionální kompetice nám toti podsouvá strach: Neuspìje, nikdo tì nebude mít rád, vichni tì odvrhnou a tebe
èeká jen zoufalství a poníení!
Kombinaci vech popsaných pùvabù

Mylenky na cestu, autor: MUDr. Pavel Mokrej

pøeceòování kariéry a jejich nesèetných
variant èasto mùeme pouít k vylepování vlastního obrazu - mùeme snáze sami
sebe pøesvìdèovat, e jsme pilní, odpovìdní, kompetentní a úspìní, tedy v pravém slova smyslu ctnostní. Pokud tedy
nae komunikace, nae vztahy nebo nepracovní aktivity trpí, není to nae vina
a jsme vystaveni v lepím pøípadì nepøíznivým okolnostem v horím nepochopení
a nevdìku druhých.
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Pokud se u vás zaèínají projevovat
tyto pøíznaky - lhostejno v jaké variantì,
zaèínáte podléhat mámení práce jakoto
zóny úniku pøed svìtem a ivotem. Ptáte
se, co je na tom vlastnì patnì? ijete
pøece spoøádaný, odpovìdný ivot a usilujete o ekonomické zajitìní.
Zde je nutné vidìt hlavní sebeklam smysl naeho ivota nelze redukovat na
seberealizaci v práci, by by byla jakkoli
lákavá a hodnotná. Zkuenosti pacientù
proívajících rùzné existenciální krize to
dokazují stejnì jako nejrùznìjí výzkumy
a studie. Velmi jednodue øeèeno: Lidé
nemohou pouze pracovat, nejsou k tomu
stvoøeni.
Podlehnout mámení bludièky je zhoubné, v prvopoèátku to vak pøináí nevýslovné tìstí, dokud se obraz nerozplyne
a èlovìk nezjistí, e byl lapen v hlubokém
moèálu.

Podléháte své práci?
Abychom si udìlali pøedstavu, jak silnì
podléháme pùvabùm úniku do práce, mùeme se napøíklad zamyslet nad následujícími otázkami.
1. Jaké procento èasu vìnujete práci
ve srovnání s èasem, který trávíte s rodinou, pøáteli apod.? Pùsobí vá pracovní
rozvrh problémy ve vaem osobním a sociálním ivotì?
2. Pùsobí vám obtíe, máte-li ukonèit
denní práci a jít domù?
3. I kdy jste finanènì úspìní a ve
svém podniku èi oboru váení, dìlá vám
tìkosti tìit se z výsledkù své práce?
4. Nedodrujete sliby ohlednì pracovního rozvrhu, sluebních cest a dalích
pracovních aktivit dané sobì, rodinì
a pøátelùm?
5. Dìlá vám problémy nechat vìci být
a práci odloit?
6. Ovlivnil zpùsob vaí práce negativnì dùvìrné vztahy, spoleèenský ivot
a vae zájmy, které vás døíve tìily, jako
jsou dovolené, rybaøení, sporty, kultura,
èetba?
7. Je pro vás obtíné odpoutat se od
práce, kdy jste na dovolené, pøípadnì
volno èi dovolenou pøeruujete a nebo se
pøi ní zabýváte pracovními telefonáty, pøenosným poèítaèem apod.?
8. Zhorilo se v dùsledku pracovního

Bolest nezmìøí, autor: MUDr. Pavel Mokrej

pøetíení vae tìlesné zdraví a fyzická
kondice?
9. Projevuje se u vás popudlivost
nebo podrádìnost? Je to horí ne døíve?
Pøináí vám úlevu zabrat se do práce?
10. Pokoueli jste se neúspìnì omezit
nadmìrnou pracovní zátì? Stávalo se, e
jste slibovali strávit více èasu napø. doma,
s dìtmi, cvièením, koníèky, takové sliby
jste ale nedodrovali?
Pokud jste na tøi èi více otázek odpovìdìli kladnì, je patrné, e svùj vztah
k práci dobøe nezvládáte, nebo podléháte
pokuení utíkat do práce pøed jinými problémy a emoènì citlivìjími sférami ivota.
Pøedloený test vznikl úpravou podle
Fearingova dotazníku závislosti na práci.
My se vak nechceme omezovat na fenomén workoholismu. Nezdravý vztah k práci toti zdaleka jetì nutnì není workoholismem a vìtina lidí, kteøí získali nálepku
workoholikù, nejsou podle naeho názoru
v pravém smyslu závislí. Vìtina lidí a pro ty se snaíme psát - je schopna zlepovat a kultivovat svùj ivotní styl sama,
na základì sebepoznání, na základì uvìdomìní a pochopení nìkterých jevù a dìjù, na základì porozumìní svým citùm
a potøebám. Mohou k tomu vyuít námi
nabízené postupy a doporuèení nebo úplnì jiné metody, ale obvykle se obejdou
bez systematické terapeutické pomoci.
Léèba závislosti se vak bez øádné terapie
neobejde.

Kacíøské mylenky
o workoholismu
S fenoménem workoholismu bych se vak
na místì rád vypoøádal nìkolika kacíøskými mylenkami. Pøedevím v souladu s nìkterými terapeuty (B. C. Collinsová) se nedomnívám, e se lidé stávají na chování
(pøepracovávání, pøejídání, hraní, nakupování atd.) závislí jako na návykových látkách. Závislost na práci apod. tak nelze
øeit odvykací kùrou. Jsem pøesvìdèen,
e se jedná o jednu z forem nutkavého
jednání, které provází urèité neurotické
obtíe, stresy nebo konflikty. Nepohlíím
proto na workoholiky jako na závislé, ale
jako na osoby, které se snaí svým chováním unikat pøed nìkterými problémy. Pokud se podaøí pochopit problém, který se
takøeèený závislý snaí øeit nebo svým
chováním odsouvat, je prognóza zlepení
dobrá. Chování takového èlovìka lze zmìnit, protoe je to nìco, co si sám volí, je
vak nutné, aby byl ochoten o zmìnu poctivì usilovat. Jedná se ostatnì o univerzální medicínskou zkuenost: uzdraví se
jenom ten, kdo se uzdravit skuteènì chce.
A proè bychom nemuseli chtít svoji
volbu zmìnit, a u podle obecných mìøítek nae chování s workoholismem hranièí
èi nikoli? Z mnoha rozdílných ale zøejmých
dùvodù. Pøedevím, jak u jsme se zmínili,
jedná se o znaènou spoleèenskou pøijatelnost takového chování. Výhody jsou potom zøejmé: mohu být protivný, pøedrádìný, unavený a nepouitelný mimo práci.
Doma se mi musí vichni podøizovat.
Mohu se vyvyovat, e dìlám pro nì, na
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nì a za nì. Mohu naruovat ostatním program i ivotní prostor, dìlat z lonice nebo
jídelny pracovnu. Mohu se chovat arogantnì - jsem nepostradatelnìjí ne druzí, dìlám dùleitìjí vìci ne druzí. Nemusím se angaovat v problémech ostatních,
u jsem pøece udìlal dost dùleitého.
Nech se zase snaí druzí. Mohu zaívat
stále pøíjemné pocity vlastní výkonnosti
a pøehluit strach ze selhání stálou èinností.
Ve výètu by se dalo pokraèovat donekoneèna.
Cena za tyto krátkodobé zisky je vak
pøíli vysoká. Práce nám neoplatí lásku.
Pokud máme vztah pouze se svou kariérou, jedná se o vztah mezi námi a únikovým chováním, ve vìtí èi mení míøe jsou
ostatní dimenze naeho vlastního já i blízcí lidé v naem okolí jen pøívaky. Dùsledky jsou zøejmé, dlouhodobì naruované
vztahy, okleování a omezování naeho

ivotního potenciálu. Posléze pocity ztráty smyslu, prázdnota a vyhoøení. A nebo
klamné sebeobrazy - udìlal jsem mnoho
pro druhé, pro lidstvo, pro vìdu  - jakési masochistické uspokojení.
Paradoxnì je jedním z velmi váných
dùsledkù i pokles výkonnosti v práci, nebo je naruená rovnováha obnovy - inspiraci, rozhled a rozlet postupnì nahrazuje rutina a stereotyp. Zkrátka ani pro ty,
kteøí jsou zamìøeni na cestu pracovních
úspìchù a výkonù, není nadmìrná práce
dobrá volba.
Hledejme proto spoleènì cesty k rovnováze, rovnováha nám pomùe k øeením, úspìchùm i vìtí spokojenosti. Jak to
vím? Je to tisíciletá zkuenost.
Ne se setkáme pøítì, zamýlejte se
nad tím, èím vím vám práce je a èím vám
naopak být nemùe a o co vechno by
vás mohla kariéra pøipravit. Budeme se tím
27
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