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Práce vám neoplatí lásku (5. èást)
od té doby, co lidé jsou lidmi, jsme se pøíli málo radovali,
to jediné, bratøi moji, je dìdièný ná høích Tak pravil Zarathustra
F. Nietzsche

Je jaro, moji kamarádi se chystají na první
maratony a dálkové pochody. I já sám se
tìím na jarní dny a poilhávám po sportovním a turistickém vybavení, moje sousedka obhlíí probouzející se zahrádku.
A kamarád, který nadeve miluje svùj poèítaè, utìsòuje okna proti sílícímu dennímu svìtlu. Je jaro, vichni plánují nové
aktivity... Teï je nejlepí èas k zamylení,
jaká je podoba naeho volného èasu a odpoèinku? Co nám pøináí a co nikoli?
A jak to souvisí s naím vztahem k nám
a k práci?

Povinnost a zase povinnost
Èasy, kdy byl workoholismus (v jakékoli
ze svých podob) povaován za pozitivní
jev, jsou snad nenávratnì pryè. Na tom se
shodují nejen psychologové, lékaøi a ivotní partneøi workoholikù, ale i naprostá
vìtina praktických manaerù. Neexistuje
u nikdo, kdo by význam volného èasu
snioval pøed významem èasu vìnovaného práci resp. tráveného v práci, protoe
zvyk nebo nutkání infikovat volný èas
prací nás nepustil. Dokáeme jej omlouvat, zdùvodòovat i tolerovat. A pokud nemáme ke své práci zdravý vztah, rádi se
k práci ve volném èase uchylujeme, jsme
k tomu pøímo puzeni - máme vìtí klid,
monost vìci promyslet, dìláme to neradi, ale ty termíny , teï je to jetì nezbytné, ale a dokonèím projekt, vechno
se zmìní . Jak dùvìrnì známé mylenky.
Obecnì vitá pøedstava nutnosti obnovy
duevních i fyzických sil (aèkoli máme
pøece nyní dostatek elánu a v blízké budoucnosti si odpoèineme, jen co nastane
22

Labor Aktuell 01/06

vhodnìjí pøíleitost) èiní z odpoèinku jen
jednu z dalích povinností.
A jak se s takovou povinností se ctí
vypoøádat? V dnení mediální dobì nás
to táhne k médiím a ta nám zároveò ráda
podsouvají rùzné návody, nejèastìji jako
líbivé obrázky z reklam a nebo rùzné lákavé vzory - kaírované idylky, lidi nepøirozenì krásné a schematicky aktivní. A nìkoho média, zejména televize a internet
hypnotizují natolik, e se od nich ani neodpoutají. Kolik je lidí, kteøí sedí nebo leí
pøed televizí, kdy pøijdou domù - kdy u
pøijdou domù? Kadý známe nìkoho takového, nemám pravdu?

Uiteèný èas?
Nae doba je fascinována úèelností. Ve,
co pøináí uitek, je jaksi preferováno a
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glorifikováno. I my se dostáváme do vleku pocitu, e musíme být uiteèní, e
v tom je nae hlavní hodnota. Ale èlovìk
je bytost schopná ít a proívat a proto
není stroj, který má pøináet výhradnì
prospìch a uitek. A proto smyslem volného èasu není, aby èlovìk mohl pracovat
lépe, déle a bez poruchy. Smyslem volného èasu je, aby èlovìk i ve své pracovní
roli, která ho omezuje na urèitou oblast ivota, zùstal èlovìkem. To znamená, aby
rozumìl sám sobì, aby se rozvíjel a realizoval jako bytost zamìøená na celek, ne
jednostrannì jako stroj.
Pøesto je úsilí o úèelné trávení volna
velmi rozíøené - odpoèinek se tak pro
mnohé stává druhou prací. e pøeháním?
Ani náhodou.

Aktivní, dynamický, výkonný
Aktivní odpoèinek je doporuèená a obecnì spíe chvályhodná aktivita. První, co
èlovìka v této souvislosti napadne, je
sport a øada pozitivních argumentù - odreagování, obnova prunosti tìla a fyzické
kondice, nové záitky atd. Samé skvìlé
vìci - sám je vøele doporuèuji a rozhodnì
zde nechci mluvit proti sportování ve volném èase. Nicménì se ukazuje, zejména
u lidí, kteøí mají sklony k nezdravému
vztahu k práci, e rekreaèní sport se stává polem pro dalí podávání výkonu. Je
lhostejné, zda lidé létají, potápìjí se, jezdí
na èemsi exotickém nebo jen bìhají, hrají
squash èi jezdí na kole.
Výkonová orientace se projeví naprosto ve vem - sportovec si zaène poøizovat
profesionální vybavení, studuje rùzná odborná pojednání, recenze, tabulky výsledky. Ve squashi u nestaèí porazit jen kolegu z vedlejí kanceláøe, je nutné se pøihlaovat na turnaje a soutìe, jinde je zase
nezbytné ujet nebo ubìhnout úctyhodná
kvanta kilometrù v rekordních èasech.
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Mùj kamarád jezdí dennì padesát kilo-

metrù na kole jetì pøed prací a druhou
porci tréninku si dává v podveèer po práci, jeho výbava stála horentní rozpoèet.
Za katastrofálního poèasí cvièí alespoò
doma. Aèkoli se povauje za amatéra, je
natvaný, kdy musí vynechat nìjaké závody. Není zase a tak velkou výjimkou.

Sportem ke stresu
Individuální cíle se zvyují, je tøeba trénovat èastìji, intenzivnìji a déle Z odpoèinkové aktivity se stává tìká døina o to
tìí, èím prestinìjí jsou dosahované
výsledky. Narùstá vùle ke kompetici, narùstá pocit povinnosti a s ním vzrùstá i
stres. Se stresem odchází pocit radosti,
radosti z odreagování a pøíjemné únavy,
která pøináí monost odpoèinku a regenerace. Na její místo nastupují negativní
emoce - pocit viny, e jsem u zase netrénoval, nehlídal váhu, pitný reim a pocit
udøenosti, té nepøíjemné únavy, za kterou
se skrývá pøíkaz: Musí, jetì musí!
Aktivní odpoèinek se tak nejednou
stává nároènìjí profesí, ne sama práce,
od které si chce sportovec odpoèinout.
Aktivní odpoèinek je pøísnì plánován, organizován a vìtina ostatních aktivit mu
musí ustoupit stranou. Trénink musí být
pravidelný, jinak to nemá ádnou cenu 
slýcháme. Kde je pak rozdíl mezi prací
a sportem? Ke koloritu patøí mnoho dalích fenoménù vèetnì obdivu k profesionálním sportovcùm, výmìna zkueností
a porovnávání výsledkù po internetu
apod. Dovolená se stává vítaným zásobníkem dní, které je mono èerpat na rùzné
akce a soutìe. Regenerace - staèí zdravì
spát.
Trochu to pøipomíná slova jednoho
z hostujících profesorù Davida Lodge:
Sport je zábava, bìh pro zdraví to je
trest.

a plody své práce. Snad jsme dnes v tomto smìru lépe saturováni, máme i jiné monosti kam cestovat a jak zmìnit kulisy
svého obvyklého domova. I nejrùznìjí
sluby se dnes zlepily. Budovatelù chatek a chaloupek tak poèetnì výraznì ubylo, zùstali jen ti neskalnìjí a ti naopak
svou èinnost výraznì profesionalizovali
a rozvinuli. Nejvýraznìji (a i to souvisí
s irí komerèní nabídkou) vykvetla aktivita velmi blízká - zahrádkaøení, resp. budování zahrádek.
I na tomto poli se objevil veliký prostor pro rozvoj výkonnosti a soutìivosti.
Mnoho en - kupodivu zahrádkaøení je
spíe enskou doménou, zatímco mui si
více hrají s elektronickými hraèkami, o kterých bude øeè dále - se svými výpìstky
skuteènì zarputile soutìí. Ale i to pod-

statnì vìtí procento, které se neúèastní
oficiálních akcí, neustále srovnává své
kvìtiny i celou kompozici zahrádky s pøítelkynìmi, kolegynìmi a zejména konkurentkami. Ostatnì, soutìivost en není
o nic mení ne soutìivost muù, je jenom jiná. Je úchvatné pozorovat, s jakým
zaujetím sledují zahrádkáøky (mui pochopitelnì také, jen snad v mením poètu)
nejrùznìjí katalogy, speciální poøady
a rádce. Stále se strachují: o poèasí, teplotu, vlhkost, svìtlo, dìsí se jednou hlodavcù, jindy ptákù nebo hmyzu a bùhví èeho
jetì. Studují, sledují, plánují, radují se,
oèekávají, stresují se a propadají záchvatùm beznadìje, nebo naopak nekontrolovaného nadení. Vynaloeným úsilím
a emoèním vkladem má taková zahrádka
blízko k rozbití atomu.

Kousek místa pod sluncem
Tìká døina, odpoèinek, ze kterého je tøeba si odpoèinout, je dnes hlavnì sport.
Potøeba budování chat, chaloupek, chatièek, aby za èlovìkem nìco smysluplného
vyrùstalo, je pøece jen minulost z doby
budování komunizmu - socialistická práce nedávala moc prostoru k seberealizaci.
Lidé potøebovali víc ne dnes pole, na kterém by mohli nìco smysluplného vytvoøit,
potøebovali za sebou vidìt výsledky

Tíha èekání, autor: MUDr. Pavel Mokrej
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Kdo si hraje
Stres a honba za výkonem se dnes ale
projevuje v mnoha nových specifických
formách. Co tøeba takové hraní poèítaèových a multimediálních her? Nenechte se
mýlit, tahle zábava není zdaleka jen specialitou dysfunkèních uhrovitých mladíkù
s mastnými vlasy, s prsty nervnì pokubávajícími, kdykoli se nedotýkají myi,
klávesnice èi jiného klikacího zaøízení. Pøekvapivì vídám mnoho dospìlých otcù rodin, do kterých bychom to nikdy neøekli,
pøicházet do práce se zarudlýma oèima, jak
do pozdní noci hráli nìjakou nároènou
hru a ten level se poøád nevedl, protoe
bylo tøeba ve pøeskákat jetì o sekundu
rychleji a druhou rukou pøitom støílet obludy. Nebo bylo tak nároèné øídit celou
alternativní zemìkouli se spoustou mìst
a vesnic, kdy se poadavky na øeení
stále sloitìjích zadání a rozhodnutí jen
hrnou. Noci a víkendy strávené v izolaci,
ponoøení do hry Je pozoruhodné, jaké
úsilí je nutné jen pro zvládnutí potøebných dovedností, ale to uspokojení, kdy
se pak zaène daøit - tenhle zcela soukromý
svìt dá snadno zapomenout na frustrace
v práci i doma. Ale co dál?

Svìt sám pro sebe
Hraní her není zdaleka jedinou specifickou
formou moderní zábavy, ve které nás opanuje virtualita. Mnohem více moností
skrývá internet s gloriolou nìèeho nového, tajemného, futuristického. Samo sur24
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fování nepøedstavuje a tak mimoøádné
lákadlo, internet skýtá mnohem vìtí monosti napø. chatování.
Chatování je - z hlediska bádání o ivotním stylu rodu homo - mimoøádnì zajímavá aktivita. Co je tak lákavého na nepøímé a neosobní komunikaci, výrazovì navíc ponìkud omezené?
Jedním z pùvabù je napøíklad monost
zmìny identity (spojená se zdánlivou anonymitou - úèastníky lze toti vystopovat,
podobnì jako lze sledovat ostatní provoz
na síti). Výzkumy uvádìjí, e více ne polovina opakovaných úèastníkù rùzných
chatù pouívá více ne jednu identitu, navíc je zvykem uvádìt fiktivní vlastnosti
vèetnì napøíklad pohlaví pøípadnì vystavovat cizí fotografie, pokud takovou monost chatroom nabízí. Komunikace na
chatu má velkou øadu specifických vlastností - pøevládá verbální obsah, neverbální sdìlení není zcela vylouèeno (napø.
smajlíci, rùzné akronymy nebo pouití velkých písmen a jiných dùrazù), ale poskytujeme takové sdìlení vìdomì a prostøednictvím dalího symbolu. Celá komunikace je takto pøísnì kontrolovaná - promýlíme obsah a sdìlujeme ho zcela minimalistickou formou danou formátem chatovacího programu. Dalí pojistkou je monost
kdykoli se z komunikace odhlásit (v pøímém kontaktu komunikace pokraèuje i po
odmlèení). Motiv kontroly a bezpeènosti
se zde velmi èasto prolíná s motivem nudy
v reálném svìtì. Jednotvárnost a èasto
i obavy z reálných vztahù, které vyadují
úsilí, to vechno podtrhuje lákadla virtuálního svìta, zdánlivì bezproblémového
a kdykoli pøi ruce. Autentické výpovìdi
uivatelù to potvrzují, napøíklad tato:
Chatuji, protoe jsem hodnì spoleèenská
a tady vdycky potkám nìkoho, s kým se
dá pokecat. Navíc je to takový nezávazný,
e u toho èlovìka víc vidìt nemusím.
Kdo sledoval intenzivnìji nìjakou chatovou komunikaci, musel být pøekvapen
její povrchností a samoúèelností - seriozní
obsah aby jeden lupou pohledal. Je potom zøejmé, e chat a internet slouí hlavnì jako prostøedek sniování tenze a odpoutání se èi potlaèení problémù reálného
ivota. To staví tenhle zpùsob zábavy po
bok opulentního sledování televize, která
nás také zavléká do svìta cizích, stylizovaných a nereálných záitkù. By se obojí
odehrává rùznými cestami, s rùznou mírou
aktivity, pøesto bývá èasto pozorovatelný

a rituální a nutkavý charakter tìchto èinností.

V mraveniti
Zcela jinou aktivitou uití volného èasu,
specifickou pro nai dobu, je trávení èasu
v nákupních centrech a hypermarketech
veho druhu. Z tak praktické a pùvodnì
výhradnì úèelové aktivity, jako je nakupování, se stává nìco na zpùsob spoleèenské zábavy - sociální èinnosti, kterou
spoleènì provozují celé rodiny. Spoleèný
ráz této èinnosti by mohl být jejím zdánlivým ospravedlnìním. Rodina je pohromadì, tráví èas spoleènì a podle svého, tak
je ve v poøádku. A tady je najednou zakopán ten pes - rodina je moná fyzicky
pohromadì, ale prostøedí svými rozmìry,
naprostou absencí soukromí, osvìtlením,
hlukem i nepohodlím, prostì vím znemoòuje jakoukoli intimitu, jakoukoli osobnìjí formu komunikace nebo jen bytí spolu.
Staèí napø. sledovat v prostøedí hypermarketu nìjakou mladou dvojici - budete pøekvapeni, jak formální zpùsob chování mezi
nimi pøevládne. Odtaitá gesta, omezení
dotykù a fyzických kontaktù, i verbální
komunikace se omezí na nutnou míru, na
banální a vední témata spojená s konzumem.
Negativní roli dále sehrává neustále
pøítomná nabídka, tlak na koupi, hektika
prostøedí a pøítomnost velkého poètu cizích neznámých lidí. To ve vede sice
k mírné (jak u koho), ale vudypøítomné
a trvalé hladinì stresu. Povauji tuhle akti-

Pùjdu vstøíc svízelným skutkùm,
autor: MUDr. Pavel Mokrej

vitu za mimoøádnì úmornou a o to s vìtím zájmem pøemýlím o motivech a pohnutkách lidí, kteøí jí propadají pøímo nutkavì. Znal jsem enu, která trávila v nákupních støediscích kadý víkend a nutila
k tomu celou svoji rodinu. Nutnì mì napadá, e takové chování je útìkem pøed
sebou samým i pøed ostatními do neosobního, anonymního svìta, ve kterém se neøeí nic nároènìjího ne napøíklad barva
a typ poøizovaného kávovaru.
Tento typ úniku nemá sice svoji výkonovou sloku, nemyslím, e by èlovìk
mohl doopravdy soupeøit ve výhodnosti
nakupování. I kdy hodnota nahromadìného majetku a obratnost pøi jeho získávání souvislost se sebehodnocením nespornì mají. Únik do poloanonymního prostøedí, bez opravdové intimity a emoèní
hloubky spojený s jasnì strukturovanými
rolemi, kompetencemi a problémy vak
útìk do práce velmi silnì pøipomíná.

Èas proitý nebo oditý?
Moná si nyní kladete otázku, proè se tak
obírnì rozepisuji o výbìru z mnoha
a mnoha aktivit, kterými trávíme nebo ubíjíme svùj volný èas. Moná si také kladete
otázky, zda napsané znamená, e chovám
silnou zá vùèi sportu, internetu a nakupování a budu vás následnì nabádat napøíklad k vykonávání ruèních prací. Ne,
ne, nic takového. Sám sportuji a pouívám
internet v práci i doma (aèkoli nakupování
opravdu nemám rád a snaím se je odkládat a do naprostého vyjedení lednièky).
Vracím se zde k ústøední mylence celé
této série èlánkù - pokud práce není
vechno, je mimoøádnì dùleité, co, proè
a jak dìláme, kdy zrovna nepracujeme.
Aktivity, o kterých zde píu, jsou
svým zpùsobem typické, ale existuje nesmírnì iroké spektrum dalích (vèetnì
tìch ruèních prací), ze kterých se mùe
stát jakási druhá profese. Èinnost, ke které se pøimykáme, kterou provádíme individuálnì nebo jen v omezeném sociálním
kontaktu. Èinnost, které preferenènì vìnujeme svùj èas, take na jiné u nezbývá.
Èinnost, kterou mùeme vykonávat nutkavì a závisle a ohrazovat se jejím smyslem
a uitky - Hodnì pracuji, musím se nìjak
odreagovat , Jsem v tom opravdu
dobrý, chci jetì dosáhnout , Co po
mnì vlastnì chcete, kdy jsem v práci, máte øeèi, kdy sportuju, tak taky, mám snad
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chodit do hospody .
Vechny takto pojaté zpùsoby uívání
volného èasu mají jedno spoleèné - podmínky, atmosféru a motivy, které nepøejí
jakékoli intimitì, nepøejí vzniku a rozvoji
opravdových a reálných vztahù. Vztahù
v celé jejich koatosti, které nejsou sice
bezpeèné a na stisk tlaèítka dostupné, ale
jsou potøebné k tomu, abychom zùstali
lidmi a nedegradovali se sami na stroje,
aèkoli je to jednoduí. Nejde proto tolik
o to, èemu se ve volném èase vìnujeme,
ale zda z toho náhodou nevytváøíme tìkou a osamìlou profesionální døinu a nebo neupadáme do nutkavé závislosti.
Jestli prostì jen neunikáme z jedné práce - té oficiální, do práce jiné - té, kterou
nenazýváme prací. Ta druhá práce je pro
nás nìkdy více profesí ne nae zamìst-

nání, neleme si proto, e aktivnì odpoèíváme.
Svùj volný èas bychom mìli dokázat
rozdìlit mezi nás samé a nae blízké - nejen rodinu, ale i blií a vzdálenìjí pøátele,
a i ty, se kterými se teprve seznámit chceme. Vyváit èas mezi aktivitou a pasivitou,
koníèky a relaxací, komunikací a pøemýlením, záitky a vyjádøeními, samotou a spoleèností, intimitou a povrchností, umìním
a hrou. Je dùleité neutíkat pøed nièím, naemu volnému èasu by nemìla chybìt
hloubka, kterou jen tìko nalezneme v samotné práci. Akce není pøítelkyní mylenky.
Pøemýlejte o tom, jak odpoèíváte
a jestli pøi tom zbývá dost èasu na pøemýlení. O odpoèinku si budeme povídat
i pøítì.
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Døete se umìøenì a mìjte se skvìle!
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