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Úvod

ÚVODEM NĚKOLIK SLOV
Autorita možná není tématem bìžných diskuzí, ale patøí ke stále pøítomným, více èi ménì reflektovaným pojmùm. Jinak bývá interpretována v rodinì, kde rodièe usilují o pøedkládání výchovných požadavkù svým dìtem,
odlišnì v pracovním prostøedí, kde souvisí s firemní kulturou a profesními
vztahy, èasto se k ní obracejí uèitelé v prostøedí školním.
Pøedkládaný text se zamìøuje na autoritu z hlediska širší problematiky
mezilidských vztahù bez ohledu na odlišnost rùzných sociálních kontextù.
Stranou tak necháváme filozofické, spoleèensko-ekonomické èi historické
hledisko, aè i to pøináší zajímavé a inspirativní poznatky. V této souvislosti
mùžeme jen struènì konstatovat „lesk a bídu“ našeho tématu. Období
chaosu jako by po autoritì volala, zatímco období vlády silné ruky vìtšinou postupnì vedou k jejímu odmítání. Jestliže skepse, ze které krize autority vyplynula, našla postupnì svùj výraz v postmodernismu, logika dìjin
napovídá, že nyní spìjeme k další z køižovatek. Jaká bude spoleènost poèátkem tøetího tisíciletí? Na jakém druhu autority bude založena? Jak se
bude odrážet v mezilidských vztazích? Zdá se, že autorita se ze svìta neztratila. Jen je a bude vnímána v nových kontextech a v mnohých promìnách.
Okolní svìt nám nabízí pøíležitosti konfrontovat se s potøebou i pùsobením autority. Domnívám se, že patøí k nenahraditelnému „motoru“, jehož
vynechávání zpùsobuje na dálnicích vzájemných kontaktù a porozumìní
nevyhnutelný kolaps. Myšlenková linie textu podporuje tezi, že ovlivòovat
druhého neznamená tvarovat jej podle obecného a univerzálního modelu,
zbavovat jej možnosti být sám sebou ani omezovat jeho individuální charakteristiky. Jedinec se celý život vèleòuje do kultury a spoleènosti, v níž
svoboda a autorita netvoøí vzájemnì se vyluèující protiklady.
Lidský život si na individuální úrovni mùžeme pøedstavit – s jistou mírou
únosného zjednodušení – jako cestu od úplné závislosti a nièím neomezovaného prosazování potøeb právì narozeného dítìte k nezávislosti
a k dovednosti pøihlédnout ve svém životì k oprávnìným požadavkùm
vnìjšího svìta. Tato cesta není jednoduchá a nic na ní není zadarmo.
O svá práva musíme umìt bojovat stejnì, jako musíme umìt ctít práva
9

Úvod
druhých. Publikace, kterou právì držíte v ruce, vám nabízí nìkolik postøehù
a možná i doporuèení pro obì naznaèené strany mince.
Každý z nás reaguje v urèité etapì svého života specifickým zpùsobem
na podnìty okolního svìta. Vyjadøuje své pocity a myšlenky, pøijímá názory
a postoje ostatních. V øadì životních situací vstupuje do vztahù, jejichž
kvalita v mnohém záleží na jeho porozumìní druhým lidem i sobì samému.
Jistì záleží na tom, jakou máme kvalifikaci, odborné znalosti, jak zvládáme
pracovní úkoly, jaké jsou naše temperamentové a charakterové vlastnosti.
Neménì podstatné však je, jak komunikujeme a prakticky jednáme. K této
oblasti se pojí nekoneèná øada problémù. Vìtšina z nás si proto jistì již
nìkdy položila nìkterou z následujících otázek:
n
n
n
n
n
n
n
n

Jsou nìjaké cesty k lepšímu pochopení sebe sama a poznávání druhých?
Lze rozvíjet zdravé sebehodnocení a pøimìøené sebevìdomí?
Co podmiòuje, že si nás lidé váží a respektují nás?
Na èem závisí sociální úspìšnost?
Jak efektivnì komunikovat v rùzných situacích?
Jak poznat, zda je druhý skuteènou autoritou?
Jak se bránit zneužití moci?
Jak rozvíjet a neztrácet autoritu?

Zámìrem textu je poodhalit nìkteré odpovìdi na tyto i jiné otázky smìøující
do složité sítì mezilidských vztahù. V tomto smyslu kniha navazuje na
pøedcházející publikaci A. Vališové a R. Šubrta „Jak získat a neztratit autoritu aneb Proè má maminka vždycky pravdu“ (Praha: ISV 2004), mnohá
témata však podrobnìji a novì rozpracovává. Má interaktivní charakter
a mùže se stát dobrým pomocníkem pøi individuálním rozvoji, stejnì jako
inspirací pro rozmanité skupinové aktivity. Považuji za dùležité prùbìžnì
ovìøovat úèinnost vlastního jednání ve vztazích ke èlenùm studijní skupiny, pracovního týmu, rodiny a k mnoha dalším.
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JAK S TEXTEM PRACOVAT?
V praxi se osvìdèil postup, který naznaèuje sled kapitol. Znamená to vyjít
od obecného seznámení s pojetím autority v mezilidských vztazích a smìøovat ke konkrétním sociálním dovednostem, které s jejím poznáváním
i rozvíjením souvisejí. Dále se dostanete k reflexi prožitkù, jež rozvoj doprovázejí a k problematice psychické odolnosti a zvládání zátìže. K vybraným èástem textu nabízím úkoly, cvièení i testy, ke kterým je možné
a také vhodné se vracet. Vìøte, že pokaždé lze zjistit nìco zajímavého
o nás samotných, nìco nového, co se objevilo teprve v odlišných souvislostech, v novém prostøedí nebo s jinými lidmi. Každý si pravdìpodobnì
najde svùj vlastní a specifický zpùsob èetby, pøesto nabízím nìkteré
osvìdèené zásady:
n
n

n

n
n
n

Nejdøíve si celý text prolistujte, seznamte se letmo s jeho obsahem,
strukturou i formou.
V dalším kroku již ètìte podrobnìji a systematicky jednotlivé kapitoly,
promýšlejte úkoly a cvièení, která si mùžete samostatnì èi ve skupinì
vyzkoušet.
Pozornost vìnujte tomu, co pøi plnìní jednotlivých úkolù prožíváte. To
považuji za velmi dùležité. O prožitcích popøemýšlejte, pohovoøte o nich
s tìmi, ke kterým máte dùvìru, kterých se týkají. Mùžete si také psát
deník, v nìmž se pokusíte struènì formulovat odpovìdi na otázky
z každé kapitoly.
Nìkterá cvièení si zopakujte, nìkolikrát procvièujte. Konkrétní pøíklady,
námìty ke cvièením i teoretická vymezení jsou v textu graficky odlišena.
Po praktických cvièeních nezapomeòte na shrnutí toho, co jste se dozvìdìli èi prožili. Pomoci vám mùže i návrat k teoretickým èástem textu.
Výsledky jednotlivých testù, cvièení a úkolù zkuste konfrontovat s reálnými životními situacemi a nechte se inspirovat pro zvládání situací
nových.
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A samozøejmì, vážení ètenáøi, nejvíce záleží na vás. Publikace nepodává
na uvedené otázky jediné možné odpovìdi, protože takové, vzhledem ke
složitosti mezilidské interakce, opravdu neexistují.
Zákony lidské psychiky jsou rozmanité a flexibilní, nicménì každý z nás
potøebuje „pevný bod“, který by mu pomáhal zvládat stále a stále nové situace. Nejèastìji tento bod nacházíme v druhých lidech, kterých si vážíme,
ke kterým máme dùvìru a kterým vìøíme. O projevech takových lidí hovoøí
následující text a jeho jednotlivé èásti.
Pro práci s textem vám pøeji dobrou pohodu, mnoho inspirace pro zamyšlení nad sebou samými i nad vztahem k druhým, touhu dále se vzdìlávat
a v neposlední øadì i experimentovat se svým chováním. A samozøejmì
také odvahu stát se autoritou pro své partnery v osobním i profesním životì.

Praha, 2008
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AUTORITA SE TĚŽKO ZÍSKÁVÁ,
ALE LEHCE ZTRÁCÍ
Co je a není autorita?
Skuteèná autorita myslí, cítí i koná
Staráte se o svou autoritu?

BEZ AUTORITY TO NEJDE
Mnohé souèasné odborné úvahy a polemiky mají jeden spoleèný rys –
rùznì motivované, èasto však znaènì intenzivní odmítání autority. Obvykle
se zároveò odsuzuje vše, co budí ve svobodomyslných hlavách vìdeckých
diskutérù dojem jakéhokoliv omezujícího øádu. Odborníci, zcela zaujatí
svou snahou vylouèit z mezilidských vztahù každé donucování, „uvalují
klatbu“ i na pojmy jako povinnost, pravidla a disciplína. Byť posléze leccos podmíneènì nebo dlouhodobì omilostòují, autorita u nich zpravidla
stále vyvolává spíše odmítavý postoj. Autorka se nemùže ubránit dojmu,
že poèínání tìchto zapálených vìdcù pøipomíná, mùžeme-li použít lidové
pøirovnání, tak zvané vylévání dítìte spolu s vanièkou.
Dochází k tomu v odborných kruzích vìtšinou tehdy, je-li autorita mylnì
ztotožnìna s praktickou manipulativní èinností osob nebo institucí, jež získaly nebo zdìdily s úøadem vyvýšené postavení a nedokážou je udržet jinak než tvrdým využíváním èi zneužíváním moci. Nejde zde tedy v žádném pøípadì o skuteènou autoritu plynoucí ze stále se obnovující a znovu
a znovu prokazované hodnoty jedince nebo instituce.
Mocenský nátlak a donucování pøistupují totiž ke slovu až tam, kde
schází dobrovolný respekt a dùvìra. Zaštítit se mocí silnìjšího je samozøejmì mnohem snazší. I vy jste jistì nìkdy, napøíklad pøi výchovì dìtí,
jako silnìjší strana pronesli vìtu: „Tak dost, už se o tom nebudeme bavit.
Bude to, jak jsem øekl.“ Respekt, který by k vám mìlo dítì cítit, byl v té
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chvíli slabší než vnìjší rodièovská moc. Silovým prostøedkùm se dítì musí
podøídit, ať už vás jako „svou autoritu“ uznává èi ne.

CVIČENÍ
Pokuste se z nabídky pojmù vybrat pìt až sedm, které by vyznaèovaly èlovìka, jehož byste byl vy sám ochoten považovat za autoritu. Pokud vám nìjaké slovo schází, doplòte ho.
Vybrané pojmy seøaïte podle dùležitosti a pøidìlené místo oznaète èíslem.
Charakteristika:

Poøadí:

l

spolehlivost

...............

l

komunikativnost

...............

l

odborné znalosti

...............

l

dùslednost

...............

l

aktivnost

...............

l

zkušenost

...............

l

otevøenost

...............

l

zájem o druhé

...............

l

tvrdost v jednání

...............

l

šarm a osobní pøitažlivost

...............

l

všeobecná inteligence

...............

l

.....................

...............

l

.....................

...............

l

.....................

...............

l

.....................

...............

AUTORITA A JEJÍ POJMOVÝ LABYRINT
Co je vùbec autorita a jaké jsou její znaky? Víme, na èem je založena, jaké
jsou její druhy a podle èeho ji lze tøídit? A je vùbec nutné zabývat se jí ještì
dnes, v dobì její nepochybné krize? Co nového mùžeme v této oblasti odhalit?
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Zkuste, prosím, nyní poctivì zodpovìdìt následující otázky. Teprve poté si pøeètìte další text.
l

Co si pøedstavujete pod pojmem autorita?

l

Jaká synonyma k tomuto pojmu se vám vybavují?

V souvislosti s objasòováním termínu je nezbytné uvìdomit si potøebu
jeho vìdecké interpretace. Jakožto širokou a komplexní oblast mùžeme
autoritu interpretovat z pozic jednotlivých vìdních disciplín. V definici autority neexistuje shoda, jedná se o pojem komplikovaný a jeho užívání
bývá nepøesné, nìkdy až zkreslené. Hovoøí se o autoritì osobní, pravé,
opravdové, pøirozené, ale i o autoritì mocenské, vladaøské, úøední èi direktivní. Dále se uvažuje o autoritativním chování, o autoritì nadøízených, dospìlých, rodièù a starších, o autoritì uèitele, o autoritativním
a autoritáøském stylu výchovy, o autoritáøské osobnosti, o autoritativním
modelu øízení, o antiautoritativní pedagogice.
Obsahová neujasnìnost patøí k charakteristickým rysùm moderní doby
a nese s sebou mnohdy zastøení nebo pøekrytí øady ostatních pojmù s autoritou úzce souvisejících (svoboda, manipulace, odpovìdnost, moc, hodnoty, tradice, právo, povinnost aj.).
Autoritou obvykle míníme jednu z uvedených vìcí:
n
n
n

Všeobecnì èi lokálnì uznávanou vážnost, vliv, úctu, obdiv, respekt
Obecnì uznávaného odborníka, vlivného èinitele
Mocnou instituci, úøad a související entity (stát, vìda, státní symboly,
právo a zákon, policii aj.)

Mezi nejèastìji uvádìná synonyma pojmu autorita patøí:
n
n
n
n

Vliv
Dominance
Øízení
Kompetence
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Velmi zajímavá je také etymologie pojmu. Latinské auctoritas znamená
podporu, záruku, jistotu, spolehlivost, hodnovìrnost a má ještì další pozitivní významy. Pøíbuzné slovo auctor pøedstavuje napomahatele, podpùrce, vzor, pøíklad, pøedchùdce. Také základ obou slov – sloveso augeo – má
více èeských ekvivalentù: podporovati ve vzrùstu, zvìtšovati, rozmnožovati, zvelebovati, obohatiti, obdaøiti. Spoleèenská realita a historický vývoj
posunují i mìní obsahové významy (pojetí autority mimo jiné ovlivnily sociologické a politologické studie o vztahu autority a moci, autority a vlády,
autority a sociálního tlaku).
Pøedstava, že se autorita pøíèí svobodì a demokracii, vznikla neoprávnìným ztotožnìním autority a moci (viz pøedchozí kapitola) anebo také redukcí moci pouze na násilí a potlaèení. K doprovodným aspektùm moci
patøí však i pozitivní jevy: mùže to být integrativní a øídící funkce, pøevaha
a vliv, vùdcovství a loajalita, konsensus a spolupráce, prestiž a autorita.
Moc se svou øídící a organizátorskou funkcí je nezbytná i v moderní spoleènosti. Jde však samozøejmì o to, jak vylouèit formy násilného donucování
a svévole, jak zabezpeèit lidská práva, principy demokracie a humanismu.
Sáhneme-li pøece jen k vìdecké definici, mùžeme si vypùjèit tvrzení, že
„autorita je svou podstatou antropologická konstanta, která spoluvytváøí
pravidla skupinového života, organizaèní øád skupiny, spolupodmiòuje její
biologické pøežití, rozvoj jedincù i pøedávání zkušeností z generace na generaci“ (Kuèerová, 1999). Dodáváme, že je také garantem pozitivních
hodnotových struktur, významným pøedpokladem rozvoje lidských potencí a základem fungování spoleènosti v tom nejširším slova smyslu.

CVIČENÍ
Pøedložený text si neklade za cíl zahltit vás desítkami složitých definic. Zkuste však postupovat samostatnì a podniknìte malý vìdecký výzkum. Pøestože je to obtížný úkol, pokuste
se o jeho splnìní. Vyjádøete a zaznamenejte, co si pøedstavujete pod následujícími pojmy.
Poté se zeptejte, co jimi myslí lidé kolem vás – tj. váš partner, rodièe èi nejbližší pøátelé.
Zamyslete se nad odhalenými rozdíly.

18

AUTORITA SE TÌŽKO ZÍSKÁVÁ, ALE LEHCE
ZTRÁCÍ

Svoboda

1 . K A PI T O LA

............................

.........................…

Odpovìdnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................…

Manipulace

............................

.........................…

Násilí

............................

...........................

Moc

............................

...........................

Morálka

............................

...........................

Kázeò

............................

...........................

Vedení

............................

...........................

Závislost

............................

...........................

Vliv

............................

...........................

Dominance

............................

...........................

Respekt

............................

...........................

Dùvìra

............................

...........................

Dobrovolnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...........................

Mùžete si vybrat tøi pojmy, které se podle vašeho názoru nejvíce vztahují k pojmu autorita
a pokusit se je více charakterizovat.
Komentáø: Uvedené pojmy vìtšinou souvisejí s nároky omezujícími jedince. Èlovìk chce
být „svobodný“, tj. aktivní pouze na základì svých rozhodnutí. Ta jsou však omezována
jeho vlastními dlouhodobìjšími cíli a také cíli jeho okolí. Nìkteré z nich jsou èlovìku pouze
zprostøedkovány (napøíklad obecnì respektovanou morálkou èi normami), mnohé pøijímá
spíše s nechutí a s nedùvìrou a jejich tlak prožívá jako jeden ze základních životních konfliktù. K vyrovnání pøispìje obvykle co nejpøesnìjší poznání sebe sama a dùvìra okolí.
Neplatí zde pøísloví o tom, že „kdo nic nedìlá, nic nezkazí“, neboť pouze pøi aktivní èinnosti poznáme sami sebe i skuteèný názor druhých.

SOCIÁLNÍ PODMÍNĚNOST AUTORITY
Ve svìtì lidí se nic neodehrává ve vzduchoprázdnu. Iluze jakési ostrovní
sobìstaènosti èi poustevnického ústraní jsou dávno pøekonány. Dítì se
rodí do prostøedí se složitou sítí vztahù a vzájemných pravidel. Z pravidel
celospoleèenských odvozujeme po celý život svá pravidla osobní.
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Od narození se pohybujeme mezi lidmi, kteøí nás rùzným zpùsobem
ovlivòují, ať už se tak dìje pøímo nebo prostøednictvím výtvorù – knih,
obrazù, hudby, architektury. Pùsobí na nás jednotlivci, skupiny (rodina,
pøátelé, spolužáci, pracovní tým atd.) i celá spoleènost (kulturou, politikou,
ideologií aj.). Nic se nedìje izolovanì, ale v mnohovrstevnatém procesu,
urèovaném lidmi a jejich èinností. Zpravidla jej nazýváme spoleèenským
(sociálním) prostøedím.
Vìdomí sociální podmínìnosti autority vyluèuje pøedstavu o autoritì
jako o vlastnosti èlovìka, kterou je obdaøen bez ohledu na své okolí. V sociálním kontextu mùže být autorita interpretována jako „hra sociálních
rolí“, kdy jednu èást vztahu tvoøí role „vedoucí“ a druhou role „následující“ (napøíklad vedoucí a podøízený, rodiè a dítì, uèitel a žák). Obì sociální
role se vzájemnì dotváøejí, dolaïují, jsou komplementární, ovšem asymetrické (nelze je ztotožòovat). V koneèném dùsledku je nezbytné respektovat
specifiku sociálních rolí a kompetenèní pravomoci z tìchto rolí vyplývající.
Sociální vztah mezi jedinci je tedy vazbou alespoò mezi dvìma lidmi.
V našem pøípadì jimi jsou:

Nositel autority
(èlovìk, který pùsobí, vede
a ovlivòuje druhé lidi)

Pøíjemce autority
(adresát vlivu, který nositele
za autoritu uznává)

CVIČENÍ
Každá sociální interakce má dvì roviny – chování a prožívání. Na modelu si je mùžeme
znázornit následovnì:
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Moje jednání

Subjektivní dojem,
pocity druhé osoby

Ovlivòuje mùj pocit,
subjektivní dojem

Ovlivòuje jednání
druhé osoby

Podle uvedeného modelu sociální interakce mùžeme popsat prožité, ale i oèekávané situace. Vyberte tøi minulé èi oèekávané situace, jež pro vás nejsou snadné a nìjak se dotýkají
problematiky vaší osobní autority (napøíklad diskuzi s podøízeným na konfliktní téma èi
pøesvìdèování dítìte o nutnosti urèitého jeho jednání). Pokuste se zaznamenat, jak se odrazilo (èi odrazí) vaše chování ve vztahu partnera k vám. Zvláštì pokud si pro schéma
zvolíte nìjakou stále se opakující situaci (napøíklad nepøíjemné veèerní posílání dítìte do
postele), mùžete odhalit nežádoucí stereotypní reakci, jíž se nechtìnì dopouštíte. Pokuste
se vcítit do vlastností a pocitù svého partnera, jako byste vy sami byli v jeho kùži.
l

První situace
Moje chování

Prožívání partnera

Moje prožívání

Chování partnera
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Druhá situace
Moje chování

Prožívání partnera

Moje prožívání

Chování partnera

Tøetí situace
Moje chování

Prožívání partnera

Moje prožívání

Chování partnera

Komentáø: Rozmyslete si, co vás v popsaných situacích nejvíce ovlivnilo. Nezapomeòte
pøitom na to, že vzájemné ovlivòování je urèeno obsahem i zpùsobem komunikace. Arogance, zvýšený hlas èi jiný projev prudké emoce vyvolají zpravidla obdobnou reakci. Ve
vìtšinì situací je samozøejmì lepší jednat uvážlivì, pøirozenì, bez zbyteèných afektù.
Mùže se vám to vrátit ve vstøícném a laskavém jednání partnera.
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