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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou knihy Manželské judo, jejímž autorem je 

významný manželský poradce Miroslav Plzák. Hlavním tématem je odpovědnost muže a ženy 

za manželský vztah a její konstrukce. To, jaký typ odpovědnosti nesou muži a ženy v rámci 

manželství a zda se na odpovědnosti za vztah podílí oba stejnou měrou. Cílem je ukázat 

rozdílný přístup Plzáka k této problematice a asymetrii, která z něho plyne. Základním 

teoretickým východiskem je nejen mocný vliv pop – psychologie na jedince a její kritika. Ale 

i měšťanský model rodiny, který zapustil kořeny v naší společnosti a genderové stereotypy, 

které s ním souvisí. Práce je založena na kvalitativní obsahové analýze výše uvedené knihy. 

 

Klíčová slova: genderové role, měšťanský model, Miroslav Plzák, patriarchát, pop – 

psychologie, odpovědnost. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the book „Marriage judo“ of a distinguished marriage counsellor 

Miroslav Plzák. The main topic is the men and women responsibility for the marital 

relationship and its construction. It deals with responsibility borne by men and women within 

marriage and whether is the responsibility for the relationship involved both equally. The aim 

is to show a different approach of Mr.Plzák to this issue and asymmetry that flows from it. 

The theoretical basis is not only a powerful influence of pop - psychology on individuals and 

its criticism but even bourgeois family model  which has taken root in our society and gender 

stereotypes associated with it . The work is based on qualitative content analysis of the above-

mentioned book. 

 

Key words: gender roles, bourgeois family model, Miroslav Plzák, patriarchy, pop-

psychology, responsibility. 
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1. ÚVOD 

V rámci diplomové práce zkoumám tzv. psychologickou literaturu zabývající se 

poradenstvím v oblasti manželství, a to z genderové perspektivy. 

Obor psychologie obecně se v posledních letech stává stále atraktivnějším oborem a 

mezi lidmi nabývá na oblíbenosti. Žijeme v době mnoha problémů a lidé stále více 

vyhledávají rady psychologů a psycholožek. Ať už osobně – návštěvou u psychologa / 

psycholožky, nebo v knihách, časopisech či na internetových portálech, které se zabývají 

touto problematikou. Takové rady (ať už se týkají jakéhokoliv problému ze soukromého či 

veřejného života) jsou pak ve velké míře přijímány, a to proto, že jsou legitimizovány 

odbornou autoritou. Z tohoto důvodu považuji psychologii / pop-psychologickou literaturu za 

velmi vlivný kanál při utváření identity člověka, který by neměl zůstat opomíjen. 

Zaměření mé diplomové práce bylo tedy jasné již na začátku – pop-psychologická 

literatura a manželské poradenství, v rámci něhož lidé dostávají různé rady ohledně 

manželství. Poradci / poradkyně v oblasti manželství nabízejí lidem řešení, jak žít (kromě 

jiného) ve fungujícím vztahu. Respektive jak se mají chovat, aby jejich manželství fungovalo. 

Než jsem ale dospěla ke konkrétnímu designu diplomové práce, předcházela tomu dlouhá 

cesta. Má prvotní představa byla taková, že budu analyzovat články manželských poradců a 

poradkyň v časopisu Psychologie dnes. S tím, že se zaměřím na genderové role, které jsou 

jejich prostřednictvím předkládány mužům a ženám. Během seznamování se s tímto 

časopisem jsem ovšem zjistila, že je zde minimum článků od manželských poradců a 

poradkyň. Usoudila jsem, že bych nezískala dostatečný materiál po svou analýzu, a počáteční 

návrh jsem proto zavrhla. Vydala jsem se jinou cestu. Obrátila jsem se konkrétně na 

významné české manželské poradce / poradkyně. Výběr se nakonec zúžil na práce 

populárního doktora Miroslava Plzáka, který má na poli manželského poradenství velký 

význam. Novák dokonce říká, že „mezi instituce v poradenství lze pro mimořádnost zařadit i 

fenomén Plzák“ (Novák, 2006, s. 18). Novák Miroslava Plzáka vnímá jako samostatnou 

instituci, přestože Plzák působil v manželské poradně spíše jako externista a tzv. vědu o 

manželství prosazoval zejména prostřednictvím svých knih a bohatou osvětovou činností 

(Novák, 2006). 

V této práci jsem se pak konkrétně zaměřila na konstrukci manželského vztahu v dnes 

již klasické knize Miroslava Plzáka Manželské judo. V průběhu analýzy jsem ale dospěla 

k závěru, že se jedná o široce zvolenou problematiku, a proto bylo nutné ještě více zpřesnit 

okruh zájmu. Výzkumnou otázkou je tedy konstrukce odpovědnosti za manželský vztah. 

Bude mě zajímat, jak tento známý český manželský poradce pohlíží na manželský vztah - jak 
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jej konstruuje, jaká doporučení dává mužům a ženám ohledně manželského soužití, a 

především to, kdo z nich nese jakou odpovědnost za manželský vztah. Během opakovaného 

čtení této knihy se totiž objevila velmi výrazná asymetrická odpovědnost za manželský vztah, 

kterou lze považovat za nepříliš probádaný fenomén, a který se pokusím právě v této práci 

více osvětlit. Cílem bude ukázat genderově diferencovanou optiku, kterou Miroslav Plzák ve 

své knize nabízí. Práce je pak založena na kvalitativní obsahové analýze výše uvedené knihy. 

Neméně důležitá je i má pozicionalita, která hraje v mém výzkumu nespornou roli. Ve 

své práci budu vycházet z pozice studentky genderových studií. Mou ústřední kategorií v této 

práci proto bude kategorie gender, moc a kritika genderové asymetrie. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části představím klíčové koncepty, které jsou relevantní vzhledem 

k zaměření mé diplomové práce, a které využiji i v analytické části práce. Nejprve se zaměřím 

na psychologii jako na mocný nástroj formující život člověka ve společnosti. Představím zde 

především kritický pohled na tuto disciplínu. Poté se budu zabývat samotnou genderovou 

problematikou. Svou pozornost zaměřím především na měšťanský model rodiny, v kterém se 

velmi dobře odráží patriarchální uspořádání společnosti, které je typické i pro 21. století. 

V neposlední řadě se budu věnovat i genderovým stereotypům a rolím. 

 

2.1. PSYCHOLOGIE JAKO OBJEKTIVNÍ A UNIVERZÁLNÍ VĚDNÍ DISCIPLÍNA? 

Psychologie je jednou ze sociálních disciplín, která má široké pole zájmu
1
 a jako 

taková se „tradičně prezentuje jako apolitická, objektivní a neutrální věda“ (Plichtová in 

Machovcová, 2011, s. 17). V podstatě se dá říci, že jakákoliv věda (nejen psychologie) se 

snaží o objektivní, univerzální a pravdivé poznání (Bačová in Machovcová, 2011). Jak se to 

projevuje v praxi, konkrétně pak v té psychologické? Plichtová uvádí, že „psychologická 

zjištění jsou prezentována jako fakta, nezatížená jakýmikoliv zájmy, respektive psychologové 

vždy věnovali mnoho pozornosti tomu, aby byly psychologické výstupy takto přijímány 

odbornou i laickou veřejností“ (Plichtová in Machovcová, 2011, s. 17). Jinak řečeno, ze 

strany psychologů a psycholožek se klade důraz na to, aby psychologická zjištění vypadala na 

první pohled věrohodně a pravdivě. 

Sama Machovcová ovšem upozorňuje na to, že takový pohled na věc nemusí být vždy 

zcela uspokojivý. Říká, že „ve vědě, motivované snahou produkovat univerzální poznání, je 

většina kontextuálních sociálních, geografických i technických faktorů stranou pozornosti, 

což vede k omezeným vědeckým výsledkům“ (Machovcová, 2011, s. 17). Machovcová tím 

ukazuje, že právě snaha o objektivitu a univerzalitu v rámci jednotlivých vědních oborů může 

zastínit, či dokonce opomenout, řadu důležitých aspektů, které by ve své podstatě mohly 

změnit pohled na danou problematiku a její výstupy. Z toho lze vydedukovat, že závěry, které 

jsou představovány odborné i laické veřejnosti, mohou být zkreslené a ne vždy říkající, jak se 

věci skutečně mají. Machovcová svým postojem upozorňuje na to, že psychologická fakta 

nelze vždy automaticky přijímat jako ta správná, samozřejmá a objektivní. Ba naopak, je třeba 

jej zpochybnit. 

                                                           
1
 Existuje několik psychologických přístupů směrů, které koexistují vedle sebe, což svědčí o tom, že psychologie 

jako taková nemá jednotné paradigma. 
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Otázkou objektivnosti a pravdivosti se zabývá i Vybíral, který v tomto ohledu 

zpochybňuje pouze odnož psychologie, a to pop-psychologii. Vybíral (2010) ve svém článku 

Bída pop-psychologie uvádí, že obor psychologie, respektive termíny, které psychologové a 

psycholožky používají, vyvolávají zdání odbornosti, což lidi nesmírně přitahuje. Lidé totiž 

mají potřebu získávat objektivní, pravdivé a nezpochybnitelné rady. Otázkou je opět to, 

nakolik jsou tyto rady skutečně objektivní a pravdivé. Vybíral uvádí, že „psychologové dnes 

vytvářejí kulisu v médiích asi jako každodenní baviči. Z odborného hlediska tlachají, šíří 

polopravdy, někdy i úplné nesmysly“ (Vybíral, 2010, s. 21). Dále dodává, že takové 

polopravdy mohou být způsobené například tím, že se psychologové / psycholožky v rámci 

svých psychologických výstupů dopouští bagatelizace, generalizace (včetně generalizace o 

mužích a ženách), nebo šíření stereotypů obecně (Vybíral, 2010). 

V souvislosti s objektivitou a neutralitou vyvstává otázka, zda vůbec můžeme 

jakékoliv vědecké výstupy, či samostatné vědní obory, považovat za objektivní a neutrální. Je 

třeba si uvědomit, že každý z nás (ať už je považován za vědeckou autoritu či nikoli) je 

součástí určitého diskursu, v rámci něhož také jedná (Hall, 1997).
2
 Tímto se ovšem více 

zabývat nebudu, neboť tato problematika by mohla být svou rozsáhlostí samostatným 

tématem jiné práce. Důležité je ovšem to, že tato otázka přináší novou perspektivu – 

perspektivu zpochybnění oné objektivity a univerzality, kterou si každá věda nárokuje.  

 

2.1.1. PSYCHOLOGIE JAKO NEBEZPEČNÁ VĚDA 

 I přes kritický pohled na psychologii, kterou tito autoři / autorky přináší, 

psychologické výstupy jsou stále vnímány jako objektivní a univerzální fakta. Vybíral 

poukazuje na to, že pokud něco tvrdí psycholog / psycholožka, přece jen na tom něco bude. 

Říká, že „označení naší profese, bůh ví proč, stále vypadá dobře“ (Vybíral, 2010, s. 21). Právě 

ono postavení psychologa / psycholožky ve společnosti a autorita, která je sním spojená, 

vyvolává pocit pravdivosti a důvěryhodnosti výroků. Foucault uvádí, že „nejen vědění 

spojené s mocí přijímá autoritu pravdy, ale má moc ze sebe udělat pravdu. Všechno vědění, 

jakmile je převedeno do skutečného světa, má skutečné dopady a v tomto smyslu se 

přinejmenším stává pravdou“ (Foucault in Hall, 1997, s. 32). Z tohoto hlediska tedy není 

důvod zpochybňovat jakékoliv konstatování a rady psychologů / psycholožek. 

                                                           
2
 Ve své podstatě nemůže být objektivní, protože právě ony ideologické struktury se bezesporu promítají do jeho 

chování a jednání. Navíc není možné vykročit a vyvázat se z dominantního diskursu. Foucalt, který se zabýval 

zejména problematikou diskursu, k tomuto říká, že „mimo diskurs nemá nic význam“ (Foucault in Hall, 1997, 

s. 28-29). 
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Vybíral dokonce zastává názor, že psychologické výstupy mohou lidem ublížit. 

Upozorňuje na to, že „psychologie tak, jak se ji tradičně používá, lidem v řadě případů 

nepomáhá, ale škodí. Tím, že staví mezi profesionály a druhé lidi zjednodušující názory, 

činící si nárok na univerzalitu, otupuje jejich cit pro přirozené a individuální, zhusta je 

připravuje o respekt k jinakosti“ (Vybíral, 2006, s. 33). Poukazuje zde na to, že lidé – laici
3
 

považují psychologická fakta (zjednodušená psychologická fakta) za pravdu, jež má navíc 

univerzální charakter. 

Vybíral kromě toho vybízí k tomu, že je třeba si uvědomit, že takové postavení 

psychologie v rámci společenského diskursu lidi pouze zakrývá jinakosti. Co to znamená 

v praxi? Lidem je nabízen jen jeden úhel pohledu na daný problém, a to většinový pohled 

společnosti. Tento pohled na věc ovšem zakrývá jiné možné úhly pohledy – takové, které 

nejsou v souladu se společenským diskursem. Lidé pak nemohou vnímat rozmanitost 

společenského chování, a pokud vnímají nějakou rozmanitost, pak jej spíše kritizují, neboť 

tzv. nezapadá do obrázku, který je nastaven společností a udržován institucemi. 

 

2.1.2. POJEM POP - PSYCHOLOGIE 

V úvodu jsem použila výraz pop-psychologická literatura. Tento termín může být pro 

některé něčím novým a neznámým, a proto považuji za nezbytné jej vysvětlit. 

Slovo pop symbolizuje popularizaci – popularizaci, která souvisí s psychologií. Jinak 

řečeno, rady ze strany psychologů / psycholožek jsou v dnešním světě plném starostí a 

problému populární. Termín pop – psychologie pak konkrétně používá český psycholog 

Zbyněk Vybíral. Dle něj se jedná v podstatě o popularizačně zjednodušující a povrchní odnož 

psychologie, kam patří zejména jakékoliv návody či poradenství, které je lidem 

zprostředkováno například prostřednictvím knih, časopisů, článků na internetu či v určitých 

televizních pořadech (Vybíral, 2010). 

Není ovšem popularizace jako popularizace. Vybíral vidí problém v tom, že 

„popularizování už nepopularizuje. Nevychází totiž z vědy, ale z vlastních tradovaných 

floskulí, polopravd a stereotypů. Popularizátoři nezprostředkovávají vědecké poznání ve 

srozumitelnější formě. Oni ho totiž často vůbec neznají“ (Vybíral, 2010, s. 21). Tzv. pop – 

psychologové / pop – psycholožky v podstatě vychází vstříc tomu, co se od nich očekává 

                                                           
3
 Označení laik zde používám ve smyslu člověka, který není o problematice nijak obeznámen. Jinak řečeno 

neodborník. Což dávám dále do kontrastu s expertem – člověkem, který se naopak v dané oblasti velmi dobře 

orientuje, je pokládán za odborníka či znalce v dané oblasti, a proto má právo na produkci vědění, které laici 

považují za hodnotné a pravdivé, protože jej vytváří právě odborník. A to se vztahuje i na obor psychologie. 

Vybíral k tomuto uvádí že „psychologové mají v současnosti reálnou moc jako experti“ (Vybíral, 2010, s. 21). 
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(respektive tomu, co od nich očekává společnost). A díky odborným termínům, které 

používají, vyvolávají zdání odbornosti (Vybíral, 2010). Čím se opět dostávám k tomu, co 

jsem zde již několikrát zmiňovala – objektivita, neutralita a pravdivost psychologických 

výstupů. 

Nicméně, Vybíralův termín pop-psychologie se mi velice zamlouvá a vystihuje mou 

oblast zájmu. Knihy zaměřené na poradenství (týkajícího se jakéhokoliv problému a oblasti) 

proto označuji za pop-psychologickou literaturu a jeho termín používám i ve své práci. 

 

2.2. PORADENSTVÍ JAKO SOUČÁST PSYCHOLOGIE 

V rámci psychologie hraje poradenství důležitou roli. Proč zrovna poradenství? Pro 

vysvětlení použiji Baumanův výrok: 

 

„Postmoderní lidé bez ohledu na vlastní přání jsou odkázáni na neustálou volbu, 

výběr. Ale umění volby či výběru spočívá ve schopnosti uniknout jednomu nebezpečenství: 

ztrátě šance, protože jsme ji včas nepostřehli, nebo proto, že jsme ji nebyli schopni – ať 

z důvodů psychické vyčerpanosti, či nedostatku fyzických sil – dohonit. Abychom tomuto 

nebezpečenství unikli, potřebujeme poradce. Postmoderní doba nejistoty se nerodí 

z eschatologické potřeby nějakého zvláštního náboženství. Vzniká z neustále rostoucí 

poptávky po „životním poradenství“, které nám poskytují experti na cokoli - doba nejistoty, 

lidé vyhledávají rady „odborníků“, obzvláště v rovině partnerských vztahů“(Petrusek, 2010, 

s. 804). 

 

Dnešní doba zkrátka přináší řadu problémů a nesnází nejen ve veřejném, ale 

především v soukromém životě. Lidé proto vyhledávají poradce / poradkyně, kteří / které jim 

dokážou pomoci. A nejen to, lidé jej nemusí ani sami vyhledávat, stačí se rozhlédnout kolem 

sebe. Vybíral například říká, že „je neuvěřitelné, kolika návody na život jsme denně 

zasypávány… Všechny návody nám říkají, co i proč máme správně dělat“ (Vybíral, 1994, s. 

37). Z tohoto důvodu považuji poradenství jakéhokoli druhu za důležitý zdroj v rámci 

utváření identity jedince, neboť lidé jsou mu chtě nechtě vystavováni, což může zásadně 

ovlivnit jejich pohled na život. V životě jedince (muže i ženy) může hrát poradenství jako 

takové důležitou roli. 

Vybíral ovšem upozorňuje na to, aby byli lidé obezřetní vůči radám, které se k nám 

dostávají (ať už z jakéhokoliv zdroje). Říká, že „uposlechnout leckterou poučku, chovat se 

podle rad či vyčtených návodů… může být podobně nebezpečné jako kdyby nemocný sám 
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chtěl ve svůj prospěch použít skalpel“ (Vybíral, 1994, s. 12). A dále dodává, že „spolykat 

hodně rad a návodů může znamenat otravu psychiky“ (Vybíral, 1994, s. 12). Otravu v tom 

smyslu, že ne všechny rady ze stran psychologů / psycholožek jsou pravdivé, a pokud je 

člověk uposlechne, může si akorát ublížit, což jsem se snažila ukázat v předchozích 

kapitolách. Kromě toho si dotyčný / dotyčná musí uvědomit, že rady v rámci pop-

psychologické literatury jsou velmi všeobecné, na rozdíl od rad získaných přímo v poradnách, 

kde psycholog / psycholožka může zohlednit individualitu jedince. Vybíral proto poukazuje 

na to, že „žádný návod neplatí paušálně. Každý návod v sobě nese riziko nestřídmé, 

nekorigované aplikace“ (Vybíral, 1994, s. 37). Apeluje na to, abychom si uvědomili, že každý 

jedinec je jiný. Má jiné životní zkušenosti, a proto vyžaduje individuální zacházení, což pop-

psychologie neumožňuje. 

To, co jsem již uvedla, mě vede k názoru, že rady od psychologů / psycholožek 

nemusí být také vždy v souladu s naším přesvědčením. K danému problému či situaci bychom 

se například postavili jinak. Ovšem sílu psychologie a přesvědčení lidí o pravdivosti 

psychologických výroků, je možné pokládat za silně manipulující. Lidé nakonec (i přes 

možný prvopočáteční nesouhlas) přistoupí na stanovisko psychologů a psycholožek, s tím, že 

to pro něj bude nejlepší, neboť to říká expert / expertka. To mě dále vede k otázce, co se 

s námi pak stane? Co se stane s naší osobností? Vybíral v tomto ohledu říká, že „přestáváme 

být sami sebou a stáváme se uživateli dominantní myšlenky, hesla, ideje“ (Vybíral, 1994, s. 

37). Jinak řečeno, stane se z nás to, co po nás vyžaduje společnost. Prostřednictvím 

poradenství se lidé stávají disciplinovanějšími a spořádanými členy společnosti. 

 

2.2.1. MANŽELSKÉ PORADENSTVÍ 

Poradenství se může týkat jakéhokoliv problému. Bauman ale naznačil, že lidé 

vyhledávají odbornou pomoc především v oblasti partnerských vztahů (Petrusek, 2010). A 

právě pro tyto účely je tu manželské poradenství
4
, kterému se po většinu života věnoval 

Miroslav Plzák, jehož knihu ve své práci analyzuji, a kterého teď v krátkosti představím. 

 

                                                           
4 Historií manželského a rodinného poradenstvím v ČR se zabývá například Novák, který uvádí, že poradenství 

v manželských problémech fungovalo ještě před jeho institucionalizovanou podobou. Zprvu fungovala tzv. 

sociální kontrola – kontrola a rady především ze strany příbuzných a sousedů, popř. starších zkušených lidí či 

církevních osob. Postupem času se manželské poradenství institucionalizovalo a došlo k otvírání poraden (v 

českém kontextu přibližně v 2. polovině 20. století). Kromě poraden jako takových se manželské a rodinné 

poradenství rozvíjelo i méně nápadně, a to prostřednictvím telefonické první pomoci – Linky naděje, která byla 

založena v roce 1964. Očekávalo se, že bude sloužit především jako pomocná ruka pro sebevrahy / 

sebevražedkyně. Vždy se ovšem zabývala (a zabývá) spíše partnerské a rodinné problematice (Novák, 2006). 
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2.2.1.1. MUDR. MIROSLAV PLZÁK, CSc. - EXKURZ 

Miroslav Plzák byl publicista a psychiatr. Znám je ale především jako klasik 

manželského poradenství. Dokonce ho lze také označit jako guru manželského poradenství. 

Plzák se nejprve zabýval oborem psychiatrie. Teprve v druhé polovině 60. let 20. 

století se začal věnovat manželskému poradenství, a to proto, že řada jeho klientů a klientek 

přicházela s tím, že má nějaký problém v manželství. Z těchto důvodů pak založil samostatný 

vědní obor zabývající se manželství – matrimoniologii.
5
 V tomto směru jako první autor na 

světě napsal vysokoškolskou učebnici na toto téma (konkrétně o poruchách manželského 

soužití). Byl také čestným členem Asociace manželských a rodinných poradců. Zakládal 

předmanželské a manželské poradny. A je také jedním z iniciátorů založení telefonické Linky 

důvěry (Lopour, 2010).
6
 

Miroslav Plzák byl vnímán opravdu jako kapacita ve svém oboru. Sama odborná 

veřejnost ho uznávala a velmi si vážila jeho práce. Gynekolog a porodník Radim Uzel o něm 

prohlásil, že „svým odborným přístupem a tím, že také mnoho manželských poradců vyškolil, 

zachránil mnoho manželství. Takže jistě vyoral brázdu hlubokou, co se týče spokojenosti 

partnerských vztahů“ (ČTK, 2010).  A hned po jeho smrti v rozhovoru pro televizi Nova 

prohlásil, že „Miroslav Plzák byl legendou manželského poradenství a jen těžko ho někdy 

někdo nahradí“ (Mediafax, 2010). I psychiatr Jan Cimický považuje smrt Miroslava Plzáka za 

velkou ztrátu. Prohlásil, že „odešel jeden z posledních bardů psychiatrie“ (ČTK, 2010). 

Přičemž dodal, že „Miroslav Plzák dokázal suchou vědeckou práci okořenit humorem a 

vytvořil manželské poradenství tak, že to mohl číst každý a přes určitý vtip se dozvěděl zcela 

zásadní pravdy“ (ČTK, 2010). Zde je možné najít odpověď na to, proč je Miroslav Plzák tak 

populární a jeho knihy jsou tolik čtené. 

 

2.3. VĚDĚNÍ A MOC: FOUCAULT 

Z toho, co již bylo řečeno, plyne, že pop-psychologie je velmi vlivná. Rady směřující 

k lidem jsou mocné a mohou ovlivnit jedince v jeho chování. Proto je na místě, abych 

ukázala, jak taková moc psychologů / psycholožek doopravdy funguje. 

Problematikou moci se zabývá francouzský filosof Michel Foucault. Prohlašuje, že 

moc není rozptýlená ve vzduchoprázdnu, nýbrž je ukotvena. Foucault mluví o tzv. centrech 

moci. Jde o to, že jakýsi patent na vědění má vždy jen určitá skupina lidí v dané oblasti. Ono 

                                                           
5
 V odborných kruzích nebyla tato věda považována za právoplatnou vědeckou disciplínu. Přesto mu na tomto 

poli svým způsobem patří světové prvenství (Kovář, 2011). 
6
 Kompletní a podrobnější biografii Miroslava Plzáka, včetně jeho tvorby, naleznete v příloze č. 1. 
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vědění znamená moc.
7
 Ten, kdo má tzv. patent na vědění v nějaké oblasti, má v dané oblasti i 

moc. Odborníci / odbornice mají moc - mají power knowledge, a proto jim ostatní lidé 

důvěřují (Foucalt, 1996). V celé této problematice se pak objevuje i dichotomie ovládající 

versus ovládaný. Jinak řečeno, jedni vykonávají moc nad druhými, a ovlivňují tak jejich 

myšlení (Foucault, 1996). 

Pokud bych tento koncept vztáhla na mnou zkoumanou problematiku, power 

knowledge nese v mém případě Miroslav Plzák. Je uznávanou autoritou v oblasti 

manželského poradenství, má ono vědění, a proto má v této oblasti i moc. Lidé mu věří (věří 

jeho radám ohledně manželského soužití) a přijímají jeho stanoviska právě kvůli jeho pozici 

v tomto oboru. Zcela svobodně a bez jakékoliv kritiky. Miroslav Plzák je pak tím ovládajícím, 

zatímco všichni, kdo poslouchají či čtou jeho rady, jsou těmi ovládanými. Záleží pouze na 

něm, nejen jaké rady bude předávat ostatním lidem, ale i jakým způsobem. Vždy však budou 

vnímány jako ty objektivní a správné, protože tento člověk má v očích veřejnosti (odborné i 

laické) tzv. patent na vědění v oblasti manželského poradenství, a proto není důvod mu 

nedůvěřovat. 

Foucault tím vším chce ovšem poukázat na to, aby si lidé více uvědomovali to, jak na 

ně působí okolní svět. Abychom prokoukli ony mocné vlivy – to, že na nás působí moc (ať už 

odkudkoli). V podstatě jde o to, abychom vše nepřijímali jako fakta (jako objektivní a 

pravdivá fakta) a získané informace podrobili kritice, na což upozorňuje i Machovcová a 

Vybíral, o nichž jsem se zmiňovala výše. 

 

2.4. KULTURNÍ VZORCE SPOLEČNOSTI 

Manželští poradci / poradkyně mají tzv. patent na vědění v oblasti manželství a vším, 

co se k tomu váže, včetně postavení muže a ženy v rámci rodiny / manželství a jejich rolí. 

Otázkou je, kde a kdy se zrodil onen model maskulinity a feminity. Nebyl tu totiž od 

pradávna. Novodobé vzorce chování se začaly konstruovat společně s formováním moderní 

společnosti, tedy na konci 18. století a počátku 19. století. 

 

2.4.1. VZNIK MĚŠŤANSKÉHO  MODELU 

Zásadní změna týkající se uspořádání vztahů mezi mužem a ženou nastala na přelomu 

18. a 19. století, kdy se tradiční (popř. feudální či před-industriální) společnost začala 

                                                           
7
 Vědění je zde bezesporu spojeno s mocí. Hall říká, že „Foucault viděl vždy vědění neuprositelně zapletené do 

vztahů moci, protože se vždy používalo k ovlivňování sociálního chování“ (Hall, 1997, s. 31). 
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proměňovat na společnost moderní.
8
 Havelková říká, že v tuto dobu došlo k tzv. transformaci 

genderových vztahů. Nová společnost s sebou přinesla (kromě jiného) nové genderové vztahy 

– respektive vykonstruoval se nový způsob život mužů a žen, v němž se odrážely i jejich 

životní role. Vykonstruoval se takový způsob života, jehož některé aspekty přetrvávají 

dodnes. Vznik moderní společnosti byl tedy z genderového pohledu opravdu zlomovým 

okamžikem (Havelková, 2014). 

Středobodem této změny byla, jak sám název napovídá, měšťanská střední vrstva. 

Jedná se o společenskou vrstvu, jejíž způsob života a práce se začal, jako první, odpoutávat od 

toho tradičního. Proto v souvislosti s moderní společností mluvíme o tzv. měšťanském 

modelu. V 2. polovině 19. století se ovšem nový životní styl začal promítat ve všech 

společenských vrstvách (Havelková, 2014). 

Základní rysy měšťanského modelu zde nebudu uvádět, neboť tento model se od 

svého počátku výrazně proměnil a většina aspektů je již překonaných. Důležité je ovšem 

upozornit na to, že v moderní společnosti (v rámci měšťanského modelu) došlo k jasnému 

rozlišení mužských a ženských povinností / rolí, které jsou aktuální i dnes (viz kapitola o 

genderových stereotypech a rolí). Měšťanský model tak dostal do vínku tzv. dvojí metr, což 

se projevuje právě v tom, že se od mužů a žen očekává něco jiného (Havelková, 2014). A 

tento dvojí metr bude vidět právě v samotné analýze. 

Taktéž nelze pochybovat o tom, že tento model byl silně patriarchální - muž byl 

hlavou rodiny, zatímco žena byla upozaďována a bylo jí vyhrazeno místo v domácnosti. 

Patriarchát sice existoval vždy (i v tradiční společnosti), zde ovšem došlo ke značnému 

posílení patriarchální moci, která se taktéž přenesla do dnešní doby a lze ji vypozorovat 

v každé oblasti. 

 

2.4.2. MĚŠŤANSKÝ MODEL A SOUČASTNOST 

Jak jsem již uvedla, měšťanský model se od svého vzniku změnil. Postupem času se 

rozvolnil. Havelková tuto změnu označuje jako tzv. druhou transformaci, k níž přispěla řada 

faktorů. Uvádí například feminismus první a druhé vlny, první a druhou světovou válku, tzv. 

                                                           
8
 Měšťanský model společnosti se začal rýsovat na konci 18. století – v období osvícenství, které znamenalo 

změnu v evropském myšlení. Osvícenství lze definovat jako „myšlenkový směr, který se ideově, filozoficky, 

politicky, ekonomicky a kulturně, prostě celým způsobem svého myšlení, cítění i jednání snažil vyrovnat 

s minulostí“ (Halada, 1984, s. 7). Lépe řečeno skoncovat s ní, protože minulost znamenala pro osvícence 

období, které určitým způsobem brzdilo rozvoj společnosti a omezovalo člověka jako takového. Důležitým 

zlomovým okamžikem byl tedy přechod od absolutní monarchie k vládě lidu a odpoutání se od tradičních 

představ společnosti. Tradice byly potlačeny, do popředí se dostal rozum, právo a člověk. Důraz se proto kladl 

na racionalitu, vzdělanost, rovnost a svobodu jedince. Základními ideály osvícenství byla svoboda, rozum a 

ctnost (Halada, 1984; Havelková, 2014). 
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sociální problém – chudobu a zbídačení žen, změny na pracovním trhu, technologický pokrok 

či demografickou liberalizaci. Nicméně i přes tyto události, které určitým způsobem změnily 

podobu měšťanského modelu, určité aspekty stále přežívají a dále ovlivňují smýšlení lidí v 

dnešní společnosti. Tento model zkrátka vešel do praxe a pevně zapustil své kořeny 

(Havelková, 2014). 

Na měšťanském modelu jsou také krásně vidět rysy genderového řádu
9
, které lze 

aplikovat i v současné době. Havelková uvádí, že genderový řád společnosti je postaven 

v podstatě na dvou stále stejných pilířích. Prvním z nich je polarita. To znamená, že ve 

společnosti jakoby existovaly dva póly – mužský a ženský pól. Tyto póly jsou navíc ve 

vzájemném protikladu (muži versus ženy). Ze strany společnosti se pak klade velký důraz na 

to, aby se mezi mužem a ženou zdůrazňovaly odlišnosti, nikoli podobnosti. Druhým pilířem je  

hierarchie, která naznačuje, že tyto dva póly nejsou rovnocenné. Jeden z nich - ten mužský, je 

nadřazený. Z toho plyne jediné, to, co je mužské, má vždy větší hodnotu než to ženské. 

Kromě této mužské hegemonie, je zde typický androcentrismus. Muž je vnímán jako ten, 

který sestavuje řád - je vnímán jako norma (Havelková, 2014). 

 

2.5. GENDEROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI ANEB NADVLÁDA MUŽŮ 

Genderový řád společnosti se liší napříč kulturami a je historicky proměnlivý. 

Většinou se ale jedná o patriarchální genderový řád, což platí i pro naši společnost a dnešní 

dobu (Renzetti, Curran, 2003).
10

 

Pokud zde mluvím o patriarchátu, jednou z těch, která se jím zabývala, byla Kate 

Millett.
11

 Snažila se poukázat na to, že pohlaví je kategorií nesoucí politické implikace, a to 

v tom smyslu, že moc je de facto v rukou mužů (Millett, 1969). Patriarchát lze, dle ní, 

sledovat v několika rovinách (v rovině ideologické, biologické, sociologické, třídní, 

ekonomické, antropologické, psychologické a v rovině síly). Já se podrobněji zaměřím pouze 

na některé z nich – na ty roviny, které se určitým způsobem týkají tématu práce. 

                                                           
9
 Genderový řád společnosti je zastřešujícím pojmem pro institucionalizované vzorce chování včetně genderu. 

Každá společnost / kultura předepisuje svých členům a členkám určité vlastnosti a způsoby chování 

v závislosti na jejich pohlaví. Tyto vzorce jsou zakotveny v různých společenských institucích, které jej 

předávají dalším generacím (Renzetti, Curran, 2003). 
10

 Pojem patriarchát může být matoucí. Může se totiž jednat nejen o vládu nad ženami, ale i nad mladšími muži. 

Feministická literatura proto spíše používá termín mužská hegemonie nebo nadvláda (Havelková, 2004). 
11

 Kate Millett se mezi prvními pokusila o analýzu patriarchátu, a to ve svém díle Sexual politics. Termín politics 

je zde klíčový - odkazuje na mocensky strukturované vztahy (Millett, 1969). Jde o to, že vztahy v rámci jsou 

založené na moci – jedná se o takové uspořádání společnosti, kde jedna skupina lidí ovládá skupinu druhou. 

Ovládající skupinou jsou muži, ovládanou skupinou naopak ženy. 
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V tomto případě je pro mě důležitý ideologický rámec - ideologická výchova, v rámci 

níž se muži a ženy učí svým rolím, které budou plnit v budoucím životě. Ideologie je pak 

zabudována do institucí, které jej následně reprodukují. Jednou z nich je právě rodina, kterou 

lze považovat za hlavní instituci patriarchátu. Millett říká, že „rodina je patriarchální 

jednotkou uvnitř patriarchálního celku“ (Millett, 1969, s. 33).
12

 A neméně důležitá je i rovina 

psychologická. Zde mohu říci, že vše, co se děje kolem člověka, na něj působí a ovlivňuje. 

Člověk pak přijímá onu ideologii za vlastní, k čemuž Millett dodává, že „aspekty patriarchátu 

působí na psychologii obou pohlaví. Následkem je pak zvnitřnění patriarchální ideologie“ 

(Millett, 1969, s. 54).
13

 Tento aspekt už jsem nastínila v kapitolách o psychologii, kdy jsem 

upozorňovala na nekritické přijímání informací, které jsou součástí určitého diskursu. 

Diskursu, v němž je obsažena dominantní ideologie. 

Patriarchální genderový řád v praxi pak ve svém díle Nadvláda mužů představuje 

Pierre Bourdieu.
14

 Bourdieu rovněž ukazuje, že vše vychází z androcentrického vidění světa, 

které je navíc neustále legitimizováno různými praktikami – naturalizačními praktikami, které 

zakrývají sociální konstruovanost tohoto systému. Prostřednictvím procesu naturalizace lidé 

vidí svět kolem nich jako objektivní, samozřejmý a přirozený. Nikdo nepřemýšlí nad tím, že 

by to mohlo být jinak. Že realita kolem nich je uměle vytvořená – zkonstruovaná společností. 

Bourdieu proto klade velký důraz na konstruovanost a na to, čím je zakrývána (Bourdieu, 

2000). A onu konstruovanost se budu snažit odkrýt i v rámci mé analýzy. 

Síla patriarchálního uspořádání společnosti je pak v tom, že patriarchát je považován 

za přirozený a univerzální jev, i když tomu tak ve skutečnosti vůbec není (Renzetti, Curran, 

2003). Tento princip uspořádání společnosti je totiž uměle vytvořený společností. Lidé ale 

sami, v domnění, že jde o přirozený řád věcí, neboť věci se tak na první pohled jeví, potvrzují 

představy společnosti / genderový řád společnosti. Dochází tak k zacyklení celého systému 

(Bourdieu, 2000)
15

 a v zásadě lze definovat čtyři teze, které celý cyklus vyjadřují. Dle 

Havelkové platí následující tvrzení. Zaprvé, společnost, v které žijeme, je patriarchální. Muži 

jsou strůjci genderového řádu a drží moc ve svých rukou. Zadruhé, tento genderový řád 

                                                           
12

 Jedná se o vlastní překlad. 
13

 Jedná se o vlastní překlad. 
14

 Bourdieu ukazuje genderový řád na konkrétním příkladu – na společnosti kabylských Berberů, neboť právě 

tato společnost si zachovala struktury, které lze aplikovat na celou evropskou tradici (Bourdieu, 2000). 
15

 Tím, že dochází k potvrzování genderového systému ze strany lidí, kteří žijí ve společnosti, dochází k jevu, 

který Bourdieu označuje jako symbolickému násilí. Symbolické násilí je neviditelné a odehrává se na 

nevědomé úrovni. Spočívá v tom, že ovládaný uznává vládnoucího – ovládaný přijímá svou roli, čímž 

potvrzuje nadvládu vládnoucího. Ženy jsou zkrátka vychovávány k tomu, aby byly poddajné a poslušné. 

V podstatě jsou vychovávány jako komplic genderového řádu, neboť své uznání získají tím, že přijmou svou 

„druhost“ (Bourdieu, 2000). 
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udržují obě pohlaví stejně. Muži i ženy ctí to, jak je společnost nastavena a nijak se 

nevzpírají. Vědí, kde je jejich místo v rámci společnosti. Zatřetí, i když tento řád dodržují obě 

pohlaví, určitým způsobem z něho profitují pouze muži, zatímco ženy jsou znevýhodňovány. 

Řád je zkrátka výhodně nastaven pro muže, kteří jsou významnější součástí společnosti. 

Začtvrté, v některých případech z řádu profitují ženy, zatímco muži jsou znevýhodňováni (což 

je v rozporu s třetí tezí. Jde v podstatě o to, aby byl řád vnímán harmonicky. Je zde snaha 

přesvědčit ženy, že i ony mají nějaký užitek z takto nastaveného systému (např.: že na nich 

neleží povinnost živitele rodiny; že se mohou více věnovat dětem na rozdíl od mužů, kteří 

jsou v práci a vydělávají peníze atd.). A to proto, aby se dále podílely na udržování 

genderového řádu, a tak i statutu quo (Havelková, 2014). 

 

2.5.1. GENDEROVÉ STEREOTYPY A ROLE 

Součástí genderového řádu jsou i stereotypy, které mu jdou tzv. vstříc. Renzetti a 

Curran uvádí, že „stereotyp je zjednodušující souhrnný popis určité společenské skupiny“ 

(Renzetti, Curan, 2003, s. 20). Asi nejmarkantnější a nejsilnější jsou pak stereotypy spojené 

s mužem a ženou – genderové stereotypy, které lze definovat jako „předsudečné představy o 

tom, jací / jaké mají muži a ženy být a jak se mají chovat. Snaží se muže a ženy udržet 

v určitých rolích, které někomu vyhovují, ale pro mnohé jsou spíše překážkou, aby si zařídili 

život podle toho, jak sami touží, a ne podle toho, jak si to představuje jejich okolí a 

společnost“ (Jarkovská, 2004, s. 20). Jinak řečeno, jedná se o zjednodušenou představu toho, 

co vše obnáší být správným mužem a správnou ženou. 

Jaké vlastnosti má mít v naší společnosti správný muž a správná žena? Jejich výčet je 

snad nekonečný, a proto zde zmíním pouze ty nejzákladnější.
16

 Muž by měl být dominantní; 

aktivní; nezávislý a samostatný; silný, tvrdý a odolný; racionální a vyrovnaný; sebejistý a 

rozhodný; měl by se umět ovládat a neměl by projevovat city a emoce. Ženě jsou naopak 

přiděleny zcela opačné vlastnosti. Žena by měla být podřízená a poddajná (submisivní); 

pasivní; závislá a nesamostatná; slabá, jemná a něžná; mírná, klidná, neprůbojná; poslušná, 

pokorná a tichá
17

; láskyplná, srdečná a pečující; emocionální, empatická, soucitná a chápavá; 

měla by klást důraz na rodinné a mezilidské vztahy (Basow, 1986; Karsten, 2006; Scanzoni, 
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 Za nejzákladnější považuji takové, které se opakují v podstatě v každé knize o genderových stereotypech.  
17

 Valdrová uvádí, že „dívky a ženy jsou od dětství vedeny k nenápadnému, ukázněnému chování. Mluví tišším 

hlasem, ne proto, že by neměly silný hlasový fond, nýbrž proto, že zesílení hlasu není považováno za lady-

like“ (Valdrová, 2004, s. 12). 



20 
 

1976).
18

 Na tomto výčtu vlastností je krásně vidět dichotomie, o které jsem mluvila 

v souvislosti s genderovým řádem. Ve společnosti zkrátka vládne představa pouze o 

správném muži a správné ženě.
19

 Nic mezi tím v podstatě neexistuje. 

Kromě vlastností, které jsou mužům běžně připisovány, jsou zde i pravidla, kterými by 

se měl řídit správný muž. Psycholog Brannon předkládá čtyři základní pravidla mužskosti. 

První pravidlo: Nebuď baba. Z názvu je patrné, že muž by neměl dělat nic, co by připomínalo 

ženskost. Jinak řečeno, muž by se neměl chovat jako žena. Mužskost spočívá v zavrhnutí 

ženskosti se vším všudy.  Druhé pravidlo: Ukaž, že jsi frajer. Muž by měl dokázat, že je 

schopný a dokáže dostát svých povinností. Měřítkem pro jeho úspěch v rámci společnosti je 

moc, postavení a bohatství dotyčného. Třetí pravidlo: Buď pevný jako skála. Muž si v každém 

případě musí zachovat klidnou hlavu. Opravdový muž je totiž tvrdý, sebejistý, zodpovědný, 

spolehlivý a nikdy nedává najevo slabost nebo své pocity – nikdy nepláče. Čtvrté pravidlo: 

Dej jim, co si zaslouží. Z muže musí vyzařovat odvaha a agrese, muž musí jít vždy za svým 

cílem, musí být vytrvalý a umět riskovat (Kimmel, 1999).
20

 

 

S genderovými stereotypy se pojí i role. Roli lze definovat jako „soubor směrnic, 

předpisů a pravidel chování, určujících pohlavně specifické chování osobnosti“ (Karsten, 

2006, s. 63). Stručně řečeno, soubor očekávaného chování.  Obecně platí, že muži jsou 

podporováni v aktivitách ve veřejném světě, zatímco ženy jsou podporovány v tzv. domácích 

aktivitách (Karsten, 2006).  Oakley v tomto ohledu říká, že ve společnosti panuje představa, 

že „místo ženy je v domácnosti“ (Oakley, 2000, s. 144). Žena se stará o chod rodiny – o to, 

aby všichni členové rodiny byli šťastní a spokojení. A v neposlední řadě také o manželství – o 
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 V souvislosti s těmito vlastnostmi vyvstává na povrch dichotomie instrumentálního a expresivního chování. 

Vlastnosti spojované s muži jsou tzv. instrumentální. To znamená, že se týkají řešení konkrétních úkolů, 

s výkonem práce a úspěchu. Vlastnosti spojované s ženami jsou tzv. expresivní. Jedná se především o 

vlastnosti sociálně emoční – jde o orientaci na lidi, o emoce a vyjadřování těchto emocí (Scanzoni, 1976). I 

když se mohou překrývat, všeobecně se tvrdí, že muži jsou instrumentálnější něž ženy a ženy jsou 

expresivnější než muži (Karsten, 2006).  
19

 Předpokládá se, že výše zmíněné charakteristiky muže a ženy sdílejí všichni příslušníci toho či onoho pohlaví 

– jakoby byly univerzální. Renzetti a Curan ale upozorňují na to, že ve skutečnosti se muži a ženy těmto 

stereotypům vymykají. Jsou muži, které mají „ženské“ vlastnosti a naopak. Jsou ženy, které mají „mužské“ 

vlastnosti (Renzetti a Curran, 2003). Na to ovšem společnost nepohlíží moc příznivě, a proto se na takové lidi 

pohlíží spíše skrze prsty. Takoví jedinci jsou většinou označováni za nenormální a mohou být dokonce 

stigmatizováni (Gofman, 2003). Opět je zde vidět tlak ze strany společnosti – skrze různé společenské instituce 

se snaží o to, aby se jedinci nikterak nevychylovali ze své role. Jde jí o to zachovat výše popsané představy o 

mužích a ženách, a udržet tak status quo.  
20

 Být správným mužem ale není vůbec nic jednoduchého, může to být velká zátěž. Goldberg poukazuje na to, že 

muži musí dělat vše proto, aby byli uznáni jako správní muži, což může znamenat velký nápor na jejich osobu. 

Jelikož jsou kvůli tomu vystaveni velkému tlaku ze strany společnosti, být mužem může být vnímáno jako 

břemeno. V podstatě za každých okolností se musí chovat jako muž, nesmí dát najevo žádnou slabost, jinak by 

byl ostatními vnímán jako zbabělec (Goldberg, 1976).  
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to, aby manželský život jenom vzkvétal. Stool vidí ženu obdobně. Říká, že „žena je 

manažerkou rodiny“ (Stool, 1974, s. 131). Manažerem je člověk, který nese odpovědnost za 

svou činnost. O ženě tedy můžeme říci, že nese odpovědnost za rodinu a manželství. 

Rousseau je dokonce zastáncem těchto představ a upozorňuje na to, že základem toho všeho 

je výchova mladých chlapců a dívek.
21

 Právě prostřednictvím ní se učí, kde je jejich místo 

v životě a jaké role budou v rámci rodiny a manželství vykonávat. A jelikož se jedná o odlišné 

role mužů a žen, i výchova je odlišná. Rousseau říká, že chlapci mají používat vlastní rozum a 

vzdělávat se, aby získali co největší přehled. Chlapcům se má také dostat co nejvíce prostoru 

a volnosti. Chlapcům patří svět, a proto se na něj musí řádně připravit. Dívky by naopak měly 

být vychovávány úplně opačně – zde mluví pouze o tzv. domácím vychování. Dívky měly být 

vychovány k poslušnosti a poddajnosti. V dospělosti by se měly umět dobře postarat o svou 

rodinu – o děti a o manžela. Ve své podstatě jsou to právě ony, které nesou zodpovědnost za 

chod domácnosti a fungování celé rodiny (Rousseau, 1907).
22

 Na všech třech případech je 

vidět, že žena je ta, která má na starosti rodinný a manželský život a je též zodpovědná za 

jejich bezstarostný chod. 

Oakley dále uvádí, že kromě takového údělu ženy panuje přesvědčení, že „jakýkoliv 

zásah do těchto rolí by byl zásahem na úkor rodinného štěstí“ (Oakley, 2000, s. 144). To 

znamená, že ženy by se měly snažit zachovat tradiční role a nesnažit se je narušovat, protože 

tak by zapříčinily rodinné neštěstí. I poučky ze strany poradců / poradkyň míří tímto směrem. 

Oakley tíká, že „manželské příručky nabádají ženy k opatrnosti, aby zachovaly tradiční 

rovnováhu v domě, aby neubíraly muži na mužnosti (a sobě na ženskosti)“ (Oakley, 2000, s. 

144). Stručně řečeno, pokud chtějí být lidé ve vztahu šťastní, musí dodržovat tradiční role. 

Jedná se o argument, který se snaží zabránit jakékoliv změně a udržet status quo společnosti. 

Možný přináší podobné představy. Dnešní patriarchální rodinu považuje za 

stabilizující prvek společnosti a dodává, že „jakmile lidé přestávají plnit rodinné závazky, 

společnost ztrácí svou sílu“ (Možný, 2006, s. 15). Rodina (popř. manželství) dle něj vytváří 

                                                           
21

 Výchova je pro Rousseaua prvořadá. Uvádí, že „květiny vypěstují se ošetřováním, lidé vychováním… Rodíme 

se slabí, potřebujeme sil: rodíme se zbaveni všeho: potřebujeme pomoci: rodíme se bez rozumu: potřebujeme 

moudrosti. Vše čeho nemáme při svém narození a čeho potřebujeme ke svému stáří, dostáváme vychováním“ 

(Rousseau, 1907, s. 50). 
22

 Rozdílnou výchovu Rousseau ospravedlňuje přírodními zákony. To znamená, že rozdíly mezi mužem a ženou 

jdou přirozené, dané přírodou, a proto bychom je měli respektovat. V tomto ohledu říká, že „tak to zařídila 

příroda, která koná všechno nejlépe hned od začátku. Dává člověku tužby jenom ty, které jsou k jeho 

zachránění bezprostředně nutné a sílu takovou, která stačí, aby je zapojila“ (Rousseau, 1907, s. 105). Každé 

dítě má tedy být vychováno na základě jeho pohlaví, neboť každý z nich má v životě jiný úděl - každý z nich 

bude v životě zastávat jiné místo, s čímž se pojí i jiná role. 
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určitý řád, který je třeba dodržovat, v opačném případě dojde ke zhroucení celého systému.
23

 

Z toho tedy plyne, že muži a ženy by měli hrát role, které jim určuje společnosti, protože 

jedině tak budou všichni spokojené. Oakley se ovšem domnívá, že by takové představy a 

postoje lidí měly být vymíceny (Oakley, 2000). Rousseau byl, na rozdíl od Oakley, zastáncem 

této praxe. Podporoval rozdílné role mužů a žen ve společnosti. V zásadě podporoval 

měšťanský model, který v jeho době vznikal. 

 

Každá společnost má nicméně jiné představy o mužích a ženách, proto se genderové 

stereotypy mění v závislosti na kultuře, v které člověk žije. To, že se genderové stereotypy liší 

od kultury ke kultuře, svědčí o tom, že nejsou ničím přirozeným, nýbrž uměle vytvořeným. 

Jedná se v podstatě o tradici, která je předávána z generace na generaci. Obraz mužství a 

ženství se ovšem liší nejen napříč kulturami, ale i napříč časem. Časová proměnlivost je 

ovšem z hlediska historického vývoje docela malá. Jelikož jde o určitou tradici, která má 

sama o sobě konzervační charakter, historicky se genderové stereotypy příliš nemění 

(Janošová, 2008). Toto potvrzuje i Oakley, když říká, že „studie vývoje rolí v současnosti 

ukazují, že v této oblasti nedošlo k žádnému radikálnímu obratu. Většina změn je pouze 

povrchních a na tradiční rovnováhu vztahů mezi pohlavími a tradiční vymezení genderových 

rolí nemá vliv… základna naší kultury je stále patriarchální“ (Oakley, 2000, s. 156). Oproti 

dávným dobám sice došlo k určitému posunu, ale i přesto „stále přetrvávají konvenční 

představy o roli muže a ženy ve společnosti“ (Oakley, 2000, s. 19). 

Tyto představy se mimo jiné udržují i prostřednictvím pop-psychologie. Vybíral říká, 

že „psychologie v našem geografickém prostoru spíše přešlapuje na místě. Psychologové se 

konzervativně přidržují osvědčených svodidel“ (Vybíral, 2006, s. 213). Psychologové / 

psycholožky tedy připisují mužům i ženám stereotypy, které jsou s nimi tradičně spojované. 

Nesnaží se oslabit tuto představu, naopak ji drží stále při životě, a udržují tak status quo. 

Jak překonat onu zakořeněnou tradici? Možné řešení nabízí například Křížková a 

Pavlica, a to, že „genderové stereotypy založené na komplementaritě mužských a ženských 

rolí jsou rozhodujícím činitelem nerovností v práci i rodině. Chceme-li je postupně 

odstraňovat a překonávat, musíme se snažit nejen o zpochybňování jejich objektivního či 

racionálního základu, ale také o reálné změny v oblasti dělby práce podle pohlaví“ (Křížková, 
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 Například Konfucius byl přesvědčen o tom, že „by přibylo štěstí a prosperity, kdyby se každý choval řádně ve 

svém rodinném životě“ (Možný, 2006, s. 15). Co to znamená v praxi? V rámci manželství bychom měli 

dodržovat pravidla rodinného života, respektive role, kterým se učíme prostřednictvím socializace. 
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Pavlica, 2004, s. 77). Opět mluví o zamyšlení, zpochybnění a kritice, kterou jsem v rámci 

teoretické části několikrát zmínila. 

 

2.5.2. OBRANA PATRIARCHÁTU 

I přestože je patriarchální uspořádání společnosti nevýhodné (jak pro ženy, tak i pro 

muže), stále je zde snaha jej udržet, což lze vidět nejen v rámci psychologii. 

Přímo o obraně patriarchátu mluví Dench. Dle něj je ten slabší muž (nikoli žena, jak se 

neustále říká). Havelková uvádí, že Dench nevychází z mužské nadřazenosti, nýbrž z mužské 

sociální marginality. Uvádí, že „jádrem společenství je podle Denche sdílené mateřství a 

potřeba žen zajistit a chránit tuto náročnou a podstatnou práci, z níž se rodí schopnost 

kooperace. Muži nemají tak přímý motiv, který by je vedl k odpovědnosti, a potřebují proto 

zvláštní potvrzování své důležitosti“ (Havelková, 1995, s. 124). Dench odkazuje na roli žen 

jako matek. Ženám je určena oblast výchovy dětí. Ženy (ať už matky, později učitelky) 

vychovávají chlapce, z čehož plyne moc žen nad muži (tato moc jim ovšem byla dána 

genderovým řádem, ženy o ni nijak neusilovaly). Tím, že se ženy starají o děti, vytvářejí 

určitý typ komunity. Muži ovšem společnost nijak netmelí. V přeneseném slova smyslu se dá 

říci, že jsou neužiteční. Jsou to chudáci, kteří jsou od přírody málo sociální, a proto potřebují 

pomoci. Potřebují vědět, že jsou v rámci společnosti užiteční a musí se cítit jako důležití 

členové společnosti. A právě kvůli oné mužské nedostatečnosti je nutné udržet patriarchální 

uspořádání společnosti. Patriarchát je způsob, jak motivovat muže k odpovědnosti a 

důležitosti, a proto by se neměl nijak narušovat. Havelková nicméně upozorňuje na to, že 

Denchova koncepce je jednostranná a je s ní třeba zacházet obezřetně (Havelková, 1995). 

 

2.6. SHRNUTÍ 

V první polovině teoretické části jsem se snažila ukázat moc, kterou mají v rukou 

psychologové / psycholožky či manželští poradci / poradkyně. Tato moc plyne z jejich 

výsadního postavení. Jelikož jsou vnímáni / vnímány jako autority v oboru, jejich názory a 

myšlenky jsou považovány za pravdivé (i když tomu tak být nemusí) a nepodléhají kritice. 

V rámci analýzy se pak budu snažit ukázat, jak Plzák jako autorita konstruuje manželský 

vztah, a to, jakými prostředky a manévry dosahuje svého cíle. Nabídnu onen kritický pohled 

na nekriticky přijímané informace. 

V druhé polovině teoretické části jsem se věnovala patriarchálnímu uspořádání 

společnosti, které se určitým způsobem promítá do všech rovin života lidí. A také 

měšťanskému modelu, neboť jeho základní rysy přetrvávají i v současné době. Především 
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v tom ohledu, že s mužem a ženou jsou stále spojovány tradiční představy. Představy, které se 

od sebe navíc navzájem odlišují. Role ženy je, na rozdíl od role muže, zatížena starostí o 

domácnost a rodinu, za což nese i odpovědnost. V rámci analýzy se zaměřím právě na 

odpovědnost a pokusím ukázat, že role ženy s sebou nese mnohem více odpovědnosti, než 

která je s ní běžně spojována. 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části představím metodologická východiska práce. A to od perspektivy 

výzkumu, přes zvolení konkrétní výzkumné metody, výběr reprezentativního vzorku a jeho 

sběru, až po vlastní analýzu a interpretaci získaných dat. 

 

3.1. PERSPEKTIVA VÝZKUMU 

Na úvod analytické části bych ráda připomněla svůj status. A to status studentky 

genderových studií, který má na tuto práci velký vliv. V tom smyslu, že tento výzkum lze 

považovat za výzkum feministic.
24

 Základem toho, co dělá výzkum výzkumem 

feministickým, jsou dva základní aspekty, o kterých mluví Reinharz. Jde o to, že feministický 

výzkum pracuje s feministickými teoriemi (obzvláště s konceptem genderu a moci), které 

jsem představila v teoretické části. A také klade důraz na reflexivitu badatele / badatelky, 

který by měl / měla reflektovat kulturní, sociální, politické a osobní specifika (Reinharz, 

1992), a proto zde uvádím svou pozicionalitu. 

 

3.2. VÝZKUMNÝ PROBLÉM 

Jak jsem uvedla v úvodu, tématem diplomové práce je konstrukce manželského vztahu 

v Plzákově knize Manželské judo. Opakované čtení této knihy mě přivedlo na specifickou 

výzkumnou otázku – otázku odpovědnosti za manželský vztah, jež je základním rysem mé 

práce. Otázkou je to, v čem spočívá odpovědnost muže a ženy za manželský vztah, a jakým 

způsobem je tato zodpovědnost konstruována. V rámci analýzy mě tedy bude zajímat to, 

jakou formu odpovědnosti za manželský vztah nese muž a žena. Dále to, zda jsou tyto mody 

odpovědnosti za manželský vztah rovnocenné, či nikoli a muž / žena je více či méně 

odpovědný / odpovědná za manželský vztah. V neposlední řadě také to, kdo je označen jako 

viník nefungujícího vztahu. 

Pro zodpovězení výše položených otázek jsem si jako výzkumnou metodu zvolila 

kvalitativní obsahovou analýzu, díky níž je možné provést analýzu dokumentu – v mém 

případě literárního díla. 

                                                           
24 K feministickému výzkumu jako takovému se váže spousta aspektů. Většina lidí (ne-li všichni) má tento typ 

výzkumů spojen s ženami jako badatelkami. I já jsem žena. Nicméně Ramazanoglu a Holland uvádí, že 

feministický výzkum není specifický tím, že jej provádí ženy – badatelky. Takový výzkum může beze všeho 

provést i muž – badatel. Dále platí fakt, že se s feministickým výzkumem nespojuje žádná konkrétní metoda. 

Zkrátka neexistuje metoda, která by byla výhradně feministická (Ramazanoglu, Holland, 2004). V rámci 

feministického výzkumu si může badatel / badatelka zvolit jakoukoliv metodu, která mu / ji umožní 

zodpovědět výzkumnou otázku.  
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3.3. TECHNIKA SBĚRU DAT 

Jak jsem již předestřela, předmětem mého bádání je kniha. Ve své práci využiji tzv. 

existujících materiálů neboli artefaktů, neboť mezi existující materiály se řadí v podstatě 

všechny produkty lidské činnosti. Může se jednat o zvukové nahrávky (např.: rozhlasové 

vysílání, kazety, CD aj.), vizuální nahrávky či jiné vizuální artefakty (např.: filmy, reklamy, 

fotografie, plakáty, letáky, malby, nápisy na stěnách aj.), o úřední statistiky či o psané nebo 

tištěné zdroje (např.: knihy, časopisy, katalogy, deníky, dopisy aj.) (Disman, 2008), s kterými 

budu pracovat právě já. 

Dle Reinharz (1992) mají existující materiály 3 základní vlastnosti. Zaprvé, tyto 

materiály nebyly původně vytvořeny za účelem bádání, a mohu je proto považovat za 

naturalistické. Zadruhé, jsou neinteraktivní, což znamená, že mnou zkoumaný předmět je 

zcela pasivní. Ona neinteraktivnost může být vnímána jako výhoda, ale i jako nevýhoda, 

protože autora už se nemohu na nic doptávat. Zatřetí, nejsem omezena pouze přítomností a 

mohu se zabývat i něčím z minulosti. Miroslav Plzák je již po smrti, nemohu se na něj proto 

obrátit a zeptat se ho osobně na jeho názor. Díky jeho literární tvorbě se však mohu vrátit 

k jeho myšlenkám a analyzovat jeho pohled na konkrétní věci. Kromě toho tyto dokumenty 

zůstávají stále stejné (bádáním nejsou nijak měněny), což znamená, že je kdokoli a kdykoli 

může opět použít pro své bádání a výzkum zopakovat. 

Jelikož budu pracovat s existujícími materiály, musím si položit otázku, na co se 

v daném materiálu zaměřím. Toto je velmi důležitý krok. Jako metodu, která se využívá při 

výzkumech založených na zkoumání existujících dokumentů, volím kvalitativní obsahovou 

analýzu, neboť mě zajímá právě obsah dokumentu – sdělení, která mi text nabízí. Cílem 

obsahové analýzy je „odhalit v dokumentu soubor slov, který formuluje obsah dokumentu, 

jeho části nebo dokonce jednotlivých v něm obsažených informací“ (Kovář, 1974, s. 18). 

Badatel / badatelka musí v textu nalézt jednotky (ať už to budou slova, věty či celé odstavce), 

které nesou význam, popř. tezi, která je pro daný dokument stěžejní. Právě díky této metodě si 

budu moci vytvořit obrázek o zkoumaném jevu (tj. konstrukce odpovědnosti za manželský 

vztah a její formy) a dále s ním pracovat v rovině interpretace. 

Obsahová analýza může mít dvojí charakter. Může být buď kvantitativní či 

kvalitativní. Ve většině materiálů o metodách, které můžeme využít během výzkumu, se 

mluví o kvantitativní formě obsahové analýzy, která je charakteristická tím, že využívá 

numerická šetření. Data jsou zpracovány do tabulek a výsledky jsou následně interpretovány 

(Disman, 2008). I já v rámci svého výzkumu využiji kvantitativní obsahovou analýzu, ale 

pouze na počátku svého výzkumu v rámci seznámení se s knihou. Bude se jednat pouze o 
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doplňující informaci k mému výzkumu. Základem práce bude pak kvalitativní obsahová 

analýza, díky níž se pokusím odkrýt právě onen význam sdělení. V podstatě jde o to pochopit 

a dále interpretovat sociální realitu, která je čtenáři / čtenářce nabízena (Kovář, 1974). Opět 

nesmíme zapomínat na to, že čtení a porozumění sociální reality záleží na tom, z jaké pozice 

člověk vychází.
25

 

 

3.4. VÝBĚR A SBĚR VZORKU 

Jak již bylo řečeno, typem dokumentu, který budu analyzovat, je kniha – materiální 

produkt kultury.
26

 Kniha Miroslava Plzáka, který se tématu partnerských vztahů věnoval 

převážnou část svého života. Plzák ovšem za svůj život napsal nespočet publikací - jakou 

z nich si vybrat? Jako kritérium jsem si zvolila „nejoblíbenější kniha Miroslava Plzáka“, a to 

nejoblíbenější na různých internetových serverech v roce 2014.
27

 Na první pohled sice vhodně 

zvolené kritérium, ale při pátrání jsem zjistila, že žebříčky nejoblíbenějších knih tohoto autora 

se na serverech liší. Takto zvolené kritérium bylo široké a bylo jej třeba ještě upřesnit. Zvolila 

jsem proto další kritérium výběru, a to „nejoblíbenější kniha Miroslava Plzáka zaměřená na 

spokojené manželské soužití“. V podstatě všechny knihy Plzáka se určitým způsobem 

dotýkají partnerských vztahů, ale každá trochu jinak – některé jsou zaměřeny na volbu 

partnera / partnerky, jiné na konflikty v manželství a jejich řešení, na komunikaci mezi 

partnery, na žárlivost či nevěru. Já jsem se zaměřila na „spokojený manželský vztah“. Na 

rady, které dává Plzák mužům a ženám proto, aby manželství propluli bez úhony. Domnívám 

se totiž, že právě v této tématice se nejvíce projeví to, jak se muži a ženy mají chovat v rámci 

manželství obecně. Okruh nabízených knížek se mi díky tomu rapidně snížil. Druhé zmíněné 

kritérium pak splňovala kniha Manželské judo – jedná se o nejoblíbenější knihu Plzáka, která 

                                                           
25

 Zde bych se ráda pozastavila nad dichotomií kvantitativní – kvalitativní, na kterou jsem narazila. Každý, kdo 

se rozhodne realizovat jakýkoliv výzkumný projekt, by se měl na začátku své cesty rozhodnout, jakou zvolí 

strategii. Zda kvantitativní či kvalitativní výzkum, vzhledem ke zvolenému výzkumnému problému. Toto 

rozdělení má ovšem své úskalí a Morrow jej považuje za velmi problematické. Každá strategie má určité 

charakteristiky, které se od sebe vzájemně odlišují. Nicméně, Morrow tvrdí, že čistě kvantitativní výzkum 

neexistuje. I kvantitativní výzkum má kvalitativní aspekt, neboť i zde dochází k interpretacím (nejprve 

k interpretaci kontextu, a pak k interpretaci samotných výsledků zjištěných například statistikou). Kromě toho 

uvádí, že i kvalitativní výzkum může využít kvantitativních metod. To se ukazuje například i v mé práci, která 

má jak kvalitativní, tak kvantitativní charakter, což jsem vysvětlila výše. Z těchto důvodů Morrow považuje 

dichotomii kvantitativní – kvalitativní za neužitečnou a falešnou. Dle něj se totiž jedná o pouhou konstrukci 

společnosti, která nemá žádné opodstatnění, a které místo toho, aby ojasňovala, spíše zatemňuje určité věci 

(Morrow, 1994).  
26

 Kniha jako fyzická stopa lidské činnosti, která indikuje určitou sociální realitu (Hendl, 2012). 
27

 Výběr vzorku proběhl na začátku roku 2014. Žebříčky oblíbenosti se do dnešního data mohly pozměnit. 
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co se týká manželským soužitím jako takovým, a proto jsem si ji vybrala. Z výše uvedeného 

taktéž vyplývá, že výběr vzorku nebyl náhodný, nýbrž nenáhodný - konkrétně účelový.
28

 

Vybranou knihu jsem zakoupila v nejmenovaném knihkupectví v Praze, koupi je však 

možné uskutečnit i přes e-shopy. Kniha je rovněž dostupná i v knihovnách (například 

v Praze).
29

 Zdrojem tohoto typu dat jsou veřejně dostupné instituce, kam má přístup každý 

z nás. Ke knize je velmi snadný přístup, člověk si ji může koupit či vypůjčit zcela bez 

problémů. 

Také bych ráda podotkla, že nepracuji s úplně první vydáním knihy (z roku 1970), ale 

s vydáním pátým (z roku 2012).
30

 Kniha je stále vydávána a prodávána. V knihkupectví, kde 

jsem ji kupovala, mi bylo řečeno, že po knihách Miroslava Plzáka všeobecně je stále velký 

zájem, z čehož usuzuji, že v případě doprodeje se může na pultech knihkupectví objevit i 

vydání šesté. Kniha je vázaná, má 256 stran a není v ní obsažen žádný obrázek. Z tohoto 

důvodu budu analyzovat pouze text knihy.
31

 

 

3.5. ANALYTICKÉ POSTUPY 

Knihu Manželské judo jsem si nejprve přečetla, bez jakéhokoliv kódování. Cílem bylo 

zmapovat téma knihy – to, o čem kniha pojednává a jakým dílčím tématům se věnuje. Poté 

následovalo ne jedno řádné čtení, v rámci něhož jsem již využila techniku kódování. 

Kódování slouží ke konceptualizaci údajů (Disman, 2008).
32

 Tato technika mi 

pomohla zestručnit a roztřídit data, což mi následně zjednodušilo manipulaci s daty. 

Nosnou jednotkou pro samotné kódování byly výroky a myšlenky Miroslava Plzáka. 

Prostřednictvím kódování se mi nejprve vykrystalizovalo téma odpovědnosti jako takové, 

které bylo na první pohled zcela skryté. Po konzultaci s vedoucí práce jsem dospěla k závěru, 

že se jedná o velmi zajímavý jev, který by neměl zůstat bez povšimnutí, a proto jsem se jej 

rozhodla blíže zpracovat. Zaměřila jsem se tedy na strukturování odpovědnosti v podání 

Plzáka a pomocí kódovacích technik jsem provedla redukci vybraných Plzákových výroků a 
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 Účelový výběr vzorku je „založen na úsudku badatele / badatelky o tom, co by mělo být zkoumáno a o tom, co 

je možné zkoumat“ (Disman, 2008, s. 112).  
29

 Knihy Miroslava Plzáka jsou dostupné například  v Národní knihovně v Praze nebo v Městské knihovně 

v Praze. 
30

 V příloze č.2 naleznete, jak se postupem času měnil obal této knihy od svého 1. vydání až po současnost. 

Jednotlivé přebaly by mohly být podstoupeny další analýze, protože je zajímavé, jak se obal vyvíjel.  
31

 Obrázek je k dispozici pouze na přebalu knihy, jeho analýzou se ovšem zabývat nebudu. Považuji to za 

zbytečné, protože jeden obrázek mi nemůže podat dostatečné informace k problematice, o které píši. Analýza 

obrázku na přebalu knihy by pouze mohla doplnit informace zjištěné výzkumem. A jak už jsem navíc 

poznamenala, analýza přebalů knihy by mohla být vhodným návrhem na další podrobnější rozpracování. 
32

 Kódování slouží k rozkrývání dat. Kód je symbol, který badatel / badatelka přiřazuje určeným jednotkám 

(slovo, věta, odstavec atd.)  - přiřazený tak, že daný úsek klasifikuje nebo kategorizuje (Hendl, 2012). 
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myšlenek týkajících se právě této problematiky. Tímto krokem se mi tak zúžila linie tázání, a 

to na oblast odpovědnosti za manželský vztah – na její typy a konstrukci. Významným 

zjištěním pak byla výrazná asymetrie, což ukážu v rámci vlastní analýzy. 

Na základě výše popsaného postupu jsem vytvořila kategorie, v rámci nichž se 

promítají různé typy odpovědnosti, kterými se Plzák zabývá. Jedná se o kategorie 

Odpovědnost za zdraví, Odpovědnost za klid, Odpovědnost za nevěru a Odpovědnost za 

rovnost. Tyto obecné kategorie jsem dále rozdělila na dvě podkapitoly, a to dle pohlaví. Jedná 

se vždy o podkapitoly o odpovědnosti (daného typu) ze strany muže a ze strany ženy.
33

 Tyto 

podkapitoly specifikují to, jakou odpovědnost v dané oblasti nese muž a žena a v čem tato 

odpovědnost spočívá. Toto rozdělení nejenže umožní čtenáři / čtenářce lepší orientaci v textu, 

ale také lépe ukazuje asymetrii v oblasti odpovědnosti za manželský vztah mezi mužem a 

ženou.
34

 A jelikož ona asymetrie je důležitým rysem této práce, je třeba, aby byla viditelná. 

Na konci každé kapitoly nalezneme také shrnutí. Shrnutí základních poznatků celé 

kapitoly, v rámci kterého rovněž porovnávám (asymetrický) přístup Plzáka k mužům a ženám 

v oblasti odpovědnosti za manželský vztah. 

Kategorie, které jsem právě představila, a s kterými pracuji v rámci analýzy, jsem si 

stanovila sama, dle vlastního uvážení, a z velké většiny jsou inspirovány jednotlivých 

kapitolami či podkapitolami knihy Manželské judo. Tento postup by mohl lehce podlehnout 

kritice, neboť se jedná v podstatě o intuitivní metodu, kdy záleží na samotném výzkumníkovi / 

výzkumnici, jak kategorie pojmenuje. Pojmenování kategorií je totiž zcela subjektivní 

záležitost. Proto se pokusím vždy vysvětlit, proč jsem tu či onu kategorii vytvořila. 

 

3.6. ETIKA VÝZKUMU 

Etika provází badatele / badatelku celým výzkumem už od jeho počátku. Na etiku lze 

nahlížet ze dvou stran. Zaprvé jde o publikační etiku, v rámci které je zakázáno plagiátorství 

(vydávání cizích myšlenek za vlastní) a falzifikace (padělání výzkumu). K tomuto jsem se 

zavázala již na prvních stránkách této práce, a proto po celou dobu řádně odkazuji dle 

citačních norem. Zadruhé jde o etiku výzkumu jako takovou. Jedná se o to, že já jako 

                                                           
33

 Výjimku tvoří kategorie Odpovědnost za rovnost, neboť tato kapitola v podstatě vychází z těch předchozích a 

není třeba ji proto rozdělovat. Plzák zde dochází k jasnému, stručnému a jednostrannému závěru. 
34

 V rámci celé analýzy mluvím pouze o mužích a ženách (pokud někde zmiňuji druhé pohlaví v souvislosti 

s muži, myslím tím ženy a naopak). Činím tak z prostého důvodu, kniha Manželské judo je založena na 

heterosexualitě – heterosexuálních vztazích, tudíž přebírám a akceptuji názory Miroslava Plzáka. Důležité je 

také poznamenat, že o mužích a ženách mluvím jako o skupinách. Opět navazuji na Plzáka, neboť ten 

k mužům a ženách nepřistupuje individuálně, nýbrž mluví obecně – jeho rady směřují prakticky ke všem 

mužům a všem ženách. Dle mého názoru je vhodné uchopit tak i analýzu, neboť právě názory a myšlenky 

Miroslava Plzáka jsou předmětem této práce a měly by zůstat zachovány. 
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badatelka jsem během bádání byla upřímná a nedopustila jsem se žádného lhaní v rámci sběru 

a analýzy dat. Jelikož jsem pracovala s dokumenty – s neživými, pasivními subjekty, nikoli 

s živými lidskými subjekty, nemusela jsem v rámci výzkumu řešit získání informovaného 

souhlasu, soukromí osob a jejich anonymitu či jakoukoli újmu, kterou by lidé díky výzkumu 

mohli prožít (Hendl, 2012). 

 

3.7. ANALÝZA VYBRANÉHO VZORKU 

V tuto chvíli se dostávám k vlastní analýze knihy Manželské judo. Nejprve představím 

základní poznatky a zjištění, které jsem odhalila, a které se pak staly i základem mé analýzy. 

Poté se budu zabývat výše zmíněnými kategoriemi týkajících se otázky odpovědnosti, 

doplňujícími poznatky k provedené analýze a možnostmi dalšího možného rozšíření této 

práce. 

 

3.7.1. ÚVODNÍ POZNATKY 

Na úplném začátku analýzy bych ráda představila strukturu knihy Manželské judo, 

neboť ta sama o mnohém napovídá a vybízí k jistému zamyšlení. Jednotlivé kapitoly této 

knihy pojednávají o (1) manželství, (2) o sebeobraně muže, (3) o sebeobraně ženy a (4) o 

nevěře, a to v tomto pořadí. Pro zodpovězení mých otázek pro mě budou klíčové zejména 

kapitoly (2) a (3), neboť právě v nich se Miroslav Plzák zabývá rolemi a odpovědností za 

manželský vztah. 

 

Co se týká struktury textu této práce, na tomto místě bych se ráda vrátila k rozdělení 

kapitol na podkapitoly zaměřené na muže či ženy, o čemž jsem mluvila v kapitole 3.5. Tím, 

že jsem v rámci analýzy vytvořila samostatné podkapitoly věnující se mužům a ženám, 

v podstatě napodobuji Plzáka. Plzák sám v knize Manželské judo takové rozdělení používá, 

neboť, jak lze vidět, v kapitolách (2) a (3) zaměřuje buď na muže, nebo na ženy. Nicméně činí 

tak z jiného důvodu než já. Já jsem tento krok učinila kvůli lepší přehlednosti, srozumitelnosti 

a možnosti porovnávání, díky kterému bude lépe vidět symetrie či asymetrie odpovědnosti. 

Plzák se ovšem, ve věci tohoto rozdělení, odvolává k přírodě a poukazuje na přirozené dělení 

mužů a žen. 

 

„Ze zkušenosti vím, že z hlediska jakékoli možné ochrany manželství není účelné 

oslovovat obě pohlaví současně. Je dobré ctít přírodu a ostře rozlišit muže a ženy“ (Plzák, 

2012, s. 43). 
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Plzák, stejně jako Jean Jacques Rousseau, odkazuje na přírodu. To znamená, že muži a 

ženy jsou odlišní od přírody, a potřebují proto i odlišný přístup. A právě odlišný přístup 

k mužům a ženám Plzáka bude vidět i v rámci analýzy. Tento aspekt bude viditelný nejen 

v typu odpovědnosti, která je na muže a ženy v rámci manželského vztahu kladena, ale i v její 

asymetrii. 

Otázkou zůstává, zda je za tímto rozdělením, ze strany Plzáka, opravdu přirozená 

odlišnost mužů a žen? Dle mého názoru Plzák spíše skrytě usiluje o udržení statutu quo – tedy 

tradičních rolí mužů a žen v rámci rodiny a manželství. Je si vědom toho, že svět se pomalu 

mění (včetně hodnot a norem chování), což může být pro některé jedince nebezpečné. Tím, že 

se proměňuje postavení ženy v rámci společnosti, proměňuje se i postavení mužů. A tomu je 

potřeba zabránit. V rámci analýzy se právě pokusím ukázat a vysvětlit, jakými manévry se 

tento problém Plzák snaží vyřešit. 

 

Dalším zajímavým jevem, který se týká struktury knihy Manželské judo, a na který 

jsem narazila už při jejím tzv. prvním čtením, bylo to, proč se Plzák věnuje mužům 

(konkrétně sebeobraně muže) jako prvním. Jelikož je naše společnost patriarchální, o čemž 

jsem mluvila v teoretické části, odpověď je nasnadě.  Muži drží moc ve svých rukou a jsou 

považováni za ty důležitější. Plzák ovšem nabízí jinou odpověď a postup řazení kapitol 

vysvětluje následovně: 

 

„Sebeobranou muže začínám nikoli proto, že bych mužům v manželství přiznával 

nějakou prioritu, nýbrž proto, že je v mysli lidu zakořeněná představa, že ochranu 

v manželství potřebuje především žena. Muž posledních desetiletí žije pod vlivem rafinované 

propagandy, že ženě ubližuje, že žena nese na svých bedrech tíhu rodiny, a dokonce…je mu 

vnucován blud, že má podstatně menší rodičovské cítění“ (Plzák, 2012, s. 45). 

 

Z výroku je evidentní, že Plzák chrání muže (muže jako skupinu).
35

 Z jeho slov je 

zřejmé, že muži jsou v dnešní době obviňováni například z domácího násilí, nebo z toho, že 

nemají čas na rodinu (veškerá péče o rodinu a domácnost náleží především ženě - ženě, která 

má na rozdíl od muže i větší rodičovské pudy). Tento aspekt věci sice dále nerozebírá, takže 

nelze říci, zda s tím souhlasí či nesouhlasí, každopádně na základě toho, že muži čelí 

                                                           
35

 V celé práci mluvím o mužích a ženách jako o skupině, neboť tak činí i Plzák. Uvědomuji si však, že muži a 

ženy nelze považovat za homogenní skupiny, ba právě naopak. 
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takovému nařčení ze strany společnosti, Plzák má potřebu je chránit. Dle něj ochranu 

v manželství v posledních letech potřebují spíše muži než ženy. Čímž určitým způsobem 

nabourává zakořeněnou představu společnosti. Otázkou je proč? Díky analýze, kterou jsem 

provedla, to vnímám jako jeho taktiku – jako způsob, kterým zakrývá pravou podstatu věci a 

v rámci něhož si připravuje půdu pro další argumenty, na základě kterých konstruuje nejen 

odpovědnost za manželský vztah, ale i mnohem víc, jak uvidíte v závěru práce. 

To, že je, dle Plzáka, potřeba v rámci manželství chránit více muže, se odráží i v počtu 

stránek, na kterých se zabývá jeho obranou. Sebeobranou mužů se zabývá dokonce o jednu 

třetinu více než sebeobranou žen, což dokládá následující tabulka, kterou jsem vytvořila. 

 

 
Problematika Rozsah stran 

Celkový počet stran věnující 

se této problematice 

(1) O manželství 21 – 40 a 229-251 43 stran 

(2) Sebeobrana muže 45-125 81 stran 

(3) Sebeobrana ženy 126-181 56 stran 

(4) O nevěře 185-227 43 stran 

 

Výše zmíněné informace hrají v mém výzkumu velkou roli. Protože muž potřebuje 

větší ochranu, je mu věnováno nejen více prostoru, ale padá na něj i méně obvinění, z čehož 

v konečném výsledku plyne, že většina apelů ohledně manželského soužití (včetně 

odpovědnosti) v knize Manželské judo směřuje k ženě. Kvantitativní analýza v tomto případě 

ukazuje rozdílný přístup k mužům a ženám, který se následně odráží i v odpovědnosti, kterou 

v rámci manželství nese muž či žena. Již v tomto okamžiku se ukazuje jistá asymetrie, která 

bude patrná v celé analýze. 

Jak jste si mohli povšimnout, propojuji zde dvě důležitá témata – téma ochrany / 

obrany a téma odpovědnosti. Jak spolu tyto dvě věci, na první pohled od sebe vcelku 

vzdálené, souvisí? Souvislost lze najít v tom, že v rámci ochrany / obrany se, v podání Plzáka, 

konstruuje téma odpovědnosti za určitý jev, popřípadě chování člověka. Na základě tohoto 

zjištění jsem vytvořila schéma, které vystihuje Plzákovo konstruování odpovědnosti za 

manželský vztah. 
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Pokud bych měla tento proces jednoduše vysvětlit, jde o to, že Plzák nejprve nastíní 

problém, v rámci něhož poukáže na jedince (muže či ženu), kterého je potřeba chránit, 

protože je určitým způsobem slabý. Slabý člověk nemá sílu něco podnikat, ve své podstatě tak 

nemůže ohrozit manželský vztah – není tedy viníkem problémů. Viníkem (popř. narušitelem 

manželského vztahu) je v tom případě spatřován ten druhý, na kterého je pak i kladena větší 

odpovědnost. Zde se krásně ukazuje propojení viny a odpovědnosti. 

Jde o schéma, které se vykrystalizovalo v rámci kódování. A jelikož se pravidelně 

opakovalo v různých kategoriích (i když třeba ne v úplnosti, ale pouze v jeho části), použila 

jsem ho jako základní podkladovou mřížku mé analýzy. Zároveň jde ale o jevy, které byly 

víceméně skryté, obzvláště pak téma odpovědnosti! Bylo třeba důkladně a několikrát přečíst 

knihu Manželské judo a odhalit Plzákovy konstrukce různých problému, neboť právě v nich 

byla ukryta odpovědnost, kterou jsem si vytyčila za svůj cíl. 

 

Nyní již překročím k samotným kategoriím, které jsem vytvořila na základě kódování, 

a na základě kterých budu moci odpovědět na výzkumné otázky, které jsem si stanovila. 

Podotýkám, že v rámci následujících kapitol jsou vybrány a propojeny relevantní výroky a 

myšlenky Miroslava Plzáka z celé knihy Manželské judo, to znamená ze všech jejích kapitol. 

 

3.7.2. Kategorie ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ 

Odpovědnost za zdraví? Ano, někdy nastane situace, že za náš zdravotní stav je 

zodpovědný někdo jiný. Ovšem, odpovědnost za zdraví v rámci manželství? Ano, právě na 

tuto skutečnost poukazuje Miroslav Plzák. V knize Manželské judo se zabývá otázkou zdraví, 

s tím, že ukazuje na souvislosti mezi zdravím člověka a manželstvím. Dle Plzáka může mít 

manželský vztah, vztah dvou lidí a jejich vzájemného chování, vliv na jejich zdraví člověka. 

Jak se toto projevuje v praxi? A kdo je odpovědný za onu skutečnost? 

 

3.7.2.1. Odpovědnost za zdraví muže 

Plzák se ohledně zdraví vyjadřuje následovně: 

OCHRANA OBVINĚNÍ ODPOVĚDNOST
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„Kdykoli nahlédnu do statistiky, vidím, že muž je nesmírně choulostivé stvoření: umírá 

dřív než žena; podstatně častěji trpí chorobami krevního oběhu; trpí častěji žaludečním a 

dvanácterníkovým vředem; je daleko víc pronásledován hypochondrickými starostmi“ (Plzák, 

2012. s. 46). 

 

Plzák uvádí, že muži umírají dříve než ženy, což je obecně sdílený fakt.  Nicméně 

považuji za vhodné zde zmínit skutečnost, jak tohoto Plzák využívá. Tím, že se navíc ohání 

statistickými údaji, vlastně pouze odkazem na statistiku, neboť žádná v daném textu uvedená 

není, určitým způsobem manipuluje se čtenáři / čtenářkami. Statistika je totiž vnímána jako 

důkaz jakéhokoliv tvrzení, z čehož plyne, že pouhý odkaz na statistiku zvyšuje důvěryhodnost 

jeho tvrzení. Samotná důvěryhodnost Plzáka je pak dána nejen tím, že je vnímán jako autorita 

ve svém oboru, ale i tím, že pracuje se statistickými údaji. Tento krok vnímám jako vrstvení 

důvěryhodnosti, což v konečném výsledku vede k umocnění Plzákových tvrzení. 

Kromě toho zmiňuje to, k jakým nemocem konkrétně jsou muži náchylní. Přímo tak 

ukazuje, že muži, ať už jsou jakkoliv silní a tvrdí (dle genderových stereotypů), zkrátka 

mohou onemocnět. Vnímám to tak, že Plzák chce upozornit na to, že bychom muže neměli 

považovat za extrémně odolné jedince – nejenže jimi nejsou, ale právě tato představa může 

vyvíjet tlak na jejich osobu. Tlak, který se následně může podepsat na jejich zdraví. Proto je 

zde podstatná konstrukce, kterou Miroslav Plzák vytváří, a kterou jsem pojmenovala muž jako 

choulostivé stvoření. 

Co si představit pod konstrukcí muž jako choulostivé stvoření? Jde o to, že muž, dle 

Plzáka, není oním silným stvořením, které nic neskolí, ale právě naopak. Plzák mužům 

připisuje zcela opačnou vlastnost – slabost. Vlastnost, která je stereotypně připisována ženám. 

Tento jev, který se v knize Manželské judo vyskytuje, jsem označila jako obrácený stereotyp. 

Co si pod tímto označením představit? Znamená to, že vlastnosti, které jsou stereotypně 

připisovány mužům, jsou připsány ženám a naopak. Vlastnosti, které jsou stereotypně 

připisovány ženám, jsou připsány mužům. Ovšem pozor, toto je velmi zjednodušující popis. 

Musím upozornit na to, že se jedná pouze o některé vlastnosti. A co víc, tyto vlastnosti mohou 

nabývat jiného významu, pokud jej spojíme s opačným pohlavím. A právě to se týká i výše 

zmíněné dichotomie síla – slabost. Jedná se sice o pouhé prohození vlastnosti (Plzák muži 

připisuje stereotypně ženskou vlastnost), ta ovšem mění svůj původní obsah. Slabost ve 

spojení s mužem získává jiné konotace než slabost spojovaná s ženou. Plzák zde slabost muže 
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spojuje se zdravotními problémy – s jeho náchylností k chorobám. Zatímco u ženy je slabost 

spojována zejména s fyzickou sílou. 

 

Zde vidím počátek konstrukce odpovědnosti za zdraví. Jelikož Plzák situuje muže do 

pozice slabého, k čemuž se váže konstrukce muž jako choulostivé stvoření, dále může tvrdit, 

že je třeba muže chránit. Z mého pohledu je toto velmi důležitý moment, který je třeba mít 

stále na mysli, neboť od tohoto bodu se bude odvíjet vše ostatní. Je to strategický tah, který 

pomáhá rozehrát hru, na jejímž konci se vyloupne téma odpovědnosti. 

 

„…musíme chránit zdraví a klid mužů. Nechci se pouštět do velké šíře přílišných 

podrobností, ale není snad náhodou uvedená statistická nerovnováha chorob v neprospěch 

mužů přece jen zaviněn ženami? Ne přímo, ale jinak. Přeneseně“ (Plzák, 2012, s. 46). 

 

Jak jsem již řekla, muže je třeba chránit, protože jsou náchylní k nemocem. Za to 

ovšem, v přeneseném slova smyslu, mohou, dle Plzáka, ženy. Přeneseně mohu říci, že ženy 

způsobují mužům některá onemocnění, díky čemuž jsou pak slabí a nedostojí své roli, kterou 

jim předepisuje společnost. 

Ptám se, jakým způsobem může žena zapříčinit to, že muž onemocní? Dle Plzáka 

například hmatem Doris, který spočívá v nadměrné péči o muže. 

 

„Jakmile přijde ze zaměstnání (muž), vyslechne (žena) se zájmem naše vyprávění. 

Vysloví zastřený i nezastřený obdiv. Dříve než začne chystat jídlo, položí na stůl noviny a 

časopisy. Večeři připraví chutnou a vždy respektuje náš gurmánský vkus, nikoli svůj. Nechybí 

oblíbený nápoj. Po večeři nepřichází s programem, podřídí se našemu přání. Začneme-li číst, 

mlčí a čte si také. K ničemu nenutí, k ničemu nepřemlouvá, pouze nenápadně dohlíží, aby 

jídlo bylo snědeno. Jenom proto se občas lehce a roztomile urazí, takže muž pro pohodu 

chvíle raději všechno spořádá. Zpočátku s přemáháním, později rád a s chutí. K pohlavnímu 

styku nutí nevtíravě a má smysl pro případnou únavu. Kdykoli muž ulehne a chce spát, nejen 

večer, třeba i odpoledne, přinese podhlavník, lehkou přikrývku a zatemní okna. Nikdy zásadně 

nepronese jedinou poznámku proti mužově spánku. Chce-li muž proválet neděli na pohovce 

nebo v posteli, ráda svolí, dokonce tento druh odpočinku nenápadně nabízí. Na sobotu a 

neděli připravuje zvlášť chutné pokrmy. Následky jsou strašné…za jeden rok ztloustnout o 

patnáct kilogramů, se záludnou nenápadností ztratit mužný vzhled,…“ (Plzák, 2012, s. 47-

48). 
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Jak je vidět z úryvku, žena se o muže bedlivě stará. Starostlivost a péče o druhé je 

běžným stereotypem spojovaným s ženami, s nímž ženu v tomto případě spojuje i Plzák. 

Zároveň jej ale kritizuje, protože díky přehnané péči ze strany ženy se z muže postupem času 

vytratí veškerá mužnost a může se stát tzv. eunuchem.
36

 Kdo ale určuje, jaká péče o muže je 

nadměrná? Kde je měřítko? A pokud skutečně nějaké takové měřítko existuje, kdo jej 

stanovuje? Nalézám zde spoustu nezodpovězených otázek, které by rozšířily obzor této 

problematiky. 

Co stojí za kritikou přehnané péče ženy o muže? Z mého pohledu se to jeví tak, že 

Plzák tím ještě více oslabuje pozici muže. Nejenže je muž uznán jako choulostivé stvoření, 

jak bylo řečeno, ale dále je oslabován nadměrnou péčí ze strany ženy. Takto oslabený muž 

může být náchylnější k nemocem, například k obezitě. A to není z pohledu Plzáka ochrana, 

kterou muž potřebuje, naopak jde o jakési ubližování. Dostávám se tedy k tomu, že ze strany 

ženy může dojít k ublížení na zdraví. Žena se pak stává viníkem celého problému a 

v samotném závěru na ni padá odpovědnost za manželovo zdraví. 

 

Na druhou stranu, takový přístup ze strany žen (hmat Doris) je, dle Plzáka, výjimečný 

a v rámci manželství se s ním příliš nesetkáváme. 

 

„…taktika Doris nebezpečná, protože existuje jen nepatrná hrstka žen, které jsou ještě 

dnes schopny ji aplikovat. Abych se vyjádřil přesně: jsou schopny, ale nejsou ochotny. 

K Doris je zapotřebí chladné uvážlivosti a nekonečné moudrosti. Moderní emancipovaná a 

zdemokratizovaná žena se raději uhádá k smrti… (Plzák, 2012, s. 48-49). 

 

Plzák zastává názor, že současné ženy nejsou ochotny poskytovat muži pohodlí a 

dostatek odpočinku, protože jsou emancipované. A emancipované ženy se raději hádají, než 

starají. Taktéž zde staví na stereotypu spojovaným se ženami, a to na hádavosti ženy. A i když 

jde o jinou situaci, výsledek je, dle mého názoru, stejný. Stejně tak jako nadměrná péče o 

muže ze strany ženy, i hádky zapříčiněné ženou mohou zapříčinit zdravotní problémy muže. 

 

„Jestliže nás hmat Dorris ohrožuje arteriosklerózou mozkových cév a předčasnou impotencí, 

pak druhý hmat, neméně tvrdý, nás ohrožuje především infarktem“ (Plzák, 2012, s. 49). 

                                                           
36

 Za eunucha je považován muž, který je „kastován“ ze strany společnosti (Greer, 2001) – v tomto případě ze 

strany manželky. Jsou mu upřeny možnosti být správným mužem, což se pak může projevit na jeho psychice. 
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Jedná se o stejnou situaci, a proto mám i stejné vysvětlení celého problému. Opět je 

zde muž jako choulostivé stvoření. Úkolem ženy je proto chránit muže, nicméně ona ho svým 

chování ještě více oslabuje. A to tím, že vyvolává hádky, díky kterým může dostat například 

infarkt.  Žena je opět viníkem zdravotních problémů muže a nese odpovědnost za jeho 

zdravotní stav. 

 

Je evidentní, že ať se žena bude chovat jakkoli, bude to špatně. Když se bude o muže 

moc starat, ublíží mu. Když se s ním bude hádat, také mu ublíží. V souvislosti s tím vším, se 

proto objevuje další konstrukce, mnou pojmenovaná žena - hubitelka. Hubitelka v tom 

smyslu, že (nadneseně řečeno) hubí muže. Svým chování totiž může svému muži způsobit 

různé zdravotní problémy. 

Otázkou pak je, jak se má žena chovat, aby svému muži nezpůsobovala zdravotní 

problémy? Toto Plzák neuvádí! To mě vede k názoru, že jeho cílem nebylo konkrétně poradit 

ženám, jak se mají chovat (protože tak neučinil), místo toho se snažil vytvořit negativní 

obrázek o ženě, na základě kterého ji mohl obvinit. Potřeboval určit viníka, na kterého bude 

dále apelovat, a ke kterému bude směřovat i tíha odpovědnosti. 

 

3.7.2.2. Odpovědnost za zdraví ženy 

Jelikož se problematika zdraví týká všech (mužů i žen), předpokládala jsem, že stejně 

tak jako se Plzák zabýval zdravím mužů, bude se zabývat i zdravím žen. Tento předpoklad 

byl z mé strany velmi špatný. Plzák problematiku zdraví z druhého uhlu pohledu už neřeší, a 

to proto, že to, dle něj, není podstatné. Zastává názor, že ženě, na rozdíl od muže, ujma na 

zdraví v manželství nehrozí. 

 

„Ženě nehrozí, že by si v manželství ničila zdraví, pokud v nějaké vyhrocené situaci 

nepozře tolik tabletek, že zůstane do konce života invalidní“ (Plzák, 2012, s. 126). 

 

Muž nijak neohrožuje zdraví ženy. Žena si může poškodit zdraví sama, a to tím, že 

bude užívat léky v určitých situacích. Tento aspekt by, dle mého názoru, bylo potřeba dále 

rozvést, protože není zcela jasné, o jaké situace jde nebo kdo je zapříčiňuje. Co když žena 

spolyká prášky právě kvůli chování svého muže? Toto Plzákovo tvrzení je tedy velmi 

zevšeobecňující a ukazuje jeho jednostranný pohled. 
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Žena, dle Plzáka, není nijak ohrožena na životě také díky tomu, že (na rozdíl od muže) 

není tak choulostivá. Ba právě naopak, žena je z pohledu Plzáka odolný jedinec. 

 

„… žena je odolnější, a proto asi nepřeháním, když řeknu, že není v manželství přímo 

ohrožena na zdraví, ač v něm třeba subjektivně víc trpí. Utrpení ženy v manželství je pošetilé 

a nemá racionální jádro“ (Plzák, 2012, s. 126). 

 

Plzák říká, že jelikož je žena odolnější než muž, nemusí se bát toho, že manželství 

ohrozí její zdraví. Nicméně uznává, že se žena v manželství nemusí cítit zcela spokojeně 

(může trpět). Zde vidím nesrovnalost v Plzákových tvrzeních, a dokonce si odvažuji tvrdit, že 

si odporuje. Pokud říká, že ženě v manželství nehrozí ublížení na zdraví, pak nemůže říci, že 

v manželství může trpět. Trápení se přece taktéž týká oblasti zdraví – zdraví se týká nejen 

fyzického, ale i psychického stavu jedince.
37

 Plzák to však nevnímá jako odporující tvrzení, a 

to proto, že jakékoliv možné utrpení ženy v manželství považuje za iracionální. Je to jen 

jejich výmysl? Ženy nemohou být v manželství vskutku nespokojeny? Je zarážející, že jako 

psycholog popírá existenci psychosomatických jevů a jejich příčin. 

 

Plzák zde opět pracuje s konstrukcí muž jako choulostivé stvoření, i když pouze 

okrajově. Do popředí se dostává kategorie, kterou nazývám odolná žena. Jedná se o ženu, 

která není tak náchylná k nemocem a zároveň ženu, která není spojována se slabostí. Jde o 

ženu, která je silná. Nemyslí se tím však fyzická síla, nýbrž síla psychická. Je vidět, že tato 

konstrukce opět využívá tzv. obrácený stereotyp, s tím, že odolnost a síla nabývají 

v souvislosti s ženou jiného významu. 

I přestože může být žena jakkoli odolnější, neznamená to přece, že nemůže 

onemocnět. Žena, stejně jako muž, může být náchylnější k určitým druhům chorob. Proč tento 

pohled Plzák také neukazuje? Může trpět jinými chorobami, například právě v souvislosti 

s psychikou, kterou Plzák sice zmínil, ale dále nijak nerozvíjel. Spíše jej, jak se lidově říká, 

zametl pod kobereček. To je dle mého názoru velká chyba, neboť právě zde bychom mohli 

hledat potenciál pro rozvíjení této problematiky. Tento krok ze strany Plzáka vnímám proto 

jako manipulaci se čtenářem / čtenářkou. Plzák totiž nabízí jednostranný pohled na 

problematiku zdraví a její odpovědnosti. Na druhou stranu usuzuji, že to bylo jeho záměrem. 

Tím, že neuvedl, jakými chorobami mohou trpět ženy (v porovnání s muži), a to, že existuje 

                                                           
37

 Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako „stav fyzické, psychické a sociální zdraví, nikoli pouze 

jako nepřítomnost nemoci nebo tělesné churavosti“ (Svršek, 2000). 
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možnost, že právě muži by mohli mít podíl na zdravotních problémech ženy (nejen, že oni 

jsou sami slabí, ale i proto, že žena je odolná a vydrží více), nemohl je též označit za viníka a 

přenést na ně odpovědnost za zdraví ženy tak, jako tomu bylo v případě žen. Odpovědnost za 

zdraví ženy je z mužů sejmuta. Kdo je tedy odpovědný za zdraví ženy v rámci manželství? 

Odpověď je jednoduchá – sama žena. Dle Plzáka si žena sama způsobuje případné psychické 

problémy, a to svým iracionálním chováním. Opět tedy určil viníka zdravotních problému, na 

kterého pak svalil i odpovědnost za jeho chování. 

 

3.7.2.3. Shrnutí Kategorie odpovědnost za zdraví 

V souvislosti s odpovědností za zdraví muže a ženy jsem na základě kódování 

vytvořila tyto konstrukce: muž jako choulostivé stvoření, žena - hubitelka a odolná žena. Tyto 

konstrukce jsou důležitou součástí celku, v kterém se promítá Plzákova konstrukce 

odpovědnosti. Myšlenkový proces těchto konstrukcí jsem zaznamenala do následujících 

grafů. 

 

 

 

 

Z konstrukce muže jako choulostivého stvoření vyplývá, že muž je chudák, kterého je 

třeba chránit a starat se o něj.  Zároveň s tím je vytvořena konstrukce ženy jako hubitelky, 

skrze níž se ukazuje, že žena se o muže nestará tak, jak by se předpokládalo, ale naopak ho 

hubí, což může být příčinou jeho zdravotních problémů. Tyto konstrukce tak napomohly 

Plzákovi k tomu, aby označil viníka – v našem případě ženu. Jak jsme viděli, právě žena 

způsobuje svým chování zdravotní problémy muže. Na tomto základě může Plzák dále tvrdit, 

že je i zodpovědná za jeho zdravotní stav.  Je tu viditelné schéma obrana – viník – 

muž
muž jako choulostivé 

stvoření
muž potřebuje 

ochranu

žena

žena - hubitelka žena hubí muže

odolná žena
žena nepotřebuje 

ochranu 
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odpovědnost, přičemž odpovědnost sama o sobě nebyla na první pohled viditelná a k jejímu 

odhalení vedla dlouhá cesta. 

Na druhou stranu, mužům takovou odpovědnost Plzák nepřiděluje. Muži jsou 

z odpovědnosti za zdraví žen vyvázáni, a to díky konstrukci odolná žena. Žena je totiž 

vnímána jako celkově odolná, a proto se nemusí bát újmy na zdraví v rámci manželství. 

Pokud si však nějaké zdravotní problémy nezaviní sama, kdy odpovědnost za její zdraví padá 

taktéž na ni.  A i když se nám zde objevuje pouze část schématu, a to viník – odpovědnost, nic 

se nemění na tom, že jde o závažné zjištění. Dochází k vrstvení odpovědnosti. Žena získává 

dvojí odpovědnost. Je zodpovědná nejen za svoje zdraví, ale i za zdraví druhých (v tomto 

případě muže). Ukazuje se tedy, že odpovědnost za zdraví v manželském vztahu je tedy 

výhradně na ženě. 

Asymetrie, která vyplynula ze zjištěných dat, je výsledkem odlišného přístupu Plzáka 

k této problematice. Jak jsme si mohli všimnout, k mužům a ženám nepřistupoval stejným 

způsobem. Ke každému přistupoval s trochu jinou strategií, která se pak projevila v tom, že 

v podkapitole o mužích apeloval na ženy, v kapitole o ženách apeloval také na ženy. A 

výsledkem není nic jiného, než to, že žena získává plnou odpovědnost za zdraví v rámci 

manželství, zatímco muž je této skutečnosti zcela zbaven. 

Proč Plzák přistupuje k této problematice tímto přístupem? Proč vytváří onu nerovnost 

mezi mužem a ženou v souvislosti s odpovědností za zdraví? Intuitivně cítí, že jeho záměrem 

je změnit chování žen vůči mužům, neboť tak, jak se chovají, ubližují mužů, a to se 

v patriarchální společnosti může jevit jako nepřijatelné. Jakoby se jednalo o nápravu chování 

žen (i když Plzák přímo neříká, jak by se ženy měly chovat, naznačuje, jak by se rozhodně 

chovat neměly, a to skrze negativné obrázek, který o ženách vytvořil). Myslím to tak, že 

pokud by ženy byly hodnými, milými a nehádavými manželkami, nezpůsobovaly by mužům 

žádné zdravotní problémy, a nenesly by ani tolik odpovědnosti jako nyní. Kromě toho za tím 

vším může stát ještě mnohem víc, a to skrytá obrana patriarchátu. V celé situaci totiž vidím 

obdobné rysy s Denchem. Dench taktéž vnímá muže jako slabého jedince, i když trochu 

z jiných důvodů, než kterými zde argumentuje Plzák. Výsledný efekt je nicméně podobný - 

muže je třeba chránit a poskytnout mu pocit vědomí, že není nedostatečný (když například 

nenese žádnou odpovědnost). Právě tím, že udržíme patriarchát se vším všudy, co k tomu 

patří (včetně tradičních genderových rolí a stereotypů). V podstatě jde o udržení statutu quo. 

Plzák svým jednání tak nepřímo nabádá k udržení genderových stereotypů (jak by se měla 

chovat správná manželka) a snaží se udržet patriarchální uspořádání společnosti. 
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3.7.3. Kategorie ODPOVĚDNOST ZA KLID 

Zdraví člověka souvisí i s jeho vnitřním klidem. Pokud mluvím o klidu v rámci 

manželství, dle mého názoru je to tehdy, když je jedinec spokojený a žije v harmonickém 

vztahu. Tato harmonie však může být narušena různými způsoby, což se následně může 

projevit na klidu celé domácnosti.  A právě tento pohled nabízí i Miroslav Plzák. Ukazuje, jak 

(jakým chování) může být narušen klid muže nebo ženy v manželství, a kdo je za takové 

narušení zodpovědný. 

 

3.7.3.1. Odpovědnost za klid muže 

Muž je, dle Plzáka, v nevýhodě, a to kvůli reprodukčním orgánům. Právě ty mohou 

způsobit neklid muže. Nikoli však samy o sobě, ale v souvislosti s ženou. 

 

„Opomineme poměrně závažnou skutečnost, že zatímco rozplozovací orgány ženy jsou 

bezpečně uloženy v jejím břiše, přesně řečeno v malé pánvi, oplozovací orgány muže jsou 

riskantně nekryté. Ze své poradenské praxe si však nevzpomínám, že by toto ženy nějak 

zneužívaly. Ovšem druhé slabosti našeho mužství zneužívají v nadbytku, že totiž erotické 

vzrušení, a zase naopak erotické vyčerpání je na muži snadno patrné, kdežto u ženy nikoli“ 

(Plzák, 2012, s. 56). 

 

Problém Plzák spatřuje v tom, že u mužů je na první pohled viditelné erotické 

vzrušení, popř. vyčerpání, což je staví do nepříjemné situace. 

 

„Do rukou ženy je vložena zbraň ve svém dosahu a kalibru nedozírná, protože za 

jistých…okolností můžeme být terčem posměchu, podezření, obav“ (Plzák, 2012, s. 56). 

 

Plzák tímto krokem staví muže do role člověka, který může být určitým způsobem 

zneužíván. Nemyslím zde zneužívání na fyzické úrovni, ale na úrovni psychické. Zneužití, 

které může přijít ze strany žen, neboť ty mají v rukou (díky jiným reprodukčním orgánům) 

mocnou zbraň. Na základě tohoto zjištění vytvářím konstrukci muž jako chudák. Chudák 

v tom smyslu, že za handicap viditelnosti erotického vzrušení nemůže a nemůže jej ani 

ovlivnit. Jakýkoliv posměch či poznámka se pak může projevit na jeho psychice a způsobit 

neklid. 
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Jak se k této slabosti mužům staví ženy? Hrají fair play? 

 

„Moudrá žena se jemně usměje a řekne: „Tak zítra, nebo za týden“. Nemoudrá žena 

zbystří všechny smysly a posedne ji touha po podezření. Přejde do aktivity a chce vykřesat 

jiskru. Někdy se to zdaří, jindy nikoli. Pokud ne, následuje probdělá noc s hádkou…“ (Plzák 

2012, s. 58). 

 

Žena se může zachovat různě. Plzák ukazuje, že správná žena by měla mít pochopení 

pro svého manžela a neměla by mu nic vyčítat (muž totiž za svou slabost nemůže). Tento 

popis odpovídá konstrukci, kterou označuji chápavá žena. Jedná se sice o tradiční genderový 

stereotyp spojený s ženou, ale v tomto případě nabývá trochu jiného obsahu. Jde zejména o 

slušnost a ohleduplnost ze strany ženy. Jinak řečeno hra fair play ze strany ženy. 

 

„Ženy se musí naučit respektovat naší očividnou slabost, tedy onen náš handicap, a 

musí – zdůrazňuji – hrát fér. A musí vědět, že každá výčitka, každá intonace věty naznačující 

výčitku, podráží naší mužnou sílu a snižuje erotický zájem“ (Plzák, 2012, s. 58). 

 

V tomto kontextu vidím podobnost s hmatem Doris. V obou případech se jedná o 

nějakým způsobem oslabeného muže, na kterém se podepisuje chování ženy, které (pokud je 

neadekvátní) vede v konečném výsledku  k oslabení, či dokonce zbavení, mužnosti. 

Z mého úhlu pohledu se opět jedná o počátek Plzákovy konstrukce odpovědnosti za 

klid. Plzák situuje muže do obdobné pozice jako v předchozí kapitole – do pozice chudáka. 

Na základě toho pak může tvrdit, že je potřeba ho chránit a rozehrává vlastní hru. Na jedné 

straně sice Plzák představuje chápavou ženu, ale na druhou stranu vytváří spoustu dalších 

konstrukcí, které ženu v pozitivní světle neukazují, což následně uvidíme. 

 

Předchozí výrok ukázal jednu z možností, prostřednictvím které je, dle Plzáka, narušen 

klid muže. Jedná se o vyčítání - o výčitky ze strany ženy. 

 

„Záměrně dávám stať o obraně proti výčitkám do kapitoly sebeobrany muže, neboť 

statisticky vzato vyčítají častěji ženy, a zdá se, že dokonce rády a s potěšením… Dodává: 

Hovořím o sebeobraně muže, budu se tedy vyjadřovat tak, jak by vyčítaly vždy jen ženy, což 

pochopitelně nemůžu myslet vážně. Činím tak z důvodů výukových“ (Plzák, 2012, s. 73). 
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Plzák mluví o vyčítání pouze v souvislosti s ženami, a to proto, že ženy jsou 

vyčítavější než muži. I v tomto případě odkazuje na statistiku, ovšem existuje vůbec taková 

statistika? Byla provedena statistika na to, kdo je v manželství vyčítavější? Nejedná se pouze 

o sdílený předpoklad založený na stereotypním uvažování společnosti? Nelze s jistotou říci, 

každopádně tím dochází k další manipulaci se čtenářem / čtenářkou. 

 

Z výše uvedeného je nasnadě i další konstrukce ze strany Plzáka, kterou označuji 

vyčítavá žena. Pod pojmem vyčítavá žena si lidé představí ženu, která hlasitě nadává svému 

muži. Jedná se o negativní vlastnost, která je stereotypně připisována ženám. Plzák nicméně 

takové chování odsuzuje a považuje ho za nedůstojné. 

 

„Výčitka je vždy konkurující manévr, je to agrese zvířete zavřeného v kleci, které kouše 

do toho, co leží nejblíž nebo co mu do klece strčíte. Je to agrese bezmocného, ovšem agrese 

nedůstojná, protože za viníka je označen manžel, ač jím ve skutečnosti není (Plzák, 2012, s. 

81). 

 

„…výčitkou se zcela pravidelně označuji jako podřízený partner. Nejsem-li bezmocný 

či bezmocná, pak totiž nevyčítám, nýbrž jednám“ (Plzák, 2012, s. 80). 

 

Plzák považuje výčitky za projev agrese – člověk jakoby jednal v afektu. A pokud 

někdo jedná v afektu, jeho jednání lze vnímat jako iracionální. Vyčítající žena tudíž jedná 

iracionálně. Co je ovšem důležitější, vyčítání je projev bezmocného člověka. Je to projev 

bezmocných a slabých lidí.  A jelikož jsou zde výčitky spojovány s ženou, mohu tvrdit, že 

žena je ta bezmocná a slabá. 

V souvislosti s manželským vztahem pak Plzák vnímá výčitky jako rušící elementy 

manželského vztahu. 

 

„Výčitka nejenže nikdy nic neodstraní, sama svou podstatou zhorší situaci 

v manželství…“ (Plzák, 2012, s. 80). 

 

„Vyčítání zanáší do manželství hořkost a vede k rozkladným hádkám“ (Plzák, 2012, s. 

81). 
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Dle Plzáka výčitky nic nevyřeší, ba právě naopak. Naruší manželský vztah. Agresivní 

chování, kterým se vyznačuje i vyčítání, je totiž něco jako zhouba manželství, a proto by se 

lidé měli ovládat. 

 

„Je ryze formální prohlásit, že lidé se mají ovládat. Tedy mají se ovládat a měli by se 

v tom denně cvičit. Jenomže zatím se neovládají. Jde tedy o to, jak odstranit agresivní 

jednání, nebo alespoň snížit jeho zhoubnost na minimum“ (Plzák, 2012, s. 16). 

 

V celé popsané situaci se bezesporu objevuje stejný mechanismus, který jsem odkryla 

už v předchozích kapitolách. Muž v pozici chudáka potřebuje ochranu a pochopení. Pokud ale 

žena nebude chápává, bude dělat vyčítavé scény, naruší nejen manželský vztah, ale i klid. 

Stane se narušitelkou klidné atmosféry a bude vnímána jako viník celé situace. Odpovědnost 

za klid muže pak ponese právě ona. 

 

-------------------- 

 

Kromě vyčítání je, dle Plzáka, dalším problémem urážení se. Než ovšem přistoupím 

k popisu onoho mechanismu, chci poukázat na rozdíl mezi výčitkou a uražením se, na který 

Plzák upozorňuje. 

 

„Žena, která se urazila, je ve stavu psychicky nouzovém, vypjatém a výbušném. To 

určuje naši reakci, protože zatímco výčitka je nějakým emočním vzrušením jen motivována, 

pouze jaksi popoháněna vpřed, stav uražení je samotné emocionálně afektivní vzrušení. 

Výčitka je projev neukázněnosti a hlouposti, kdežto stav uražení je projev nedostatečné 

emocionální odolnosti a zralosti (Plzák, 2012, s. 83). 

 

Je zajímavé, že Plzák spojuje vyčítání s neukázněností a hloupostí. Tyto vlastnosti tak 

vlastně nepřímo spojuje s ženami. Není to urážející? Možná ano, ale je dost možné, že je to 

Plzákovým cílem. Vyobrazit ženu negativně, a trochu ji tak vyděsit. Žena by to měla brát jako 

varování, a pokud nechce být tak vnímána, neměla by se ani tak chovat. A pokud se podívám 

na opaky těchto vlastností, jedná se o kázeň a moudrost, které jsou zase tradičně spojovány 

s muži. Co si o tom mohu myslet? Že ženy nedokážou být ukázněné, a proto lze předpokládat, 

že právě ony budou mít vnímány jako rušitelky klidu v rámci manželství? Pokud by takový 

předpoklad existoval, jak by k tomu ženy měly postavit? 
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Urážení Plzák naopak spojuje s emocemi – s nedostatečnou emocionální zralostí. 

Pokud se žena urazí, není dostatečně emocionálně odolná. Což se dá opět číst z té druhé 

strany také tak, že pokud se žena nebude urážet, znamená to, že je schopná udržet své emoce 

v únosných hranicích, a dokáže tak svému okolí, že je emociálně zralá. Plzák taktně naznačuje 

ženám, aby nebyly vyčítavé, jinak budou považovány za neukázněné a hloupé. A aby se 

neurážely, jinak budou považovány za emočně nedozrálé. 

V souvislosti s urážení tak Plzák vytváří další konstrukci, kterou jsem označila jako 

urážející se žena. Tato konstrukce, jak jsem již předestřela, pojí ženu s emocemi, respektive s 

emoční nevyzrálostí a slabostí. Jde o ženu, která svým chování může ovlivnit atmosféru 

domova. 

Je zajímavé, že uražení se Plzák spojuje s jedním konkrétním obdobím ženy, a to s 

její menstruací. Plzák je přesvědčen o tom, že žena je obecně urážlivá právě v této době. 

 

„Naprostá většina žen je generálně urážlivá v době několika dnů před menstruací… 

V tyto dny by měl v domě viset nějaký znak, že žena je v kritickém období“ (Plzák, 2012, s. 

86). 

 

Plzák se v tomto výroku dopouští generalizace, čímž velmi manipuluje se čtenáři a 

čtenářkami (stejně jako tomu bylo s předchozími odkazy na statistiku). Uvádí, že víceméně 

všechny ženy jsou před menstruací podrážděné, a tím pádem mají sklon k urážení. Zde je 

třeba upozornit na to, že ne všechny ženy se v předmenstruační období či v období 

menstruace takto chovají. Nikde nemáme k dispozici konkrétní čísla, zda se opravdu jedná o 

většinu žen. Tento pohled je proto velmi zkreslený. Nicméně podporuje další Plzákovu 

argumentaci. V tom smyslu, že jde o kritické období, na které by si muž měl dát velký pozor, 

neboť je zřejmé, že doma v tuto dobu klid nebude. Plzák v tomto ohledu dokonce radí 

mužům, jak toto (pro ně) nepříjemné období přežít. 

 

„Jak se blíží zmíněné dny, muž si musí nalézt osamělé místo, třeba někde u řeky, 

v kostele nebo v parku či hlubokém lese, a tam se připravuje na několikadenní pohromu a říká 

si: „Vzal jsem si hodnou ženu, dala mi 2 zdravé děti, stará se o domácnost, stará se o mě, má 

mě ráda a já má rád ji. V tyhle dny však do ní vstupují zlé mocnosti, proti kterým je 

bezmocná. Je mi souzeno několik dnů trpět, je mi souzeno být mučedníkem, jemuž není 

pomoci. Nechť mám sílu, abych to vydržel! Jsou horší věci na světě, existují hrozné nemoci, 
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zemětřesení, povodně, požáry, denně umírají tisíce lidí pod koly aut, jsou země, kde se válčí, a 

jsou země, kde celé měsíce neprší“ (Plzák, 2012, s. 87). 

 

V této radě se skrývá další konstrukce, kterou Plzák využívá, a kterou nazývám muž – 

mučedník. V tom smyslu, že muž musí snášet chování své ženy. Muž trpí - je to chudák, který 

celou situaci přežije jen díky vnitřní své síle. Ve své podstatě jde tedy o silného muže – muže 

pevného jako skála, tak jak jej popisuje Brannon. Správný muž je totiž tvrdý a nedá najevo 

svou slabost. Zatne zuby a vydrží jakoukoli situaci, která v manželském vztahu nastane. 

Přežije tedy nejen to, když se žena hádá, ale i když se uráží. 

Pokud se na to podívám v celém kontextu. Muž se zde nachází opět v roli, kdy vlastně 

za nic nemůže. Je to chudák, který musí pouze přetrpět celou situaci. Veškerá vina padá na 

ženu, protože ona je ta, která se uráží, a narušuje tak manželský vztah. Žena tedy v konečném 

výsledku nese odpovědnost za klid muže. 

 

-------------------- 

 

Dalším aspektem, který má vliv na klid klidnou atmosféru domova, je frustrace ženy, 

která mě vede ke stejnojmenné konstrukci - frustrovaná žena. Stejně jako v předchozím 

případě, jde o souvislost ženy s emocemi. Frustrovaný člověk má nějaký problém, který je 

třeba vyřešit, ale nedaří se mu. Následkem je zklamání, vztek, či dokonce agrese. 

Za typicky frustrovanou ženu Plzák považuje typ ženy, která spadá do kategorie, 

kterou on sám označuje ženy – princezny. Uvádí, že tento typ nelze teoreticky vymezit, ale 

zná ho v podstatě každý. 

 

„Žena-princezna vychází z vnitřního přesvědčení, že mezi ní a vámi je nepřekonatelný 

rozdíl – ona vám poskytla milost tím, že vám dovolila si ji vzít. Budiž řečeno, že princezny 

často páchají tu pošetilost, že byvše opuštěny nějakým světaznalým floutkem, si vás berou 

z trucu. Zapomínajíce na to, že je to jejich věc, že sestoupily na nižší stupeň společenské a 

lidské úrovně, dávají vám to neustále na vědomí. Princezny s vámi jednoho dne přestávají 

mluvit zdánlivě pro nic za nic. Ve skutečnosti jim jdete nějakým způsobem na nervy, 

především proto, že jich nejste hoden. Začnou se žrát tím, že si vzaly někoho pod svou úroveň, 

a to pomyšlení je natolik stravuje, že v tiché zlosti několik dnů mlčí“ (Plzák, 2012, s. 88). 

 



47 
 

„Pro ženu-princeznu je muž módním doplňkem. Pokud jím být nemůže, žena s ním 

nemluví a vymýšlí vše možné, aby ho ponížila. Muž, který se domnívá, že má v ženě-princezně 

poklad, jaký si nezasluhuje, je často poddajný jako vosk“ (Plzák, 2012, s. 89). 

 

Předpokládám, že pod pojmem princezna si každý představí krásnou a okouzlující 

ženu, o které sní všichni muži, a proto ji dobývají. Pojem princezna zde ale nabývá zcela 

jiných rozměrů, než by se mohlo očekávat. S princeznou se totiž, v podání Plzáka, pojí 

negativní konotace. Nejde o princeznu, která čeká na svého prince, naopak jeho princezna je 

aktivní. Ona je ta, která si vybírá muže, na němž si následně vybíjí svou zlost. Muž je v tomto 

případě pouhým voskem, velmi poddajným materiálem. Spatřuji v tom tzv. obrácený 

stereotyp, a to jak v případě ženy, tak v případě muže. Žena je zde tou dominantní a aktivní, 

zatímco muž je podřízen své ženě a snaží se jí ve všem vyhovět. Žena je ta, která ovládá 

muže, což je v naší společnosti něco nepřijatelného, neboť naše společnost je patriarchální, 

jak ukazuje Millett nebo Bourdieu. 

Proč Plzák ukazuje ženu v tomto světle? Tuto skutečnost vnímám tak, že jelikož je 

Plzák zastáncem patriarchálního uspořádání společnosti a v kontextu mých zjištění lze tvrdit, 

že se o to snaží i zde, předkládá tento obrázek ženy jako varování. Varování, že žena může 

narušit uspořádání společnosti, a proto je třeba ji (ženu-princeznu) v jejím chování usměrnit. 

 

„…ženy - princezny je nutno zkrotit v zárodku“ (Plzák, 2012, s. 89). 

 

V tomto ohledu Plzák apeluje na muže, aby ze sebe nenechali dělat figurky 

ovládané ženami. I když tím, dle mého názoru, skrytě obhajuje patriarchát, zároveň má 

pravdu v tom, že je třeba se bránit, pokud se někdo chová nadřazeně. 

 

Frustrovaná žena ovšem nemusí být pouze ženou - princeznou, na které projev 

frustrace není viditelný na první pohled. Projevem frustrované ženy může být i agrese. 

 

„Přirozenou reakcí na frustraci je nějaká forma agrese, přičemž jednou z nich je 

řádění…“ (Plzák, 2012, s. 95). 

 

„Řádění znamená, že řádící bytost ztratila kontrolu, v okamžiku řádění jí je všechno 

jedno a svými projevy překračuje hranice obydlí“ (Plzák, 2012, s. 98). 
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Vedle frustrované ženy se objevuje konstrukce, která se s tímto problémem částečně 

pojí, a kterou jsem nazvala řádící žena. Už samotné slovo řádit naznačuje, že nejde o klidné 

chování. Ba naopak, řádící žena není zárukou klidného soužití dvou lidí. 

 

„Žena… je především v postoji vyčítavém, vyčítá však křikem a doprovází výčitky 

usedavým pláčem a lkaním. Zdůrazňuji, že hlasitost projevu není znak pádnosti argumentu“ 

(Plzák, 2012, s. 99). 

 

Mnou zjištěné poznatky o vyčítavé ženě mohu aplikovat i zde, neboť řádící žena je, 

kromě jiného, i ženou vyčítavou. Ze strany ženy jde o druh agrese, a stejně tak jako vyčítání i 

řádění a frustraci mohu považovat za zhoubu manželského vztahu. Tímto se tedy dostávám 

opět ke schématu, prostřednictvím něhož se konstruuje odpovědnost. Žena je kvůli svému 

(výše popsanému) chování považována za narušitelku klidného manželského vztahu. Je tedy 

logické, že odpovědnost za klid opět padá na ni. 

 

V kontextu zmíněných informací je velmi zajímavé i to, jaké nešvary Plzák s ženami 

spojuje (vyčítání, urážení se, frustrace a řádění), a jak je prezentuje. Z výše uvedených 

příkladů vyplývá, že ženy k takovému chování mají sklon, čímž Plzák evidentně směřuje 

k tomu, že jde o vrozené vlastnosti ženy. Nemohu zde proto nezmínit jeho tendenci k 

esencialismu. Ve své podstatě staví na esenciálním obrazu ženy, čímž se jeho pohled na věc 

ukazuje jako velmi statický. Zcela zde chybí jakýkoliv sociologizující, popř.: psychologický, 

vzhled, který by ukázal, že takové chování ženy je mnohem složitější, neboť je součástí 

dynamiky vztahů mezi lidmi. 

 

-------------------- 

 

Doposud jsem mluvila o tom, jak Plzák vnímá ženu, na základě čehož jsem ukázala, 

jak konstruuje odpovědnost za klid. Tuto podkapitolu ovšem nemohu ještě uzavřít, neboť 

jsem zde objevila další aspekt, který je součástí tohoto problému, a který doplňuje celý 

mechanismu. 

Žena byla obviněna z toho, že vytváří neklidné domácí prostředí. Jinak řečeno, 

z pohledu Plzáka se nechová jako správná žena. Jelikož je považována za viníka nastalé 

situace, dá se předpokládat, že by tuto situaci měla také vyřešit. Jak? To Plzák vlastně neříká. 

On pouze konstatuje, jak by se žena chovat neměla, z čehož lze vyvodit, jak by se 
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pravděpodobně chovat měla. Plzák se ale nezaměřuje pouze na ženy. Svou pozornost 

přesouvá i na muže a jeho postoj vnímám jako snahu o uvědomění si postavení mužů a žen 

v rámci rodiny a manželství. Jedná se o patriarchální instituci, tudíž je třeba ukázat, že muž 

má být správným mužem - hlavou rodiny. 

 

„Je prospěšné uvědomit si, muž musí většinou první výbuch své ženy v manželství 

prožít a protrpět, druhý den na něj však musí reagovat. Musí vybudovat pevnou zeď, kterou 

manželka nikdy nesmí přelézt“ (Plzák, 2012, s. 103). 

 

Objevuje se zde konstrukce, kterou lze považovat za další stupeň. Konstrukce, kterou 

jsem nazvala muž jako autorita. Nutno říci, že v pozici autority se muž objevuje poprvé 

(předtím byl staven do pozice chudáka). Jedná se o pozici, která předurčuje muže 

k uplatňování své moci v rámci rodiny. V této souvislosti Plzák poukazuje na to, že muž by 

měl být rozhodný a vládnout pevnou ruku. Naznačuje, že muž musí ženě vymezit mantinely, 

které nesmí překročit. Jakoby mluvil o tom, že ženě musí nastavit jasný řád a pravidla, 

kterými se bude řídit. V této myšlence se odráží patriarchát a jeho udržení v rámci 

společnosti, o které Plzák svým jednání nepřímo usiluje. 

V této souvislosti mě napadá inscenace od Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy, 

která byla napsána na podobném principu. Muž měl ženu zklidnit a učinit z ní poslušnou 

manželkou, což se nakonec i stalo. V této hře také docházelo k určitému rozvolňování rolí, ale 

jak sám název hry napovídá, je to vnímáno spíše negativně a ono rozvolnění je třeba zase 

nějak zpacifikovat. V přeneseném slova smyslu se tak děje i ve výše popsané situaci. Dle 

Plzáka mají muži vzít vše do svých rukou, utáhnout otěže a nedovolit, aby se zavedený 

systém společnosti dále rozvolňoval. 

Pokud mluvím o zkrocení ženy (v přeneseném slova smyslu), musím se zabývat 

tematizací moci, neboť ta s tím bezpochyby souvisí. Pojem zkrocení nebo usměrnění ženy 

v jejím chování v sobě nese předpoklad, že se nejedná o rovnocenný vztah. Jeden krotí 

druhého, z čehož plyne i moc jednoho nad druhým. V tomto případě moc muže nad ženou, 

která se projevuje právě v rámci patriarchátu. 

 

Dle Plzáka ovšem existují muži, kteří výše popsané ženy zkrotit nedokážou. Plzák 

přiznává, že o nich ani nechtěl mluvit, ale nakonec tak učinil. Proč o to udělal? Tímto krokem 

přiznal, že ne všichni muži dokážou být autoritativní a dostát své roli, což ohrožuje a oslabuje 

pozici mužů v rámci společnosti obecně. Pokud se na to podívám ale i z druhé strany, lze to 
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považovat za varování směrem k mužům. Zdvižený prst, který ukazuje na oslabení muže a 

případné ztrátě moci, která souvisí s patriarchálním uspořádáním společnosti. 

 

„Původně jsem to chtěl zatajit, ale potom jsem se rozhodl přece jen zveřejnit, že 

existují akce víceméně rovněž judistické, které je však třeba řadit do akcí nedůstojných mužů. 

Jakmile žena začne vysílat první signály výbuchu, hroutí se muž k jejím nohám, chrlí 

něžnůstky a grandiózní sliby, které dokonce splní,…, nechává do sebe všelijak šťouchat, ba co 

vím, i kopat, a pořád drmolí, že je darebák, že se polepší… Někdo si myslí, že takové scény 

patří minulosti, ale jak se zdá, jde o postoje dobou a společenským zřízením nezničitelné“ (s. 

103). 

 

Odpovědnost za klid muže tedy nenesou jen ženy, ale i sami muži. Pokud budou 

autoritou a nastaví ženě jasná pravidla, žena s velkou pravděpodobností nebude doma vyčítat 

nebo řádit a muž bude mít doma klid. Pokud nezakročí, nemůže se v podstatě divit, že 

manželský vztah není plný harmonie a klidu. 

Otázkou je, zda jde Plzákovi opravdu jen o klid, nebo je za tím něco víc. To, aby muž 

ukázal, že má navrch (on je muž, žena je pouze žena). Sám Plzák totiž mužům přiznává 

vlastní „právo na chvíli ticha“ (Plzák, 2012, s. 118), které ženám už nenáleží, čímž se celá 

situace komplikuje a je mnohem složitější než se na první pohled může zdát. Proč musí mít 

právo na ticho jen muži? 

 

3.7.3.2. Odpovědnost za klid ženy 

Pohled z druhého úhlu pohledu na tuto problematiku jsem v knize Manželské judo 

hledala velmi těžko. Klidem ženy v rámci manželského vztahu a odpovědností za něj se Plzák 

už tolik nezabývá. Na první pohled je tedy zřejmá nerovnováha přístupu k této problematice. 

Co si o tom pomyslet? Chce tím snad Plzák naznačit, že žena nepotřebuje klid? Nebo snad to, 

že se jím nemusí zabývat, protože se jí v rámci manželství klidu dostává? 

 

Z tohoto důvodu se zaměřím na stejné aspekty, které zapříčiňovaly neklid u mužů. Co 

se týká reprodukčních orgánů, žena je má, na rozdíl od mužů, kryté, a proto se, dle Plzáka, 

nemusí obávat toho, že její erotické vzrušení či vyčerpání bude viditelné. Nemusí se tak 

obávat žádného posměchu ze strany mužů. Jelikož zde nebyl odhalen žádný problém, nemůže 

být označen ani žádný viník, a na nikoho tak nemůže být svalena ani odpovědnost. 
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Dalším aspektem bylo vyčítání. Plzák v tomto případě předložil obecně sdílený fakt, 

že ženy jsou vyčítavější než muži. Nikde ale není řečeno, že muži vyčítaví nejsou, pouze 

nejsou tak vyčítaví jako ženy. Předpokládala bych proto, že se v kapitole sebeobrana ženy 

bude (na oplátku) věnovat vyčítajícím mužům. Můj předpoklad byl ovšem špatný, neboť Plzák 

pohled z druhé strany už nenabízí. V kapitole o sebeobraně ženy není o vyčítavém muži ani 

zmínka. Z mého pohledu jde ze strany Plzáka o manipulaci se čtenářem / čtenářkou, neboť ten 

/ ta může po přečtení knihy Manželské judo dospět k závěru, že muži nevyčítají. Plzák tímto 

vytváří nerovné podmínky a nabízí jednostranný pohled, na jehož základě dále pracuje a 

rozvíjí své názory. 

Stejný problém mám s urážením se. Plzák ho taktéž spojuje pouze s ženami, čímž 

vzniká představa, že urážlivé jsou pouze ženy. O urážejícím se muži pak v knize Manželské 

judo není ani slovo. Muži se snad neuráží? Nebo ano, ale jelikož ho považuje za součást 

esenciálního obrazu ženy, s muži ho vůbec nespojuje? Zatajuje tuto skutečnost úmyslně? 

Jakékoliv Plzákovo vysvětlení ohledně této problematiky chybí. A opět se tak vytváří 

nerovnoměrný obrázek o urážení se, a tím pádem vzniká asymetrický podíl v odpovědnosti za 

manželský vztah. Z mého pohledu se, stejně jako v předchozím případě, jedná o manipulaci 

čtenářů / čtenářek. 

Plzák v podstatě říká, že ženy nejsou ohrožovány ani vyčítáním, ani urážením se ze 

strany muže, a proto mohou být v rámci manželství relativně v klidu. Je to Plzákovým 

záměrem? Nabízí úmyslně takto nevyrovnaný pohled, aby v konečném výsledku více 

odpovědnosti nesly ženy? V tom případě, proč usiluje o to, aby více odpovědnosti nesly ženy? 

Aby pak méně odpovědnosti nesli muži, a byli tak dokonce vyvázáni z odpovědnosti za 

manželský vztah? 

 

-------------------- 

 

Dalším problémem byla frustrace a řádění. Takové chování je, na rozdíl od 

předchozích případů, s mužem spojováno. Plzák se o frustrovaném muži zmiňuje. Na druhou 

stranu ale přiznává, že se jedná o výjimku, což dokládá i název podkapitoly, která o tomto 

problému pojednává (v rámci kapitoly sebeobrana ženy), a to obrana proti osudově 

frustrovaným mužům. Nicméně i tak zde v souvislosti s mužem a frustrací vzniká konstrukce, 

pro kterou používám stejné označení jako v případě ženy, a to frustrovaný muž. 

Frustrovanou ženu, jejímž rozborem jsem se věnovala výše, lze považovat za 

negativní osobu. Jak již bylo řečeno, svým chováním (řáděním) narušuje manželský vztah. Je 



52 
 

proto viníkem případné nefunkčnosti manželského vztahu a nese za to i odpovědnost. Zde 

pracuji s konstrukcí frustrovaného muže, který má stejné základy, a proto se dá předpokládat 

záměna. Jinak řečeno, pokud frustrovaná žena nese odpovědnost za klid v manželství, 

frustrovaný muž bude ve stejné situaci. Svým neadekvátním chování taktéž naruší manželský 

vztah, za což ponese odpovědnost. Z mého úhlu pohledu sice logická úvaha, nýbrž mylná. 

Plzák k takovému závěru rozhodně nedochází. 

 

„Všechny ženy si musí uvědomit, že muž je tvor svým vybavením sestrojený k dobývání 

kosmu. A pokud se k tomu nedostal, pokud do tohoto procesu nezasáhl, je to vina jeho 

manželky. Manželky, které se obětoval…“ (Plzák, 2012, s. 136). 

 

„…věřím, že každý muž je primárně frustrován tím, že jeho jméno není na prvních 

stránkách všech novin a časopisů, že tam nikdy nebylo a asi tam nikdy ani nebude“ (Plzák, 

2012, s. 136). 

 

Frustrovaný muž totiž, dle Plzáka, za svou frustraci nemůže. Nemůže být teddy 

označen za viníka a nést odpovědnost za své chování. Naopak, vina za frustraci muže leží na 

ženě. Žena mu totiž nedala prostor pro tzv. dobývání světa. Muž se proto podřídil své ženě, 

obětoval ji svůj volný čas a upozadil své vlastní zájmy. Skrze tuto argumentaci Plzák opět 

situuje muže do pozice ublíženého, zatímco žena se nachází v roli viníka. 

Kromě toho, Plzák zde pokračuje ve své argumentační linii. Jelikož je právě žena 

odpovědná za frustraci svého muže, měla by to také nějakým způsobem odčinit. Plzák je toho 

názoru, že by žena měla nabídnout muži kompenzaci za to, že nemohl dobýt svět. Taková 

kompenzace by pak měla spočívat v tom, že žena muže vyposlechne a pochválí ho za cokoli, 

co udělal. Muž totiž, dle Plzáka, potřebuje slyšet slova chvály, a pokud se mu jich nedostane, 

nelze se divit, že bude podrážděný a frustrovaný. 

 

„Muži jdou za hlasem chvály a úžasu jako žíznivý za pramenem vody“ (Plzák, 2012, s. 

139 -140). 

 

„Pokud žena neprojeví dost ochoty vyslechnout mužovy řeči před večeří, začne muž 

často řádit“ (Plzák, 2012, s. 141). 
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„Neuznaný muž je tedy muž věčně frustrovaný. Pokud má žena slova chvály 

tabuizována, měla by všechno nahradit jinak. Akcí, když to nejde slovem… přichystá skvělý 

pokrm, koupí se kravata nebo vyčistí boty. Chtěl bych se vší vážností říci, že ženy netuší, jaké 

blaho přichystají manželovi, když samy od sebe učiní něco zdánlivě ponižujícího“ (Plzák, 

2012, s. 144). 

 

Vzniká zde další konstrukce, mnou pojmenovaná spořádaná žena. Jedná se o takovou 

ženu, která se chová právě v souladu s tím, co se o ženy stereotypně očekává (v kladném 

slova smyslu). O ženu, která plně podporuje svého muže – vnímá jeho potřeby, kdykoli ho 

vyslechne, pochválí za jeho činy, stará se o něj (například mu vaří). Ve své podstatě jde 

z pohledu patriarchální společnosti o správnou ženu. 

Je zajímavé, jak Plzák stejnou situaci jednoduchým tahem zcela otočil. Muž pak z celé 

situace vychází s čistým štítem, zatímco žena nikoli. Ženu je zodpovědná jak za svou 

frustraci, tak za frustraci svého muže. A jelikož frustrace souvisí s klidem, je tedy zodpovědná 

jak za klid sebe samotné, tak za klid svého muže. Dochází zde, již podruhé, k vrstvení 

odpovědnosti. Žena je odpovědná jak sama za sebe, tak za druhé. 

 

Nelze si nepovšimnout také toho, že frustrace ženy není ze strany Plzáka vysvětlena. 

Plzák se frustrací ženy zabývá pouze povrchně. Konstatuje, že žena je frustrovaná, co z toho 

plyne a jaké to má následky. Vůbec se nezabývá příčinou jejího chování a jednání. Proč je 

žena frustrovaná? V případě muže je tomu zcela naopak. Zde klade poměrně velký důraz na 

to, aby celou situaci vysvětlil, a ještě ve prospěch mužů. Na základě jeho vysvětlení totiž 

nemůže obvinit muže a svázat ho odpovědností za klid ženy. Nejen tímto tahem, ale celým 

jeho přístupem, je muž vyvázán z tohoto typu odpovědnosti. 

Rozdíl u Plzáka není pouze v důsledku, ale i ve východisku celé situace. Je třeba si 

všimnout, jaké možnosti řešení Plzák nabízí mužům a ženám ohledně frustrace jejich 

partnerů. Jak jsem již uvedla, muž může předejít řádění své ženy tím, že ji vymezí jasné 

hranice, které nesmí překročit. Žena může předejít řádění svého muže tím, že ho podpoří a 

vyposlechne ho. V tomto okamžiku je vidět rozdílný přístup k muži a ženě, který je navíc 

založen na esencialismu. Muže v této souvislosti spojuje s dominancí a autoritativním 

chováním, ženu s poddajností a podřízeností. Plzák svým přístupem odkazuje k tradičním 

genderovým stereotypům, které vnímá jako za správné, neboť jeho rady ohledně chování 

mužů a žen v rámci manželství směřuje tímto směrem. V tomto okamžiku se potvrzuje to, o 

čem mluvil Vybíral - pop – psychologie udržuje konzervativní myšlení. 
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3.7.3.3. Shrnutí Kategorie odpovědnost za klid 

V této kapitole jsem vytvořila několik konstrukcí. V souvislosti s mužem se jedná o 

konstrukce muž  - chudák, muž – mučedník, muž jako autorita a frustrovaný muž. 

V souvislosti s ženou se jedná o konstrukce chápavá žena, vyčítavá žena, urážející se žena, 

frustrovaná žena / řádící žena a spořádaná žena. Tyto konstrukce mi nejen pomohly odhalit 

téma odpovědnosti, ale rozkryly i přístup Plzáka k uspořádání společnosti, včetně tradiční 

genderových stereotypů, ke kterým se v konečném výsledku Plzák přiklání. Myšlenkový 

proces jsem opět zaznamenala do následujících grafů. 

 

 

 

 

 

Z konstrukce muže – chudáka vyplývá, že potřebuje pochopení ze strany manželky. 

Zároveň s tím, jsou vytvořeny konstrukce vyčítavá žena, urážející se žena a frustrovaná žena / 

řádící žena, které ukazují, že žena tak nečiní. Její chování je, z pohledu Plzáka, považováno 

za nepřípustné. Žena je spatřována jako fúrie, která nedopřeje muži chvilku klidu, na který má 

navíc nárok. Plzák na tomto základě označuje viníka, a to ženu – narušitelku manželského 

soužití, a tím pádem i klidu svého manželka. Na takto vystavěné argumentaci pak může dále 

pracovat a přenést na ženu i odpovědnost za klid v domácnosti, což tak i Plzák činí. 

Odpovědnost tedy není něčím, co je viditelné na první pohled. Je třeba ji odhalit, neboť je 

skryta za řadou argumentů ze strany Plzáka. 

muž - chudák
potřebuje  

ohleduplnost ze strany 
ženy

chápavá žena

vyčítavá žena

urážející se žena

frustrovaná žena

ženy rušící klid muže

muž jako autorita

muž - mučedník

frustrovaný muž
muž, který není 

dostatečně uznán
spořádaná žena
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Na druhou stranu, mužům taková odpovědnost přidělena prakticky není. I když se 

objevil náznak, že by tomu tak mohlo být (viz frustrovaný muž), opak byl pravdou. U mužů 

Plzák nespatřuje takové chování, o kterém mluvil v souvislosti s ženou, z čehož lze usuzovat, 

že se žena nemusí bát, že by byl nějak ohrožen její klid. Je smutné, že Plzák ukazuje tak 

jednostranný pohled, protože žena může být v tomto ohledu taktéž ohrožena, a možná i 

mnohem závažnějším chováním, než které zde bylo popsáno. Plzák se měl zabývat i jinými 

možnosti, neomezovat se pouze na tyto aspekty. A co víc, pokud je její klid nějak ohrožen, 

vina je opět svalena na ní. Ona je viděna jako příčina mužova chování, a za nastalou situaci si 

tak může vlastně sama. Na svých bedrech pak nese dvojí odpovědnost. Je zodpovědná nejen 

za svůj, ale i mužům klid. 

Plzák do této problematiky také více zainteresoval muže. Nese odpovědnost za to, jak 

bude vystupovat vůči své ženě (viz muž – autorita). Od toho se totiž odvíjí to, zda bude žena 

vyčítat, urážet se nebo řádit. Pokud se muž zachová jako muž, vymezí ženě jasná pravidla, 

předejde výše zmiňovanému chování ze strany ženy. Z tohoto úhlu pohledu tedy nesou 

odpovědnost za klid, nicméně za ten svůj klid, a to je velký rozdíl. 

Tato kategorie ale odhalila i víc než to, kdo nese odpovědnost. Součástí výše 

popsaného mechanismu je i to, jak zabránit ne-klidu, a prostřednictvím takového vzorce 

chování, v němž se nápadně objevují genderové stereotypy. Plzák zde už pouze neukazuje, 

jak by se (především) ženy chovat neměly, ale předkládá i doporučení, jak by se muži a ženy 

chovat měli. Pokud se ještě jednou podíváme na graf a zaměříme se na třetí sloupeček, 

uvidíme, že vytvořené konstrukce odkazují na tradiční stereotypy spojené s mužem a ženou 

(chápavá a spořádaná žena x muž jako autorita). Toto zjištění se vykrystalizovalo v průběhu 

analýzy, aniž bych si tuto skutečnost zprvu uvědomovala, nebo o ni dokonce usilovala. 

Otázkou je, zda o to Plzák usiloval vědomě či nikoli. Intuitivně cítím, že to bylo jeho 

záměrem. Prostřednictvím tradičních genderových stereotypů ukazuje, že jsou dobrým 

řešením v otázce klidu, a proto by se jimi měli lidé řídit i do budoucna. Nadneseně řečeno, 

tradiční genderové role jsou zárukou klidného a spokojeného manželského soužití. Ukázalo se 

zde, že Plzák je zastáncem genderových stereotypů (i když někdy využívá tzv. obrácený 

stereotyp) a svými názory v knize Manželské judo se snaží udržet status quo. 

Ze zjištěných dat plyne asymetrie, která je zapříčiněna právě Plzákových odlišným 

přístupem k této probatice a k mužům a ženám celkově. Výsledkem je pak nejen rozdílný 

podíl odpovědnosti, kterou nese muž a žena, ale i tradiční pohled na role, které v rámci rodiny 

a manželství muži a ženy zastávají. A jelikož je považován za odborníka v problematice 
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manželských vztahů, dá se očekávat, že lidé tyto rady přijmou a jejich chování bude směřovat 

právě tímto směrem. 

 

3.7.4. Kategorie ODPOVĚDNOST ZA NEVĚRU 

Otázka nevěry je jedním ze samotných témat, jimiž se Plzák v souvislosti 

s manželstvím věnuje. Toto téma se prolíná jeho knížkami a kniha Manželské judo není 

výjimkou. Plzák v této knize věnuje nevěře dokonce samostatnou kapitolu, což jsme ukázala 

v úvodu mé analýzy, když jsem představovala struktury analyzované knihy. A právě z této 

kapitoly budu nyní vycházet. 

Plzák považuje nevěru za jeden z aspektů, který se bezpochyby týká partnerství či 

manželství. A jeho vysvětlení je jednoduché - lidé jsou promiskuitní. 

 

„…kdyby se určití dva partneři rozkrájeli, nevymyslí postup, jenž by konzervoval 

romantickou lásku k jednomu partnerovi “ (Plzák, 2012, s. 28). 

 

„Hazardní prvek v manželské hře je silně podporován vrozeným sklonem k pohlavní 

promiskuitě každého jedince“ (Plzák, 2012, s. 28). 

 

Zásadní je, že Plzák poukazuje na to, že lidé jsou promiskuitní od přírody. Tím, že 

odkazuje k přírodě, nejenže zvyšuje důvěryhodnost svého tvrzení, ale zároveň legitimizuje 

nevěru jako takovou. Promiskuita je díky tomu považována za něco vrozeného, přirozeného, 

samozřejmého a především dovoleného. O této problematice mluví Bourdieu, který poukazuje 

na onu legitimizaci dané věci prostřednictvím naturalizačních praktik. To, že ji vidíme jako 

přirozený jev, i když to tak vůbec nemusí být. 

Legitimizace ze strany Plzáka, tedy autority, v sobě navíc nese předpoklad, že 

promiskuita lidí bude narůstat. Lidé totiž už nebudou muset ospravedlňovat své chování. 

Otázkou zůstává, jak na nevěrníky / nevěrnice bude nahlížet okolí a zda bude k nevěře muže a 

ženy přistupovat stejným způsobem. Jak jsem uvedla v teoretické části, v souvislosti 

s měšťanským modelem lze mluvit o tzv. dvojím metru, který se promítá i do myšlení lidí 

žijících v této společnosti a této době, a je stále trochu viditelný právě v oblasti sexuality.
38

 V 

principu jde o to, že mužům je nevěra tolerována více než ženám. Tento předpoklad lidí je 

                                                           
38

 Havelková (2014) v tomto ohledu mluví o tzv. dvojí sexuální morálce. 
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hluboce zakořeněn v jejich myslích už od dob vzniku měšťanského modelu, a proto se 

domnívám, že i když bude nevěra legitimizována, na přemýšlení lidí se toho příliš nezmění. 

 

Nevěra je (a s velkou pravděpodobností i nadále bude) součástí partnerství či 

manželství. Plzák navíc dokládá, že není ojedinělým jevem v rámci manželství. Ba naopak, je 

běžnou součástí vztahu a, dle Plzáka, se vyskytuje ve více než 90% manželství. 

 

„Více než 90 procent našich manželství je postiženo nevěrou, přinejlepším alespoň 

jednoho z partnerů. Jevy, které se vyskytují více než v devadesáti procentech, lze prakticky 

prohlásit za jevy normální. Zbývajících necelých 10 procent je zastoupeno manželstvími, kde 

se vyskytuje impotentní muž, frigidní žena nebo obojí, a konečně musíme počítat s rodinami, 

které nám zalhaly, takže zbývají přibližně dvě až tři procenta skutečně ideálních manželství, 

kde si manželé pro sebe zachovali nadšení pro celý život“ (Plzák, 2012, s. 186). 

 

Otázkou opět je, jak Plzák dospěl ke zmíněnému procentuálnímu podílu. Nemyslím si, 

že lidé nejsou nevěrní, ale opravdu až v takové míře? Ptám se tedy, kde Plzák získal tyto 

informace? V rámci své praxe? Nebo z nějaké statistiky provedené na toto téma? Považovala 

bych za vhodné, aby Plzák uvedl zdroj svých informací, neboť se může jednat o Plzákův 

výmysl, kterým chce zdůraznit fakt, že lidé jsou promiskuitní a uzákonit tento jev za naprosto 

normální. 

 

Ve výše zmíněné citaci Plzák také uvádí, že nevěra je hazardním prvkem v manželství. 

Hazardním v tom smyslu, že může ohrozit manželství. Plzák je přesvědčen, že právě odhalení 

nevěry by mohlo narušit vztah mezi partnery / manželi. Přesto, jako manželský poradce, 

nevěru nezavrhuje, a jak jsme viděli, dokonce se snaží ji legitimizovat. Jen klade lidem na 

srdce, aby si dávali pozor a byli v tomto ohledu opatrní. 

 

„Řeknu jediné, nevěra se nemá dotknout kořenů manželství“ (Plzák, 2012, s. 52). 

 

„Nevěra silných jedinců je vždy kultivovaná. Nikdy se nedotkne kořenů rodiny a 

neohrozí ji“ (Plzák, 2012, s. 188). 

 

Z výše uvedených informací je evidentní, že Plzák spojuje nevěru jak s mužem, tak 

s ženou. Jelikož mohou být nevěrní oba, oba mohou ohrozit manželský vztah (samozřejmě 
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v případě odhalení nevěry), a narušit tak manželství. Jak muž, tak žena mohou být viníky a 

nést odpovědnost za nevěru. 

 

3.7.4.1. Žena a nevěra 

I když Plzák považuje za nevěrné jak muže, tak ženy, a vše vypadá vyrovnaně, 

objevila jsem nerovnost. Plzák se nevěrou nezabývá pouze v kapitole o nevěře. V kapitole 

sebeobrana muže mluví zvlášť o nevěrných ženách, přičemž v kapitole o sebeobraně ženy už 

tak nečiní. A jelikož mluví v souvislosti s ženami o nevěře více, vzniká dojem, že ženy jsou 

více nevěrné než muži. 

 

„Jsou mezi námi muži, kteří důsledně a obdivuhodně zasvětí celý život rodině… Muži, 

kteří se rodině zasvětí a krok po kroku, soustavně a neúnavně pracují, a zase přes čas, 

v sobotu a v neděli… Jsouce unaveni, nejsou eroticky příliš na výši… tito muži nejsou nevěrní, 

nemají nato čas ani chuť. Aby se ovšem neúprosné číslo statistiky naplnilo, jsou jim nevěrné 

manželky. A protože žena, tedy některá žena, nedovede skrýt nevěru… stane se, že jednoho 

dne či večera je muž umořený prací doslova povalen na zem faktem nevěry své ženy“ (Plzák, 

2012, s. 53). 

 

V rozehrání této Plzákovy hry mu pomáhá konstrukce muž – dříč. Jde o muže, který se 

maximálně stará o svou rodinu. Věnuje je ji veškerý svůj čas, a na nic jiného už mu prakticky 

nezbývá čas (například na to, aby podváděl svou ženu). 

 

„Muž-dříč si nikdy nelehne po práci na kanape a nebude spát, jakož nebude příliš 

holdovat múzám… Práce na rodinném zboží je pro něj prožitek“ (Plzák, 2012, s. 54). 

 

V této konstrukci se objevuje tradičním genderový stereotyp, a to muž jako živitel 

rodiny. Nicméně cítím, že tento stereotyp je Plzákem vnímán spíše jako překážka v životě 

muže. Mám pocit, že Plzákův přístup zde koresponduje s myšlenkami Goldberga. Ten říká, že 

muž je obětí patriarchálního uspořádání společnosti, neboť ta na něj vyvíjí tlak, aby se choval 

jako správný muž (čili byl živitelem rodiny). V případě Plzáka se muž nachází v podobné 

situaci – je také obětí. Obětí své role, díky níž nemá chuť ani čas na cokoli (včetně nevěry), 

zatímco žena ano. Z tohoto úhlu pohledu Plzák rozhodně není obhájce patriarchátu, ba 

naopak. Lze spatřuji spíše kritický pohled na patriarchální uspořádání společnosti, které 

v průběhu mé analýzy obhajoval. Vidím v tom jakousi Plzákovu rozporuplnost. 
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Naproti tomu je zde vytvořena konstrukce, kterou příhodně označuji nevěrná žena. 

Žena, na které neleží břímě živitele rodiny, a proto má více času na sebe, a na to být nevěrná 

svému muži. 

 

V manželství, kde je muž živitelem rodiny, je tedy s velkou pravděpodobností nevěrná 

žena. Právě ona nese vinu za své promiskuitní chování a padá na ní i větší odpovědnost za 

nevěru. To ale není vše. Nevěra ženy může mít zároveň vliv na zdraví muže, o kterém jsem 

sice už mluvila, ale zde vyvstává jeho další aspekt. Nevěra ženy totiž může způsobit zdravotní 

problémy muže. 

 

„Vážným neštěstím ovšem je, že fakt nevěry nedovedou překousnout a zahryzne se jim 

nezřídka opět do té citlivé tkáně sliznice žaludeční či dvanácterníkové“ (Plzák, 2012, s. 54). 

 

V souvislosti s nevěrou ženy se tedy pojí dvojí odpovědnost - odpovědnost za nevěru a 

odpovědnost za zdraví. 

 

3.7.4.2. Shrnutí Kategorie odpovědnost za nevěru 

Tato kapitola přináší na první pohled vcelku symetrický pohled na věc a nabízí 

možnost, že odpovědnost muže a ženy bude v této oblasti vyvážená. Plzák totiž přiznává, že 

promiskuitní mohou být jak muži, tak ženy. Tím pádem vzniká situace, že se oba jsou uznáni 

za viníky a oba se podílí na odpovědnosti za nevěru. 

Nicméně, podkapitola žena a nevěra ukázala, že větší odpovědnost klade přece jen na 

ženy. Tato skutečnost je bezesporu odrazem nerovného přístupem Plzáka k nevěře muže a 

ženy. Plzák se totiž mnohem více věnuje nevěře ženy než muže. Proč? Považuje nevěru muže 

za více přirozenou? Více ji toleruje, a na to konto více proto upozorňuje na nevěru ženu? 

Projevuje se u něj tzv. dvojí metr, který v oblasti sexuality stále existuje? 

Stejně jako v předchozích kapitolách (o zdraví a o klidu), i zde se objevuje asymetrie, i 

když ne tak výrazná. Asymetrie, která začíná u přístupu Plzáka k této problematice, a končí 

nerovným rozdělení odpovědnosti mezi muže a ženu v otázce nevěry. 

 

3.7.5. Kategorie ODPOVĚDNOST ZA ROVNOST 

Rovnost jsem doposud u Plzáka nezaregistrovala. Co se týká již popsaných typů 

odpovědnosti, o rovnosti nemůže být řeč. Přesto všechny výše zmíněné kategorie a 
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odpovědnost, která je v rámci nich spojována s mužem nebo ženou, inklinují k odpovědnosti 

za rovnost. 

 

Plzák na prvních stránkách knihy Manželské judo říká, že dnešní rodina je (a má být) 

rovnoprávná. 

 

„Současná demokratická rodina je rovnoprávná, což je správné“ (Plzák, 2012, s. 27). 

 

Tento Plzákův výrok je však v rozporu s daty, které jsem doposud získala. Plzák je 

sice zastáncem rovnoprávnosti ve vztahu, ale prostřednictvím analýzy jsem zjistila, že rovnost 

ve vztahu nepodporuje a ani nezastává (myslím tím rovnost týkající se odpovědnosti za 

manželský vztah, neboť právě odpovědnost byla předmětem mého zájmu). Jinak řečeno, 

odpovědnost za vztah není mezi muže a ženu rozdělena rovným dílem. Větší zodpovědnost, 

ne-li dokonce veškerá odpovědnost, je kladena na bedra ženy. A to ať už mluvíme o 

odpovědnosti za zdraví, za klid nebo za nevěru v manželském vztahu. 

Je tedy možné tvrdit, že je rodina / manželství rovnoprávná / rovnoprávné? Pokud 

mluvíme o rovnoprávnosti, měla by být obsažena v každé rovině manželského vztahu. A jak 

jsem zjistila, v rovině odpovědnosti k takové rovnoprávnosti nedochází. Proto nemohu 

souhlasit s tvrzením, že manželství je rovnoprávné. V podání Plzáka spatřuji manželské 

soužití za velmi nerovné a nesymetrické. 

Příčinu tohoto problém vidím už v jeho odlišném přístupu k mužům a ženám, na jehož 

základě ani snad nemůže ukázat rovnost mezi manželi. Nebo vlastně může, kdyby 

v souvislosti ženami ukazoval mnohem více příkladů, na nich by bylo patrné, že mohou také 

v rámci manželství utrpět nějakou újmu, za kterou by podíl viny nesli muži. 

Za nerovnost, kterou vytvořil ve své podstatě vlastně Plzák, přeneseně ale nesou 

odpovědnost ženy. Pokud se na věc podívám jako na celek, vzniká dojem, že jelikož je 

víceméně žena viděna jako narušitelka vztahu (narušuje zdraví a klid muže, je nevěrná), je to i 

ona, která nese odpovědnost za rovnováhu vztahu. Lépe řečeno, mnohem větší podíl 

odpovědnosti za rovnost, než kterou nesou muži. Objevuje se zde opět schéma viník – 

odpovědnost, které bylo provázáno s celou analýzou. 

 

Plzák na jedné straně mluví o tom, že vztah mezi partnery je v rámci manželství 

založen na rovnosti (i když skutečnost je jiná). Zároveň ale upozorňuje na tzv. debaklový 

vztah, pro který je typická nerovnoměrnost mezi partnery. 
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„Co je to debaklový vztah? … Znamená to, že podřízený partner…jedná tak, že místo 

aby vztah urovnal, ještě víc prohlubuje jeho nevyváženost. Submisivní partner žárlí, vyčítá, 

dělá scény, vydírá, a tím zvyšuje dominanci svého „soka“. Je to hra, kdy partneři jsou si už 

skutečně jen rivaly a nepřáteli. Pokud se submisivní partner nevzpamatuje, ocitne se v roli 

otroka a jako otrok také jedná“ (Plzák, 2012, s. 33). 

 

O co se tím snaží? Ukazuje, že vztah nemusí být rovnocenný, protože jeden z partnerů 

svým chování (žárlením, vyčítání atd.) narušuje rovnováhu? Pokud ano, kdo z partnerů nese 

tuto odpovědnost? Jelikož o chování, které zde Plzák zmiňuje, a které ovlivňuje vztah mezi 

partnery, vždy mluvil v souvislosti s ženami (u mužů ho považoval za výjimečné chování, 

které se snažil ospravedlňovat), intuice svádí obvinit ženu. A jak jsme si mohli všimnout, má 

analýza dospěla ke stejnému závěru. Žena byla viníka v každém mém zkoumaném typu 

odpovědnosti. Je sice pravda, že Plzák zde mluví velmi obecně a nekonkretizuje, takže nelze 

hned vyvodit tyto závěry. Pokud se k tomuto výroku vrátíme právě po bližší analýze knihy, 

skutečnosti se ukazují jasněji. 

Z tohoto výroku mám také pocit, že Plzák nepřímo ukazuje, že takové chování 

(žárlení, vyčítání, atd.) není vhodné ani pro člověka, ani pro vztah. Člověk takovým chování 

totiž neničí pouze sám sebe, ale i manželství, a proto by se nad sebou měl zamyslet. Co tím 

Plzák domýšlí? Na základě zjištěných informací si troufám tvrdit, že zde naráží na správné 

chování muže a ženy. Chování, které by nebylo považováno za zhoubu manželského vztahu, 

což, jak jsme mohli vidět, je chování, které koresponduje s tradičními genderovými 

vlastnostmi.  Žena by měla být chápavá a spořádaná, takovým chováním nebude narušovat 

manželský vztah, pak ani neponese vinu za své činy, a neponese na svých bedrech ani tak 

velký podíl odpovědnosti. 

 

3.7.6. DOPLŇUJÍCÍ POZNATKY 

Na tomto místě bych ještě ráda uvedla poznatky, které účelně doplní mou předchozí 

analýzu. Respektive ještě jiným způsobem doložím poznatky, ke kterým jsem dospěla, nebo 

přiblíží další Plzákovy názory na určité aspekty související s manželstvím. 

 

3.7.6.1. Muž - chudák 

Během analýzy jsem několikrát narazila na to, že Plzák popisoval muže jako chudáka 

(ať se to týkalo oblasti zdraví, klidu či nevěry). Nejenže je takto konstruuje, on je dokonce 

k takovému chování přímo navádí. 
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„Zde musím velmi kategoricky říct, že schéma chlapa, který se o sebe nedovede 

postarat, je v manželství nutno sytit od jeho počátku do konce. Jen trapný jinoch…dme svá 

prsa a vykřikuje, že nepotřebuje ženu. Jakmile muž vstoupí do manželství, tvrdí, že neumí 

vařit, prát, šít, luxovat. K osobní hygieně se dá nutit a věci nechá ležet, kde mu vypadnou 

z ruky. Když tohle všechno nepřežene, ubezpečí svou ženušku, že je invalida, jenž by bez ní 

během několika hodin uhynul… Když taková manželka na několik dnů odejde, třeba 

k rodičům…je přímo povinností muže, by bylo po jejím návratu všude plno špíny a nepořádku, 

jeho byl neuspořádaný, poskvrněný a on sám aby byl umouněný a zašlý“ (Plzák, 2012, s. 97 – 

98). 

Za touto skutečností se může skrývat více věcí. Tím, že muži dají jasně najevo, že ke 

svému životu potřebují ženu, která se o ně postará, volají po tradiční představě ženy. Dle 

mého názoru se Plzák tímto krokem snaží vzkřísit roli ženy jako pečovatelky a hospodyně, 

tak jak jej nastavil měšťanský model. Žena by měla být ženou poslušnou - takovou, která se 

stará o domácnost a především o svého manžela. Nepřímo se zde opět ukazuje inklinace 

Plzáka k tradičním genderovým stereotypům a jejich zakonzervováním. 

Pokud se na to podívám z hlediska odpovědnosti, Plzák i nepřímo ukazuje, že když se 

budou chovat správně, nebudou pak ani vnímány jako viníci zmiňovaných situací, a tím 

pádem na ně nebudou nakládány další a další odpovědnosti. Navrácením se k genderovým 

rolí je pak z pohledu Plzáka přínosné jak pro muže, tak pro ženy, neboť se předpokládá, že 

tímto způsobem si muži a ženy zajistí harmonický vztah. 

Jak si lze všimnout, celý mechanismus obhajoby tradičních genderových stereotypů je 

skrytý. Plzák využívá svého postavení manželského poradce a do svých rad týkajících se 

života v harmonickém vztahu nenápadně a nepřímo zabudovává zachovávání statusu quo. 

 

Může ovšem existovat i jiné vysvětlení, které ve výsledku s předchozím trochu 

souvisí. Je třeba si ujasnit, že muži ve skutečnosti nejsou takovými chudáky, jaké z nich Plzák 

dělá.  Proč Plzák tolik usiluje o to, aby tak muži vypadali? Potřebuje je dostat do této role, aby 

ztratili sílu svého postavení? Aby ukázal, že i když žijeme v patriarchální společnosti, muži 

nemají takovou moc? A že tedy není nutné odstranit patriarchát, neboť muži z něho moc 

netěží? Nebo je tak chce zbavit veškeré odpovědnosti, čímž by je dostal do pozice, jejíž 

privilegovanost by plynula z toho, že nejsou zatíženi žádnou odpovědností? Ať tak, či tak, 

nelze pochybovat o tom, že Plzák se dotýká otázky patriarchátu a vše naznačuje tomu, že se 

jej snaží různými způsoby obhajovat. 
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3.7.6.2. Vztah k feminismu 

Pokud mám na věc pohlížet globálně, nesmím opomenout ani vztah Plzáka 

k feminismu, protože mnou zjištěné poznatky v sobě tento vztah naznačují. 

Ukázala jsem, že Plzák je zastánce tradičních genderových stereotypů, neboť v rámci 

svých doporučení odkazoval na vlastnosti tradičně spojované s mužem či ženou. 

 

„Moderní emancipovaná a zdemokratizovaná žena se raději uhádá k smrti…“ (Plzák, 

2012, s. 48) 

 

Hádky a výčitky byly, jak jsme mohli vidět, jedním z aspektů, kterými žena narušuje 

manželský vztah. A z pozice manželského poradce proto s takovým chování nesouhlasí a ani 

ho nepodporuje. Na tom by nebylo nic překvapivého, je to logické. Důležité je ovšem to, že 

hádky (a vše, co s tím je spojené) Plzák spojuje s emancipací ženy. Emancipace je pak 

z tohoto úhlu pohledu něco, co narušuje manželský vztah. V tomto kontextu pak mohu říci, že 

Plzák není příznivcem emancipace ženy, kterou s sebou přineslo feministické hnutí. 

Feministické hnutí přineslo nejen určité rozvolnění systému, o kterém jsem mluvila 

v teoretické častí, ale i proměnu ženského chování. Z chápavé a klidné ženy se stala ženu 

svérázná, rozhodná a s vlastním názorem. Bezesporu se posilnila její pozice v rámci celé 

společnosti. A co muži? Oslabila se tím jejich pozice? Bojí se Plzák toho, že by ženy nakonec 

převzaly moc? A proto je zastáncem tradičních rolí? 

Plzák naznačuje, že pozice mužů se skutečně oslabila, neboť muž ztrácí svou autoritu 

v rodině a manželském vztahu. 

 

„Londonovský typ se ráno postaví před manželku a řekne „To včera, to se stalo 

naposled!“… Takových mužů však valem ubývá. Kdepak, dnes jsme vychováváni jinou 

literaturou, vzorem je nám Virginie Woolfová, ustavičně týrajícího svého manžela, což pak 

budí dojem, že kde se neběsní a nelká, tam se nemiluje“ (Plzák, 2012, s. 113). 

 

Plzák si je vědom toho, že autoritativních mužů kvapem ubývá, a právě proto se mi 

v rámci analýzy objevila konstrukce muž – autorita, s kterou pracoval jako s možným řešením 

problému. Jakoby chtěl celou situaci napravit a navrátit to, co v naší společnosti fungovalo 

před několika lety. 

Pokud zde mluvím o feminismu, nemohu nepoukázat na odkaz Plzáka k Virginii 

Woolf, která je jednou z představitelek první vlny feministického hnutí, a jejímiž názory na 
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život se ženy nechávají inspirovat. Tuto inspiraci však Plzák nevnímá pozitivně, ba naopak. A 

v knize Manželské judo ukázal následky takto inspirovaného chování. Upozornil na to, že tyto 

ženy v žádném případě nevytváří příjemné prostředí domova, a nepřímo tak ubližují i svému 

muži. A to nelze považovat za pozitivní aspekt. Je evidentní, že Plzák je kritikem 

feministického hnutí, nepovažuje ho za přínosný, a snaží se proto ukázat jeho neblahý vliv. 

 

„Chtěl bych čtenáře přesvědčit, že je dobré, abychom udržovali starou dobrou tradici 

muže a ženy v rodině“ (Plzák, 2012, s. 44). 

 

Tímto dokládám to, o čem jsem zde celou dobu mluvila. Plzák není zastáncem 

feminismus a jeho výdobytků. Naopak se snaží udržet tradiční genderové vzorce a status quo. 

 

3.8. MOŽNOST DALŠÍ ANALÝZY 

V rámci analýzy knihy Manželské judo jsem se věnovala konkrétnímu jevu, a to 

odpovědnosti mužů a žen v rámci manželského vztahu. Využívala jsem pouze ty pasáže, které 

byly relevantní vzhledem k tomuto problému. V knize lze nalézt ale spoustu dalších 

zajímavých věcí, které by bylo možné analyzovat, a které by popřípadě doplnily mou analýzu. 

Jednou z možností, na kterou by se případný badatel / badatelka mohl / mohla zaměřit, 

by dle mého názoru měl být humor. Jinak řečeno používání humoru v rámci manželského 

poradenství. Miroslav Plzák je totiž proslulý tím, že radí s humorem. Bylo by tedy zajímavé, 

proč vůbec humor v knize využívá. Čeho tím chce docílit. Popřípadě v jakém kontextu 

konkrétně je humor používán. Humor bezesporu hraje důležitou roli, a proto by bylo dobré 

podrobit tento aspekt další analýze. 
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4. ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem svou pozornost zaměřila na významného českého 

manželského poradce Miroslava Plzáka. V rámci analýzy jeho knihy Manželské judo jsem se 

zabývala konstrukcí manželského vztahu, přičemž jsem poukázala na fenomén odpovědnosti, 

a otevřela jsem tak zajímavou otázku týkající se odpovědnosti za manželský vztah. 

Dospěla jsem k zjištění, že Plzák se v manželství zaměřuje na následující typy 

odpovědnosti - odpovědnost za zdraví, za klid, za nevěru a rovnost, které nerovnoměrně 

spojuje s mužem a ženou. Žena nese odpovědnost za zdraví, klid, nevěru a rovnost (tedy za 

všechny typy odpovědnosti, které jsem objevila), zatímco muži jsou plně odpovědni pouze za 

nevěru. Je evidentní, že Plzák klade téměř veškerou odpovědnost za manželský vztah na bedra 

ženy, čímž jsem u něho odhalila výraznou asymetrii na poli odpovědnosti. 

Tyto poznatky vedou k závěru, že role ženy je zatížena více povinnostmi a 

odpovědnostmi než se běžně předpokládá. Plzák totiž uděluje ženě další specifické úkoly, v 

tomto případě jednostrannou odpovědnost za manželský vztah, které ji dále zatěžují. Jedná se 

zejména o psychickou práci ženy, neboť žena musí přemýšlet například o svém chování 

v rámci manželství, o tom, jaké může mít dopady, a to nejen na manželství, ale i na 

samotného muže. Odhalením nové roviny zátěže se tedy v reálném životě zvyšuje tzv. dvojí 

břemeno ženy. 

Nejde však pouze o záležitost reálnou, nýbrž i symbolickou. V symbolické rovině tím 

Plzák posiluje postavení muže. Žena je zavalena spousty povinnostmi, zatímco muž je od nich 

osvobozen. Jinak řečeno, žena nese výhradní odpovědnost za manželský vztah, zatímco muž 

je z této odpovědnosti téměř vyvázán. A právě to staví muže do privilegované pozice. 

Osvobození muže od povinnosti a odpovědnosti lze číst jako určitý manifest patriarchátu. 

Onu privilegovanost Plzák udílí skrze zastíracího manévru, na který jsem v průběhu 

analýzy několikrát upozornila. Celý trik spočívá v tom, že Plzák vytvoří postavu chudáka – 

tedy někoho, kdo potřebuje chránit. Přes koncept chudáka a obrany, která se s tím pojí, je pak 

udělována odpovědnost. Odpovědnost za vztah, která se od muže v podstatě neočekává, a 

právě tímto manévrem muž získává privilegovanou pozici. Není pochyb o tom, že se zde 

objevuje princip mužské dominance. Plzák tak svými názory a myšlenkami nepřímo obhajuje 

patriarchát a celkově status quo společnosti. 
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6. PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č.1: MUDr. Miroslav Plzák, CSc. – Životopis 

 

 

Zdroj: KOVÁŘ, Pavel. 2011. Miloslav Plzák osobně. Praha: XYZ. 

 

*25.8.1925 v Libušíně u Kladna   †13.11.2010 v Praze 

 

Biografie 

Miroslav Plzák se narodil v rodině bankovního úředníka. Dětství prožil v pražských 

Holešovicích. V roce 1944 maturoval na reálném gymnáziu a poté pracoval jako pomocný 

dělník v továrně v pražské Libni. Po válce začal studovat medicínu na Univerzitě Karlově, 

přičemž se specializoval na psychiatrii. Během studia pracoval například v Bohnickém ústavu 

pro duševně choré. Promoval v roce 1950 (Kovář, 2011). 

V letech 1951 – 1956 sloužil, v rámci základní vojenské služby, jako lékař u 

Pomocných technických praporů, což lze považovat za promarněné roky v souvislosti s jeho 

profesní kariérou. V letech 1956 – 1959 pracoval v psychiatrické léčebně v Kroměříži a v 

Horních Beřkovicích. Od roku 1959 pak působil na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní 

nemocnice, kde se stal v roce 1964 i jejím primářem. Na tomto místě působil celých 25 let, do 

té doby než v roce 1989 odešel do důchodu. Nejprve se zajímal o maniodepresivní psychózy a 

patologii emocí, později se zaměřil na partnerské a manželské vztahy. V této souvislosti 

objevil novou vědeckou disciplínu – matrinologii, což je nauka o párovém soužití (Kovář, 

2011). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hole%C5%A1ovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A1ln%C3%A9_gymn%C3%A1zium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocn%C3%BD_technick%C3%BD_prapor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Be%C5%99kovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1959
http://cs.wikipedia.org/wiki/1964
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prim%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
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Byl dvakrát ženatý. S první ženou Eliškou, kterou potkal během praxe v psychiatrické 

léčebně v Bohnicích, se oženil roku 1949. Manželka vystudovala práva a stala se úspěšnou 

advokátkou. Manželství ale skončilo v roce 1964 rozvodem, protože Plzák při své funkci 

potřeboval manželku, která by byla doma. V roce 1972 se oženil podruhé. Druhá manželka 

Emilie byla o 24 let mladší než on a vybral si ji proto, že nechtěla dělat profesní kariéru. 

Manželství jim vydrželo téměř 40 let. Dcera z prvního manželství Renata je lékařkou. Syn 

z druhého manželství spáchal, těsně před maturitou v roce 1992, sebevraždu a ani dva 

zanechané dopisy na rozloučenou příčinu neosvětlily (wikipedie).  

Podle záznamů Archivu bezpečnostních složek Ústavu pro studium totalitních režimů 

byl Miroslav Plzák důvěrníkem a agentem Státní bezpečnosti s krycím jménem Karel. 

Cibulkovy seznamy jej uvádějí jako agenta, důvěrníka a tajného spolupracovníka s krycím 

jménem Karel a agenta s krycím jménem Psychiatr. Plzák uvedl, že za ním Státní bezpečnost 

docházela a snažila se z něj získávat informace, ale prohlásil, že nikdy nikomu z StB nic 

nesdělil, ani nepodepsal žádný vázací akt. Popřel, že by s StB jakkoliv spolupracoval 

(wikipedie).  

 

Tvorba 

Miroslav Plzák napsal přes 70 publikací - 56 vědeckých prací a více než 20 populárně-

naučných publikací o partnerských vztazích a manželském soužití. Řazeno abecedně (Kovář, 

2011): 

 Depresivní stavy v dospělém věku  

 Do nepohody připraven 

 Dospělým vstup zakázán 

 Gordické uzly rovnoprávného párového dorozumívání 

 Hra o lidské štěstí 

 Jak dál…? u vás doma, ve vašem manželství 

 K lásce připraven  

 Klíč k výběru partnera pro manželství  

 K manželství připraven  

 Kostky byly vrženy 

 Manželská tonutí 

 Manželské judo 

 Manželský svár 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Archiv_bezpe%C4%8Dnostn%C3%ADch_slo%C5%BEek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astav_pro_studium_totalitn%C3%ADch_re%C5%BEim%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_bezpe%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulkovy_seznamy
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 Muže ani květinou… 

 My se máme, my si vyhovíme 

 Obrana proti zlu 

 Othelon aneb manuál o žárlivosti  

 Poruchy manželského soužití  

 Poznání a léčba poruch manželského soužití  

 Pozor, padání skal 

 První pomoc při nehodách manželských 

 S kým dál…? do partnerského vztahu, do manželství 

 Soužití k zabití 

 Srdce zmámené láskou 

 Taktika a strategie v lásce  

 Tušení o lidské duši 

 Zákony ženské přitažlivosti (spolu s Radimem Uzlem) 

 Žena a muž 

 

Kromě toho je také autorem divadelních her. Řazeno abecedně (Kovář, 2011):  

 Doktor Romeo 

 Pojďte se mít rádi 

 Pudy a pes 

 Titan in flagranti 

 Záviš kontra Březinová (spolu s M.Šimkem) 

 Zločin na jezeře 

 

Jeho odborná práce a styky s uměleckým prostředím jej přivedly také do české 

kinematografie. U vzniku několika filmů působil jako odborný poradce. Svými radami 

obohatil například snímky A pátý jezdec je strach (válečné drama – Zbyněk Brynych), Kdo 

chce zabít Jessii (crazy sci-fi – Václav Vorlíček), Vrah skrývá tvář (kriminální drama – Petr 

Schulhoff) aj. V některých filmech si dokonce i zahrál, a to například v posledním 

jmenovaném snímku či v komedii Causa Králík. V obou těchto filmech ztvárňoval sám sebe 

– psychiatra (Lopour, 2010). 
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Dále psal fejetony, články do novin, vystupoval v rozhlase (spolupracoval 

s rozhlasovým pořadem Kolotoč), psal texty komikům (Kopeckému, Sobotovi atd.), tvořil 

spojovací texty pro pásma šansonů a písniček (Kovář, 2011).  

Je vidět, že jeho tvůrčí záběr vedle hlavní lékařské profese byl opravdu pestrý a široký. 

Originalita Plzáka zkrátka spočívala v propojení znalostí z různých oborů jako psychiatrie, 

psychologie, problematika partnerského života či se znalostmi divadelního zákulisí. 
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PŘÍLOHA Č.2: Přebaly knihy Manželské judo (1. – 5.vydání) 

 

                                

               1.vydání. 1970. Praha: Avicenus.                     2.vydání. 1972. Praha: Avicenus.  

 

 

                                   

                3. vydání. 1997. Praha: Motto.                  4.a 5.vydání. 2004 a 2012. Praha: Motto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


