
Medvědi 

Chcete se chovat asertivně? Tady je inspirace… 

 

Medvěd je silné, individualistické zvíře. Každý medvěd má své 

území, které si hájí. Značkuje ho tak, že na jeho hranicích 

obejme strom a rozdrásá jeho kůru drápy. Tak všichni medvědi 

vědí, že v tomto kraji má své území právě tenhle konkrétní 

Méďa. V případě, že hustota medvědů v kraji vzroste, umenší 

Méďa své území tak, aby se tam s dalšími medvědy vešli. Udělá 

to ale jen tehdy, pokud opravdu není zbytí – Brumlu, který si 

prostě své území chce jen tak rozšířit, je připraven zahnat zpátky 

za vlastní hranice.  

Méďa taky není žádný hamoun – do území, které označí 

Brumla, se rozhodně nehrne a přeje Brumlovi to, co je jeho. 

Pokud Méďa chce, pozve Brumlu do svého území a společně 

jdou lovit ryby nebo vybírat med lesních včel. Někdy zajde i za 

Brumlou, který má u na svém zase lahodné ostružiny. Pokud ale 

Brumla nechce pustit Méďu na své území, Méďa si z toho nic 

nedělá – kde je Brumlovo, tam nemá nárok.  

Tak si medvědi vycházejí vstříc, pokud na to mají náladu, a 

vzájemně se respektují, když náladu nemají. Dokáží se o sebe 

postarat a zároveň spolupracují tam, kde se to hodí.  Své nálady 

dají otevřeně najevo a nepřetvařují se – medvědi si nepotrpí na 

nějakou rafinovanou mimiku. Pokud se Méďovi na Brumlově 

chování něco nelíbí, Brumla to taky hned pozná, a ne jen podle 

toho, že by ho Méďa plácnul tlapou – on to prostě jednoznačně, 

otevřeně zabručí.  

 

Mezi medvědy to takhle skoro určitě nefunguje, ale mezi lidmi 

má tenhle vzorec své kouzlo. Vnímání, respektování a otevřené 

hájení hranic v komunikaci mezi lidmi je popsatelné slovem 

asertivní jednání. Asertivita je potom způsob, jak vymezit své 

teritorium a zároveň nezasahovat do území ostatních. Bohužel, 

v obecném povědomí bývá asertivita často zaměňována za 

způsob drzé, provokativní nebo agresivní komunikace. 

Asertivita se opravdu někdy úplně nekryje s tím, co bychom 



označili za „slušné chování“, zejména v situacích, kdy 

automaticky používáme neupřímnost nebo společenskou lež.  

 

Karel: „Pojď s námi večer do kina!“ 

Petr:   „S kým jdete?“ 

Karel: „…“ 

Petr: „Hm, no já už něco mám, příště rád zajdu.“     

 

Tohle je situace, do které spousta z nás automaticky nabíhá, 

vnímá ji jako společensky správnou. Karel si ale uvědomuje, že 

se Petr trochu vymlouvá, nedává najevo, co si reálně myslí. 

Asertivně komunikovaná by scénka vypadala takto:  

 

Karel: „Pojď s námi večer do kina!“ 

Petr:   „S kým jdete?“ 

Karel: „…“ 

Petr: „Dík za pozvání, až půjdete bez Mirka, rád se přidám.“

  

Karel: „Vadí ti Mirek? “ 

Petr: „Nemusím ho vidět ve volném čase.“  

 

Všimněte si, jak je to těžké – musíte mluvit o vlastních emocích, 

zároveň vyjádřit, co chceme a co nechceme. Stavíme se proti 

předsudku, že všechno své chování musíme zdůvodňovat 

ostatním. Pokud nás druhý stále přesvědčuje, prostě zopakujeme 

původní výrok – to je ona „zaseknutá gramodeska“ kterou si ze 

školení o asertivitě nejčastěji odneseme.  

Karel teď Petra bude vnímat jako trochu „studenějšího“ – jako 

člověka, který dokáže dát najevo, co pro něj je a co není 

důležité, zároveň si ale drží trochu odstup. Pokud se také dokáže 

chovat asertivně, odmítnutí návštěvy kina se ho nijak nedotkne 

– bylo to přece pozvání, které Petr mohl a nemusel přijmout. 

Petr má oproti předcházejícímu dialogu výhodu – nemusel lhát, 

nemusel se přetvařovat a řekl, co si myslel. Asertivita je vhodná 

do situací, se kterými nějak zápasíme – třeba pro Petra by tento 

komunikační vzorec byl užitečný v situaci, kdyby Karlovi často 

podléhal a potom musel trávit večery ve společnosti lidí, které 



by neměl rád. Díky vzbuzování pocitů odstupu a jistého chladu 

není příliš vhodná tam, kde potřebujeme udržet stálý kontakt, 

prohloubit vztahy, tam, kde si chceme užít příjemných pocitů. 

Lektoři asertivity se snaží rozšířit možnosti asertivní 

komunikace zavedením různých asertivních úrovní, rozvedení 

asertivních práv a definicemi předsudků, proti kterým asertivita 

vystupuje. A také tím, že asertivní komunikaci označují jako 

výběrovou – „Máš právo rozhodnout se, kdy asertivitu použít“.   

Asertivita při zběžném studiu také naznačuje, že naše teritoria-

hranice kompetencí jsou u každého stejná, a je tedy třeba se 

vymezovat stejně vůči kolegovi jako např. vůči šéfovi, učiteli 

nebo jiné autoritě. Nic není dále od pravdy – jenom v rámci 

asertivního přístupu více registrujeme, kudy vlastně prochází 

hranice toho, na co máme nárok a na co ne, kde, řečeno slovy 

populárního Večerníčku, je „Krakonošovo“ a kde 

„Trautemberkovo“.    

Pro vymezení vlastního „území“ disponuje praktická asertivita 

několika komunikačními postupy – „technikami“- z nichž 

nejznámější a nejvíc v obecném povědomí posunutá je to 

opakování požadavku způsobem, který trochu připomíná staré 

porouchané gramofony. Osobně vnímám z asertivních technik 

daleko užitečnější „sebeotevření“ – ochotu mluvit o vlastních 

emocích, které se tak dostanou ven, aniž by ohrožovaly naše 

duševní zdraví či komunikačního partnera. Dobré jsou také 

reakce na kritiku, založené na naslouchání kritice, dotazováním 

se na ni a jejím zpřesňování, ochotě mluvit o tom, co se 

kritikovi na nás nelíbí.   

Nejlepší na asertivitě je podle mého názoru ale to, co je za 

technikami a právy či předsudky – filosofický koncept dvou 

medvědů, dvou bytostí, které vzájemně respektují hranice, 

dokáží se vzájemně požádat o laskavost a neurazí se, když je 

odmítnuta. Asertivitu vymyslel na počátku dvacátého století 

Američan Salter a v její koncepci slyším odezvu nezávislého 

Divokého Západu – respektive jeden z nejpřijatelnějších 

konceptů, který Americká kultura může současnému člověku i 

společnosti nabídnout. 
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