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Ženy právničky na
vzestupu aneb kvóty
stále aktuální?

V

magazínu Právní rádce byl koncem roku publikován žebříček
významných žen v právních profesích v Česku a doprovodný článek v jednom z hromadných sdělovacích prostředků mě zaujal natolik, že cítím potřebu se
s vámi podělit o mé nefalšované potěšení. Jak
si možná někdo povšiml, napsal jsem kdysi
(v čísle 4/2012) na těchto stránkách obdivný
názor ke skvělému nápadu eurokomisařky
pro spravedlnost a po sedmi letech mám nyní
stejnou potřebu.
Pokud nyní někdo očekává pokleslý humor
na téma ženy versus muži s obranou mužů
coby slabších jedinců již jen kvůli mé pohlavím dané orientaci, bude zklamán. Ostatně
ani v rámci naší advokátní kanceláře nemůžeme být nařčeni z diskriminace žen, jak jsem
přesvědčen, ačkoliv jako právníci vnímáme,
že slovo „nemůžeme“ je v právnickém slovníku velmi rizikové a proto se nedoporučuje
užívat vůbec. Opravuji proto na „snad nás
proboha někdo nenařkne“.
V článku se mi mimořádně zalíbila hned
úvodní pasáž, kde jedna z významných právniček uvedla, že ženy jsou emočně inteligentnější než muži, umějí kriticky přemýšlet a mají spoustu dovedností, které jsou
považovány za dovednosti budoucnosti. Lze
s tím souhlasit, kladu si řečnickou otázku?
Samozřejmě ANO! Tím se nesnažím propagovat žádnou politickou stranu či hnutí,
upřesňuji, jen vyjadřuji svůj názor, když už na
něj existuje tato rubrika. Emoční inteligence,
co to vlastně je? Jednoduše řečeno ji lze chápat jako schopnost zvládání emocí a umění
se vcítit do emocí ostatních. A nikdo jistě
nepochybuje, že umění žen zvládat emoce je
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nesrovnatelné s našimi schopnostmi v této
oblasti. Ruku na srdce, kolikrát vyřkneme
slovo, které se nenachází v jakémkoliv slovníku spisovné češtiny? A co víc, občas emoce
nezvládáme zcela a boucháme třeba do
stolu, křičíme a vztekáme se jako malí kluci.
A ženy? Ty jsou klidné, vyrovnané, a pokud
se někdy výjimečně necítí zcela komfortně,
pak to na nich ani nepoznáme. Již slyším pár
nesmyslných poznámek od některých kolegů,
že asi žiji na jiné planetě, když sdílím názor
o skvělém zvládání ženských emocí, nicméně
tyto názory neobstojí. Nemohu sice vyloučit,
že existující plačící, agresivnější nebo hysteričtější jedinci rodu ženského, avšak výjimka
potvrzuje pravidlo.
Pokud jde o umění vcítit se do emocí ostatních, ani zde muži nemají sebemenší šanci.
Muži jsou z pohledu žen oprávněně jednoduchá stvoření, která myslí jen na moc, peníze,
sex, hračky a sport, nikoliv nutně v tomto
pořadí. Uvedené hodnoty mně vyšly na základě vlastního průzkumu, jemuž jsem věnoval
řadu let. Naopak ženy se svými emocemi jsou
schopné nejen emoce druhých cítit, nýbrž
je intenzivně prožívat do takové hloubky,
že už nerozlišují, které emoce byly původně
jejich a které ne. Někomu by se mohlo zdát,
že je to příliš komplikované, proto uvedu
jednoduchý příklad. Stačí se někdy zaposlouchat do telefonické konverzace některých
žen, nejlépe v MHD. Zde přitom doporučuji
nástupní i výstupní stanici na konečné, aby
bylo možné zachytit alespoň z malé části onu
emoční erupci.
V článku se dále zmiňují statistiky počtů žen
ve vedoucích právních pozicích. U firemních
právniček je to téměř jedna polovina, ovšem

u advokátních kanceláří je jich v pozici partnerek jen necelá čtvrtina! Je tedy zřejmé, že
je v advokacii něco špatně. Proč tomu tak je?
Důvodů může být řada, mě napadá pár jednoduchých. Dřív se prostě do řad advokátů
hlásilo víc mužů, kteří bývali méně emočně
zranitelní a víc si připadali jako chlapi. Tím
nastal první nepoměr. Druhý byl posílen
právě oním historickým vnímáním mužského světa v této branži, do níž se ženy zrovna
neřítily, mimo jiné i proto, že mnohé z nich
netoužily flirtovat s příslušníky vězeňské služby nebo dokonce s jejich svěřenci. Díky současným trendům lze nicméně očekávat výraznější změny vzhledem ke generační obměně
a skutečnosti, že stále přibývá studentek práv
na úkor mužských konkurentů. To ovšem
není řešení, chápu, že ženy si zaslouží víc
a rychleji pod heslem „kdo chvíli stál, již stojí
opodál“. Takhle nějak nás to učili, a když nám
to opakovali třikrát, zůstalo to v nás. Slovní
hříčky tohoto typu pochopí jen ti z nás, co
již budou brzy generačně obměněni. Zpět
k řešení.
Konečně se zase dostáváme ke kvótám.
Jednou se nepovedly, ale proč je nezkusit
znovu? Jsou jednoduché a nesmírně účinné.
Příkladem může být zákaz kouření. Tolik
povyku a nakonec je klid. Tady stačí nařídit,
že větší polovina (matematický nonsense, ale
v právu vše dovoleno) partnerů v advokátních kancelářích budou advokátky a basta.
Co to způsobí? Pár stovek nezvládnutých
mužských emocí, zborcení firemních rozpočtů, no a? Účel světí prostředky. Tím nekončíme. Přidáme pár let na senioritě mladičkým
koncipientkám, ubereme koncipientům, nově
vybavíme kanceláře prostorami pro zkrášlení,
instalujeme zábrany na zvedání WC sedátek,

přikoupíme zeštíhlující zrcadla, přebalovací
lavice, vybudujeme dětské koutky a zajistíme pravidelný přísun módních magazínů.
Za příkoří dřívějších generací žen přidáme
poukazy všeho druhu a učiníme veřejné přísliby, že se zbývajícími mužskými kolegy
se postupně rozloučíme. Tato opatření jsou
jen minimem toho, jak přispět k obnovení
matriarchátu v naší společnosti díky všeléku
zvanému kvóty. Některým z nás se takové
řešení nemusí zdát spravedlivé s poukazem
na počty žen v soudnictví, kde na prvním
stupni mají výraznou a na druhém mírnou
převahu. Což je sice pravda, ale uvedená statistika jen dokládá, že když to jde na soudech,
půjde to i v advokacii.
A na závěr něco povzbudivého i pro muže.
Měli bychom být vděční, že naše významné
právničky nepodlehly šíleným trendům ze
zahraničí a shodly se, že kvóty nejsou řešením. Takže je více než zřejmé, že jejich umění
se vcítit do našich emocí je opravdové a nám
nezbývá, než se od nich nechat inspirovat.
Současně je to od nich velmi prozíravé, protože brzy se budou muset vyrovnat s požadavky
na kvóty rostoucí skupiny jedinců, kteří se
nepovažují ani za muže, ani za ženy, tedy
jakési jedince sui generis, o jejichž emocích
nebude pochyb díky vzácnému spojení obou
pohlaví v jednom těle.

•

JUDr. Josef Vejmelka,
advokát,
Vejmelka & Wünch s. r. o.
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