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Hoď ho do stroje!

Dohazovačky tady byly vždycky. Dřív dávaly dohromady lidi
z vesnice, dneska to mají složitější, ale zase jim pomáhá věda. Kdo se
pro vás hodí, to dneska spočítá algoritmus. Jenže když lidé dlouho
přebírají, mohou zůstat na ocet. Seznamky tak mají stále co dělat.
text: jana syslová

D

o téhle atraktivní brunetky byste neřekli, že už dva roky žije sama. Má zajímavou práci, často se pohybuje mezi lidmi.
„Jenže muži z mé generace jsou buď
zadaní, nebo zkoušejí štěstí mezi dvacítkami,“
povzdechne si dvaačtyřicetiletá Radka a pustí se do vyprávění, jak se rok po rozvodu opila
s kamarádkou a napsala inzerát na seznamku.
Zamlčela tehdy skutečný věk, zatloukla i obě
děti a když vystřízlivěla, došlo jí, že takhle se seznamovat nechce. „Pár odpovědí přišlo a některé vypadaly solidně, ale copak jsem mohla věřit
všemu, co ti pánové psali, když jsem sama lhala?
Řekla jsem si, že půjdu jinou cestou – našla jsem
si seznamku pro náročnější.“
Od té doby absolvovala osm schůzek. Poprvé to byl propadák, protože se třásla nervozitou
a dodnes si nepamatuje, jak ten muž vypadal
ani co říkal, ale otrkala se. „Teď mám smlouvu
s agenturou a chodím čas od času na schůzky
s muži, které mi oni vytipují jako vhodné přímo
pro mě. Zatím dvakrát přeskočila jiskra, ale nic
trvalého nevzniklo. Přesto věřím, že časem se
někdo objeví,“ doufá Radka.
Její příběh ukazuje, jak se v posledních letech
proměnilo seznamování. Služby novodobých
dohazovačů se přesouvají z anonymního internetu do agentur, které si za zprostředkování
rande nechají solidně zaplatit, ale nabízejí to,
co je pro zajištěnou střední generaci důležité:
na schůzku pošlou dva lidi, které spojuje společný pohled na život nebo zájmy. Odpadá tím
zdlouhavé vybírání podle kusých informací, co
o sobě dotyčný napíše, a také obava, že člověk
narazí na blázna nebo někoho ještě horšího.

doktore, opravte mě

Moderní seznamovací agentury nenabízejí jenom to, že vám najdou partnera. Zároveň poradí, co jste dělali špatně v předchozím vztahu,
a co byste měli změnit. „Kvalitní partnerský
vztah začíná kvalitním vztahem jednotlivce
k sobě samotnému. To znamená, že pokud nebudu mít ráda sama sebe, nemohu očekávat, že
to za mne někdo udělá,“ říká Veronika Vinterová, majitelka seznamovací a rozvojové agentury
Náhoda. Její pracovníci s klientem nejprve rozeberou jeho rodinu a zjišťují, jakým měl předobraz partnerské lásky u rodičů. To může být klíčové v tom, jak tento člověk navazuje vztahy. „Dále
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s ním pracujeme na tom, aby se poučil z úspěchů i nezdarů z minulých partnerství a zbavil
se nezdravých návyků, až dojdeme k tomu, co
náš klient může nabídnout partnerovi, a jaká má
on sám očekávání. Teprve potom přistupujeme
k vlastnímu seznamování, což už v této fázi přijde tak nějak samo, protože sebevědomý člověk
jinak září, už když jde po ulici,“ podotýká Veronika Vinterová.
Moderní agentury tak svými službami reagují
na oblibu všemožných kurzů rozvoje osobnosti,
za které jsou lidé v poslední době ochotní utrácet
horentní sumy. „Nabídka seznamek jen trefně
ilustruje trend současnosti, kdy lidé stále obtížněji přebírají zodpovědnost za různé oblasti našich životů,“ konstatuje psycholožka Magdalena
Dostálová a připodobňuje to k návštěvě u lékaře, po němž člověk vyžaduje, aby jeho tělesnou
stránku uvedl do perfektního stavu, ačkoliv se
dlouhá léta předtím přejídal, kouřil a nehýbal se.
„Zažíváme-li opakovaně neúspěchy v partnerských či obecněji mezilidských vztazích, je jistě
dobrou myšlenkou přijít na kloub tomu, proč
se nám děje to, co se nám děje. Avšak pracovala
bych na tomto nelehkém úkolu raději s odborníkem, psychologem vzdělaným navíc v psychoterapii, než abych čekala instantní okamžitou radu
od seznamky,“ upozorňuje psycholožka, která
sice netvrdí, že v seznamkách takoví odborníci
nepracují, ale lidé by měli být obezřetní, komu
se rozhodnou důvěřovat a za co zaplatí.

pařížská inspirace

Kristýna Mertlová je bývalá poslankyně, která
ještě pod příjmením Kočí patřila k výrazným
tvářím politiky za časů Věcí veřejných. Tahle
strana dopadla neslavně a trpký konec měla
i kariéra Kristýny Kočí. Politička se po aféře plné
úplatků a odposlechů stáhla do ústraní a právě
v této době řešila kromě pracovní krize i jednou soukromou: chtěla najít partnera a založit
rodinu. Jenže hledejte seriózní vztah, když vám
národ přezdívá Blonďatá bestie. „Nemohla jsem
si nikde na internetové seznamce vyvěsit profil,
protože muži by se chtěli seznamovat hlavně
s „tou političkou“, nezajímalo by je, že mediální
obraz nevypovídá o tom, jaká jsem doopravdy.
Navíc jsem nechtěla hlásit do světa, že se mi
zrovna v téhle oblasti nedaří,“ vypráví Kristýna Mertlová, která si ze svého dřívějšího poby-
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rychlé soudy

Ještě jeden trend se promítá do seznamování.
Mnozí lidé se usilovně snaží najít partnera, ale
když už by měli navázat vztah, začnou couvat
v obavě, že se možná připraví o něco lepšího
v budoucnu. „Klient řekne: Tenhle člověk byl zajímavý, ale koho tam máte dál? Pořád mají pocit,
že někdo další může být lepší. Podle mě to souvisí s dnešní dobou, kdy máme možnost všechno rychle měnit, kupovat si lepší věci a neustále
hledat, co je kde lepší,“ říká Kristýna Mertlová.
O tom, jak mnozí lidé vybírají partnera tak
usilovně, až přeberou, napsal knihu německý
psycholog Michael Mary. Ten je známý tvrzením, že lidé dlouhodobě žijící single nemohou
žehrat na osud a smůlu, protože si tento způsob
života vybrali tím, že žádného potencionálního
partnera nepovažovali za dost dobrého. Častou překážkou v navázání vztahu je u těchto
lidí rychlý soud: rozhodují se podle maličkostí,
které nic nevypovídají o charakteru dotyčného.
„Jak rychlé rozsudky padají, je možné vidět při
speed-datingu, kde mají singles na první kontakt
jen několik minut. Každý si bleskově testuje svůj
protějšek, vyhledává vytoužené, očekávané znaky a zadrhává se u těch rušivých. Zírá na každý
pupínek a přehlédne při tom krásná ústa,“ píše
Michael Mary v knize Kde jsi?

18

Ve srovnání s těmito rychlými odsudky vyznívají až neskutečně příběhy lidí, kteří se brali v dobách, kdy neexistoval internet, necestovalo se
a nebylo zvykem chtít pořád něco nového. Když
žena na vsi dospěla do věku na vdávání, obvykle vybírala jen z několika mužů blízkých jejímu
věku, a většinou vybrala. Nebo ještě hůř, manžela jí našli rodiče. Měly tehdejší sňatky z rozumu
něco do sebe? Lidé se možná spokojili s málem
a neřešili nepodstatné věci, ale do dnešní doby
by nebylo snadné dohodnuté svatby napasovat.
„V době dohazovaček bylo přece jen poměrně běžné přizpůsobit se vůli autority a pojmout
za manžela či manželku i někoho vlastně úplně
neznámého. Sňatky z rozumu byly běžnější,
a možná proto mohly svazky takhle vzniklé poměrně dobře a dlouhodobě prosperovat. Ovšem
byla také velmi jiná a poměrně striktně rozdělená role muže a ženy v rodině. Dnes pokládáme za samozřejmě, že nás protějšek přitahuje
fyzicky, že si vzájemně voníme, do hry vstoupilo
množství jemnějších faktorů. S takovou nadstavbou sňatek z rozumu skutečně nepočítá,“
upozorňuje psycholožka Magdalena Dostálová.

experiment, nebo vztah?

Seznamky se za posledních deset let změnily.
Ty bezplatné na internetu jsou stále vyhledávané, ale často sem míří lidé, kteří experimentu-

bizarní agentury
Existuje seznamka, která dává dohromady
jen krásné lidi. Kdo neprojde sítem, dočká
se odmítnutí. České ženy si vedou dobře,
mají úspěšnost 78 procent, naopak muži se
17 procenty propadají. .
Vlastní seznamku však mají i lidé oškliví.
Funguje v Británii a přihlásit se může každý,
kdo má o svém vzhledu nevalné mínění.
Weby Hledamsponzora.cz nebo
Hledammilionare.cz dávají už svým názvem
najevo, co se tady děje. Přezdívá se jim
seznamky pro zlatokopky, protože
ženy hledají muže, kteří jim zaplatí večeři,
dovolenou, dárky... A ano, skutečně existují
muži, kteří sáhnou do peněženky.
Kontroverze vzbudila před časem agentura
Alibi na míru, která slibuje klientům, že jim
poskytne alibi, důkazy a svědectví – když se
člověk potřebuje vyhnout pracovní schůzce,
ale především, když potřebuje krýt nevěru.

jí a prahnou po povyražení nebo nemají jinou
zkušenost s tímto způsobem seznámení. Kdo už
v seznamkách umí trochu chodit, míří jinam.
Třeba na Tinder, což je mobilní aplikace, která
se chlubí tím, že již propojila miliony párů na celém světě. Tady však musíte našlapovat opatrně.
„Poznala jsem několik chlapíků, kteří mají
na Tinderu falešná jména. Dá se však snadno
zjistit, kdo je doopravdy kdo. Kliknu si takhle
na profil zajímavého nápadníka a přes Facebook
se dostanu k jeho rodinným fotkám s malými
dětmi. Takového rovnou zaklapávám,“ popsala
před časem devětatřicetiletá manažerka Magazínu DNES. Během roku na Tinderu měla schůzku s padesáti muži a narazila na stejné potíže
jako Radka z úvodu článku: stejně staří muži
hledají mladší partnerky. „Jednou se mi stalo, že
jsme byly venku s kamarádkami a potkaly nějaké kluky v baru, dali jsme se do řeči a s jedním
jsme si dobře sedli. V jednu chvíli vidím, že si
prohlíží svůj účet na Tinderu, začnu se s ním
o tom bavit a on se diví, že i já jsem na Tinderu
a jak to, že mě nikdy nepotkal. Až byl jakoby naštvaný. A jakou tam máš věkovou hranici, ptám
se ho. Nevím, nějakou normální, říká mi a pro
jistotu se podívá. Měl tam nastavený věkový limit 25 let. Bylo mu dvaačtyřicet.“
To je problém i dalších seznamek: pro ženy
ve středním věku se zde vyskytuje menší počet vhodných protějšků, než je tomu v jiných
věkových kategoriích. „Mužů je obecně více
v mladších věkových kategoriích a žen ve vyšším věku. Pro ženy vyššího věku je tedy skutečně
méně mužů, navíc ještě k tomu přibývá ne zcela
užitečný trend, že starší muži hledají podstatně
mladší ženy, nikoliv ženy plus minus stejného
věku,“ říká Veronika Vinterová a Kristýna Mertlová její slova potvrzuje, ačkoliv zmiňuje jeden
povzbudivý detail: od šedesátky výš se poměr
mužů a žen opět vyrovnává. Ano, i starší lidé se
dnes častěji seznamují tímto způsobem, protože
zůstávají aktivní do vyššího věku a nechtějí se
smířit s tím, že by zůstali sami.

Pozor, křehké

Říká se, že vztahy přes seznamku jsou obecně
křehčí než ty ostatní, které vznikají ze známostí
v práci, mezi kamarády nebo na pracovišti. Britský The Daily Telegraph zveřejnil studii Michiganské univerzity, která zkoumala více než čtyři
tisíce párů a zjistila, že u vztahů vzniklých přes
internet je o 28 procent vyšší pravděpodobnost,
že se do jednoho roku rozpadnou. Také Magdalena Dostálová vídá ve své poradně páry, které
vznikly za asistence seznamky a jsou na první
pohled neslučitelné. Pravidlem to však není
a pro každý vztah je důležitý hlavně čas: „Ať už
se lidé seznámí jakkoliv, je dobré dát vztahu prostor se vyvíjet. Dostaví-li se fáze zamilování, dejme jí čas a prostor, aby mohla proběhnout a ideálně se přetavit v dlouhodobější vztah, kde již
sice nejsme bezhlavě zamilovaní, avšak na tom
druhém vidíme a oceňujeme hlubší vztahové
hodnoty,“ říká psycholožka.
A důležité je v určité chvíli přestat hledat. Na
agenturu Kristýny Mertlové se jednou obrátila
vdaná paní, která hledala muže, s nímž by opustila manžela. Dřív prý se nerozvede, když nikoho
nemá v záloze. Tak téhle ženě z etických důvodů
jana.syslova@mfdnes.cz
nepomohli. 
onadnes.cz
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tu v Paříži pamatovala jeden zajímavý způsob
seznamování. Ve Francii už před lety nabízeli
individuální službu, kdy agentura klientovi vytipovala vhodného kandidáta. V Česku nic takového neexistovalo, a tak se rozhodla, že tuhle
díru na trhu vyplní.
Ještě před tím se však potkala se svým manželem Jakubem Mertlem – matematikem, s nímž
seznamku Date2k založili. On pro ni vytvořil
algoritmus, pomocí něhož teď v agentuře párují
dvojice tak, aby se k sobě lidé co nejvíc hodili.
Klienti za to samozřejmě zaplatí, nejlevnější
balíček služeb vyjde na 10 tisíc korun. Kromě
zprostředkování rande každý dostane svého
osobního kouče, se kterým probere svoje představy o partnerovi. Někomu je nutné pozvednout sebevědomí, jiného trochu krotit a zchladit
velká očekávání.
„Stává se, že pětačtyřicetiletá klientka přijde
s tím, že chce založit rodinu a pořídit si dítě, ale
hledá svobodného, bezdětného a úspěšného
muže. Jenže ona nemá čas zdlouhavě vybírat,
proto se jí ptáme, jestli je pro ni opravdu limitující, že muž má dítě z předchozího vztahu nebo je
rozvedený. Když ustoupí, má vyšší naději na seznámení,“ říká Kristýna Mertlová a vybaví si
případ muže z Ostravy, který měl jen dva požadavky, na nichž trval. Přál si ženu z velkého města, která nemá malé dítě, protože to je závazek,
zatímco on už si chce užívat života a cestovat.
Nakonec se seznámil a žije se ženou z okresního
města, která je matkou malého kluka. „Jedna věc
je algoritmus a druhá osobní přístup. Byli jsme
přesvědčeni, že tyhle dva lidé by se k sobě hodili,
tak jsme pána zkusili přesvědčit, ať tomu dá šanci. A ono to vyšlo,“ vypráví majitelka agentury.
Zmiňuje ještě jeden bonus seznamování přes
agenturu: lidé dostávají zpětnou vazbu, proč
rande nevyšlo. Někdy to může být nepříjemné,
ale podle odborníků na seznámení může být
i tvrdá pravda prospěšná.

