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Projekt Guse Worlanda Gotcha4life upozorňuje na důležitost schopnosti rozpoznávat své emoce a nebát 
se o nich mluvit se svými nejbližšími. Problémy s rozpoznáváním a vyjadřováním emocí jsou častější právě 
u mužů, kteří se o nich stydí mluvit, bojí se zesměšnění, nemají za kým jít. Tuto problematiku nám na 
osobní úrovni ilustruje první audio příběh Anguse.

Problém s vyjadřováním emocí u mužů vychází ze společensky sdíleného stereotypu, že emoce jsou zejména 
doménou žen, nikoliv mužů. Muži jsou vnímáni jako psychicky odolní jedinci, kteří nepodléhají výkyvům 
nálad, nedávají najevo emoce „slabosti“ (jako je pláč, strach, nejistota). Muži jsou svou existencí naopak 
definováni jako silní, zdatní až agresivní jedinci, kteří dokáží všechno zvládnout (narozdíl od žen). Muži 
a ženy mají ve společnosti dány jiné role a jejich mantinely, na základě kterých mohou jednat či projevovat 
své emoce. Tento společenský stereotyp mužům nedává dostatečný prostor vyjadřovat veškeré své emoce, 
které ve svém životě prožívají. Proto se mohou častěji bát ať už sobě nebo svému okolí přiznat, že se necítí 
psychicky dobře, bojí se požádat o pomoc.

S tímto stereotypem se muži mohou setkávat již od svého raného dětství. Zatímco dívky jsou k vyjadřování 
emocí často vedeny a jsou v něm podporovány, chlapcům je mnohdy vyjadřování emocí zakazováno (např. 
smutek či pláč). Rozdílný přístup rodičů ve výchově chlapců a dívek týkající se emocí se také projevuje 
i v odlišné komunikaci s nimi. Zatímco v hovoru s dcerami využívají rodiče pestřejší zásobu emocionálních 
výrazů, u hovoru s chlapci je tato slovní zásoba podstatně chudší. Důsledek tohoto odlišného přístupu 
v komunikaci je znám již v poměrně raném věku života dítěte – dívky ve věku 6 let disponují mnohem větší 
slovní zásobou, kterou dokáží popsat své emoce, než chlapci. 

Důsledky tohoto stereotypu si muži nesou až do své dospělosti. Na základě menší schopnosti pojmenová-
vat a přiznávat si své emoce dochází k mnohonásobně vyšší sebevražednosti u mužů než u žen v dospělém 
věku. V České republice si na život ročně sáhne okolo 1 500 lidí, přičemž mužů je 4x více než žen. Právě 
na tuto problematiku cílí i projekt Guse Worlanda Gotcha4life, který podporuje muže v tom, aby dokázali 
mluvit o svých emocích se svými nejbližšími, aby vystoupili ze stereotypu, který negativně ovlivňuje jejich 
mentální zdraví. Tematicky obdobným projektem zabývajícím se mentálním zdravím mužů je i český pro-
jekt „Nejsi sám“ realizovaný serverem Aktuálně.cz.


