
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

dnes byl publikován článek, kte-
rý nebude kandidátem na Pulit-
zerovu cenu, za to přináší 
nejpřekvapivější pointu života 
snad všech lidí na jih od Marsu. 

Ve zkratce jej lze vystihnout 
slovy Miguela de Cervantese: 
Na velkých hodinách času je 
jen jediné slovo: Teď. Po ulici 
Potom se dojde k domu Nikdy. 

Inspirativní čtení Vám přeje 

Radim Martynek 
šéf Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 

 

„Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to man-
želce, a když máš pravdu, mlč jako zařezaný.“ (Marcelo Mastroianni)  

„Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dohromady dva, aby je 
unesli... někdy i tři.“ (Dumas ml.)  

„Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze.“ 
(Oeser) 

„V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco 
dozvíme.“ (Goethe) 
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Výjezdní školení 
V termínu 13.–14.09. jsme uspořádali pro městský úřad výjezdní 
relaxačně-vzdělávací teambuilding, jehož součástí byly dvě besedy: 

Deset let s Václavem Havlem v podání Ladislava Špačka: Beseda 
přináší unikátní svědectví Ladislava Špačka o tom, jak se s Václavem 
Havlem seznámil, o začátcích spolupráce v komůrce Havlova bytu 
u Vltavy, až po triumfální zahraniční cesty plné úsměvných i dobro-
družných příhod. 

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální 
harašení na pracovišti: MUDr. Radim Uzel vypráví v 90minutové 
besedě o mužích, ženách, vztazích, mužsko-ženské komunikaci, se-
xuálních úrazech na pracovišti a o mnohých dalších záludných oblas-
tech partnerských, ale také pracovních vztahů. 

Součástí besed byla (ne)povinná (ne)vinná degustace ovocných vín 
Pankovo (www.pankovo.cz). Krátký záznam části besedy naleznete 
na https://youtu.be/bd885UsDDKM, celý text k části Po čem ženy 
touží pak na http://radim.martynek.cz/?p=388.  

Poptejte výjezdní relaxačně-vzdělávací teambuilding pro svůj úřad 
na info@akademie-vzdelavani.cz a zažijte nečekané.  

Naposledy v Praze… 
S cílem přiblížit semináře také řadovým zaměstnancům jsme ceny 
snížili až na 1.100 Kč bez DPH. Ať už to máte do Prahy kousek či kus, 
neváhejte a vyšlete auto, autobus, ponorku nebo vlak, neb 
v metropoli pořádáme tato témata naposledy: 

01.10.2019 – ETIKETA  
S LADISLAVEM ŠPAČKEM 

Top hotel Praha – 09:00 až 16:00 – 1.100 Kč až 1.990 Kč 

Bonus: akreditovaný e-learning se započtením 2 dní do PV nebo 
vrácení uhrazeného kurzovného formou slevy na uzavřený seminář 

Informace: http://bit.ly/etiketapraha 
 

29.10.2019 – JAK SPRÁVNĚ ODDÁVAT…  
S LADISLAVEM ŠPAČKEM 

Top hotel Praha – 08:30 až 15:00 – 1.777 Kč 

Bonus: akreditovaný seminář 

Informace: http://bit.ly/snatky 
 

29.10.2019 – TOP ASISTENTKA…  
NEJEN S LADISLAVEM ŠPAČKEM 

Top hotel Praha – 08:30 až 17:15 – 3.777 Kč 

Šest lektorů – šest seminářů – den nabitý informacemi 

Bonus: sleva 21,3 % při účasti 2 a více asistentek z jedné organizace 

Informace: http://bit.ly/asistentky   

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Městský úřad Trmice 

Městský úřad Louny 

 

Další témata realizovaná na úřadech 

MS Excel 

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 

3. tisíciletí (Radim Uzel) 

Deset let s Václavem Havlem  

(Ladislav Špaček) 

Teambuilding a (ne)vinná degustace 

Prevence stresu  

a pracovního vyhoření 

Zvyšování psychické odolnosti 

anti-GDPR 

http://www.pankovo.cz/
https://youtu.be/bd885UsDDKM
http://radim.martynek.cz/?p=388
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
http://bit.ly/etiketapraha
http://bit.ly/snatky
http://bit.ly/asistentky
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Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody…   
(pokračování z 06/2019) 
Spousty lidí – podle posledních záznamů Českého statistického úřadu to je 6 758 885 – touží ve svém životě po 
nějaké změně, ale ani ne desetina pro tu změnu něco udělá. V červnovém čísle na straně 4 jsem Vás vyzval, 
abyste si vyplnili do tabulky svá přání, touhy a sny… Je čas si tabulku vzít do ruky. 

Chcete  
zhubnout? 

CO JSTE  
PRO TO  

DNES  
UDĚLALI? 

Zdlábli jste sacharidy narvanou 
tyčinku nebo víno/pivo na ex? 

Chcete se naučit  
cizí jazyk? 

Už 327x jste minuli knihkupectví 
s učebnicí pro samouky? 

Chcete si našetřit  
na vysněnou dovolenou? 

Zase jste koupili lapač prachu 
nebo jiný nesmysl? 

Chcete  
lepší práci? 

Znova jste na chodbě poslali své-
ho šéfa do …, místo abyste se 

porozhlédli po jiné práci? 

Hledáte  
lásku? 

A přesto jste tu sympaťandu  
odnaproti ještě nikam nepozvali? 

Zvládli byste udělat 397 kliků za den? A co se naučit 997 nových slovíček? Ne včera – ne zítra – ale DNES je 
nezbytně důležité udělat první krok, protože CÍL, po kterém toužíme, není ničím jiným než množinou KROKŮ 
k němu vedoucích. Dnes a denně – tedy týdnotýdně – slýchávám od kamarádů, přátel, klientů, …, jak by chtěli 
toto a tamto a taky vono a jednou i to – ano, přesně to. A když se jich zeptám, co pro to udělali, řeknou, že 
dnes mají spoustu práce… minulý týden měli taky spoustu práce… před měsícem měli Vánoce… a že se k tomu 
určitě dostanou v příštím týdnu nebo nejpozději v tom přespříštím – hned po tom, co nakoupí na další Vánoce. 
Když se jich po měsíci zeptám, kolikátou lekci kurzu psaní všemi deseti nebo kurzu angličtiny mají za sebou, 
spolehlivě najdou důvod, pro který se k tomu nemohli dostat. Divné.  

Zbyněk Mlčoch ve svém fejetonu1 říká: 

Představte si, že Vám každé ráno dá banka na účet 86.400 Kč. Musíte jen dodržet dvě podmínky. První je, že co 
jste přes den neutratili, na konci dne z účtu zmizí. Nemůžete lhát, nemůžete tu částku převést na jiný účet, mů-
žete ji pouze utratit, ale každé ráno, když se vzbudíte, máte otevřený nový účet s dalšími 86.400 Kč na nový den. 

Druhá podmínka je, že banka může tuto „hru“ přerušit bez varování; v kteroukoli chvíli Vám může říct, že je ko-
nec, že účet se ruší a jiný už nebude. Co uděláte? Podle mě minete každou korunu pro své potěšení a na dárky 
pro lidi, které máte rádi. Použijete každou korunu vlastně na to, abyste vnesli štěstí do svého života a do života 
těch, kteří Vás obklopují. 

Tato zázračná banka skutečně existuje a má ji každý z nás: je to čas. Každé ráno, když se vzbudíme, dostáváme 
darem dalších 86 400 sekund života na ten den. A když večer usneme, do druhého dne se nic nepřevede. Co 
jsme v ten den nezažili a neudělali, je ztraceno. Každé ráno začíná tento zázrak znovu. 

Platí však i druhá podmínka: život se může kdykoliv zastavit...  

Tak tedy co uděláme s našimi každodenními osmdesáti šesti tisíci čtyřmi sty sekundami? Záleží jen na nás... 

V srpnu 2016 jsem odjel jako turistický panic do Alp zakusit kouzlo ferrat2, o kterých všichni básnili. Ferrata 
není nic jiného než skála po níž vede ocelové lano, na kterém se lezec jistí (na rozdíl od horolezectví). Do té 
doby jsem býval hostem pouze 5hvězdičkových hotelů a pot na kůži pocítil pouze v sauně. Při zlézání (výji-
mečně i slézání) se Vám potí i ta místa, o kterých vůbec netušíte, že mají potní žlázy (tyto žlázy jsou všude 

 
1 Zdroj: www.zbynekmlcoch.cz/informace/zamysleni-fejeton/ruzne/mame-denne-86400-sekund-zalezi-jen-na-nas-jak-je-prozijeme-a-vyuzijeme 
2 Blog: http://radim.martynek.cz/?p=254  

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/zamysleni-fejeton/ruzne/mame-denne-86400-sekund-zalezi-jen-na-nas-jak-je-prozijeme-a-vyuzijeme
http://radim.martynek.cz/?p=254
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kromě nehtového lůžka, červeně rtů a částí genitálií). Nevadilo mi to – užíval jsem si adrenalin při každém kro-
ku, který musím na skále pečlivě naplánovat. Když ho nenaplánuji, rozbiju si čumák o skálu. 

Až jsme se ocitli s dalšími pěti lezci a instruktorem v Postalmklamm nedaleko Salzburgu pod skálou, která se 
honosí nejtěžší zajištěnou cestou označenou na škále A až F písmenem F (jako Fakt-těžké – viz odkaz na video 
níže). Instruktor skálu zdolal, nahoře provlékl lano a slanil k nám. Zajistil po(s)tupně každého z lezců karabinou 
pro případ, že by cestu nahoru nezvládl a musel být spuštěn. Nikdo z pěti středně pokročilých lezců nevylezl 
ani do poloviny. Já to ani nezkoušel. Nebyl důvod – někteří kolegové měli biceps jako já stehno – co bych tam 
asi tak dělal?  

Nicméně ta skála mi utkvěla v paměti a já se do ní zamiloval. Byla to výzva, kterou jsem chtěl zdolat. Dva roky 
jsem na ni myslel a od června 2018 jsem začal aktivně sportovat, abych se na skálu v srpnu 2018 mohl vydat. 
Každý den jsem měl buď badminton, squash, běh, posilovnu nebo domácí trénink. Začal jsem jíst zdravě(ji), 
eliminoval příliš tučné a příliš sladké potraviny a začínal cítit sílu v rukou. První shyb jsem udělal po 15 dnech 
cvičení… A pak další… a další… Celkem tři… 

V srpnu 2018 jsem se pod skálou opravdu objevil – připravený, odhodlaný, beze strachu, ale s velkým respek-
tem k přírodě. Bez dávky bázně není radno k nejtěžší skále Alp přistupovat. Nicméně, počasí nám výstup zne-
možnilo a dva měsíce příprav byly vyhozenou investicí. V tu chvíli se spousta lidí seznámila s barvitostí a šíří 
mé slovní zásoby. 

Je 24.01.2019 a já píšu tento článek s vědomím, že vyjde v září. Každých 15 minut se rozezvoní na mobilu budík 
a já jdu k zemi a dělám kliky do strhání svalů. Obden chodím do posilovny a zase jím o chlup zdravěji, abych mohl 
03.08.2019 – tedy téměř 3 roky od prvního seznámení – zdolat skálu, kterou nikdo v roce 2016 nezdolal. 

Během 8 let na základní škole jsem nebyl schopen udělat jediný klik, jediný shyb nebo vyšplhat na lano/tyč. Ne-
byl schopen? Byl jsem LÍNÝ se to naučit. Dnes vím, že stačí několik dní trénovat a kliky/shyby Vám jdou samy. Je 
to jako s jazykem, s hubnutím, se seznamováním se, … 

Pointa? Bude chléb levnější? Mohl bych sedět doma na gauči a pít daikiri, přepadnout kino nebo sbalit ručník, 
buchtu a jít na koupaliště sbalit nějakou buchtu. Kvůli 3minutovému zdolání nějaké skály, která v Alpách stojí 
tisíce let a další tisíce let tam stát bude, investuji desítky hodin do příprav. Když ji zvládnu… nic se pro mě 
ne(z)mění… budu to pořád stejný já… Když ji nezvládnu… tak ani tento článek číst nebudete, protože ho ne-
zveřejním. Když se Vy naučíte cizí jazyk, když zhubnete, když vyměníte práci, když oslovíte ženu/muže svých 
snů, …, změní se pro Vás celý život. Proč nejsme ochotni investovat několik minut denně do změny, která nás 
učiní lepšími nebo šťastnějšími?  

Radim Martynek (celý článek včetně kapitoly Zajímavosti naleznete na http://radim.martynek.cz/?p=391) 

  

http://radim.martynek.cz/?p=391
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Ptáte se… 
Jak se správně uvádí jednotky v tabulkách (popř. v názvu k tabulce), resp. jaké závorky se mají použít (kulaté 
nebo hranaté)? Norma ČSN 01 6910 hovoří obecně o psaní jednotek v tabulkách. Setkávám se ve své praxi 
s více možnostmi a nevím, která je ta správná. Níže uvádím příklad: 

1. možnost: Aktiva (v tis. Kč) 

2. možnost: Aktiva (tis. Kč) 

3. možnost: Aktiva [tis. Kč] 

4. možnost: Aktiva v tis. Kč 

Pravidla pro zápis jednotek v tabulkách jsou volnější – klíčové je zachovat jednotnost v rámci všech tabulek 
v daném dokumentu. Hranaté závorky se v textech používají např. pro zápis výslovnosti (laser [lejzr]).  

Varianta 1 – Jednotky společné pro celou tabulku 

Vyúčtování dovolené v Alpách 
(v Kč) 

   

Položka Cena Podíl na osobu 

Ubytování 14.222,25    3.555,56    

Cesta 7.938,00    1.984,50    

Pojištění 396,90    198,45    

 

Varianta 2 – Jednotky jako součást nadpisů sloupců 

Vyúčtování dovolené v Alpách 
     

Položka Cena v € Cena v Kč Podíl v % Podíl v Kč 

Ubytování 537,50    14.222,25    25 3.555,56    

Cesta 300,00    7.938,00    25 1.984,50    

Pojištění 15,00    396,90    50 198,45    

 

Varianta 3 – Jednotky jako samostatný údaj 

Vyúčtování dovolené v Alpách 
     

Položka Cena celkem Podíl za osobu 

Ubytování 537,50 € 14.222,25 Kč 25 % 3.555,56 Kč 

Cesta 300,00 €    7.938,00 Kč 25 % 1.984,50 Kč 

Pojištění 15,00 €    396,90 Kč 50 % 198,45 Kč 

Poznámka: Stejný počet desetinných míst u všech peněžních hodnot nemusí být totožný s počtem desetinných 
míst u jiných hodnot (např. procent, metrů apod.). 

Poznámka: Počáteční písmena u podřízených sloupců píšeme s malým počátečním písmenem (v €, v Kč). 

Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy 
v písemném styku 
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Tip na vánoční dárek aneb když obal hraje prim 
Krátce po půlnoci mi došel balicí papír, přitom brzy ráno měl být dárek přichystán k předání. A tak jsem se 
mrknul na internet, postahoval fotky, vložil je vedle sebe do MS Word, vytiskl barevně ve formátu A3 a vytvořil 
tak balicí papír. Bylo úžasné pozorovat obdarovaného, jak místo rozbalování dárku zkoumá, odkud je a jak 
vznikla ta která fotka. Zážitek to byl oboustranně nepopsatelný. 

 

Další variantou, jak nadchnout muže nebo ženu, jsou dárky, který si musí obdarovaný vypáčit PÁČIDLEM 
z DŘEVĚNÉ BEDNY nebo vymlátit KLADIVEM z BETONOVÉ CIHLY! Pro dámy je možnost vyluštit šifru nebo pře-
pilovat zámek přiloženou pilkou. Inspiraci najdete na www.manboxeo.cz a www.damboxeo.cz.  

 

Když jsem jednou stoloval s kolegou-lektorem, tak krátce po tom, co jsme dojedli, číšník přinesl na podtácku 
páčidlo a položil jej před Ladislava Špačka. Ten se nesměle zeptal: „Co to je?“ Číšník pohotově odpověděl: „Pá-
čidlo.“ Vzápětí donesl velkou dřevěnou bednu zabitou hřebíky. Ladislav Špaček se slovy „tak to držím v rukou 
poprvé ve svém životě“ uchopil kus železa a začal bednu páčit. I tady byl primární obal – nikoli obsah – a záži-
tek z páčení. Spousty inspirace k vánočním dárkům přeje Radim Martynek  

http://www.manboxeo.cz/
http://www.damboxeo.cz/
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 Dopad semináře úpravy písemností  
 

Soutěž: Jedna z účastnic semináře úpravy písemností se po jeho absolvování vyřádila a porušila snad všechna pravidla, 
která se ten den naučila. A čtenáři měli možnost zasílat chyby, které v e-mailu objevili. 

 

 
1.4.2019 

Věc: vřelé poděkování  

Dobrý den, vážený pane inženýre, jednateli Akademie nevšedního vzdělávání, s.r.o., Radime Martyneku, 

Tímto emailem Vám děkuji za skvělou přednášku konanou dne 28. 3. 2019. Váš přednes byl velmi poutavý a jistě i díky 
tomu jsme si všechny informace snadněji zapamatovali. Děkuji též za Vaše předané Haribo emoce. Vzhledem 
k množství cukru v nich obsažených, zůstanou v některých z nás velmi dlouho.  

Kromě vyjádření díků, bych ještě ráda zabila několik dalších much jednou ranou. Procvičím si zde nabyté dovednosti a 
ještě Vás chci požádat o uhrazení mého platu za páteční den. Několikrát jste nám během čtvrteční přednášky opakoval, 
že je pátek. Jelikož je Váš projev sugestivní, následující den jsem se nedostavila do zaměstnání. Prosím o uhrazení část-
ky 10361,- Kč.  V této částce je zahrnuta ušlá mzda a odškodné za utrpěný šok, když jsem zjistila, že není sobota, ale 
pátek. 

S pozdravem, přáním pěkného dne, týdne, jara, léta, podzimu, zimy, roku 2020, 2021, 2022…… slunce v duši a čágo bélo 

…………………………….. 

Dagmar Vlčková 

 

 
Řešení – seznam chyb: 

• neplatný formát data 1.4.2019 – navíc podtržený – chybějící místo odeslání – použité písmo Times 

• Věc: od roku 1997 neuvádíme – od roku 2014 nepodtrháváme žádný text kromě hypertextu 

• malé písmeno v heslovitém vyjádření obsahu dopisu vřelé poděkování 

• „dobrý den“ patří na ulici – v písemné komunikaci nahradíme pozdrav v úvodu e-mailu oslovením 

• oslovení nedublujeme – použijeme buď funkci, titul nebo příjmení – špatný pátý pád příjmení 

• právní formu podnikání píšeme s mezerami po tečkách: s. r. o. (bez ohledu na zápis v obchodním rejstříku) 

• za oslovením píšeme po čárce malé písmeno: tímto e-mailem 

• email = nátěrová hmota, e-mail = elektronická pošta 

• neplatný formát data 28. 3. 2019 

• dělení slov v e-mailech nepoužíváme: část-ky – bloková úprava se v e-mailech nepoužívá 

• neplatný formát peněžní částky 10361,- Kč = správně 10.361 Kč  

• přeplácaný pozdrav – hejno teček nahradíme toliko třemi 

• tečky pro podpis děláme prvňáčkům na základní škole, aby věděli, kam se podepsat – dospělým lidem ne 

• od roku 2002 se podepisujeme výhradně vlevo (v ČSN 01 6910 jde o chybu) 

 

 
Knihu dle vlastní volby – knihu etikety, publikaci Písemná komunikace v praxi nebo román On – získávají: 

• Jitka Hrochová, Městský úřad Milevsko – za objevení největšího počtu chyb 

• Dagmar Vlčková, Krajský úřad Jihomoravského kraje – za popíchnutí k vyhlášení této soutěže 

 

Jak skloňovat… 
Miguel de Cervantes y Saavedra byl španělský voják, básník a spisovatel 

působící na přelomu 16. a 17. století. Ačkoliv ve Španělsku byla hospodářská 

krize, španělské umění a literatura dosahovaly svého vrcholu.  

A dilema – možná i trilema – pro 2. pád singuláru máme na světě: Cervan-

tese – Cervantesa – Cervanta? Detailně je problematika vysvětlena v článku 

na stránce http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6575.  

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6575
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Jsem na pochybách, zda při rodinném obědě u rodičů mého 
snoubence pomoct jeho mamince s nádobím nebo obsluhou. Někdo má 
názor, že je neslušné nabízet pomoct, prý by si přítelova maminka mohla 
myslet, že jim zasahuji do soukromí, jiné by ani nenapadlo se nabídnout 
k pomoci... Nechci způsobit nějaké nedorozumění nebo někoho urazit 
nevhodným chováním. Můžete mi prosím sdělit, co je tedy slušné dle eti-
kety? Jak se správně chovat při této příležitosti?  

Odpověď: Rozdílné pohledy na pomoc při rodinném obědě nevyřešíme, 
dokud oběd neabsolvujete, teprve pak poznáte, jaká je maminka Vašeho 
přítele, zda Vaši nabídku ocení, nebo ne. Podle etikety mohou zúčastněné 
ženy pomoci hospodyni se sklízením nádobí, případně se servírováním 
dalšího chodu nebo s úpravou stolu. Taková nabídka nemůže nikoho ura-
zit, naopak může vytvořit dobrý dojem o Vaší snaze pomoci. Zásahu do 
soukromí může hostitelka zabránit tím, že se společně odebraným nádo-
bím odejde sama do kuchyně nebo že přinese další příbory a požádá Vás, 
abyste je založila na stůl, to není nic intimního. 

Otázka: Je pravda, že se se šumivým vínem neťuká?  

Odpověď: To platilo dříve, ve Versailles, kdy sklenice byly z křišťálu a ser-
vis stál celý roční královský rozpočet. Dnes není důvod, abychom si běž-
nými sklenicemi nepřiťukli, stejně jako si ťukáme tichými víny. Přiťukává-
me si jen vínem, nekombinujeme víno a pivo či vodu. 

Otázka: Jak to je s účastí přítelkyně otce ženicha na svatební hostině? Na obřad jsme ji pozvali, ale aby byla naším hos-
tem na hostině, nám nepřijde fér vůči matce ženicha. Problém je ten, že otec ženicha nechce bez své přítelkyně jít. Jsou 
spolu dva roky, což pro nás není dost vzhledem k této události.  

Odpověď: To je citlivé a – žel – časté téma. Problém spočívá v tom, že já Vám tento rodinný konflikt nevyřeším, nemo-
hu vstupovat do jemného přediva vztahů v rodině. Mohu připojit jen svůj názor. Rozhodující by měl být zájem snouben-
ců, v tomto případě hlavně ženicha, je to JEHO den a rodiče by se měli ve chvíli, kterou si bude pamatovat celý život, 
ovládnout ve svých pocitech, které chovají k druhým partnerům. Jejich staré hádky, pocity ublížení a křivd by v tento 
den měly jít stranou. Svatba je svátek párového vztahu, rodí se nový manželský pár a ten hledí do budoucna, rodiče by 
mu to neměli kazit pohledy do minulosti, měli by se ovládnout. Vedle novomanželů na hostině by měli sedět rodiče 
(sedí se vždy na protilehlé straně, vedle nevěsty otec ženicha s matkou ženicha a vedle ženicha matka nevěsty s otcem 
nevěsty), pro tuto chvíli by měli zapomenout na svá zklamání z jejich manželství a měli by vyslat vzkaz novému páru 
„jsme s vámi“. Přítelkyně otce ženicha by měla sedět u stolu za svědky, ne tak daleko, aby se to otce dotklo, ale zase ne 
vedle něho, tam náleží místo matce. 

Otázka: S manželkou jezdíme ke tchyni, tam při stolování panuje takový zvyk, že ten, komu je naservírováno jídlo, začne 
automaticky jíst, aniž čeká, až je jídlo naservírováno všem. Já se domnívám, že je to nesprávné (takové buranské), že by 
všichni měli čekat, až je jídlo naservírováno tomu poslednímu. Tchyně (a ostatní stolující mimo manželky a mne) při-
pouštějí, že toto pravidlo platí maximálně u polévky, nikoliv však u hlavního chodu, příp. dalších chodů. Odůvodňují to 
tím, že by mezitím jídlo naservírované těm prvním vychladlo.  

Odpověď: Je to jednoznačné: Nemůže se jíst tak, jak hosté dostávají na stůl, ale čeká se, až budou mít všichni. Každý 
chod se zahajuje společně, jako první je obsloužen hlavní host, pak další hosté (ženy a starší, pak děti), nakonec dostává 
hostitelka. Jakmile má hostitelka před sebou naservírováno, vezme do ruky příbor (do té doby se nikdo příboru nedo-
tkne) a tím zahajuje chod. Stejně tak nádobí se nesklízí hostům, kteří dojedli, ale najednou všem, poté, kdy poslední 
u stolu složí příbor. Nemůže jeden jíst a druhý se na něj dívat. 

Otázka: Otec s tříletou dcerou jde ve školce ze schodů dolů, dcera se přidržuje na levé straně madla, otec ji drží za pra-
vou ruku, proti nim nahoru jde dospělý člověk. Kdo se má vyhnout?  

Odpověď: Samozřejmě se vyhýbá ten muž, který jde do schodů nahoru, a ten který vede dítě, má absolutní přednost. 
Děti byly odjakživa chráněny (společně se ženami, protože byly zárukou zachování rodu, proto ženy a děti nastupují do 
záchranných člunů jako první) a děti s doprovodem mají vždy a ve všech kulturách přednost, lhostejno, kdo je doprová-
zí, zda muž či žena. Něco jiného je, když větší děti (deset a více) by měly třeba uvolnit místo v tramvaji babičce. Tím je 
učíme úctě ke stáří. Ale tříleté dítě na schodech musí každý dospělý chránit. 
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Máš „áčko“!!! 
Pod tímto slovem, zkratkou, písmenem, …, ať už to nazveme, jak chceme, si každý z nás představí něco jiného. 
Milovníci přírodního ubytování malý stan ve tvaru písmene A, majitelé prodejny malou reklamu, která je po-
stavena před obchodem a láká klienty k návštěvě obchodu. Zaměstnanci je pak jasné, že má neomluvenou 
absenci. Nás zajímá situace poslední – A jako absence.  

Hned se mi vybaví několik úsměvných historek 
z praxe. Ráno kráčím směrem k úřadu a potkávám 
kolegu, z jehož vyděšeného pohledu je jasné, že je 
něco špatně. Hlásí: „Jéééé, já jsem si zapomněl cvak-
nout!“ 3 Jaká náhoda! Žádná náhoda – reálná situace, 
neboť jako jeho nadřízená přicházím do práce 
v neobvyklou brzkou ranní hodinu a bylo málo prav-
děpodobné, že se potkáme. Ráno už na mě čeká ko-
legyně vedoucí a hlásí, že ráno našla na svém stole 
vzkaz od podřízené, že si bere dovolenou. Má vypnu-
tý mobilní telefon a zrovna se opaluje na Kanárských 
ostrovech. Na dovolenou ale nemá nárok, neboť se jí 
nepodařilo v letošním roce odpracovat alespoň 
60 dní, a to už je začátek září a rok se chýlí ke konci. 
Požadavek na konání práce pro zaměstnavatele 
v počtu alespoň 60 dní, aby vznikl nárok na dovole-
nou, je zakotven v ust. § 212 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákoník práce).  

Bilancuji nad tím, o jak závažné porušení povinností zaměstnance se jedná. Abych byla úplně přesná – o jak 
závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 
práci se jedná? Ale říkejme tomu, jak chceme – pracovní kázeň, pracovní povinnosti – jde o totéž. Narušení 
legitimního očekávání zaměstnavatele, které směřuje směrem k zaměstnanci. Intenzita porušení může mít 
různé stupně dle zákoníku práce: 

1. méně závažné 
2. závažné 
3. porušení zvlášť hrubým způsobem 

Zatímco porušení povinností je vcelku lehce popsatelné, definovatelné, pak intenzita a její stupně jsou pojmy 
velmi neurčité (neurčitá hypotéza normy) a podobu jim dává sám život (nebo i třeba soud). A je to dobře. Jistě 
si dokážeme všichni přestavit, že pokud přijde do zaměstnání uklízečka pod mírným vlivem alkoholu, nebude 
závažnost jejího činu a porušení ust. § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce tak závažné, jako když se v takovém 
mírném opojení dostaví do zaměstnání řidič autobusu.  

Ale zpět k našim „ačkařům“. Nakolik je tedy absence v zaměstnání závažná? Jedno áčko, dvě, tři nebo kolik 
musí být, abyste s klidným svědomím jako zaměstnavatel mohli říci, že právě tato absence je závažná a lze dát 
zaměstnanci výpověď pro závažné porušení povinností dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce? Jestli očekáváte 
jasnou odpověď typu: jeden den absence se rovná závažné porušení, tak se ho nedočkáte! Jak jsem zmiňovala, 
zákoník práce na tuto otázku odpověď neposkytuje. Soudní judikatura pak ano. Díky pestrobarevnosti každo-
denního života se ale málokdy stane, že právě Vaše situace, kterou jako zaměstnavatel či zaměstnanec řešíte, 
bude úplně totožná s tou, kterou řešil soud a pak je rozhřešení ve hvězdách (lépe řečeno v rukou příslušných 
soudců).  

 
3 Cvaknout = zaznamenat svůj odchod v docházkovém systému 
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Začneme od nejintenzivnějšího porušení – zvlášť hrubým způsobem s důsledkem nejhorším – okamžité zrušení 
pracovního poměru zaměstnavatelem dle ust. § 55 zákoníku práce. A jak je psáno v mnoha soudních rozsud-
cích, má se používat mimořádně a v případě, kdy nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměst-
nance nadále (tedy například po dobu dvouměsíční výpovědní lhůty v případě „běžné“ výpovědi) zaměstnával. 
Takto například posoudil Nejvyšší soud případ4 z roku 2009, kdy zaměstnanec se dne 10.04.2009 sice na začát-
ku pracovní doby dostavil na pracoviště a vyznačil v souladu s interními předpisy svůj příchod do zaměstnání, 
vzápětí však pracoviště opustil a zbytek pracovní doby strávil mimo své pracoviště a zabýval se vlastními sou-
kromými záležitostmi. Krátce před koncem pracovní doby se navrátil na pracoviště a vyznačil svůj odchod tak, 
jako by celou pracovní dobu strávil na pracovišti výkonem sjednané práce. Zde soud vyslovil důležitý závěr, 
který lze volně shrnout do následujícího závěru: Útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, 
poškozováním, zneužitím apod.) nebo nepřímý (např. pokusem odčerpat část majetku zaměstnavatele bez od-
povídajícího protiplnění), představuje z hlediska vymezení relativně neurčité hypotézy5 zákoníku práce tak vý-
znamnou okolnost, že zpravidla již sama o sobě postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance vyplý-
vající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.6  

Míra ostatních intenzit – méně závažné a závažné je pak stejně obtížná a s neurčitým obsahem. Jedinou jisto-
tou v nejistém právním prostředí je pravidlo „třikrát a dost“. Co znamená? Soustavné porušování se skládá 
podle judikatury alespoň ze tří jednotlivých porušení povinnosti. Nemusí přitom jít o porušování stejné povin-
nosti.  Obecně judikatura uvádí, že jedno porušení musí navazovat na druhé tak, aby bylo zřejmé, že jde o sled 
porušení, a nikoliv o ojedinělé porušení. V praxi by tak odstup mezi jednotlivými porušeními měl být nanejvýš 
v řádu několika týdnů, v důvodných případech měsíců. 

A tak intenzita porušení je stále velkým otazníkem, řečí právníků neurčitou hypotézou určité normy, tedy pra-
vidla chování. Jediná jistota přece jen ale je – přestože soud není vázán názorem zaměstnavatele ve vztahu 
k intenzitě porušení pracovních povinností, nemůže sám intenzitu porušení pracovních povinností posoudit 
přísněji, než ji definoval zaměstnavatel, a to z toho důvodu, že „soud nemůže zaměstnavateli ´vnucovat´, zda 
vůbec a proč chce se zaměstnancem pracovní poměr rozvázat… Je totiž zcela na vůli zaměstnavatele, zda i při 
splnění všech předpokladů pro rozvázání pracovního poměru jednostranným úkonem zaměstnavatele k tako-
vému kroku přistoupí či nikoli.“7 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě 

 Nový seminář v nabídce  
 

Jak se v práci prací neunavit je nevšední interaktivní vzdělávací program z kategorie Zážitkové vzdělávání. Účastníci si 
odnesou praktické rady a tipy, jak být spokojený a psychicky odolný. Natrénují dynamickou relaxaci, kterou využijí 
v praxi. Osnova: 

• Jak být svěží a fit každý den 
Co nás připravuje o energii a čas? Pryč s tím! 

• Multitasking nebo jedna věc? Jak funguje mozek při stresu a jak toho využít 
• Jak ustát jednání s nepříjemnými lidmi? Dobrozvyky/zlozvyky  

Co nám energii dává? Sem s tím! 
• Jak začínáme ráno. Myšlení a vliv na míru únavy a energie. Starosti/radosti. 
• Odpočinek a relaxace není luxus, ale nezbytnost. Jak funguje mozek, když jsme v pohodě? A co smích? 

Když relaxace, tak dynamická! 
• Nácvik dynamické relaxace pro okamžité uvolnění a zlepšení nálady 

Cena: 23.800 Kč za skupinu 18 účastníků 

 

 

 
4 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.10.2012 sp. zn. 21 Cdo 2596/2011 
5 Neurčitá hypotéza v tomto případě znamená porušení právních předpisů zvlášť hrubým způsobem 
6 Právní věta Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.10.2012 sp. zn. 21 Cdo 2596/2011. In Codexis, právní informační systém © 2018 
Atlas consulting, spol. s r. o.  [citováno dne 10.09.2019]. 
7 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2015, sp. zn. 21 Cdo 4596/2014 
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Kde se v Česku nejlépe žije:  
Velké porovnání 200 měst ukazuje skokany roku i varování  
Kompletní údaje o svých městech naleznete na stránce https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kvalita-zivota-
porovnani-mest-v-cesku-2019/r~b8d2b052ba8511e9b6a9ac1f6b220ee8/.  

Velká škoda, že součástí průzkumu není úroveň komunikace a spolupráce s podnikatelskými subjekty. 

Pořadí 
v kvalitě 

života 
Název obce 

Zdraví  
a životní 
prostředí 

Materiální  
zabezpečení 

a vzdělání 

Vztahy 
a služby 

Kvalita 
života 

Pořadí 
v roce 2018 

Změna 
pořadí 

1 
Říčany  
Středočeský kraj 

10,0 10,0 8,0 10,0 1 0 

2 
Praha  
Hlavní město Praha 

9,1 7,8 10,0 9,7 2 0 

3 
Hustopeče  
Jihomoravský kraj 

9,2 7,4 6,2 8,1 9 6 

4 
Černošice  
Středočeský kraj 

8,2 5,8 8,2 8,0 3 –1 

5 
Brandýs nad La-
bem-Stará Boleslav  
Středočeský kraj 

7,7 7,1 7,2 7,7 7 2 

6 
Brno  
Jihomoravský kraj 

9,0 4,1 8,1 7,7 16 10 

7 
Židlochovice  
Jihomoravský kraj 

8,7 6,3 5,5 7,2 14 7 

8 
Beroun  
Středočeský kraj 

8,4 4,0 7,6 7,2 6 –2 

 

 Ftípky  
 

Můj psycholog: „Co kdybysme si…“ 
Já: „…kdybychom…“ 

Můj psycholog: „Ano, co kdybychom si promluvili o tom, proč nemáte žádné kamarády…“ 

Co je to 90–50–90? 
Jízda městem kolem dopravního policisty. 

Proč je znalost I/Y tolik důležitá? 
Došly mi cigarety, tak jsem kouřil KOLEGOVI/KOLEGOVY. 

Proto! 

Lidové moudrosti: 

Rozsypala se sůl – bude hádka. Rozsypal se cukr – bude pochopení. Rozsypal se kokain – bude razie. 

Spadla vidlička – někdo přijde. Spadlo mýdlo – očekávej neočekávané. 

Vlaštovky létají nízko – bude pršet. Krávy lítají nízko – rozsypal se kokain. 

Svrbí tě nos – bude pitka. Svrbí tě zadek – spadlo mýdlo. 

Puklo zrcadlo – sedm let neštěstí. Pukl poklopec – bude hanba. Pukl prezervativ – radši mohlo puknout zrcadlo. 

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kvalita-zivota-porovnani-mest-v-cesku-2019/r~b8d2b052ba8511e9b6a9ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kvalita-zivota-porovnani-mest-v-cesku-2019/r~b8d2b052ba8511e9b6a9ac1f6b220ee8/
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Zaměstnanec „Mouchy, snězte si mně“  
Máme v kolektivu mladého a schopného kluka. Bohužel místo toho, aby využil svou energii, je naprosto 
pasivní. Práci, kterou po něm vyloženě chceme a tvrdě kontrolujeme, udělá, jinak je ale naprosto pasivní. 
Rádi bychom slyšeli nějaké tipy, jak na něj. 

Problém s pasivitou mladých zaměst-
nanců je častější, než by se na první 
pohled zdálo a než by se nám líbilo. Je 
potřeba si uvědomit, že nemusí plynout 
jenom z toho, že dotyčný člověk je líný, 
z čehož jej máme často tendenci obvi-
ňovat. Daleko častější příčinou pasivní-
ho chování je prostě to, že si nejsou jistí 
sami sebou, situací, ve které se nachá-
zejí, velice často také tím, zda výsled-
kem jejich práce nebude výsměch, ať už 
Vás jako nadřízeného nebo ostatních 
spolupracovníků.  

Zní to možná divně, ale přesně tyto věci 
mladému člověku brání projevit iniciati-
vu a být aktivnější, a tak raději „nic nedělá, aby nic nezkazil“. Protože ale nedělat prostě nic je rovněž trapné, 
maskuje toto chování za ostentativní přehlížení, za „machrování“, za projevy, které bychom čekali spíše v pu-
bertě, a reaguje jen tehdy, když je pod bezprostředním tlakem a kontrolou. Je to proto, že v takovém případě 
nese zodpovědnost za jeho výsledky ne on sám, ale ten, kdo jej kontroluje. 

Co s ním? V prvé řadě se zdržte čehokoli, co by mohlo zaměstnance potupit nebo ponížit. Tím jej totiž „zablo-
kujete“ a bude ještě pasivnější. Zkuste jej místo toho pochválit – za práci, kterou udělal pod Vaší kontrolou, 
a nejlépe za nějaký její detail, který by bylo možné připsat jeho vlastnímu chování. Pokud takový detail není, 
pokuste se na jeho práci najít něco, nejlépe pozitivního, čím se tento člověk odlišuje od ostatních a ukažte mu, 
že o tom víte. 

Pokuste se zadávat pasivnímu jedinci úkoly, při kterých jej budete kontrolovat, ale které budou mít tu „jeho“ 
složku, tedy budou mu dávat nějakou, i kdyby velmi malou, možnost se samostatně rozhodnout, a stimulujte 
ho zpětnou vazbou v tom, že právě to „vlastní“ je pozitivní. Pokud na tuto stimulaci začne reagovat, tj. projeví 
snahu si „přidat“ práci, přidejte mu ji a pokuste se mu přidat také zodpovědnost. 

Mladý „mouchy snězte“ potřebuje vidět, že jej kontrolujete, a potřebuje mít stálý přísun úkolů. Za všech okol-
ností se vyvarujte výčitek nebo čehokoli, co by si jako výčitky mohl vyložit; připomněli byste mu tím rodiče 
a přestal by spolupracovat. Pokud máte možnost říct – nebo nenápadně naznačit – ve společnosti jeho kolegů, 
vrstevníků, že pracuje dobře, udělejte to. 

Kombinací různých kroků v duchu, který jsme popsali výše, je možné mnoho mladých pasivních „mávánahá“ 
(Mám Vás Na Háku) rozpohybovat. Nevýhodou metody je, že je náročná na čas a na energii nadřízeného, od 
kterého vyžaduje v jistém smyslu rodičovský přístup. Pokud nadřízený prostě nemá prostor, aby se svému za-
městnanci v takovéto míře věnoval, je možností svěřit ji podstatně zkušenějšímu kolegovi, je však potřeba 
počítat s tím, že jeho váha je menší a musíme také umět velmi dobře zvolit správnou osobu. 

Pasivní zaměstnance můžeme podpořit také vhodným nastavením personální strategie firmy. Pokud přemýšlí-
te jak na to, rádi Vám pomůžeme. 

Vojtěch Bednář, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz  

http://www.firemni-sociolog.cz/
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Sex jako pracovní úraz? 
Kdyby Vám někdo řekl, že měl pracovní úraz při sexu během pracovní cesty, tak se 
většině z nás vybaví, že dotyčný vykonává jisté svobodné povolání. Před pár dny 
k nám ovšem dorazila zpráva8 z Francie, že jsou otevření takovým pracovním úra-
zům i v případě, že vykonáváte povolání jiné.  V tomto případě byla následkem pra-
covního úrazu ovšem smrt. Pozůstalí v čele s manželkou zemřelého vysoudili do-
konce tučné odškodné.  Ženatý zaměstnanec si v tomto případě užíval na pracovní 
cestě s ženou, se kterou se ten večer seznámil, leč z pracovní cesty se domů nevrá-
til. Podobná judikatura už existuje i v jiných státech, například v Austrálii se dá uspět 
se žalobou o náhradu škody v důsledku sexu během pracovní cesty.  

A jak je to v České republice? Úspěch taková žaloby je velký otazníkem. Odborná veřejnost se domnívá, že 
s podobnou žalobou se u nás zřejmě uspět nedá. O důvodech, proč je judikatura tak ojedinělá, spíše žádná, 
bychom mohli vést dlouhé diskuse… Jasné je ale to, že § 366 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) stanovuje, že zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu 
vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  

Má-li se jednat o pracovní úraz, za který je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu majetkové škody či 
nemajetkové újmy, musí vzniknout dle ust. § 269 odst. 1 zákoníku práce při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s nimi. Sex tedy běžně nelze posoudit ani jako plnění úkolů, ani jako činnost v přímé souvis-
losti s plněním úkolů. Oblasti, které mají souvislost s plněním úkolů, totiž definuje přesně § 274 odst. 1 zákoní-
ku práce: 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce ob-
vyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na 
jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné 
na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu 
a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskyto-
vatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. 

Nicméně i u francouzského soudu se řešila otázka obvyklých úkonů konaných před počátkem práce. Zde uzna-
li, že sex je stejně obvyklý jako například jídlo nebo sprcha.  

U nás se ovšem zatím držíme této skutečnosti: jakmile zaměstnanec vstoupí do ubytovacího zařízení, odpo-
vědnost zaměstnavatele končí. Aby existovala alespoň teoretická šance na odškodnění, musel by mít zaměst-
nanec sex přímo na pracovišti. S největší pravděpodobností by ale ani tak neuspěl. Soud by se tak musel zabý-
vat otázkou, zda byl pohlavní styk součástí pracovních úkolů zaměstnance. Kdo z nás má takovou pracovní 
náplň? 

Čistě teoreticky by se podle právníků dalo říct, že pracovním úrazem je i takový úraz, 
který by se stal, kdyby zaměstnanec pracoval. Pokud si tedy odskočí zaměstnanci 
„na rychlovku“ u kopírky ukryté v zadní části budovy a spadne na ně lustr, mohlo 
by se jednat o pracovní úraz, neboť by k němu mohlo dojít i při kopírování. Na dru-
hou stranu se zde jedná o evidentní exces z pracovních povinností. Právním oříškem 
by bylo, zda nastalou situaci posoudit jako obecnou odpovědnost zaměstnavatele 
nebo pracovní úraz. Judikatura k obdobným případům totiž zatím neexistuje, takže 
by při posouzení případu záleželo na všech okolnostech. Pokud ovšem v souvislosti 
s touto nečekanou kratochvílí s vnadnou asistentkou postihne staršího kolegu sr-

deční příhoda nebo mu „rupne v zádech“, tak se o pracovní úraz v žádném případě jednat nebude.9 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě 

 
8 Borgis, a. s. © 2019, Seznam.cz a. s. © ČTK, DPA, Reuters a fotobanka Profimedia. Dostupné z: 
www.novinky.cz/koktejl/clanek/smrt-pri-soulozi-na-sluzebni-ceste-je-pracovni-nehoda-rozhodl-soud-ve-francii-40296055  
9 Podnikatel.cz - průvodce vaším podnikáním. ISSN 1802-8012 Copyright © 2007–2017, Internet Info, s.r.o. Dostupné z: 
www.podnikatel.cz/clanky/zranite-se-pri-sexu-na-sluzebni-ceste-mate-pravo-na-odskodneni/  

http://www.novinky.cz/koktejl/clanek/smrt-pri-soulozi-na-sluzebni-ceste-je-pracovni-nehoda-rozhodl-soud-ve-francii-40296055
http://www.podnikatel.cz/clanky/zranite-se-pri-sexu-na-sluzebni-ceste-mate-pravo-na-odskodneni/
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Malé psychologické fígle užitečné pro každého 
1. Když se směje skupina lidí, každý se instinktivně dívá na toho, kdo je mu nejvíce sympatický (nebo s kým by 

se rád sblížil). 

2. Když musíme vykonat něco zvláště zodpovědného nebo vyžadujícího soustředění, zkrátka něco, z čeho 
jsme obvykle nervózní, je dobré žvýkat žvýkačku nebo i něco jíst. To se na podvědomé úrovni asociuje 
s pocitem bezpečí, protože obvykle jíme tehdy, když nám nic nehrozí. 

3. Jestliže nám někdo nadává a nám se přitom podaří zachovat klid, jeho hněv to zpravidla ještě vyostří. Poz-
ději se však bude za své chování stydět. 

4. Pokud někdo na otázku odpovídá jen zčásti nebo vyhýbavě, nemá smysl ptát se znovu. Lepší je se mu mlč-
ky podívat do očí. Nejspíš pochopí, že odpověď vás neuspokojila a bude mluvit dál. 

5. Jak se ukázalo, výraz tváře nejenom vyjadřuje jisté city, může stejné city také vyvolat. Zpětná vazba fungu-
je prakticky bezchybně, takže ti, kdo se chtějí cítit šťastni, by se měli na svět co nejvíce usmívat.  

6. V řeči nebo psaném textu není dobré užívat obratů jako „myslím si“ nebo „zdá se mi“, protože dodávají 
vašim slovům odstín nejistoty. 

7. Před důležitým pohovorem je dobré si představovat, že s tím, kdo s námi bude pohovor provádět, jsme 
dávní blízcí přátelé. Téměř vždy záleží jenom na nás, jak přijmeme situaci a náš klid a nenucenost se mo-
hou přenést na partnera v rozhovoru. 

8. Jestliže se nám při setkání s kýmkoli podaří přinutit se k upřímné radosti, bude se při dalším setkání ten 
člověk opravdu upřímně radovat, že nás vidí (ostatně: psi na nás tenhle trik uplatňují stále). 

9. Lidé bývají ochotni poskytnout nám menší půjčku poté, co nám odmítli tu větší. 

10. Nemálo užitečných informací můžeme získat pozorováním nohou partnera v rozmluvě. Jestliže jsou napří-
klad špičky jeho bot odvráceny stranou od nás, znamená to, že by dotyčný hovor rád co nejdříve ukončil. 

11. Mnohým z nás se už stalo, že byli na nějakém shromáždění, kde mohli od někoho očekávat ostrou a ne-
příjemnou kritiku. Za těchto okolností je vždycky nejlepší posadit se přímo vedle dotyčného. Praxe uka-
zuje, že ztratí veškerý zápal a úmysl útočit, nebo bude přinejmenším mnohem mírnější. 

12. Většina lidí nerozezná skutečnou velikost od pouhé sebedůvěry. Pokud se naučíme celým svým zjevem 
demonstrovat sebedůvěru, bude to k nám lidi přitahovat. 

13. Dobrá rada pro ty, kdo pracují ve službách: pověste si za hruď zrcadlo. Lidé se k vám budou chovat daleko 
zdvořileji. Nikomu se nelíbí vidět sama sebe naštvaného a nepříjemného. 

14. Velmi užitečný zvyk – pozorovat barvu očí člověka, s nímž se seznamujeme. Podvědomě k nám pocítí větší 
sympatie v důsledku lehce prodlouženého očního kontaktu. 

15. Na první schůzce je vhodné zavést partnera na nějaké zábavné, přitažlivé místo. V důsledku se mu budou 
kladné emoce vyvolané místem setkání asociovat s námi. 

Zdroj: https://www.pronaladu.cz/male-psychologicke-figle-uzitecne-pro-kazdeho/  
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