
 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové, ctění 
čtenáři, 

pevně věřím, že Váš červen nebyl 
tak rychlý a zběsilý jako ten náš. 

Ukradli nám firemní auto, ukradli 
nám firemní práci a skoro nám 
ukradli i duši. O tom všem – ale 
spíše jen o něčem – v tomto opož-
děném čísle, na které jsem si zcizil 
více času, než mi bylo dáno.  

Velmi zajímavý článek úžasné lek-
torky-psycholožky hovoří o tom, jak 
se naučit lidem říkat „NE“. Doporučuji (článek i lektorku). 

Novinkou je účast na projektu SMARTRATING, díky kterému můžete 
povznést úroveň služeb ve svém městě. Potěšilo nás také pozvání do 
Dobrého rána České televize. 

V červenci a srpnu se těšte na redakční přestávku. A neukradnou-li 
nám do té doby v tom našem Kocourkově ještě něco, uvidíme se, 
uslyšíme se, učteme se, …, v září. Semináře však frčí i o prázdninách 
v cenách od 12.000 Kč za školicí den. 

S přáním klimatizovaného čtení  

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 
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 Motto  

 
„Existují tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit…“  
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Sako a co s ním… v parném létě 

Zatímco dámské formální oblečení svou variabilitou umožňuje 
v nejteplejších letních dnech poměrně příjemné přežití, pánové jsou 
na tom hůře. Sako na některé příležitosti prostě patří a jeho nošení 
se mnohdy vyhnout nemůžeme, i když například v kanceláři běžně 
pracujeme pouze v košili. Jak se tedy alespoň trochu ochladit, když 
už sako potřebujeme? Košile s krátkým rukávem? Tak tu zcela jistě 
ne.  

Pod sakem nás polovina rukou bez košilové látky tak jako tak nespa-
sí a naopak hrozí, že si zbytečně ničíme podšívku rukávu saka třením 
o kůži a potem. Krátký rukáv u košile nosíme pouze bez saka, klidně 
třeba s kravatou jako pracovní oděv. Nejpraktičtějším řešením je 
přitom formální košile kupovat pouze s rukávem dlouhým, jehož 
délka se dá vyhrnutím upravit. Nejelegantněji působí jeho zkrácení 
těsně pod loket – tip jak nemít pomačkanou shrnutou látku je snad-
ný: rozepneme knoflíček na manžetě a tu přeložíme a následně pře-
ložíme ještě jednou. Stačí si pohlídat, aby se látka neshrnula, a vý-
sledkem je příjemný a decentně založený rukáv. Pokud máme rádi 
doplňky jako pěkné hodinky, krásně takto vyniknou. 

Sundávání saka ve společnosti má různé úrovně. Zcela nevhodné je 
např. při usazení se v hledišti divadla (ostatně sály jsou vždy klimati-
zovány), přípustné je např. při pracovním obědě či pobytu ve své 
kanceláři. Zde se vždy dovolíme přítomných žen, které však patrně 
nic nebudou namítat. Úskalím této úlevy jsou detaily, které se náhle 
stanou viditelnými – propocené podpaží, zmačkaná nebo dokonce 
zašpiněná košile špatně zasunutá v kalhotách a další nedostatky. 
Pokud si nejsme jistí perfektním stavem košile, raději si sako pone-
cháme, protože tyto věci dokáže úspěšné skrývat. Praktické je rov-
něž pořídit si vhodný oblek na letní sezónu, který bude přirozeně 
lehčí a prodyšnější, třeba ve světlejších odstínech šedé.  

A fígl závěrem – pokud se Vám v podpaží na světlých či bílých koši-
lích i přes usilovné používání kosmetiky dělají těžko vypratelné na-
žloutlé skvrny, změňte antiperspirant. Žlutá barva je totiž způsobena 
reakcí potu a hliníku v některých přípravcích; stačí si tedy přečíst 
miniaturní písmenka na obalu a zakoupit antiperspirant bez něj.  

Karel Střelec, ze semináře Etiketa pro žáky II. stupně ZŠ aneb co 
s chlebíčkem spadlým na zem 

 

 

[fejs buk] 
Staňte se čtenářem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., 

na www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani 

a získejte rafinovaný šanon1 (z každých 100 čtenářů vylosuje-

me jednoho příjemce).  

                                                           
1
 Fotka šanonu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg  

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa pro učitele ZŠ 
Objednatel: ZŠ Hostinné 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel, 

e-mail: sogelj@zskkho.cz  

Nový občanský zákoník v praxi 
Objednatel: Městský úřad Kuřim 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Mgr. Alena Zimmermannová, 

e-mail: zimmermannova@radnice.kurim.cz  

Prezentační dovednosti úředníka 

Objednatel: Městský úřad Turnov 

Kapacita semináře: 14 

Reference: Ing. Jana, Chlupová, personalistka, 

e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz  

Nový občanský zákoník v praxi 

Objednatel: Městský úřad Benešov 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Mgr. Magda Zacharieva, e-mail: 

zacharieva@benesov-city.cz  

E-learningové studium gramatiky,  

stylistiky a etikety 

Objednatel: Městský úřad Chvaletice 

Kapacita semináře: 90 

Reference: Zdeňka Marková, tajemnice, 

e-mail: markova@chvaletice.cz 

Etiketa makléře 

Objednatel: Next Reality Group, a. s. 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Ing. Roman Záboj, manažer vzdě-

lávání, e-mail: roman.zaboj@nextreality.cz 

Finanční gramotnost pro klienty rom-

ského střediska 

Objednatel: DROM, romské středisko 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Miroslav Zima, ředitel, e-mail: 

Miroslav.Zima@drom.cz 

Etiketa pro asistentky 

Objednatel: Unicorn, a. s. 

Kapacita semináře: 18 

Reference: Otmar Brancuzský 

 

http://www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
mailto:sogelj@zskkho.cz
mailto:zimmermannova@radnice.kurim.cz
mailto:j.chlupova@mu.turnov.cz
mailto:zacharieva@benesov-city.cz
mailto:markova@chvaletice.cz
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Slovní smog aneb jaké signály vysíláme 
Čeština je jazyk bohatý, košatý a libozvučný. Někdy se ale něco zadrhne a najednou kolem sebe začneme slýchat stále 

dokola slovo či slovní spojení, které po nějaké době užívání ztrácí obsah, ale bohužel o to rychleji se šíří. Má sice časově 

omezenou životnost, ale je o to rozpínavější. Floskule! Je jako virus. Nejčastěji napadá lidi, kteří nemají co říct, nebo 

možná nám někdy ani nechtějí nic říct. Politici vysílají signály, mapují situace, hledají konsenzus, revidují svá rozhodnu-

tí a reflektují výsledky voleb. Trocha sebereflexe by neškodila, že? Moje moudrá babička tomu říkala mlácení prázdné 

slámy  

Od sportovců se dozvídáme, že jejich hra je o rychlosti a o dávání gólů či branek, o souhře hráčů. A na světě je největší 

jazykový parazit současnosti! Většina Čechů včetně těch, kteří se floskulím snaží vědomě vyhnout, občas „otomuje“. 

Budoucnost je o štěstí. Studium, je o tom, že je potřeba se učit. Dovolená je o odpočinku a poznávání. Oblíbené 

„o/o tom“ je všude kolem nás, téměř každý z nás mu občas podlehne, ovšem pravdou je, že někdy se jen těžko hledá 

pěkné české vyjádření téhož.  

Manageři optimalizují výrobní procesy, aby 

mohli zafinancovat ten správný projekt. Vy-

padá to profesionálně, že? A pak tomu dají 

korunu, když najdou to nejoptimálnější řešení. 

Vím, že nelze hodnotit člověka podle jednoho 

slova, ale když od někoho slyším nejoptimál-

nější…  

Umím si představit, nechci spekulovat, v časo-

vém horizontu, řádově či lidský faktor jsou 

další z kategorie floskulí a jako mnohé další se 

objevily většinou až po roce 1989 s příchodem 

nové reality.  

Prof. Vladimír Just, český novinář, kritik a vysokoškolský pedagog, už vydal dva díly Slovníku floskulí, které nazývá slov-

ním smogem. Je zajímavé se s těmito knihami konfrontovat a je poučné zjistit, že některé floskule i sami používáme.  

Že na tom všem není vlastně nic špatně? Ale je! Špatně je to, že říkáme bezmyšlenkovitě a stále dokola slova vyprázdně-

ná nadbytečným používáním, místo abychom se pokusili o vytvoření hezké české větičky. Floskulím se asi nelze úplně 

vyhnout, ale lze jejich používání výrazně omezit. 

Takže mi promiňte, že Vám na závěr neřeknu Mějte pěknou dovolenou. Raději Vám popřeji krásné letní dny a prožití tak 

nádherné dovolené, abyste na ni mohli celý další rok vzpomínat.  

 Nový seminář v nabídce  

 
Všichni jsme chodili do školy a strávili v ní 11 až 17 let života. Bohužel nás tam nenaučili to podstatné: jak žít 
a nezbláznit se ve stále složitějším a rychlejším světě. Nový seminář s názvem Jak se nezbláznit v dnešním 
světě přináší odlehčený pohled na svět kolem nás. 

 

 
Seminář měsíce 

 

 
O prázdninách se můžete těšit na tato obzvláště vypečená témata: 

 Jak se nezbláznit v dnešním světě (v sekci Zážitkové vzdělávání), 12.000 Kč/25 účastníků 
 Zdravý životní styl prakticky a bez mýtů (svižně a zdravě o nezdravé stravě), 15.000 Kč/20 účastníků 
 Etiketa úředníka veřejné správy, 15.000 Kč/20 účastníků 
 Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, 12.000 Kč/25 účastníků 
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Povzneste úroveň služeb ve Vašem městě aneb vše o projektu 

SMARTRATING 

Znáte Heureku? Na webu heureka.cz můžete hodnotit výrobky zakoupené prostřednictvím e-shopů. Na 
www.smart-rating.cz můžete hodnotit služby. Byli jste u kadeřníka? Líbila se Vám ta nová restaurace v centru? 
Pomohl Vám instalatér v těžké situaci opravdu odborně? Dejte to vědět dál!  

SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami po-
skytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING. 
SMARTRATING je projekt pro potenci-
ální zákazníky jako zpětná vazba od 
zákazníků, kteří službu vyzkoušeli, 
a pro poskytovatele služeb jako infor-
mace zvnějšku o tom, jak si stojí u kli-
entely. 

Princip služby je jednoduchý: Spokoje-
ný zákazník je požádán formou zpětné 
vizitky, aby zanechal na sebe 
e-mailovou adresu. Podnikatel nebo 
společnost zadá e-mailové adresy zá-
kazníků a systém jim rozešle standardi-
zovaný dotazník. Po zodpovězení uza-
vřených a otevřených otázek se odpo-
vědi uloží v systému a zobrazí na profi-
lu. 

Pro nejlepší podnikatele v rámci kraje napříč kategoriemi jsou připravená pravidelná setkání, v průběhu kte-
rých si mohou předávat své zkušenosti a sdílet inspiraci. Na celostátní úrovni projekt připraví pro nejlepší pod-
nikatele téhož oboru z různých krajů také setkání, jejichž cílem bude mezi jinými sdílet výsledky dosavadní 
spolupráce na projektu SMARTRATING. 

Dejte vědět podnikatelům a společnostem ve svém městě, že se mohou do tohoto ojedinělého projektu zapo-
jit na www.smart-rating.cz a růst tak v kvalitě nabízených služeb.  

 

 K zamyšlení  

 Citáty jinak 

Tehdy jsem měl pořádný vokno. Bill Gates 

Jez do polosyta, pij do polopita. Důchodci v ČR 

Třeba nás jednou něco osvítí. Temelín  

Království za koně. Karpov 

Jsem to ale číslo. Ludolf  

Jsem z toho na větvi. Tarzan 

Nejen chlebem živ jest člověk. Jan Becher 

Lže, jako když tiskne. Guttenberg 

My v tom prsty nemáme. Jezinky  

 

http://www.smart-rating.cz/
http://www.smart-rating.cz/
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Jak sdělit negativní stanovisko  
Každý vedoucí pracovník je čas od času nucen říkat svým podřízeným negativní, často zamítavá stanoviska. Je 
to nepříjemný proces, jak pro toho, kdo musí takové stanovisko poslouchat, tak i pro toho, kdo je říká. Nejde 
však o nic, co by nebylo možné zvládnout. 

Sdělování negativních stanovisek patří k profesní činnosti vedoucího. Je to povinnost.  Povinnost, kterou se 
někteří vedoucí sice snaží delegovat, ale které fakticky není možné utéct. Sdělovat negativní stanoviska je – i 
když nám to může být dost nepříjemné – naše práce. Jako k práci bychom se k tomu měli stavět.  Tedy jakkoli 
je nám to nepříjemné osobně, negativní stanovisko sdělujeme ne jako fyzická osoba, ale z pozice vedoucího. 
I pak ale samozřejmě platí, že bychom měli dodržovat jistá pravidla.  

Jasně a zřetelně  

Před negativním stanoviskem neutečeme, a ne-
měli bychom se je snažit skrývat. Pokud je již 
musíme sdělit, dělejme to jasně, srozumitelně 
a zřetelně a tak, aby bylo hned na první pokus 
zřejmé nejenom to, jaké naše stanovisko je, ale 
také, že se jedná o stanovisko konečné. Použí-
vejme přitom srozumitelný, jednoznačný jazyk. 
Zřetelnosti neprospěje, budeme-li se v marné 
snaze věc „změkčit“ snažit říkat stanovisko fami-
liárně, ale ani když ve snaze utéct před osobní 
zodpovědností použijeme neosobní, úřední ja-
zyk. Správné sdělení negativního stanoviska je 
jednoznačné, adekvátní jazyku a chápání toho, 
komu je sdělujeme.  

Autorita a zdůvodnění  

Lidé naše stanovisko přijmou daleko lépe, pokud 
je dovedeme zdůvodnit. I zde platí, že bychom 
měli být srozumitelní. Tam, kde za své stanovisko 
neseme osobní zodpovědnost, je dobře, pokud jí 
sdělíme jako součást zdůvodnění: „… a proto 
jsem se tak rozhodl…“ Tam, kde sdělujeme ko-
lektivní rozhodnutí, je dobré to také komuniko-
vat: „… a proto se rada rozhodla, ale obě varian-
ty bychom nikdy neměli zaměňovat…“  

Lidé chtějí slyšet důvody, proč jsme se rozhodli 
pro varianty pro ně nepříjemné, ale nemá smysl 
je – zvláště v osobním jednání – těmito důvody 
zahlcovat. Většina rozhodnutí má dva, tři základní důvody, které je dobré říct. Někteří lidé mají potom, co se 
dozvědí důvody negativního stanoviska, tendenci je vyvracet a diskutovat o něm. Pokud je stanovisko již při-
jato, měli bychom tyto snahy jednoznačně odmítnout, případně nasměrovat danou osobu na patřičné místo. 
Platí však zásada, že o jednou přijatém stanovisku nediskutujeme; snižovali bychom tím svou autoritu.  

Osobní účast…  

… by měla být součástí sdělení negativního stanoviska, kdy vedoucí například řekne, že postiženého chápe, 
rozumí mu, nebo s ním z pozice soukromé osoby dokonce souhlasí. Nechceme to zcela odmítat, ale ani podpo-
rovat. Záleží totiž velmi úzce na konkrétní situaci a daných okolnostech, a stejně tak i na celé řadě dalších věcí. 
Jedno pravidlo ovšem platí univerzálně: nikdy bychom neměli takovou snahou o „osobní účast“ ponížit sebe 
jako profesionálního vedoucího nebo člena kolektivního orgánu.  

Vojtěch Bednář, ze semináře Komunikace v prostředí úřadu 
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Historky ze života 

 Story #1   
 Ukradené auto aneb kde policie opravdu pomáhá  

15:00 náš firemní renault zmizel z parkoviště v Brně 

15:01 volána Městská policie Brno, zda ho náhodou neodtáhla (v Brně odtahuje nebo pokutuje i na místech, 
kde je parkování povoleno) 

15:02 podle GPS modulu zjišťuji, že je vozidlo na území Polska (což je divné, když já jsem v Brně) 

15:03 volám linku 158 ve víře, že budou kontaktovat polskou policii, aby vůz zajistili na přesných souřadnicích; 
na tísňové lince mi ale řekli, že to mám jít nejprve oznámit na obvodní oddělení do Králova Pole; argument, že 
auto může být mezitím rozebráno na náhradní díly, je netankoval (prý si nemohou jen tak volat do Polska a o 
cokoli žádat) 

15:06 totálně vytočen z přístupu byrokraticky orientovaného policajta na tísňové lince, jehož jedinou touhou 
bylo mě nachytat na neznalosti počtu klíčů k vozu (a slovíčkaření, zda jsou k autu klíče, nebo karty), jsem „vy-
gůglil“ telefonní číslo na obvodní oddělení policie v polském Będzinie, kde se – podle GPS – auto nacházelo 
v jedné z ulic, a zadal jeho popis a RZ 

15:10 za 4 minuty (slovy: Čtyři minuty) bylo auto pod dohledem polské policie!! 

PROČ NEDOKÁZALI TOTÉŽ UDĚLAT PŘÍSLUŠNÍCI NAŠÍ POLICIE?! 

cca 16:10 volají z Policie ČR, že nemám chodit na obvodní oddělení do Králova Pole (podle trvalého bydliště), 
ale na obvodní oddělení do Židenic (podle toho, kde bylo auto ukradeno); tuším, že mi za další hodinu zavolají, 
že mám jet na Příční (podle sídla mé společnosti, které auto patří) 

cca 17:00 přijíždím na obvodní oddělení do Židenic (tj. 2 hodiny od nahlášení na linku 158, 2 hodiny od nahlá-
šení polské policii a 2 hodiny od jeho nalezení); policajt na vrátnici: „Tak jsme Vám to auto našli!“ „Cože, pro-
sím,“ udiven opáčil jsem. „Kdo ho našel??!“ „No, Vy jste ho našel, ale my ho zajistili…“ „Vy jste ho zajistili?“ 
zíral jsem nevěřícně, „snad polská policie…“ 

Pokud máte pocit nebo zkušenost, že česká policie umí efektivně pomáhat, aniž by musela nejprve k tomu vy-
řídit stoh papírů, dejte mi vědět. Zcela pomíjím, že mi rozdílné informace poskytl ignorantský policajt na tísňo-
vé lince oproti zdvořilému a vstřícnému policistovi na Obvodním oddělení PČR Brno-Židenice. 

POMÁHAT A CHRÁNIT? DO POSLEDNÍHO PÍSMENE TO PLATÍ POUZE V POLSKU! 

Radim Martynek  

 

 Story #2   
 Host analfabet  

Večeřela jsem s obchodním partnerem, když jsme zaregistrovali, že si u vedlejšího stolu objednává mladá žena 
s ještě mladším mužem. Kouzelné na tom bylo, že celou objednávku učinila dáma. Když však číšník doporučil ke 
zvolenému pokrmu určitý druh vína, pronesla žena velmi nahlas a s náležitou hrdostí: 

„Děkuji – nepiji – jsem totiž analfabet.“ 

Květa Strnadová  

 

 Story #3   
 Lidé a ženy… 

Na náš úřad přijela delegace z partnerského města a paní tajemnice i bez díků odmítla tlumočníka. Jaké bylo naše pře-
kvapení, když „simultánně“ tlumočila slova představitele celé skupiny, který se vyjadřoval k českému národu, a slova 
„men and women“ přeložila jako „lidé a ženy“. Od té doby si ji dobíráme, do které kategorie spadá ona  

(příspěvek anonymního pisatele z Pardubického kraje)  
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 Výhercem…  

 … tří láhví Rulandského šedého (pozdní sběr) se za článek O mytí rukou, který zaujal 55 % čtenářů, stává pří-
spěvek anonymního pisatele z Benešova. Kontaktujte prosím redakci… Blahopřejeme! 

 

I gentlemani musí někdy vstát ve čtyři… 
… zvláště když dostanou pozvání stát se hlavními hosty Dobrého rána v České televizi. Dramaturgy pořadu 
Dobré ráno totiž zaujal nový a nevšední projekt Škola gentlemanů, a tak 25. června dali jeho autorům Radimu 
Martynkovi a Maxu Bastienovi příležitost představit ho v živém vysílání i divákům. 

Vysílání začíná v šest, ale na místech musí být všichni zúčastnění nejpozději o půl šesté, aby stihli prolétnout 
maskérnou, dát si nezbytnou ranní kávu, případně se „rozmluvit“. Prvotní trému vystřídal adrenalin, a když 
z režie zazněl očekávaný pokyn, moderátoři začali zjišťovat, jak to s gentlemany v Česku vlastně je. „O českých 
mužích se někdy říká, že jsou trochu méně gentlemani, než bývá obvyklé v zemích směrem na západ od našich 
hranic. Je to pravda?“ ptali se a chtěli vědět, jak by měl gentleman vypadat, jak by se měl chovat, jak by měl 
mluvit, nebo spíš co všechno by dělat určitě neměl. Téma „gentlemanství“ přirozeně prolnulo celým 
tříhodinovým vysíláním Dobrého rána a své názory a zkušenosti mohli (s notnou dávkou přátelského humoru) 
vyjádřit jak moderátoři, tak další hosté pořadu, například i olympionik Jan Železný.  

Škola gentlemanů je určena především těm mužům, kteří mají zájem se sami zdokonalovat, aby obstáli se ctí ve 
společnosti, ale především – aby obstáli sami před sebou. Všem, bez rozdílu věku, zaměstnání či vzdělání. 

„Cílem Školy gentlemanů není pouhé 
předání informací, zdokonalení v řadě 
dovedností, ale především snaha, aby si 
účastníci vytvořili svůj vlastní styl oblékání, 
komunikace, prostě svůj životní styl,“ 
vysvětluje Radim Martynek. A stylem 
gentlemana je být lepším mužem. Vždy a za 
všech okolností zachovat klid a rozvahu, 
přirozeně se orientovat v různých životních 
situacích.  

Gentleman ví, jak se má chovat doma i ve 
společnosti, v divadle i na rockovém 
koncertě, při sportu i na pracovním jednání. 
Umí pozvat ženu do restaurace, ale také jí 
připravit skvělou večeři doma. Umí přijímat, ale také dávat, dokáže vycítit přání a potřeby těch druhých, ať už 
je to partnerka, děti, přátelé, spolupracovníci nebo i náhodný kolemjdoucí, a v rámci svých schopností 
a možností pomoci. 

Ve Škole gentlemanů se pánové naučí základy etikety, rétoriky a sebeprezentace, učí se jezdit na koni, hrát golf 
a tančit a možná překvapivě také vařit či žehlit. Dozví se například, kdy je dovoleno svléci sako, co si počít 
s mnohočetným příborem, kdy jít první a kdy poslední a spoustu dalších užitečných věcí.  

Ale pozor, gentleman není synonymem pro muže v luxusním obleku. Gentleman je člověk, který povyšuje 
galantnost vůči ženám, ochranu slabších a prostších, čest a úctu na své ideály,“ uzavírá Radim Martynek. 

www.skola-gentlemanu.cz 

www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/413236100071060/  

Květa Strnadová, PR manažerka 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=Vítězná%20historka
http://www.skola-gentlemanu.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/413236100071060/
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 Motto  

 
„Nejlepší dar, který můžeš svým dětem dát, nejsou peníze, ale schopnost myslet pozitivně. Peníze jsou zanedlouho 
pryč, ale schopnost myslet pozitivně přetrvá a pomůže jim v tvoření jejich budoucnosti.“ (Mary Kay Ash) 

 

Jak správně zadat těžký úkol  
Musíte zadat podřízenému těžký, náročný, úkol, a nevíte, jak na to? Neobávejte se, nejste rozhodně sami, po-
dobný problém řeší denně tisíce vedoucích. Právě u těžkých úkolů platí, že pokud se správně zadá, je výrazně 
pravděpodobnější, že bude splněn.  

Jaký úkol je těžký? Svým způsobem vlastně každý, ale jako na skutečně náročný úkol bychom měli pohlížet na 
ten, u kterého se dá čekat, že člověku, který jej má vykonat, alespoň krátkodobě zabere více než 80 % jeho 
zdrojů, ať už jde o čas, o fyzické prostředky nebo jiné nároky. Čím vyšší je náročnost úkolu, tím drobnější pa-
rametry rozhodují o tom, zda a jak bude splněn. A tak se nemůžeme divit, že tím, co z velké části spolurozho-
duje o splnění těžkého úkolu, je i způsob, jakým byl tento úkol zadán.  

Při zadávání náročného úkolu bychom měli vždy respektovat okolnosti a osobnost pracovníka, kterému úkol 
zadáváme. To se týká obsahu i formy sdělení. Neméně důležité ale je, abychom respektovali základní pravidla, 
která jsou prakticky vždy stejná. Jaká to jsou?  

1. Úkol je třeba zadat jednoznačně: přesně, srozumitelně a bez toho, abychom se jej snažili „obalit“ nebo 
relativizovat. Je-li těžký, řekneme na rovinu, že je těžký. Nikdy bychom neměli dopustit, aby člověk, 
kterému je úkol svěřen, „objevoval“ jeho jednotlivé parametry až v průběhu plnění.  

2. Dáme jasně najevo, že pracovník na úkol stačí a že pokud bychom si nemysleli, že jej zvládne, svěřili 
bychom ho někomu úplně jinému. Pozor! Tato část se má někdy tendenci zvrhávat v „chlácholení“ za-
městnance a v jeho přátelsky laděnou, avšak ne-
gativně vyznívající podporu, taková podpora ale 
spíše způsobí, že úkol nebude splněn, než aby je-
ho splnění posilovala.  

3. Stanovíme jasně, přátelsky a vstřícně rámec kon-
troly; řekneme člověku, který má úkol splnit, ja-
kým způsobem a za jakých okolností bude probí-
hat jeho kontrola, a také jak daného člověka od-
měníme v případě, že se úkol podaří splnit včas a 
lépe než včas.  Řada vedoucích na tomto místě 
raději straší tresty, ale hrozba trestu vede jen ke 
zbytečnému navyšování stresu a v případě opa-
kování pak nemá požadovaný efekt.  

4. Dáme najevo, že pokud bude pracovník s úkolem 
potřebovat pomoct, máme zdroje a prostředky, 
jak mu pomoci, a že v tom není sám. I když naše 
pomoc pravděpodobně nebude využita, jedná se 
o důležitou psychologickou podporu.  

Přejeme vám, aby Vaši podřízení i nejtěžší úkoly plnili 
ochotně, rádi a tak, že je budou motivovat k vyšším výkonům. 

Vojtěch Bednář, ze semináře Delegování a motivace 

 Motto  

 
„Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“ (Albert Einstein) 
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Jak říkat ANO, jak říkat NE 
Nestíháme! Máme málo času! Čím dál méně! Zato hodně povinností, úkolů! A jsme více nespokojeni, frustro-
váni. V životě je na nás vyvíjen tlak, abychom zvyšovali obrátky svého života, byli výkonnější a efektivnější, aby 
se do pracovního týdne vtěsnalo ještě víc. Náš čas, energie a peníze jsou nedostatkovým zbožím. A přesto jím 
plýtváme! 

Jak často vkládáte energii a čas do akcí, které nemají pro Vás význam? Jak často děláte věci, které dělat 
vlastně nechcete? Jak často trávíte čas s lidmi, o které nestojíte? Myslíte si, že musíte. Ale není tomu tak. Je 
to Váš život a Vy určujete, kde budete, s kým budete a zda tam budete. Pokud tedy máte odvahu a patřičnou 
sebeúctu a sebevědomí a zároveň jste schopni určit své hranice a říci „NE“ na nepřijatelný požadavek či pod-
mínky… 

Je tedy na čase začít říkat NE tomu, co nás stresuje a co nám ubírá energii a začít říkat ANO tomu, co nás napl-
ňuje a energii dává. 

Na seminářích radíme lidem, aby byli k dispozici druhým lidem (rodině, kamarádům, kolegům), pokud jim to 
činí radost a vnitřně spouští pozitivní emoce. Pokud je tomu naopak, pak je na čase změnit taktiku a diploma-
ticky začít odmítat. A proč? Protože: Pokud si chcete zničit vztahy a nemít u druhých respekt, kývněte na 
všechno. 

Co nám ale brání? Strach z důsledků, když odmítnu. Co se může stát? 

 Když odmítnu úkoly navíc, šéf si bude myslet, že jsem neschopná, neochotná, sobecká a nezvládám své 
úkoly. 

 Kdybych nevyhověla, měla bych pocit viny, když však vyhovím, jsem naštvaná na sebe (měla bych přeci 
vyjít každému vstříc, to se ode mě očekává). 

 Pocit úzkosti, že nesplním očekávání druhých a zklamu je. 

 Je slušností vyhovět druhému, když mě o něco požádá.  

 Strach a obavy z reakce toho, komu odmítám vyhovět (agrese a konflikt, přestane mě mít rád, ztráta 
vztahu, bude si o mně myslet, že jsem neslušná, sobecká apod. 

 Když odmítnu, ublížím mu. 

To se stát může, nebo také ne. Uvědomte si ale, jaké následky má říkání „ANO“ i na to, co nechcete. 

Kdy říkat „NE“? 

 Na cokoli, co přesahuje Vaše hranice. 

 Když se přestáváte cítit komfortně. 

 Kdykoli Vám ANO přináší nepříjemnosti a stres. 

 Kdykoli je pro vás požadavek nepřiměřený. 

Jak tedy odmítat tak, aby zůstaly zacho-
vány dobré vztahy? 

Odmítání je umění, které je třeba trénovat. 
Má několik kroků: 

1.  „Ne, já nechci.“ „Nejde to.“ „Ráda 
bych pomohla, ale nejde to.“ 

2. Vysvětlení (krátce vysvětlím příčiny 
rozhodnutí) 

3. Empatie (vcítění se do situace člo-
věka, kterému nechci vyhovět) 

4. Návrh kompromisu, pokud je (z mé 
strany) 
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5. Sdělení vlastních pocitů v „Já“ formě, pokud je třeba 
6. Definitivnost (teď NE, dnes NE, já NE, …) 

Představte si, že jste v práci již přetížení, práce až nad hlavu a přichází za Vámi kolega a chce po Vás pomoc na 
projektu. Týká se to pouze Vašich dvou hodin práce. Uvědomíte si, že když dnes přikývnete, nestihnete svoji 
práci a budete tady muset zůstat přesčas a domu přijdete pozdě. Právě dnes jste si ale naplánovala důležitou 
schůzku se svým partnerem, abyste probrali další pokračování vztahu. Jak odmítnete? 

1. Ráda bych Ti pomohla, ale dnes opravdu nemohu. 
2. Nemám na to čas. Dnes mám večer důležitou schůzku. 
3. Rozumím tomu, že sám máš hodně práce. Těší mě, že sis vybral pro pomoc mě. 
4. Napadlo mě, že mohu přijít ráno dříve a popracovat na materiálech a odpoledne to dodělat. Stačilo by 

to? 
5. Prosím, netlač na mě, je mi to nepříjemné. 
6. Opravdu dnes Ti pomoc nemohu. 

Anebo jen takto: 

1. Ráda bych Ti pomohla, ale dnes nemohu. 
2. Dnes mám již jiný program. 
3. Vím, že toho máš hodně. 
4. Jestli chceš, pomohu Ti zítra ráno. 
5. Netlač na mě! 
6. Dnes opravdu ne. 

Několik rad při říkání NE: 

 Uvědomte si, že když říkáte NE, neříkáte NE člověku, ale jen a pouze jeho žádosti. 

 Uvědomte si, že druhý má právo Vás požádat o cokoli. 

 Uvědomte se, že máte právo se rozhodnout, zda požadavek přijmete nebo ne. 

 Za svoje rozhodnutí si berete zodpovědnost. 

Tak nechť se Vám daří! 

A nezapomeňte: 

Pomáhejte a buďte k dispozici, kdykoli můžete! 

Kdykoli Vám to nezpůsobuje stres, nepříjemnosti a negativní emoce, NE říkáte beze strachu a pocitu viny. 

Zdenka Tmějová, ze semináře Jak říkat ANO, jak říkat NE 

 

 Motto  

 
„V určité době vašeho života budete mít věci, které chcete, anebo důvody, proč je nemáte.“  
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