
 

Vyjád ření k e-mailu p. Pond ělíčka 
Milé dámy, vážení pánové, 

v návaznosti na e-mail p. Pondělíčka z února 2011, který zaslal nejen našim klientům, ale také 
lidem, pro které lektorsky nikdy nic nerealizoval, zasíláme vyjádření k tomuto e-mailu.  

Po necelých dvou letech spolupráce s pražským lektorem došlo k jejímu ukončení. Je celkem 
nedůležité, zda spolupráci ukončil písemně p. Pondělíček svým e-mailem z 13.01., nebo zda 
ukončení bylo avizováno již v prosinci žádostí na lektora, aby zanechal útoků na renomované 
autory. 

Sebelepší lektor, a já p. Pondělíčka za dobrého lektora považoval, si nem ůže dovolit napadat 
autority typu Guth-Jarkovský nebo Ladislav Špaček a zkreslovat etiketou definovaná pravidla. 
Na časté připomínky účastníků seminářů, že „Špaček to ale říká jinak“, p. Pondělíček odpovídal 
„ale JÁ to říkám tak“. Na tato pochybení byl lektor n ěkolikrát upozorn ěn a byl požádán, aby se 
držel zaběhaných pravidel společenské etikety a významných autorů. I proto, že o tyto autory a 
tuto doporučenou literaturu se opírá naše akreditace ud ělená MV ČR. Navíc: ani ten nejlepší 
lektor nemůže před klienty říkat, že nositelé titulů MBA a MPA si tyto tituly „koupili“, že titul 
nezrcadlí žádnou úroveň vzdělání. 

Takže když upozorníte lektora, že posluchačům sděluje pouze své představy, nikoliv obsah 
zavedených pravidel, nařkne Vás z „ubohého blábolu neodborníka“ nebo „za zlovolnou 
pomluvu“. Kam jsme to dospěli… 

V prosinci 2010 si u nás klient objednal seminá ř etikety. Lektor Pondělíček celou dobu věděl, co 
má školit a koho. Sám navrhoval testy navíc a určoval, co z etikety bude přednášet. Přikládáme 
tedy: 

 důkaz č. 1: www.akademie-vzdelavani.cz/download/e-mail1_JP_14122010.pdf  

 důkaz č. 2: www.akademie-vzdelavani.cz/download/e-mail2_JP_19122010.pdf  

(e-mailová komunikace s lektorem). 

Po semináři jsme obdrželi e-mail od objednatele, Akademie věd ČR, že lektor místo etikety školil 
komunikaci, lidem tvrdil, že neví, co má školit, an i prý netušil, kdo na seminá ři bude 
přítomen. Tyto lži jsou vyvráceny prvními dvěma důkazy. Přikládám dále: 

 důkaz č. 3: www.akademie-vzdelavani.cz/download/e-mail3_AVCR_12012011.pdf  

 důkaz č. 4: www.akademie-vzdelavani.cz/download/e-mail4_AVCR_12012011.pdf  

(e-mailová korespondence s objednatelem.) 

Jak je z korespondence patrné, dostali jsme šanci na nápravu zpackaného seminá ře. A v tu 
dobu, když jsem dal lektorovi druhou šanci, přestal komunikovat. Vzniklá škoda činí 22.000 Kč. 
Po konzultaci s právníky, vč. ředitelky Justiční akademie, nebude lektorné p. Pondělíčkovi 
uhrazeno, dokud lektor neuhradí škodu, kterou způsobil. O tom byl informován. 

Takže kdo je tady neprofesionální a nekorektní? 

K dalším – již méně podstatným tvrzením pána sděluji: 

Pan Pondělíček nemůže mít podepsané smlouvy na akreditovanou lektorskou činnost, protože 
ani on ani jeho „nová“ zastřešující společnost nevlastní akreditaci. Možná bude školit něco 
certifikovaného, tzn. něco, na co sám dostal certifikát. Důkaz: seznam udělených akreditací 
Ministerstvem vnitra České republiky na adrese: www.mvcr.cz/soubor/2010-11-vse-xls.aspx. 

Kdo tedy říká bláboly? 

O zdravotních problémech „lektora“ vypovídá jeho informace o tom, že se pokusím osobně 
napodobit jeho semináře, a také řada e-mailů, kde sám popisuje své zdravotní problémy. Zdravotní 



 

stav je zrcadlen také situací, kdy během jedné vyučovací hodiny (tj. 45 minut) třikrát vyprávěl 
stejnou historku. Netušil, že již už říkal, když ho na to účastníci upozornili. Chybovat je však lidské. 

Za 7 let praxe jsme kolem sebe vytvořili tým kvalitních lektor ů, kteří nejen že umí, ale umí také 
zaujmout posluchače. Jsou to zároveň lidé, kteří nebudou napadat autority typu váženého pana 
doktora Ladislava Špačka, že neví, o čem mluví. 

Poškození dobrého jména  naší vzdělávací instituce u těch několika málo klientů nehodlám řešit 
právní cestou. Ne proto, že bych se bál výhrůžek lektora, že díky působení na Justiční akademii 
má všechny soudce v hrsti (věřím v nezávislost justice), ale protože inteligentní člověk jedná podle 
motta „Lež se stává pravdou, až když lidé za čnou v ni v ěřit.“.  Lidé, kteří nás znají a vědí, jak 
pracujeme, na e-mail p. Pondělíčka v životě „neskočí“. A ti ostatní… snad jim předložené důkazy 
ukážou, kdo jaký je.  

Na další „zprávy“ tohoto „lektora“ nebudeme již reagovat. Budeme se dál věnovat tomu, co umíme 
nejlépe. 

S přáním všeho dobrého 

Radim Martynek v. r. 


