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Druhým klíčovým tématem
jarního Nevšedníku bude písemná komunikace. Řekneme
si něco o dominantních písmech a zabrousíme k padesáti
odstínům šedi.
V dubnu a květnu nabídneme naše semináře v doposud nevídané
akci 1 + 1 zdarma.

Tři tipy pro zlepšení autority

Výběr referencí
z nedávných školení

Zodpovídáte za vedení lidí? Máte pocit, že u nich nemáte dostatečnou
autoritu, respektive že by mohla být vyšší? Dovolte, abych Vám zde
nabídl tři jednoduché tipy, jak posílit autoritu před podřízenými. Jsou
prosté, nic Vás nestojí, přitom jsou osvědčené a fungují.

Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy

Buďte „2+“

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí

Když se budete chovat stejně jako Vaši podřízení, nemusí Vás respektovat, protože ve Vás nebudou vidět manažera. Když budete příliš
vysoko „nad nimi“ a představovat honoraci, nebudou Vás respektovat
z opačného důvodu. Úspěšní manažeři jsou svým chováním, komunikací, ale i vzezřením a přístupem půl patra nad svými podřízenými.
Podle názvosloví z letecké a železniční dopravy se tomu říká „třída
2+“.

Městský úřad Orlová

Jděte příkladem
Pokud chci ostatním určovat pravidla, musím je sám respektovat.
Když chci, aby se ostatní chovali nějakým způsobem, musím být vzorem. Omluvy, výmluvy a argumenty, proč sám nemohu, co po ostatních vyžaduji, nejsou nanic. Pakliže chci, aby lidé respektovali má pravidla, musím je respektovat sám.

Magistrát města Přerova

Městský úřad Blatná
ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové
Městský úřad Čáslav
Městský úřad Brandýs n. L.-Stará Boleslav

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Městský úřad Prachatice
Městský úřad Kolín

Dodržujte převis pozitivní zpětné vazby
Manažeři by měli své podřízené stimulovat hlavně zpětnou vazbou.
Chválit, kárat, kritizovat. Ne všude, ale v naprosté většině organizací
a týmů platí, že uznání a respekt podporuje zpětná vazba, ve které
převládá pozitivní složka: kde se více chválí, než kritizuje, ale kde se
také kritizuje. Absence kritiky vedení nepodporuje, ale její přemíra
Vám na autoritě nepřidá. Doporučuje se, aby poměr kladné zpětné
vazby k záporné u kvalifikovaných pracovníků byl asi 2,5–3 : 1.
Možná Vám tyto rady připadají banální, ale fungují. Zkuste se zamyslet nad svým stylem práce s podřízenými jejich optikou a posoudit,
zda a co by se dalo vylepšit. Přejeme Vám v tom hodně úspěchů.
Vojtěch Bednář, publikováno na serveru www.firemni-sociolog.cz,
převzato se souhlasem autora

Kontrola soukromých zpráv
zaměstnanců? Za jistých okolností…
Soudci Evropského soudu pro lidská práva dospěli dne 12. ledna 2016
k závěru, že firma, která četla zprávy zaměstnance posílané během
pracovní doby přes chatovací službu, byla v právu. Podle soudu tak
„nebylo bezdůvodné, že chtěl zaměstnavatel ověřit, zda zaměstnanec
v pracovní době pracuje na dokončení svých profesních úkolů“.
Významnou roli při posuzování je existence předchozího upozornění
zaměstnance o možnosti monitoringu komunikace na pracovních počítačích. Více informací naleznete v rozhodnutí ESLP ve věci Bărbulescu proti Rumunsku, stížnost č. 61496/08.
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Akademie zad
Magistrát města Přerova
Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Vsetín
Městský úřad Horažďovice
Městský úřad Holešov
Etiketa úředníka veřejné správy
Městský úřad Prachatice
Zákonitosti komunikace v kritických
situacích

Městský úřad Kroměříž (7 běhů)
Městský úřad Rožnov p. R.
Úřad městské části Brno-střed
Úřad městské části Praha 13

Akce 1 + 1 zdarma
V měsících dubnu a květnu si můžete objednat semináře v akční nabídce 1 + 1 zdarma: vybrat si můžete
2 stejná i 2 různá témata. Pro inspiraci vypisujeme nejpoptávanější témata s jejich obvyklými cenami vč. DPH:





Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, 30 účastníků, 23.800 Kč
Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech, 18 účastníků, 23.800 Kč
Zákonitosti komunikace v kritických situacích – komunikace v konfliktech, 15 účastníků, 23.800 Kč
jiný 2denní seminář měkkých dovedností za cenu 1denního: seminář + aplikační trénink (modelové situace, rozbor situací z praxe účastníků, individuální konzultace), 23.800 Kč

Vybírat můžete také z dalších seminářů prezentovaných na stránkách www.akademie-vzdelavani.cz. Akce se
vztahuje na nově uzavřené objednávky a nelze ji kombinovat s jinými akčními balíčky (obratové bonusy, akce
3 + 1 zdarma apod.). Oba semináře (1 + 1 zdarma) je nutno objednat najednou.
Vyhrazujeme si právo odmítnout některou kombinaci seminářů z nákladových důvodů, ale rádi Vám nabídneme alternativu či jinak příznivou cenu.
Objednávky přijímáme elektronicky na info@akademie-vzdelavani.cz.

Hodnocení seminářů
Jsme jediná vzdělávací společnost v ČR, která zveřejňuje hodnocení seminářů jejich účastníky. Na internetových stránkách www.akademie-vzdelavani.cz/recenze naleznete přes 2,5 tisíce recenzí zaměstnanců úřadů z celé země. Sami si
tak můžete udělat obrázek o tom, jak je které téma zajímavé odborně nebo přitažlivé svým průběhem. Z mnoha hodnocení vybíráme několik málo k semináři Etiketa a normy v písemném styku:
Byl to zatím ten nejzábavnější a po vědomostní stránce ten nejlepší seminář, na jakém jsem kdy byla.
Poutavé podání dané problematiky. Seminář rozhodně zaujal a nenudil. Vzkaz pro lektora: S Vaším talentem můžete uvažovat o angažmá v divadle.
Na semináři se mi líbilo netradiční pojetí ve smyslu
humorných vsuvek a mnoho nových poznatků, které
mohu po rodičovské dovolené využít.
Děkuji Vám za opravdu dobře využitý čas. Očekávala
jsem klasický (nudný) seminář, byla to pro mě příjemná změna.
Seminář byl velice zábavný, ale také přínosný. Líbila
se mi zejména praktická cvičení.
Nelíbilo se mi zjištění, že mám (tedy měla jsem) v normách písemného projevu více nedostatků než jsem se domnívala.
:-)
Témata semináře byla prezentována zábavnou formou, nenudil jsem se, naopak způsob prezentace motivoval k pozornosti. Po velmi dlouhé době kvalitní seminář, z nějž jsem si hodně odnesl a přitom se i pobavil.
Úplně všechno, průběh, zábavné poznámky, seminář nebyl vůbec nudný. Většinou má tendenci člověk usínat, u tohoto
semináře to bylo naopak. Lektor se snažil zapojit všechny, nasmáli jsme se. Prostě nejlepší seminář, na jakém jsem zatím byla.
Nezapomenutelná a jedinečná prezentace pana lektora. Dokázal propojit ačkoli nudné téma s velice vtipnými poznámkami a zároveň mi dokázal vštípit zákaz hrozivých chyb, jako je například vsuvka TI! :-D Děkuji.
Seminář, kterým provázel pan Radim Martynek, jsem absolvovala již podruhé. Opět musím konstatovat, že s lepším
kurzem i osobností přednášejícího jsem se doposud nesetkala.
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Jak na komplimenty
„Vycházejte z toho, že krásná žena a přitažlivý muž většinou moc dobře vědí, že nepatří mezi obludy. V minulosti to slyšeli už mockrát a mockrát to v budoucnu ještě uslyší. Komplimentem ohledně hlubokých očí a velkolepých bicepsů je sice potěšíte, ale rozhodně nijak zvlášť nezaujmete. Snažte se v první řadě odlišit a najít na
nich ty charakteristiky, které jsou méně nápadné než košíčky podprsenky velikosti E.“1
Lichotka je často od upřímností oproštěný vodopád slov, jejichž cílem je získat u příjemce přízeň:
„Paní tajemnice, máte skvostné kotníky… Kdy podepíšeme tu kupní smlouvu?“
Naproti tomu je kompliment upřímným zhodnocením, za kterým se neschovává vykalkulkovaný záměr:
„Moc Vám to sluší, pane kolego. Prozraďte, kde jste koupil tu rafinovanou kravatu s proužky.“
Pochlebování patří k neupřímným lidem, kteří kupují ve velkém kbelíku medu, aby jej mohli vzápětí malířskou
štětkou mazat jiným kolem úst.
Nesnažte se ze svého protějšku lichotku vytáhnout, jinak se Vám to vymstí. Není nic nevhodnějšího, než žena,
která přijde od kadeřníka a už ve dveřích se domáhá od svého manžela komplimentu se slovy:
„Tak co? Jak moc mi to sluší?!“
Jak složit kompliment?
Říkejte pravdu – nevymýšlejte si (nelezte nikomu do nejšlechetnější části těla). Buďte originální, pochvalte
něco, čeho si ostatní nevšimnou.
Nikdy nelichoťte s vidinou vlastního prospěchu. Víte, že potřebujete pomoci s úkolem, tak kolegovi pochválíte
ponožky? Absolutně ne!
Jak přijmout kompliment?
Važte si každé pochvaly. Neshazujte ji, nezpochybňujte ji, nehaňte to, co bylo pochváleno. Dlouho byste se pak
nemuseli komplimentu dočkat. Pokud Vám někdo řekne:
„Ten šátek je moc hezký… Sluší ti…“
nedevalvujte jej slovy:
„Tenhle předpotopní šátek?? To je strašnej kus – mám ho po babičce. Ale nic jiného jsem ráno ve skříni
nenašla.“
protože tím dáváte hodnotícímu najevo, že má špatný vkus.
Nesnažte se o výlevy nespokojenosti, lhostejnosti nebo útok:
„Hezký vlasy? Nechápu! Tenhle týden mi na hlavě vůbec nic nedrží a připadám si jako zmoklá slepice.“
„Ále, to říkáte jenom tak. Tohle už jsem v životě slyšela tolikrát, že mě to ani nepřekvapuje.“
„To myslíte vážně? Určitě si děláte legraci. Nevěřím Vám!“
Komplimenty se přijímají, ale nevracejí. Když Vám někdo zalichotí, usmějte se a poděkujte. Pak pokračujte
v dosavadní činnosti či konverzaci.
Humorný, ale ne zcela na úřadě použitelný kompliment se sexuálním podtextem:
„Máte, slečno, moc krásné šaty. Skvěle by se vyjímaly na podlaze mé ložnice…“
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy
1

Inspirace: BRIDGES, John. Jak být dokonalý gentleman: nadčasový průvodce správným chováním. Praha: Pragma, c2011. ISBN 97880-7349-266-3.
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Procenta a procentní body2
O kolik procent se meziročně snížily úrokové sazby, které:
v roce 2013 činily 5 % a
v roce 2014 činily 3 %?
Pokud hledáte chyták, nenajdete ho. Pokud doufáte, že sazby
klesly o 2 %, doufáte marně.
Potřebujeme-li
vyjádřit
změnu
hodnoty
uvedené
v procentech, musíme odlišit, zda změnu vyjadřujeme
v procentech původní hodnoty nebo v procentech procentní
hodnoty.
Např. v situaci, kdy obvyklé prémie zaměstnance činí 20 % ze
základní mzdy, šéf řekne, že „prémie vzrostou o deset procent“, může to u neznalého znamenat dvě odlišné věci:
u optimisty: prémie vzrostou na 30 % – tzn. původních 20 % + 10 %,
u realisty: prémie vzrostou na 22 % – tzn. původních 20 % + 2 % (tj. 10 % z 20 %).
Tyto významy jsou zcela jiné a je třeba je důsledně rozlišovat. V praxi často rozlišovány nejsou, což vede k některým matoucím nebo chybným vyjádřením.
K rozlišení se používá termín procentní bod. Vzrostou-li úroky o pět procentních bodů, je tím myšleno navýšení o pět jednotek:
dřívější hodnota: 20 %, růst o 5 p. b., konečná hodnota 25 %
Vzrostou-li úroky o pět procent, vzrostou o jednu dvacetinu původní hodnoty:
dřívější hodnota: 20 %, růst o 5 %, konečná hodnota 21 %
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy

Nový zákon o veřejných zakázkách
Veřejné zakázky v novém můžeme čekat zřejmě od 01.09.2016. V čem je nový zákon nový a v čem pouze staronový?
Jaké jsou novinky zejména pro zadavatele? Jaké netradiční přístupy k zadávání veřejných zakázek pilotně zkouší ministerstvo zemědělství?
Názorně a prakticky Vás novým zákonem provede akční lektor Akademie nevšedního vzdělávání, metodik zákona
o veřejných zakázkách (MMR), který se podílel na novém zákoně jako člen Kolegia ministryně pro místní rozvoj i jako
koaliční expert při projednávání v Poslanecké sněmovně.
Seminář je doplněn přehlednými procesními schématy a praktickými příklady. Jeho náplní je mezi jinými téma předběžných tržních konzultací – komunikace s dodavateli před zadáváním zakázek a inovace v implementace ZVZ.
Kapacita: 40 účastníků
Cena: 29.800 Kč vč. DPH

2

Zdroj: MARTYNEK, Radim, Jiří PONDĚLÍČEK a Zuzana STOLARSKÁ. Písemná komunikace v praxi: úprava obchodních a úředních písemností v 21. století. Vydání první. Praha: 1. VOX, a.s., 2015. ISBN 978-80-87480-41-0.
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Osobnost semináře
Účastníci našich vzdělávacích akcí nás inspirovali, a tak jsme se rozhodli udělovat za nevšední přínos atmosféře semináře titul
OSOBNOST SEMINÁŘE
účastníkům, kteří se dopustili:
sympatického vyrušování,
bezvadného připomínkování,
příkladného podsouvání námitek,
příjemného doplňování lektorova výkladu a
vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora,
čímž rozesmívali lektora i ostatní účastníky, aniž by narušili odbornou stránku vzdělávacího programu.
Dalším oceněným je:
Iraklis Karasaridis, učitel Základní umělecké školy Habrmanova, Hradec Králové

Typologie vedoucích podle Polanského3
Máte šéfa, který zadá úkol a za měsíc si vzpomene, že by jej mohl zkontrolovat? Nebo se setkáváte spíše
s lidmi, kteří v pondělí v 10:07 zadají požadavek a v 10:09 kontrolují, zda je splněný? A možná, že jste šéfem
a vůbec si neuvědomujete, jak Vás podřízení vnímají.
Jeden z mých obchodních partnerů definoval 3 typy šéfů podle toho, jak spěchají na splnění úkolů:
ZÁCPA
Šéf-kliďas, který rozdá úkoly a s (naivní) důvěrou předpokládá, že budou splněny v termínu. Neorganizuje, nekontroluje, ale také se nediví, pokud splněny nejsou. Šéf-flegmatik, který hasí až vzniklý požár.
STOLICE
Racionální člověk s racionální představou, co se stane, pokud úkol bude splněn (cukříček – jeden kus)
a racionálnější vizí, co se odehraje, pokud splněn nebude (bič – opakovaně). Šéf-racionalista.
PRŮJEM
Racionálně uvažující šéf, který očekává, že budou splněny všechny zadané úkoly včetně těch, které zadány nebyly, ale o kterých uvažoval a tajně doufal, že je zaměstnanec splní. Pošle-li šéf-průjem svého
podřízeného pro kávu se dvěma mlíčky, půlkou kostky cukru a dvěma míchátky, očekává, že mu zaměstnanec kromě jmenované kávy, kterou objedná s požadavkem NETŘEPAT/ZAMÍCHAT, přinese také
koblihu, středně osmaženou s višňovou náplní a kontakt na tu sexy servírku. Šéf (mnohdy snílek)
s velkými vizemi neznalý slov TO NEJDE.
Proto je nutné – ne-li nezbytné – aby se zaměstnanci snažili pochopit své vedoucí. Správnou typologií svého
nadřízeného (nebo svého stylu) dosáhneme zvýšení efektivity práce a lepší pohody na pracovišti.

Motto
„Na krásné ženě obdivuj její inteligenci – na inteligentní její krásu.“ (neznámý autor)
3

Zdroj: Zdeněk Polanský, www.redmoose.cz
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Times New Roman, Courier nebo Arial?4
Když norma ČSN 01 6910 rušila proporcionální písmo Courier (s konstantní šířkou znaků), lidé smutněli. Když
norma nahrazovala Times New Roman (patkové písmo), lidé opět smutněli a říkali, že si nikdy nezvyknou na
písmo Arial. Ano – je to o zvyku. Nicméně nikdo nás do písma Arial nenutí.
Původně norma stanovovala jako standard Times New Roman o minimální velikosti 12 bodů a Arial o minimální
velikosti 10 bodů. Dnes si můžete vybrat libovolné nepatkové písmo o velikosti, která bude odpovídat písmu
Arial, velikost 10.
Písma patková (např. Times New Roman) nejsou pro obchodní a úřední korespondenci vhodná (zůstávají
v knihách), některá písma nepatková (Tahoma, Verdana) jsou vhodná spíše pro elektronické dokumenty a čtení
na obrazovce (e-maily, webové stránky, …).
Každý subjekt si zvolí pro vytváření svých písemností vlastní dominantní písmo, ze kterého bude vycházet formát základního odstavcového písma a souvisejících položek (např. adresové pole, odvolací údaje). Dominantní
písmo může být doplněno o písma další (do maximálního počtu písem, které lze použít v jednom dokumentu).
Pravidla jednotné úpravy mohou být detailněji upravena např. takto:


dominantní písmo: Arial, nepatkové, vel. 11 – použije se pro základní odstavcové písmo, adresové pole
a odvolací údaje,



písmo pro záhlaví: Cambria, patkové, vel. 22 (název instituce) a vel. 14 (název odboru),

Úřad vlády České republiky
Odbor specializovaných bezpečnostních agend


písmo pro doplňující údaje v zápatí: Arial, vel. 10.
Úřad vlády ČR
nábř. Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

ústředna 224 002 111
posta@vlada.cz
dat. schránka ID: trfaa33

Pro nadpisy odstavců lze použít písmo větší a dokonce patkové. Pro odvolací a doplňující údaje lze použít písmo
menší, než stanovují pravidla, tj. Arial, vel. 9. Kurziva je vhodná pro zvýraznění kratších textových úseků (skloněné písmo je hůře čitelné).
Více se dočtete v publikaci Písemná komunikace v praxi, kterou lze zakoupit na www.JakNaDopisy.cz.
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy

Výběrové řízení
Personalista: „Kolik jazyků znáte?“
Kandidát: „Tři.“
Personalista: „Jaké?“
Kandidát: „Anglický, ruský, francouzský.“
Personalista: „Tak nám něco řekněte anglicky.“
Kandidát: „Guten Tag.“
Personalista: „To je ale německy.“
Kandidát: „Takže umím čtyři…“
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Etiketa v praxi
Od malička mě učili, že pozdravit je slušnost – odpovědět povinnost. Prolétli Vám hlavou všichni ti kolegové,
sousedi, šéfové, …, které zdvořile zdravíte, ale kteří dělají, že Vás neslyšeli? No, třeba Vás vážně neslyšeli.
Zkuste to příště hlasitěji a s očním kontaktem.
Přednášel jsem na Základní umělecké škole Habrmanova v Hradci Králové. Učitelům ZUŠ. Umělcům. Bohémům. Lidem, kteří jsou nočními sovami. Lidem, kteří jen stěží vstanou s nadšením na seminář, který začíná
v 8 hodin.
Seminář ještě nezačal a už bylo možné zpozorovat ve skupině něco zvláštního… Pozoroval jsem je, vzdělával
a bavil a … nechápal. Zdálo se, jako by tito lidé nebyli z planety Země (o České republice ani nemluvě). Vysvětlím na několika příkladech:






Jedna z účastnic přišla se 7minutovým zpožděním. Když se blížila ke svému obvyklému místu, kolega
vyskočil a odsunul ji židli, aby ji vzápětí mohl zase přisunout.
Z první lavice vyskočila jiná kolegyně a tiše docupitala k nově příchozí s prezenční listinou.
Jinému pozdě příchozímu chyběla skripta, a tak účastník z první lavice nenápadně poslal – jako by tichou poštou – svému kolegovi ten kus navíc.
O přestávce se muž v druhé lavici zeptal své kolegyně, zda ji může připravit kávu – s cukrem, mlékem,
nebo obojím.
Když jinému kolegovi došly gumídci Haribo, jeho spolusedící mu nabídla ze svého balení.

Byl jsem v šoku… Pozorovat tyto neskutečně zdvořilé, vstřícné, empatické bytosti v kontrastu celospolečenského chování, kdy jsou lidé na sebe nepříjemní, nevstřícní a raději Vám kolikrát bouchnou dveřmi před nosem, než aby je podrželi.
Ostatně, dámy, kdy Vám některý z kolegů naposled podržel dveře, odsunul židli nebo se rozdělil o svou svačinu? S přáním lepších vztahů nejen na pracovišti
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy

Odměna pro zaměstnance
Často dostávám od tajemníků a personalistů otázku, jakým seminářem by se mohli odvděčit zaměstnanci za skvěle odváděnou práci a podporu fungování mezilidských vztahů. Spousta lidí totiž pracuje pouze do výše své mzdy – větší část
však dává své práci i srdce.
Pamatuji si jednoho tajemníka, který věnoval zaměstnankyni po 20 letech odpracovaných na městském úřadě děkovný
osobní dopis a k němu jako dar knížku… Byla to publikace s názvem Dřevo. Referentka netušila, co chtěl tímto pan tajemník říci.
Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., se nevěnuje otevřeným seminářům, a tak neumíme nabídnout žádný seminář
z vlastní nabídky. Přesto o jednom výjimečném semináři víme: Řízená degustační večeře s Ladislavem Špačkem.
Pan Špaček je charizmatický člověk, lektor s netušenou energií, jediná autorita v oblasti etikety nejen v České republice.
A jím řízená večeře je zážitek, kterého se Vám jen tak nedostane.
Bližší informace naleznete na www.ladislavspacek.cz a www.facebook.com/spacek.ladislav

Nevšedník statisticky
Zářijový Nevšedník byl rozeslán v pátek 18.12.2015 v 07:16. První den si ho stáhlo 3 537 čtenářů – většinou
z území ČR – většinou jednou. Rekordmanem v počtu stažení je čtenářka z Rakovníka, která si e-měsíčník stáhla 102x! Demografický report uvádí, že čtenáři stahovali také v Maďarsku (45 osob), Německu (27 osob),
v Rakousku a na Kypru (po jedné osobě).
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Padesát odstínů šedi… v písemném styku
Potřebujeme-li v písemném styku cokoli zdůraznit, můžeme použít tučný řez, kurzívu nebo tučnou kurzívu.
Mezi neméně populární formy zvýrazňování patří
umístění na samostatný řádek,
změna fontu a nově také použití barev.
V životě se mi poštěstilo vidět e-mail, který byl psán 5 fonty (vč. Comic Sans), 8 barvami (vč. růžové) a který
měl za posledním odstavcem 12 vykřičníků. Úprava to zajisté byla velmi optimistická a příjemce určitě potěšila, avšak byla zcela nevhodná.
Při používání barev je třeba myslet na to, že příjemce nemusí být vybaven barevnou tiskárnou. Barvy jako
růůůžová, žlutááá nebo tyrkysovááá nebudou na monochromatické tiskárně dobře viditelné. Příjemce je vytiskne nejvýše v padesáti odstínech šedi a bude vááážně naštvaný.
Máte-li rádi barvy, použijte jen ty výrazné pro monochromatický tisk (černá, hnědá, indigová, vínová, …).

Ako telefonujeme…5
Prvý dojem





Zodvihneme slúchadlo do tretieho zvonenia
Príjemne pozdravíme
Povieme „mestský úrad“ a názov svojho odboru
Opýtame sa, čo môžeme pre klienta urobiť, resp. ako mu môžeme pomôcť.

Čakanie na linke





Vypýtame si dovolenie na čakanie
Dáme klientovi vedieť, ako dlho bude pravdepodobne čakať
Ak musí čakať dlhšie ako 30 sekúnd, opýtame sa, či môže ešte počkať
Poďakujeme klientovi za čakanie

Prepájanie hovoru






Dáme klientovi vedieť, že hovor prepájame
Dáme klientovi meno a telefónne číslo osoby, na ktorú prepájame
Ohlásime hovor tomu, komu ho prepájame
Zostaneme na linke, kým sa hovor prepojí
Ak sa neozve osoba, na ktorú prepájame, necháme klienta rozhodnúť sa, či chce alebo nechce zanechať odkaz

Není škola jako škola
Představte si: vymyslíte zlepšovák a někdo Vám ho ukradne… Zdokonalíte nějaký postup, necháte si ho patentovat, a přesto ho někdo napodobí… Naštvalo by Vás to?
Dříve mě štvalo, když konkurence napodobovala naše semináře… názvem, obsahem, ale zřídkakdy kvalitou.
Nyní jsem nadšený, když zjistím, že nějaká společnost opět napodobila náš vzdělávací program, zkopírovala
naše anotace a osnovy. Říká tím totiž „ten Martynek je fakt hustej – takový nápad měl“.
V poslední době se můžete setkávat s různými semináři pojmenovanými jako ŠKOLA ZAD, které jsou založeny
na principu rehabilitačních cvičení. Obvykle jsou napodobeninou semináře AKADEMIE ZAD, která učí, jak
správně sedět, chodit, zvedat břemena, aby nás nebolela záda, krční páteř, hlava a oči. Akademie zad ale vychází z principu SM systému6: stabilizace/mobilizace páteře.

5
6

S laskavým svolením převzato od Ing. Hany Dienerové, přednostky MěÚ Trnava (v originále)
Podobnost s filmem Padesát odstínů šedi je čistě náhodná.
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Zaprvé se tyto dva principy liší zakladatelem metody. Klasická rehabilitace se opírá o MUDr. Koláře – autorem
SM systému je MUDr. Smíšek. Ve výsledku jde o to, že oba směřují ke stejnému cíli, ale každý jinou cestou.
SM systém využívá jako základ spirálně a vertikálně uložené svaly. Skupiny těchto svalů si navzájem pomáhají a díky tomu lépe relaxují. Tím se dokážeme snáze zbavit nepříjemné bolesti – nejen zad. Naopak rehabilitace podle MUDr. Koláře využívá hlavně principu aktivace hlubokého stabilizačního systému.
Tyto dvě metody tedy nelze zcela srovnávat a říkat, která je lepší nebo horší. Důležitý je především výsledek,
ke kterému směřujeme: zbavit se bolesti zad. SM systém takový výsledek bezesporu zaručuje, což dosvědčují
stovky recenzí nejen z řad veřejné správy.
Akademie zad aneb aby záda nebolela pořádáme jako 1denní seminář pro 60 účastníků za cenu 24.000 Kč
vč. DPH. Ranní 69minutová teorie je určená pro všech 60 aktérů – praktická cvičení s over ballem, elastickým
lanem a tělem (tím vlastním) realizujeme v 5 skupinkách po 12 osobách.
Seminář je k dispozici JEN DO KONCE ROKU 2016. Poté lektorka prchá k protinožcům napravovat záda jim.

Kreativita v praxi7
Zveřejňujeme odpovědi na zkouškové otázky uchazeče o pracovní místo v Google Inc., který sice získal 0 bodů
ze zkoušky, ale přesto byl přijat:
В1. Během které bitvy zemřel Napoleon?

* během té poslední

В2. Kde byla podepsána DEKLARACE NEZÁVISLOSTI?

* dole, na poslední stránce

В3. Hlavní příčina rozvodu?

* svatba

В4. Hlavní příčina neúspěchů?

* zkouška

В5. Co jste nikdy neměl ke snídani?

* oběd a večeři

В6. Co vypadá jako půlka jablka?

* druhá půlka

В7. Pokud hodíme červený kamen do modrého moře, jaký bude?

* mokrý

В8. Jak může člověk žít 8 dní bez spánku?

* bez problémů, vždyť spí v noci

В9. Pokud budete mít 3 jablka a 4 pomeranče na jedné dlani a 4 jablka a 3 pomeranče na druhé, co budete
mít?
* opravdu velké dlaně
В10. Osm zedníků postavilo zeď za 10 hodin. Kolik času to zabere 4 zedníkům?
* nezabere jim to žádný čas, zeď již byla postavena
В11. Jak můžeme hodit vejce na betonový základ tak, abychom ho nerozbili?
* jakkoliv, vejce v žádném případě nepoškodí betonový základ

Jak se odlišit…
Z výzkumů vyplývá, že 2 % mužů nenosí pod kalhoty spodní prádlo.
Ze stejných průzkumů vyplývá, že 99 % mužů nosí ponožky. V mnoha případech bohužel i v sandálech.
Z našich průzkumů vyplývá, že 98 % mužů z těch 99 %, kteří nosí ponožky, nosí ponožky toliko černé, které jim ladí
s tkaničkami.
A protože v životě nemáme nikdy druhou šanci udělat perfektní první dojem a protože v moři průměrnosti se člověk
může lehce ztratit, přinášíme barevné tkaničky a barevné ponožky, které Vám pomohou odlišit se od těch 99 % fádních
šedých myší.
„Módu si můžete koupit, ale styl musíte mít.“ (Coco Chanel)

7

Zdroj: Facebook
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A jak to souvisí s nevšedním vzděláváním? Už dávno máme v nabídce seminář Jak se mnohem lépe oblékat aneb proč
se od partnerky většinou nedozvíme pravdu. Zvykli jsme si slaďovat barvu oblečení s doplňky. Ale proč nesladit barvu
košile s barvou tkaniček a ponožek?! No, ano!
V tom Vám pomůže nový projekt Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s názvem TwoShoes: www.twoshoes.cz.

Transparentnost v praxi
Transparentní finance
Rozklikávací rozpočet…? My jdeme o kus dál…Téměř 75 % obyvatel je přesvědčeno, že daně jsou z velké části
vynakládány na úředníky. Realita je ale jiná… Skutečné údaje představené na portálu Transparentní finance
zcela boří tento mýtus!
Cílem projektu je srozumitelně představit ikonografický model struktury výdajů územně samosprávných celků
a prezentovat nominální částky participace občana na místním rozpočtu.
Jak to funguje? Občan si na portále zadá svou měsíční mzdu/plat, systém mu vypočítá, jakou částkou přispívá
do rozpočtu svého města a jak město s těmito penězi nakládá, tj. kolik peněz jde na dopravu, zdravotní péči,
veřejné osvětlení apod. Předpokladem fungování projektu je naťukání rozpočtu města do systému.
Nejenže občané získají přehled o výši a struktuře rozpočtu, ale dozví se také, jak málo/hodně jde do městské
kasy z jejich peněz. Další informace Vám poskytneme elektronicky na info@akademie-vzdelavani.cz.

Dobrý úřad
Hlavním cílem projektu není získávání zpětné vazby, ale podpoření soutěživosti mezi odbory, snaha o zlepšení komunikace mezi zaměstnanci konkrétních odborů, kteří mají společný cíl, podpora komunikace mezi městem a jeho občany, zlepšení poskytovaných služeb a – v neposlední řadě – získání pozitivní a konstruktivní
zpětné vazby od občanů. Hodnocení první dvacítky měst naleznete na www.dobry-urad.cz.
Projekt Dobrý úřad byl nově obohacen o modul 360stupňového hodnocení. Hlavním přínosem této metody je
pochopení, jak je zaměstnanec vnímán z různých perspektiv. Každý může získat anonymní hodnocení ze strany
svých kolegů, podřízených a nadřízeného a srovnat ho se sebehodnocením.
Transparentní finance i Dobrý úřad splňují obsah specifických cílů výzvy 033:
www.esfcr.cz/vyzva-033-opz.
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Bavte se stejně dobře jako Partička!
Televizní pořad Partička baví každý týden na
200 tisíc diváků. Čtyři herci, jeden moderátor
a hudebník. Divadelní formát, který funguje nejen proto, že v ní vystupují známí herci. Podstata
této show spočívá v improvizaci jako takové.
Nikdo dopředu neví, co se bude odehrávat,
a každý se přišel bavit. Herci i diváci. Přišli si
hrát. A to nás baví sledovat.
Divadelní improvizační skupina Paleťáci jde ve
svých show ještě dál. Každý z diváků má totiž
šanci ovlivnit děj scének, které se na jevišti
odehrávají. Před představením totiž píší na lístečky témata pro scénky. Během představení se
moderátor diváků ptá na prostředí scének a často také rozhodují i o tom, jak ta či ona scénka dopadne.
„Může se stát, že se dokonce ocitnete na jevišti spolu s herci a je Vám například zpívána milostná píseň,“ dodává Andrea Moličová, trenérka pardubických Paleťáků.
A co teprve, když se hraje taková Improshow na firemní témata. Ano, Paleťáci dokážou přijet do firmy nebo na úřad, vyptat
se na nejtypičtější hlášky zaměstnanců, každodenní rutinu,
známé osobnosti, události a odehrát představení ušité na míru dané organizaci. Může se tak stát, že v průběhu večera zazní hlášky, které slýcháte v práci dnes a denně. Vám už natolik
zevšedněly, že Vám ani nedošlo, jak vtipně vyzní v jiném kontextu. Anebo vytáhneme Vaše kolegy na pódium, aby si zaimprovizovali s námi. Zkrátka show plná smíchu, o které rozhodujete Vy – diváci.

Kurzy divadelní improvizace
Že je neuvěřitelné, co ti herci předvádějí, i když hrají bez scénáře? Pozor! Improvizovat se můžete naučit i Vy. Improvizace
je totiž dovednost. A proto se dá naučit stejně jako řízení auta.
Po takové „firemní show“ můžete se samotnými herci absolvovat hodinový workshop zaměřený na základní principy divadelní improvizace. Báječně se pobavíte a poznáte své kolegy
v naprosto nevšedních situacích, což Vás samozřejmě sblíží.
Kdyby Vám to bylo málo, můžete se přihlásit na pravidelné
týdenní kurzy improvizace. Pomocí aplikované improvizace lze totiž rozvíjet:





kreativitu
pohotovou a sebevědomou komunikaci
koncentraci
a týmovou spolupráci

Podrobnější informace naleznete na www.paletaci.cz nebo na www.impro-vision.cz. Těšíme se na Vás a za
Paleťáky přejeme krásné velikonoční svátky plné smíchu a pohody…
Andrea Moličová, lektorka divadelní improvizace
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Návraty k hodnotám
Přesně před rokem – v březnu 2015 – jsme v Nevšedníku
zveřejnili článek Návraty k hodnotám, ve kterém jsme
představili projekt, v rámci něhož Marie Zelená tvoří
šaty pro města a obce. Projekt je zaměřen na to, aby
uměleckým způsobem připomínal lidem důležitost rodiny, duchovního života, úcty člověka k člověku a již výše
zmíněné úcty k naší zemi, k místům, kde jsme se narodili
a kde máme své kořeny. Článku si všimli v Jablonci…
… kde se v sobotu 12.03.2016 konal 21. PLES MĚSTA
JABLONEC NAD NISOU, na kterém byly veřejnosti představeny šaty symbolizující toto město. Šaty předvedla
Gabriela Kratochvílová – modelka, moderátorka a Česká
Miss roku 2013. Autorkou štrasové korunky v podobě
staré jablonecké radnice, dnes městské knihovny, je
Olga Kopalová ze společnosti Šenýr Bijoux. Šaty navrhla
a v rámci svého projektu Návraty k hodnotám ušila
módní návrhářka Marie Zelená. Ta předala primátorovi
Petru Beitlovi šerpu v barvách města, kterou mu přivezla
jako dárek. Jablonec se tak stal prvním městem
v Libereckém kraji, které se může chlubit svými reprezentačními šaty, které vznikly u příležitosti 150. výročí
povýšení na město. (foto: Ota Mrákota)
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Písemná komunikace v praxi
Publikace Písemná komunikace v praxi, která je od prosince k dostání
v rozsáhlé sítí knihkupectví, ale také na www.JakNaDopisy.cz, přináší do
strnulé praxe mnohých společností a úřadů obrovský vodopád změn. Nejde přitom o obyčejnou jazykovou příručku, ale o nevídanou smršť nevšedně podaných informací. Kniha se skládá ze tří částí:




Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle
normy
Pravidla českého pravopisu a stylistika v každodenní praxi, asertivita a empatie v dopisech
Vzory dopisů k nejrůznějším příležitostem (také v e-podobě)

Video s panem Ladislavem Špačkem o přínosu publikace, ale také záznam
křtu naleznete na www.JakNaDopisy.cz.
Publikace je průvodcem při psaní dopisu a skvěle poslouží všem: počínaje začátečníky, kteří vyťukávají svá
první písmenka na klávesnici, přes odborníky, kteří vytvářejí náročné úřední/obchodní dopisy, a lektory, kteří
neodborně přednášejí úpravu písemností, nekonče.
Norma ČSN 01 6910 z roku 2014, které se publikace ve své nejobsáhlejší části věnuje, obsahuje celou řadu
polopravd a archaických pravidel převzatých z Pravidel českého pravopisu z roku 1993. V knize Písemná komunikace v praxi učíme čtenáře, jak má vypadat úprava písemností v 21. století podle mnohem relevantnějších norem, zákonů, vyhlášek a směrnic. Po přečtení knihy budou i mnozí lektoři chytřejší a budou tak moci
předávat účastníkům seminářů pravdivé informace oproštěné od vlastních mylných přesvědčení a představ.

Nabídka semináře
Již přes rok nám zasíláte skripta různých lektorů a „odborníků“ na úpravu písemností (máme jich v Akademii
docela zajímavý štůsek). Po pečlivém zvážení jsme přistoupili na Vaše výzvy a nabízíme revizní seminář
Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy
pro skupinu 30 účastníků za 12.000 Kč vč. DPH
úřadům, které byly proškoleny některou z těchto lektorek:






Hana Šundová
Renáta Drábová

Marie Homolková
Vlasta Šormová

Podmínkou fakturace s 50% slevou je předložení učebního materiálu (skripta) „konkurenčního“ lektora.

Dobrý úřad
Města zapojená do projektu Dobrý úřad jsou hodnocena každý den po dobu celého roku. Po 12měsíčním hodnocení je
odměňujeme certifikátem, který není možné – na rozdíl od jiných projektů zabývajících se mystery shoppingem – si
koupit.



ZLATÉ OCENĚNÍ – NEJLEPŠÍ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE získalo město Nové Město nad Metují
STŘÍBRNÉ OCENĚNÍ – ÚŘAD KRAJE VYSOČINA získalo město Moravské Budějovice

Gratulujeme a dalším městům držíme palce a prsteníčky.
Průběžné výsledky naleznete na www.dobry-urad.cz (kliknutím na tlačítko nad mapou).
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Jak psát e-maily?
Když už musíte, protože se nedá záležitost vyřešit telefonem (Chtěli bychom objednat 3 trubky, asi takhle
dlouhý…) nebo houknutím z okna (Hujer, metelesku blesku!8), pište stručně. Podle doporučení nemá e-mail
překročit 25–35 řádků (cokoli delšího se vkládá jako příloha k e-mailu).
PŘEDMĚT E-MAILU je jako novinový titulek. Pomáhá s okamžitou orientací – několik slov napoví mnohé. Proč
bychom ale nemohli předmět Setkání nahradit slovy Káva se dvěma nebo Přání k 35. narozeninám zaměnit za
Přání k šestému výročí 29. narozenin? E-mail bez vyplněného předmětu se také hůře vyhledává
v odeslané/odstraněné poště.
JEN PĚT VĚT. Psaní dlouhých e-mailů nás stojí čas. Odpovídání na dlouhé e-maily nás stojí ještě víc. Omezte se
na nezbytné minimum. Zkuste „narvat“ celou myšlenku do pěti vět. Vět – ne souvětí. Pamatujete rok 2000
a sms zprávy omezené na 160 znaků? Omezte se na:





oslovení (v 5. pádě) – Vážený pane Spěšný,
krátký úvod – reaguji na naše setkání u kávy se dvěma mlíčky…
vyvrcholení (v písemném styku) – Objednávám 3 běhy (semináře) pro svých 90 oveček…
pozdrav a podpis – Srdečně zdraví zdravý a zdraví přející Olda Nový

OMEZTE SMAJLÍKY. „Emoticony“ vyjadřují emoce. Víc smajlíků nutně nepřináší více radosti. Pamatuji na výpověď zaslanou zaměstnanci e-mailem, v němž tajemník – zřejmě pod vlivem hormonu štěstí – gratuloval zaměstnanci k výpovědi podle § 52 písm. g) s notnou dávkou smajlíků.
POUŽIJTE EMOCE. V písemném styku používáme emoce prostřednictvím interpunkce. Přemýšlíte…? Máte
nápad?! Nebo chcete někoho mailem seřvat!?!?!
Že pomocí vhodně či nevhodně zvoleného interpunkčního znaménka můžeme dát najevo své emoce, poznáte
z příkladu níže. V každém z řádků bylo použito jiné znaménko, které dává větě jinou významovou hodnotu,
přitom se vždy jedná o tatáž slova. Řekněte si každou z vět a přemýšlejte, co vlastně říká…
Mám tě rád.
Mám tě rád…
Mám tě rád!
Mám tě rád!!!
Mám tě rád?!
(Ne)správnou volbou interpunkčního znaménka dáváme najevo své emoce (radost, smutek), náladu (rozladění), postoj či zájem. Volte jej uvážlivě…
ODLOŽTE VZTEK. Na důležitý e-mail je dobré se vyspat. Nejednomu z nás se stalo, že poslal e-mail a další den
litoval jeho obsahu. „Kéž bych to mohl vzít zpět,“ říká si mnoho z nás každý den. Napište e-mail, uložte jej do
konceptů a ráno se k němu vraťte. Odstraňte chyby, zjemněte styl, doplňte klíčová fakta. Prostě: dvakrát važ –
jednou piš.
NENÍ E-MAIL JAKO EMAIL. „Poslal jsem ti email,“ hlásí sms zpráva v mobilu. Reaguji slovy: „Nemám v plánu nic
natírat. Pošli raději slaninu.“ E-mail je elektronická pošta, kdežto email *emajl+ je nátěrová hmota.
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy
8

Wikipedie: Metelesku blesku je jako fiktivní rumunské slovní spojení použito v české filmové komedii Marečku, podejte mi pero!
(1976). Ve scéně, kde dílenský mistr Kroupa (Jiří Sovák) při návštěvě rumunské delegace v továrně na zemědělské stroje odhání podlézavého Hujera (Václav Lohniský) slovy „Hujere, jděte si po svejch!“, tlumočník (Jaroslav Vozáb) přeloží tuto větu slovy: „Hujer,
metelesku blesku!“ Správný česko-rumunský překlad věty ovšem je: „Hujer, du-te pe drum!“.
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Příklad e-mailu
Předmět:
09.03./09:03
Obsah:
Vážený pane tajemníku,
stavím se 09.03.2016 v 09:03.
Pokud termín nevyhovuje, nabízím 10.03. v 10:03.
S přáním nekončícího víkendu
Radim Martynek
Tajemníkova odpověď zněla:
D. den.
Děkuji. Káva ve středu v 09:03.
H. den. V.

Komunikace v krizových situacích – poprvé
Dne 03.03.2016 proběhl další ze série 7 seminářů Komunikace v krizových situacích určených pro pracovníky
Městského úřadu Kroměříž, kteří se setkávají se širokou škálou klientů. Bohužel, někdy se stane, že se komunikace mění v nedorozumění nebo vede až ke konfliktu.
Cílem semináře bylo analyzovat a pojmenovat příčiny vzniku konfliktních situací během jednání s klientem a doporučit vhodný postup pro eliminaci všech prvků ke konfliktu vedoucích.
Častou domněnkou je, že příčinou konfliktu je prostě občan-debYl. Přitom u dialogu jsou přítomny dvě strany.
Samotní účastníci se už poněkolikáté chopili iniciativy, když hned od začátku viděli, že seminář není jen teoretická přednáška o konfliktech, ale interaktivní seminář ušitý na míru pro ně samotné (když se snaží přiblížit k jejich
konkrétním problémům). Nutno podotknout, že všechny semináře pod záštitou Akademie nevšedního vzdělávání jsou připravované na míru podle požadavků klienta – každý seminář má svou osobitou atmosféru a je originálem.
Teoretické znalosti a praktické zkušenosti lektora byly doplňovány praktickými zážitky účastníků – o to rychleji
jsme nalézali řešení pro většinu případů, k nimž dochází při komunikaci s občanem.
Jak se vypořádat s konfliktními situacemi a s konfliktními klienty?
1. Nepřeceňujte konfliktní situace – obvykle zabírají jen 5 % veškerého našeho pracovního času.
2. V každém případě zůstaňte nad věcí a zachovejte klid – protiřečením a obhajováním přiléváte olej do
ohně.
3. V žádném případě nejednejte s rozčíleným člověkem – počkejte, až se unaví (vystydne). Není-li možné
čekat, s klidem naslouchejte a dívejte se mu do očí (neuhněte pohledem) bez mimiky tváře – odosobněte se. Jednání s rozčíleným člověkem nikam nevede a každý vstřícný krok se obrátí proti Vám.
4. Nezapomeňte, že 5 % populace se ráda dostává do konfliktu – s těmi lidmi nic neuděláte, jednání
s nimi je nutno přečkat a volit „teorii minimálních ztrát“.
5. Neberte si konflikt osobně – zvažte, proč je ten člověk rozčílený. Většinou přijdete na to, že Vaše maličkost nehraje v občanově rozčílení žádnou roli (jeho rozčílení už přijelo s ním za Vámi, vysedlo z auta a
těšilo se už cestou po schodech).
6. Blbec neví, že je blbec. Rozumní klienti si uvědomí, že se chovali nevhodně, mají pocit viny a jednání
s nimi je lehčí.
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7. Po konfliktní situaci si dejte minutovou dechovou pauzu (pohodlně se usaďte, 4x se zhluboka nadechněte a pak minutu klidně dýchejte. Po minutě se 3x zhluboka nadechněte a ukončete cvičení). Nejednejte hned s dalším klientem, není-li to nezbytně nutné.
8. Když Vám konflikt přerůstá přes hlavu, po jednání si sedněte s některým z kolegů mimo svou kancelář
a popovídejte si s ním. Následně si udělejte minutové dechové cvičení.
9. Nenoste si konflikty z úřadu domů.
Těším se na další semináře a poznatky z nich.
Zlatko Tvrdoň, lektor seminářů měkkých dovedností

Pozvánka na konferenci
Mendelova univerzita v Brně a Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., Vás srdečně zvou na konferenci
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů.
V termínu 26.–27. května 2016 se můžete těšit na setkání se svými kolegy na zámku ve Křtinách na přednáškách:








Nový zákon o veřejných zakázkách (Vlastimil Fiedler, Pavel Herman – MMR)
První praktické postřehy k nové úpravě zadávání veřejných zakázek (Milan Šebesta – AK MT Legal)
Zákon v kontextu rozhodovací praxe soudu a ÚOHS (Petr Zatloukal, Ivo Macek – AK Tinthoferová)
Možnosti obrany proti postupům poskytovatele dotace a kontrolních orgánů (Martin Hadaš – Masarykova un.)
Smlouvy s ohledem na zákon o veřejných zakázkách (Michal Čermák – ČVUT v Praze)
Kontrola projektů a veřejných zakázek z pohledu EK (Jaroslav Kračún – Evropská komise)
Dopady nové právní úpravy do praxe veřejných zadavatelů – diskuse nejproblematičtějších témat vzešlých
z konference (Aleš Vlk, Karel Zuska)

Další informace naleznete na https://kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/26052016-v-1-verejne-zakazky.

Proč se cítíme při prezentování na nic?
Vzpomínám si na tu dobu, kdy
jsem pracoval na magistrátu. Roky, které jsem si užíval. Kolegové,
na které jsem se mohl spolehnout,
a práce, která mi dávala smysl. Na
druhou stranu jsem tam zažíval
poměrně těžké chvíle.

trátu, a protože bylo těsně po volbách, tak tam seděl politik, který
měl náš odbor ve své gesci. Přesto
jsem měl ten silný pocit, který člověka svíral a špatně kvůli tomu
spal.

Za nedlouho jsem seděl na poraSeděl jsem v kanceláři a na chodbě
dě, kde se měla prezentovat naše
slyšel kroky lidí. Byl horký letní
práce a výsledky. A vlastně jsem se
den. Klimatizace fungovala. Přesto
nudil. Spolu se mnou tenkrát mluse mi potily ruce, svíral se mi žavilo ještě dalších pět nebo šest lidí.
ludek a já měl pocit na zvracení.
Každý deset až patnáct minut.
Měl jsem tehdy prezentovat výA všechno byla obrovská nuda.
sledky našeho oddělení. A přitom
Nějaká čísla, která byla jen těžko
jsem věděl, že mě budou poslouuchopitelná. A náměstek, tajemchat lidé, které jsem celkem dobře
ník, kolegové, všichni se nudili.
znal. Nebylo se tedy čeho bát. KoPřestože ten, co mluvil, se opravlegové z odboru, tajemník magisdu snažil.
Byla to ztráta času. Čím to? Důvodů bylo více:
● Vzpomínka na školu, kdy člověk byl zkoušen před celou třídou. Ten pocit trapnosti je někde hluboko
v každém z nás. Na kurzech se s tím potkáváme často. Je to podobné jako když Vám v dětství někdo
řekl, že neumíte zpívat nebo kreslit. Prostě jste to přestali dělat. A pokud to děláte, tak gratuluji. Je to
17

skvělé. Ale najít si k tomu znova cestu bývá náročné. Stejně jako se projevit před ostatními a nebát se
toho, že budu negativně hodnocen.
● Proto je potřeba, aby byl řečník dobrý. Musí to dobře dopadnout. Ta prezentace prostě musí být něco. Něco! To je často ten pocit, se kterým člověk jde mluvit. Stačí jedno zadrhnutí a šotek, kterého nosíme v hlavě, začne povídat: „Zadrhnul jsi, to už nebude dokonalý. Kolega si toho taky všiml. Vidíš, jak
se dívá?“ I když si mohl zrovna přečíst SMS od manželky, že dítě dostalo další pětku. Nebo nějakou jinou zprávu, která se toho, co říkáte, vůbec netýká.
● Jakmile se postavíte před ostatní a začnete, už není cesty zpět. Můžete být sebelépe připraveni, ale
prostě se může stát cokoliv. A když je to jen naučené nazpaměť nebo čteno z papíru, tak pozornost
publika upadá. Tedy tohle ta cesta není, to už víte. Takže jak na to? Být připraven natolik, abych mohl
i improvizovat? Být si tak jistý v kramflecích?
● Je potřeba být trochu diplomat a znát svoje publikum. Znám mnoho ředitelů škol, kteří bravurně mluví
před studenty, ale jakmile mají říct nějaký proslov před rodiči – nebo nedejbože do místních novin –
jsou vyděšeni. Ano, je potřeba totiž úplně jinak používat slova a řeč těla.
● Mnoho z nás prošlo kurzy jak prezentovat. A pak se stává, že to všichni děláme stejně. A ejhle, ono to
nefunguje. Jak to? Je to snadný, každý jsme jiný. Každý máme jiné možnosti a v něčem jiném se cítíme
dobře a jsme dobří. Poznání sebe vede k daleko větší autenticitě. Máte také tu zkušenost, že řečník
to neměl dokonalé, ale tím, jak byl přirozený, byla to skvělá přednáška? Dřív jsem si říkal, jak to ti lidé
dělají? Odpověď je, že to trénují.
Většina z nás tehdy byla před tajemníkem a novým náměstkem nervózní. Chtěli jsme být dobří, ale nešlo to.
Chtěli jsme a potřebovali jsme být diplomaty, ale to taky nešlo. Nikdo z nás neuměl plně využívat svých předností pro danou věc. Nikdo z nás neuměl pracovat s pozorností a napětím.
Každé vystoupení před lidmi je trochu divadelní hra. Každý člověk, který prezentuje svou práci, by – stejně
jako herec – měl:
●
●
●
●
●
●
●
●

znát sám sebe a prostor, ve kterém se vše bude odehrávat,
vědět, jak ve které situaci reaguje, a tak mohl být přirozený a autentický,
umět pracovat s pocitem nervozity,
využít své přednosti,
vlastnosti, které vnímá jako negativní, proměnit ve výhodu,
vědět, jak pracovat s napětím a pozorností publika,
znát své publikum – ať už je to kdokoliv,
znát svou roli.

Na kurzu prezentačních dovedností Vás naučíme být při prezentování sebevědomější, sebejistější
a autentičtější. Budete vědět, kdo je Vaše publikum a jak k němu hovořit. Poznáte trochu více svoje tělo
a zjistíte, že může být obrovským pomocníkem a ne zrádcem, který se potí a rudne, když nemá.
Tomáš Jireček, lektor aplikované improvizace a tvůrčího psaní

Nový seminář v nabídce
Umění sebevědomé prezentace je seminář vhodný pro skupinu 14 účastníků, na kterém budou celý den pracovat na
tom, aby se při prezentování – sebe sama, svých kolegů nebo výsledků své práce – cítili sebevědomější, sebejistější
a autentičtější.
Naučí se určit své publikum a dostanou tipy, jak k němu přistupovat. Poznají své přednosti a zjistí, že jejich tělo může
být obrovským pomocníkem.
A když nepůjde vše podle plánu, budou umět elegantně zareagovat.
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Komunikace v krizových situacích – podruhé
Je pátek 11.03.2016 – 8 h. V místnosti se 15 úřednic spolu s lektorem chystá na seminář Zákonitosti komunikace v konfliktních situacích. Po krátkém úvodu a představení přišla na řadu tichá pošta. Možná ji znáte
z dětských let. Jednoduše se předává informace z jednoho účastníka na druhého. Úřednice si rozdají čísla, podle kterých si pak budou předávat informace, a většina z nich se odebere za dveře. Jediná zůstane a prohlíží si
obrázek, který pak popíše osobě s číslem 2, která se po chvíli vrátí.
Jednička je připravená, hra může začít. Barvitě líčí účastnici s číslem 2, co všechno na obrázku viděla. Ta nejprve pokyvuje hlavou, pak si tiše opakuje jednotlivé informace, aby si je zapamatovala. Doptává se na detaily,
srovnává si v hlavě, co se už dozvěděla. Znovu se ptá. Víc se nedozvídá. Je připravená, aby vešla trojka. Dámy
si mění role. V tuhle chvíli dvojka předává své informace dál. Pak trojka účastnici číslo čtyři a tak dál.
Pochechtávají se, když slyší, jak se informace různí. Čekají, co z toho všeho vyleze. Konečně je tu poslední
účastnice. Získává informace o obrázku, sedá si k připravenému papíru a kreslí.
Výsledek? Překvapivě si oba obrázky nejsou moc podobné. Řada detailů zmizela, některé věci přibyly. Dámy se
smějí a samy vzpomínají, kdy se která část informace změnila.
Zatím to vypadá jenom jako jednoúčelová zábava. Lektorova otázka Jaké faktory podle Vás ovlivnily přenos
informací? však všem dává smysl dosavadní činnosti.
Účastnice hovoří jedna přes druhou: Paměť, představivost, slovní zásoba, strach, složitost, kreativita, pozornost, čas, asociace, prostředí, sympatie, věk, detaily, hravost, fantazie, zkušenost… Dámy zjišťují, na co
všechno musí dávat pozor při komunikaci s jinou osobou, aby byla úspěšná. Vybavují si situace, kdy jim některý z faktorů mohl zhatit jednání.
Lektor probírá jeden faktor po druhém a navrhuje, jak situacím předejít. Jakou má vše souvislost s konfliktními
situacemi?
„Základní princip řízení konfliktů je konfliktu předejít.“ David Rock
Po krátké přestávce probíráme jednotlivé techniky z NLP (neurolingvistické programování), které pomáhají
zjednodušit a zefektivnit komunikaci. Tipy a triky pro zvládání stresu, práce s emocemi, agresivity. Vše je prokládáno praktickými ukázkami a nácvikem.
Jeden velice účinný tip za všechny: Jakmile na Vás někdo slovně útočí, křičí, kritizuje, první důležitá reakce je:

NEREAGOVAT!
Pouze útočníka pozorujte. Sledujte jeho pohyby, jeho řeč těla (možná Vás napadne, jak vypadá naštvaný člověk legračně. Dobré je si „vypnout zvuk“. Soustřeďte se na své vlastní pocity, na svůj dech. Pomůže to
odosobnit se od dané situace. Několikrát se zhluboka nadechněte. Čím klidnější pro další komunikaci budete –
tím lépe. Nebojte se – během celé útočníkovy aktivity o nic nepřijdete. Žádné ze slov, které by Vám mohlo
utéct, nenese nic důležitého.
V tuto chvíli je hlavním cílem nenechat spustit automatickou reakci, kterou máme naučenou pro tyto situace). Díky tomu získáte odstup od dané situace a můžete ji vyřešit kreativně. Konkrétní další postupy a techniky
jsou součástí tréninku.
Tak co? Chtěli byste zažít takovou výuku na vlastní kůži? Stačí zavolat nebo napsat… Připravíme Vám seminář
na míru.
Petr Popek, lektor seminářů měkkých dovedností
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Jaký nejzajímavější kompliment jste kdy dostali?
„To Vaše delfíní tělo a antilopí chůze…“
„Jsi moc hezkej… Ve tmě…“
„Kdybys pracoval v nočním klubu, zaplatila bych si permanentku.“
Asi nejroztomilejší kompliment byl, když mi můj anglicky mluvící přítel chtěl udělat radost tím, že mi řekne, že hezky
voním, a to česky. „Smell nice“ si přeložil jako „jsi krásně smradlavá“.
Šli jsme s přítelem kolem slečny, která prodávala kosmetiku a začala mi jí nabízet. On jí odvětil: „Ona už je hezká dost.“
Po dlouhatááánském polibku mi řekl: „Máš rty jako marshmallows.“
„Víš, co mají tvé vlasy společné s lány tulipánů v Holandsku? Jsou krásné a rád bych se do nich ponořil, ale netuším jestli
by se to majiteli líbilo.“

Partnerské komplimenty
1. „Díky tobě vím, proč žít.“
2. „Držíš mě nohama na zemi a dodáváš mi sílu, když nevím, kudy kam.“
3. „Každé ráno, když se probudím, si vážím toho, že vedle mě ležíš.“
4. „S tebou nemusím hodiny nic dělat. Jsem s tebou rád jen tak.“
5. „Jsi můj přístav.“
6. „Když za tebou zaklapnou dveře, začíná se mi po tobě stýskat.“
7. „Bez tebe nechci prožít ani jeden den.“
8. „Toužím po tobě!"
9. „Předtím, než jsem tě potkal, nevěřil jsem ve spřízněnost duší.“
10. „Když jsem tě poprvé uviděl, věděl jsem, že ty budeš žena, která si mě ochočí.“
11. „Někdy se budím v noci, abych tě viděl, jak spíš. Je to hezký pocit vědět, že vedle mě ležíš.“
12. „Jsi můj poklad, kterého se nikdy nevzdám.“
13. „Pro mě je důležitější naše láska než kariéra. Jsi u mě na prvním místě.“
14. „Kdybych mohl, snesl bych ti modré z nebe.“
15. „Ty jsi důvod, proč ráno vstávám.“
16. „Miluju naše děti, protože je v nich kousek tebe.“
17. „Dala jsi mému životu smysl.“
18. „Ty jsi žena, po které jsem vždy toužil.“
19. „Od té doby, co jsi se mnou, se ze mě stal lepší člověk.“
20. „Bez tebe cítím prázdnotu. Jsem jakoby neúplný.“
21. „Jsem pyšný na to, že můžu být po tvém boku.“
22. „Díky tobě jsem nejšťastnější muž na světě.“
23. „Jsem vděčný, že jsem tě našel.“
Bonusový a zaručeně fungující kompliment:

24. „Miluju tě…“ Hynku, Viléme, Soni…
NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 01/2016
vyšel 15.03.2016. Tvůrčí tým řídí: Ing. Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter
zasíláme našim klientům, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám ČR. Nevšedník si
můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky a články do soutěže můžete zasílat na info@akademie-vzdelavani.cz. Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci. Redakce nenese
odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli.
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