
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

dnešní téma je všudypřítomná 
korupce v byznyse, ale také ve 
vztazích. Uplácíte lidi proto, 
aby se s Vámi kamarádili?  

„Korupce“ může být ale také 
pozitivní, a to tehdy, když 
„uplácíme“ drobnými pozor-
nostmi jen proto, abychom vy-
kouzlili na tváři úsměv (např. 
když šéf připraví jednou za čas 
svým podřízeným kávu, což je 
na mnoha úřadech lehké sci-fi).  

Inspirativní jarní čtení v práci, houmofisu či karanténě Vám přeje 

Radim Martynek 
lektor, kreativec, marketér, inovátor, spisovatel, personalista, vyha-
zovač, zásobovač, uklízeč, žehlitel košil a přestupků, jedním slovem: 
šéf Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 

„Velké bohatství lze získat pouze podvodem a korupcí.“ Dalajláma 

„O korupci ve státní správě se hovoří vždy v minulém čase.“ Murphy 

„Korupce je odsouzeníhodná, ale milá pozornost vždycky potěší.“ J. Poláček 

„Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězi.“ Cicero 

„Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá srdce, 
je nejchudší na světě.“ Fjodor Michajlovič Dostojevskij 

„Když má žena dost peněz na utrácení, je šťastná. Ovšem doopravdy šťastná 
je teprve tehdy, když je všechny šťastně utratí.“ (neznámá autorka) 

„Nejlépe poznáme charakter člověka při peněžních záležitostech, při pití 
a v hněvu.“ Talmud 
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Pravidlo 28/S 
Jistě znáte omílané pravidlo 3R (ruce, roušky, rozestupy), ale už jste 
slyšeli o pravidlu 28/S? 

Salvy smíchu 

Slastné mravenčení v břichu 

Sbírku krásných okamžiků 

Smyslnou romantiku 

Slastný spánek 

Sylvánského plný džbánek 

Silně vyvinutou slabou vůli pro sladkosti 

Sto sedmin upřímné radosti 

Sádlo jenom ve sklenici 

Spokojenou prkenici 

Smíchu tři a půl tuny 

Samozřejmě den slunný 

Spontánní noc u něj i u ní 

Sport nejen v televizi 

Senzační dovolenou v zemi cizí 

Strážného anděla v pozoru 

S přáteli vždy pospolu 

Sto snídaní do postele 

Spaní do dvanácti (do poledne) 

Společnost správně praštěných lidí 

Slabé kusy ať z cesty se vám klidí 

Surikatí klid a správný směr 

Slibných zítřků nadprůměr 

Stabilní stočné a vodné 

Samé lidi kolem sebe hodné 

Sex kdykoli budete chtít 

Safírové nebe nad hlavou mít 

Strůjcem vlastního štěstí být 🍀 

 

Není lepší vyplnit život právě tímto?       

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

 

 

Zvyšování psychické odolnosti  

úředníků ÚSC 

 

Další realizována témata  

 

Přestože je možno  

v době nouzového stavu  

realizovat semináře  

s akreditací MPSV, 

nebudeme tentokráte klienty 

zveřejňovat,  

páč je v české společnosti  

přítomna určitá kategorie lidí… 
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Korupce ve vztazích (nejen) na pracovišti  
Učeň přišel k mudrci pro radu:  

„Co mám udělat, aby si mě druzí vážili, respektovali a měli více rádi?  
Co mám říkat, jak jim lichotit, co jim koupit, čím je potěšit, prostě jak je uplatit?“ 

Mudrc se dlouze zadíval do očí tázajícího:  
„A k čemu to potřebuješ?“ 

Učeň: „Pro víc věcí. Aby se mi s nimi lépe spo-
lupracovalo, aby mi šli na ruku, abych lépe do-
sáhl svých cílů. Aby mě měli prostě rádi a ne-
odmítli mě, když něco po nich chci.“ 

Mudrc: „Co ti řeknu, tě nepotěší. Mnohdy ne-
záleží na tom, co děláš, ale jaký ve skutečnosti 
jsi. Svým jednáním nedělej z druhých dlužníky. 
Pak druhým bráníš v budoucnosti se svobodně 
rozhodnout a zareagovat na tvoje žádosti. Cítí 
závazek. Pak vztah není autentický a upřímný. 
Tím nezískáš od druhých to, co chceš.“ 

Učeň: „A jak to mám tedy udělat?“ 

Mudrc: „Jednoduše:  
1. Buď sám sebou a poznej sám sebe. 
2. Buď autentický a na nic si nehraj. 
3. Pokud chceš někomu něco dát (kompliment, dárek), tak dej jen proto, že chceš. Dej a nic neočekávej. 

Prostě druhého potěš. 
4. Pokud chceš, aby si tě druzí více vážili, pak zkoumej, jak si vážíš sám sebe, jak znáš a oceňuješ své 

přednosti, ale i jak umíš přijmout své nedostatky a chyby, jak se máš rád a jak to projevuješ 
v každodenním životě, jak si sám sebe vážíš, svého času, zdraví, inteligence, jaké máš hodnoty a jak 
s nimi žiješ v souladu… 

5. To, co se naučíš vůči sobě, budeš umět i vůči druhým. A i oni ti to budou projevovat, nebo to od nich 
nebudeš potřebovat dostávat. 

Takže pracuj na sobě. Jdi sám k sobě dovnitř a tam hledej odpovědi. Ne jak někoho uplatit, ale jaký mít vztah 
k sobě. To ti přinese to, co od druhých chceš.“ 

Zdenka Tmějová, psychoterapeutka, certifikovaná lektorka tréninku paměti a mozkového joggingu, lektorka 
seminářů Mozkový jogging, Jak se v práci prací neunavit, Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC, … 

Akademie zad aneb aby záda nebolela  
Pokud máte na úřadě zaměstnance, kteří sedí (nedejbože) i 8 hodin 

denně, tak nám je půjčte! Vrátíme Vám je v lepším stavu!       

Jedná se o úžasný odborný seminář určený pro 4 skupiny po 10 účast-
nících, které naučíme správně sedět, chodit, zvedat břemena a efektivně 
si protáhnout krční a bederní páteř, prsní, šíjové a zádové svaly, ruce 
a trapéz. Seminář je prevencí bolestí zad u sedavých zaměstnání, hlavy 
a očí, a cviky pomůckou, pokud bolesti na pracovišti nastanou. Zaměst-
nanci cvičí v pohodlí úřadu s pomůckami, které přivezeme :-))  

Cena: 720 Kč/osobu. Info na webu.  
Při předplatbě overball zdarma pro každého (úspora: 40 x 90 Kč).  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/akademie-zad-aneb-aby-zada-nebolela-217.html
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Všechno nejlepší! aneb co na to GDPR 
„Všechno nejlepší!“ zvolám zvesela směrem ke kolegyni a už se chystám srdečně jí potřást pravicí. Její běžně 
kamenný výraz je ale nyní ještě více kamenný a přechází do odstínu ledového, takže i kytice rudých růží 
v mých rukou začíná pomalu uvadat. Ještě ledovějším hlasem ke mně promluví: „Odkud znáte moje datum 
narození?!“ V tisícině vteřiny mi proběhne hlavou, že samozřejmě z mzdového programu, vždyť jsem šéfová 
a když se tam podívám, tak naprosto přesně vím, kdo se kdy narodil a nejen to… Taky kde kdo bydlí, kolik má 
dětí a mnohem, mnohem víc. Naštěstí mi toto všechno běží jen hlavou a nahlas prohodím s nadějí, že led roz-
taje: „Kolegové říkali…“ Led bohužel ještě více zamrzá. „Nikdo neví, že mám narozeniny…“ odvětí. A jsem 
v pasti. Sbalím si svoji (asi bude moje) kytici a couvám z kanceláře s obličejem rudým jako ty růže.  

Dosednu do své židle a s pohledem na krásné růže mažu upomínky 
na data narození všech svých kolegů z Outlooku. O týden později 
otevřu e-mail od obchodního partnera, výborné vzdělávací společ-
nosti, ke které pravidelně chodím rozšiřovat své znalosti a čtu:  
„Tajemná paní tajemnice, přeji Vám k narozeninám méně tajem-
nosti. Jednající jednatel“ S hořkostí v ústech a opět s pohledem na 
povadlé růže odepisuji, ať okamžitě vymaže moje datum narození, 
neboť jsem k jeho užití nedala souhlas. A na konci věty deset vykřič-
níků, aby pochopil, že to myslím opravdu vážně.  

Nebojte, takhle to nebylo… Takhle špatně ten příběh skončit nemů-
že… Nejsme přeci stroje! Nechceme, aby vznikaly a rozvíjely se jen 
právní vztahy, ale také ty společenské. Právní vztahy jsou součástí 
vztahů společenských… říká samotná definice právních vztahů. 
I právní vztah je svojí podstatou vztah společenský. Právo pro něj 
stanoví nějaké předpoklady. V obou případech, které popisuji, právo předpoklady stanoví.  

Začněme od konce, tedy od toho obchodního vztahu. Už jsem naznačila, že mezi územním samosprávným 
celkem a vzdělávací společností, jejíž jednatel mi přál k narozeninám, je obchodní vztah. Vzdělávám se tam já 
jako zaměstnanec. Moje osobní údaje (tedy i datum narození) má společnost k dispozici, neboť mi vystavuje 
v souladu se zákonem o úřednicích osvědčení v případě, že se zúčastním vzdělávacího programu s akreditací 
MV ČR. Společnost má také můj e-mail… ten jsem poskytla taky. Může mi na něj tedy posílat nabídky? Může 
mi přát někdo k narozeninám? Co na to obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)? 

Samozřejmě se pohybujeme mezi mantinely danými GDPR, ale také musíme vzít v úvahu ustanovení zákona 
o některých službách informační společnosti. Zákon říká, že obchodní sdělení lze šířit, pokud jsem k nim udělila 
předchozí souhlas. Pak lze nabízet služby a výrobky podnikatele (v našem případě tedy vzdělávací společnosti), 
ale za předpokladu zřetelné možnosti souhlas odmítnout. Za podporu prodeje výrobků a služeb se považuje 
i přání k narozeninám. V tomto smyslu se koneckonců vyjadřuje i Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Případ přání k narozeninám kolegovi bude poněkud složitější. Skutečně bez souhlasu zaměstnance, a to bez 
souhlasu, který splňuje všechny požadavky kladené GDPR, přát zaměstnanci nelze. Těžko bychom našli 
v GDPR titul jiný než souhlas. Schválně: Jedná se o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy? Zcela jistě ne. 
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce? To rozhodně ne! Zpracování je nezbytné pro 
ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby? Spíše mám pocit, že jako gratulant 
jsem se bála, že bude ohrožen můj život… Dále: Je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci? Ani tady nebude odpověď kladná. Nebo snad je zpracování 
nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce? Tak ani tady neuspějeme.  

Nežli tedy vyhodíte pár stovek za kytici, tak si ověřte, jestli o ní vůbec u Vás v práci někdo stojí. Aby nebyl ten 
konec nešťastný, zkusím příště bonboniéru, třeba ledy roztají… 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě (při předplatbě akreditovaný 
e-learning se započtením dalších 2 dní do PV zdarma – úspora 8.000 Kč)  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/pravo/pravo/
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Když kolega zapáchá 
Takto osobní věc může vážně narušit fungování celého tý-
mu, jeho schopnost spolupráce a v konečném důsledku 
neodvratně porušit vztahy na pracovišti. A to i tehdy, když 
se jedná o věc, která nevypadá jako problém vysoké mana-
žerské praxe a která Vám doslova a do písmene nemusí 
vonět. 

„Karel je jeden z našich nejlepších kolegů. Rozumí své 
práci, dělá ji velice svědomitě. Je to konstruktivní člověk, 
k problémům se staví čelem, a ještě nikdy se nestalo, že 
by něco vzdal. Bohužel, má jednu tělesnou vadu. Je to velice charakteristický a hlavně hrozně nepříjem-
ný zápach. Víme o něm delší dobu, ale donedávna nevadil, protože Karel měl samostatnou kancelář. Od 
té doby, co se firma přestěhovala do menšího open space, je to problém pro kolegy. A co víc, Karel teď 
musí také jezdit za zákazníky. Několikrát jsme se mu pokusili říct, ať s tím něco dělá. Je však na tuto věc 
velice citlivý. Reaguje podrážděně, není v tomto ochoten k žádné debatě. Nevíme, co máme dělat.“  

Situace, kterou jsme zde popsali, je nepříjemná pro všechny. Pro nositele problému (Karla), pro jeho kolegy, 
vedoucího, pro klienty. Podobné problémy bývají ve firmách často podceňovány nebo dokonce ignorovány. 
Někdy je to s odkazem na to, že se jedná o osobní věc daného člověka, jindy se prostě mlčí, protože o někte-
rých věcech se „jednoduše nemluví“. 

Pokusy managementu přistupovat k nositelům obdobných problémů strategií na rovinu „Karle, tady máš deo-
dorant“ mohou končit jejich agresí. Ne proto, že by si Karel svůj problém neuvědomoval, ale proto, že dobře 
míněnou snahu nadřízeného vnímá jako osobní atak. Dost možná proto, že sám není schopen problém řešit. 
Snahy o nenápadné naznačení pak buď ignoruje úplně, nebo v něm potencují konfliktní chování, které se může 
projevit při řešení zdánlivě naprosto nesouvisejícího problému. Otevřený sociální nátlak „my všichni jsme se 
rozhodli ti říct, ať s tím něco uděláš“ mohou skončit ztrátou dané osoby, která se bude cítit vyloučená, stigma-
tizovaná a nebude vidět jiné řešení než ve svém odchodu z firmy. Jak tedy na člověka s takovým problémem? 

Především bychom si měli uvědomit, že výrazný tělesný pach bývá často nezaviněný a není dán tím, že by no-
sitel problému zanedbával osobní hygienu; často je to právě naopak. Také bychom si měli uvědomit, že on 
sám svůj pach vnímá zcela jinak než jeho okolí, a je dost dobře možné, že rozumově není sto posoudit, proč je 
pro Vás problém něco, co pro něj (a třeba i pro jeho nejbližší rodinu) problém není. 

V okamžiku, kdy otázka zapáchajícího kolegy narušuje práci týmu, firmy nebo dokonce se dostává 
k zákazníkům, musíme na ni reagovat. Výše popsané strategie mohou vést také k výše popsaným problémům, 
a proto je vhodné, zvláště s ohledem na charakteristiku daného člověka i okolností, postupovat velice obe-
zřetně. O problému je potřeba s jeho nositelem mluvit, ale ideální je, když se tohoto úkolu je schopen zhostit 
někdo, kdo umí projevit dostatečnou míru empatie a vůči postiženému je nositelem důvěry. Je vhodné nositeli 
problému zdůraznit, že jej nikdo nechce postihovat a že jeho stav jej v očích ostatních nedělá horším. Součas-
ně je vhodné mu říct, že je potřeba přijmout vhodná opatření. Velký důraz bychom měli klást na to, abychom 
nechali nositele problému říct, jak jej vnímá on sám, a ujistit jej o své podpoře. Bude-li se jej snažit bagatelizo-
vat, je správné mu citlivě, ale jasně dát najevo, že se jedná o věc vážnou a že osoba, která za ním byla vyslána, 
je zde především proto, aby mu pomohla s jeho řešením. 

Ideálním řešením problému je, když vede k přijetí oboustranně přijatelného postupu, jak na něj. Nositeli pro-
blému bychom neměli vnucovat své vlastní řešení, ale dát prostor pro nalezení takového, které pro něj bude 
přijatelné. Může to být použití kosmetiky, změny v hygienickém režimu, návštěva specialisty. Řešení, na která 
bychom neměli přistupovat jsou ta, která vedou k jeho společenskému znevýhodnění, tj. neměli bychom se jej 
snažit žádným způsobem „vytlačit do kouta“. 

Naprostá většina zapáchajících kolegů se ve skutečnosti trápí. Naší snahou má být jim jejich situaci ulehčit 
a to, že se s nimi o ní budeme správným způsobem bavit, je adekvátní první krok. 

Vojtěch Bednář, www.firemni-sociolog.cz  

http://www.firemni-sociolog.cz/
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Velká písmena aneb názvy veřejných prostranství  
Problematika psaní velkých písmen je na každém semináři věčné i vděčné téma. Nedávno se mě účastník kur-
zu, když jsme se věnovali názvům veřejných prostranství, ptal:  

„Dennodenně procházím brněnskou ulicí Pod Kaštany. A dívám-li se na uliční ceduli, vidím napsáno Pod 
kaštany! A ne Pod Kaštany, jak nám tady tvrdíte Vy!“  

Nezbývá než dodat – ano, je to tak. Stav nárožních cedulí je nejen v Brně mnohdy neútěšný. A stáří cedulí (te-
dy rez a vybledlý nápis) ukazuje, že na domě visí už hezkou řádku let. Tudíž samotný nápis asi v souladu 
s aktuálními Pravidly českého pravopisu nebude.  

„Hm,“ ozve se tradičně v řadách kurzistů. „Jsem z Prahy a tam jsou nápisy na uličních cedulích, co jsem 
tedy viděl, psány povětšinou jen velkými písmeny. Takže SMETANOVO NÁBŘEŽÍ mi příliš nepomůže!“  

Opět dodávám – ano, je to tak, bohužel. 

Není tedy divu, že se mnozí ptají, jak se tedy správně názvy ulic, náměstí, nábřeží, tříd, alejí, sadů, mostů apod. 
napíší. Pravidlo je přitom jednoduché – výrazy ulice, náměstí, nábřeží, třída, sad, most apod. (pokud pojme-
novávají veřejná prostranství) jsou jména obecná a píší se s malým písmenem (a je jedno, zda jsou v názvu na 
prvním či druhém místě), velkým písmenem se napíše až samotný vlastní název. Obsahuje-li název předložku, 
velkým písmenem se píše předložka i slovo po předložce následující. A nyní několik příkladů: 

• Kamenná ulice  

• Havlíčkovo náměstí – náměstí Havlíčkovo 

• Smetanovo nábřeží – nábřeží Smetanovo 

• třída Politických vězňů, třída Tomáše Bati 

• ulice Pod Kaštany – ulice Pod Červenou skálou – sady Míru – most Legií 

Zejména v adrese se pak samotné výrazy ulice a třída většinou vynechávají (uvedeme pouze Kamenná, Minská 
atd.). Možná nyní někteří z Vás přemýšlí… Kde bydlíme, to jistě víme. Víme ale, jak se název té naší ulice napíše 
pravopisně správně?  

Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech (při před-
platbě akreditovaný e-learning se započtením dalších 2 dní do PV zdarma – úspora 8.000 Kč) 

Akademické tituly v praxi II.  
V průběhu telefonického rozhovoru mě klient oslovil „pane magistře“. Měl jsem na to reagovat? Rozhodně ne! 
V etiketě platí, že na prohřešky proti pravidlům společenského chování neupozorňujeme.  

Představte si situaci, že při zasedání zastupitelstva některý z občanů nechtě osloví zastupitele Dr. Jana Dvořáka 
slovy „pane inženýre“. Jak by se onen občan cítil, kdyby ho pan zastupitel před davem lidí opravil slovy: „Ale já 
nejsem inženýr, blbe! Já jsem pán DOKTOR!“ 

Než vstoupíme do kanceláře zaměstnance, měli bychom v rychlosti omrknout cedulku na dveřích a zjistit, jaká 
je funkce a titul člověka, za kterým jdeme. A proč nás zajímá funkce? 

Dejme tomu, že máte nadřízeného, který je inženýr, docent a jmenuje se Dvořák. Jak ho správně oslovíte?  

1. Pane docente?          2. Pane inženýre?           3. Pane Dvořák? 

Varianta třetí je zcela mimo – oslovujeme přeci pátým pádem. Varianta druhá je o něco lepší, avšak inženýrů 
může být v organizaci mnoho. Varianta první zdá se nejlepší, neboť docent „je víc“ než inženýr, avšak docen-
tem bude oslovovaný pouze pro své studenty nebo kolegy na akademické půdě. 

Zadání znělo „máte nadřízeného“. Nejvýznamnější pro každého z nás je tedy funkce. Nemůžeme tajemníka 
oslovit „pane inženýre“. Inženýrů může být na úřadě celá řada, ale on jediný je tajemník (vedoucí úřadu).  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/pisemna-komunikace-v-praxispan-classarial-spanasertivita-aempatie-vdopisech-2.html
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Oslovujeme tedy podle toho, co je nejvyšší, a nejvyšší je to, čeho je v dané skupině nejméně (co je nejvzácněj-
ší). V našem případě to je funkce. Nemá-li uživatel významnou funkci, oslovíme jej titulem (pane inženýre). 
Nemá-li akademický titul, oslovíme jej příjmením (pane Nováku).  

S klesající mírou formálnosti klesá i nutnost oslovovat podle těchto pravidel. Slýcháváme přeci, že podřízení 
oslovují nadřízené „šéfe“, „Petro“ nebo „drahý/drahá“.  

Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností (při předplatbě akre-
ditovaný e-learning se započtením dalších 2 dní do PV zdarma – úspora 8.000 Kč) 

Monogamie a nevěra 
Prvotní význam sexuality všech živočichů bylo rozmnožování. Člověk je vlastně v tomto smyslu v živé přírodě 
jakousi výjimkou, protože většina jeho sexuálních styků neslouží k rozmnožování, ale ke vzájemnému potěše-
ní. I při tomto svém rekreačním účelu si lidská sexualita zachovala párový charakter. To ovšem zdaleka nezna-
mená, že by každý člověk měl celoživotně jediného partnera nebo partnerku. Takováto celoživotní věrnost 
jedinému lidskému jedinci představuje spíš výjimku. Naprostá většina lidí v průběhu života několik partnerů 
vystřídá. 

Muži jsou v takovém střídání poněkud výkonnější, často se příliš ne-
zabývají kvalitou výběru, někdy dokonce berou všechno, co je po 
ruce. Zatímco pro muže končí rozmnožování předáním několika ka-
pek ejakulátu, žena je zatížena devítiměsíčním těhotenstvím, poro-
dem, kojením a péčí o dítě. Není tedy divu, že daleko zodpovědněji 
vybírá partnera, kterého k rozmnožování připustí. Proto asi na světě 
existují desítky společenství, kde panuje mnohoženství, představuje 
mnohomužství naprostou kuriozitu. 

V Evropě a v ostatních zemích klasické židovsko-křesťanské morálky 
je uzákoněna monogamie – každý muž má jednu manželku a každá 
žena jednoho manžela. Což ovšem neznamená, že jeden z partnerů 
může občas lovit v cizích vodách a pokud takovýto sex realizuje, říká se tomu nevěra. Při nevěře je vždycky 
někomu více nebo méně ubližováno. Můžeme proti tomu protestovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi 
tak všechno, co s tím můžeme dělat. 

MUDr. Radim Uzel, CSc., lektor semináře Novinky v lidské sexualitě v 3. tisíciletí  

 Ftípky  
 JAK UDĚLAT VAŠEHO MUŽE ŠŤASTNÝM: 

Čas od času mu něco uvařte. Dost často s ním souložte. Jinak mu dejte pokoj. 

JAK UDĚLAT VAŠI ŽENU ŠŤASTNOU: 

BUĎTE: přítelem, společníkem, milencem, bratrem, otcem, učitelem, šéfem, elektrikářem, instalatérem, mechanikem, 
stolařem, dekoratérem, stylistou, sexuologem, gynekologem, psychologem, krotitelem hmyzu a dalšího drobného 
zvířectva, psychiatrem, léčitelem, trpělivým posluchačem, organizátorem, dobrým rádcem, buďte čistotný, sympatic-
ký, atletický, jemný, pozorný, galantní, inteligentní, veselý, tvůrčí, něžný, silný, vždy mající porozumění, tolerantní, 
opatrný, ambiciózní, schopný, odvážný, důsledný, pravdivý, jistý, vášnivý, … 

NIKDY NEZAPOMEŇTE: udělat kompliment (pravidelně!), chodit s ní nakupovat, být pocestný, být finančně v dobré 
situaci, nikdy ji nestresovat, nedívat se po jiných ženách 

SOUČASNĚ JE TAKY NUTNO: být k ní velmi pozorný, věnovat jí spoustu času, nechat jí dostatek prostoru a nikdy se 
neptat, kam jde 

ALE HLAVNĚ NEZAPOMEŇTE NA: její narozeniny, výročí svatby, sv. Valentýna 

NA DRUHÉ STANĚ ZAPOMEŇTE: její věk, její bývalé milence 

SAFRA, VŽDYŤ JE TO TAK JEDNODUCHÉ! 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/soucasna-legislativa-a-jeji-dopad-na-upravu-dokumentuspan-classarial-spanetiketa-a-normy-v-pisemnem-styku-1.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/novinky-v-lidske-sexualite-na-prelomu-3-tisicileti-215.html
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Je společensky přijatelné podávat ruku přes nepřerušenou řadu 
stolů při slavnostním předávání maturitních vysvědčení, kdy na jedné 
straně řady stolů jsou předávající (starosta, ředitel, třídní učitel) a na 
druhé straně řady stolů postupně a jednotlivě přistupující úspěšní absol-
venti? Stoly jsou úzké a osoby se nemusí předklánět.  

Odpověď: Pravidlo říká, že ruka se nemá podávat do kříže, v rukavici, 
přes stůl, protože je to symbolické gesto a musíme ctít jeho čistotu. Ale 
v praxi to nejde dodržet. I diplomatický protokol připouští v silných mra-
zech podání rukou v rukavicích a na všech světových summitech vidíte, 
jak si státníci podávají ruce přes stůl – obíhat ho by bylo směšné, neprak-
tické a zdržující. Jestli je konfigurace stolů taková, že nelze jednoduše 
stůl obejít (jako třeba při vítání v restauraci), pak není prohřeškem, ale 
přizpůsobením se dané situaci podat si ruku před stůl. Vidíte to denně 
v televizi na summitech na nejvyšší úrovni, jak se státníci zdraví přes stůl, 
protože to jinak nejde. 

Otázka: Jsme s manželem již 53 let spolu. Bydlíme v menším bytovém 
domě, kde jsme též vychovali dceru a syna. Děti sousedů, které si spo-
lečné hrály a vyrůstaly, se pravidelně vrací na návštěvy svých rodičů, 
někdy i vícekrát týdně. Rádi se vidíme, prohodíme pár slov, manžel je 
i ve svém věku sportovec a rád s dětmi i zavtipkuje. Nyní se dostal do 
dosti nepříjemné situace, kdy má údajně zdravit jednu z dívek (dnes už 
ženu) jako první a nečekat na pozdrav od ní. Ano, je již dospělou ženou, 
ale viděli jsme ji v dětství ubrečenou, posmrkanou, ale i šťastnou. Jak toto řešit? Ostatních 10 dětí tuto potřebu nemá. 
Manželovi je 73 let a té ženě 50 let.  

Odpověď: Žel, ta paní má pravdu, je dospělá žena, Váš manžel dospělý muž a muži zdraví ženy, to je pravidlo. To, že ji 
znáte od dětství, na tom nic nezmění. V okamžiku, kdy dospěla do věku, kdy se stala dospělou ženou, jí manžel měl 
nabídnout, že jí bude vykat (asi by to nepřijala), a začít ji zdravit jako první. Je sice zvláštní, že to ta žena najednou po 
tolika letech navyklého vztahu řeší, ale budiž, třeba jí to vadilo a teprve nyní sebrala odvahu a řekla Vám to. 

Otázka: Pokud reaguji na nabídku práce pomocí elektronické komunikace (e-mail, přednastavené systémy), oslovení 
v průvodním dopise se řídí čím? Pokud je u oznámení nabízené pracovní pozice uveden podpis, je u Ing. Anny Nové 
vhodné oslovení Vážená paní inženýrko nebo Vážená paní inženýrko Nová nebo Vážená paní Nová nebo se volí obec-
né neadresné oslovení? Pokud je vyžadována fyzická písemná přihláška k výběrovému řízení, řídí se oslovení v přihláš-
ce stejnými pravidly?  

Odpověď: Platí, že oslovujeme každého tak, jak osloven být chce, tedy deklaruje-li titul, měli bychom to respektovat 
a užít v oslovení titul. Inženýrku Novou oslovíte tedy Vážená paní inženýrko, pak už beze jména. Není-li zřejmé, koho 
vlastně oslovujete, můžete použít univerzální oslovení Vážení. 

Otázka: Dnes jsme měli s naším smíšeným pěveckým sborem koncert. Přestože dámská část se dohodla, že si k naším 
jednotným šatům vezme černé silonky a černé lodičky, část dam si silonky na koncert sundala, že se přece nebudou 
v tom vedru pařit, jedna si dokonce vzala bílé páskové boty (sandály na podpatku).  

Chtěla jsem se s Vámi poradit, zda s nimi na schůzce řešit tento prohřešek proti etiketě a případně jakou formou, aby 
se neurazily? Skutečně je to tak, že dáma do společnosti bez punčocháčů nejde? Zejména pokud je to taková slav-
nostní akce, kterou bezpochyby náš koncert byl? Mám je na to upozornit sama při společné zkoušce, nebo mám po-
žádat sbormistra?  

Odpověď: Silonky jsou součástí společenského úboru ženy. Při koncertu sboru jsou silonky samozřejmostí, stejně jako 
jednotné šaty a boty. Etiketa nás vede k tomu, abychom se naučili ovládat se, sebekázeň je podmínkou pro začlenění 
do společnosti. Ani v největším vedru nepůjdu do divadla v tričku a kraťasech s odůvodněním, že je horko.  

Etiketa nás vede k sebeodříkání, nosit kravatu není nic pohodlného, pohodlí si uděláme ve volném čase nebo na dovo-
lené. Muži mají sako, ženy nosí punčochy, to je pevná součást společenského oděvu bez ohledu na počasí. Pokud jste 
se dohodly, že budete mít jednotný úbor, což je při vystoupení pěveckého sboru samozřejmé, měli to všichni respek-
tovat. Vytknout by jim to měl sbormistr, nejvyšší autorita ve sboru, od Vás by to byla jen přátelská připomínka, to by 
nemělo tu váhu. 
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http://www.lek-dobrofen.cz/
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Švestičky z naší zahrádky 
„Tady jsem si dovolil švestičky ze své zahrádky…“ Pamatujete se na hlášku z českého filmu? Vyvolá Vám to 
úsměv na tváři? Možná ano, ale jen do chvíle, než Vám takové švestičky přinese někdo do práce. Možná i tady 
to vykouzlí úsměv na tváři, než „dárce“ řekne: „Nešlo by…“ nebo „Mohl byste…“ a chce po Vás něco rychleji, 
než je běžné, jinak než je běžné a doplňte si cokoli jiného, co vystihuje právě Vaši práci. Pokud pracujete 
u soukromníka, tak možná přivřete oči a řeknete si budiž. Ale když jste nadáni nějakou mocí (a nepředstavujte 
si, že jste ředitel zeměkoule nebo nově jmenovaný třetí náměstek druhé asistentky nového ministra vnitra) 
nebo lépe řečeno pravomocí (tedy potenciálem rozhodovat o právech a povinnostech druhých či deklarovat, 
že právo nebo povinnost druhého existuje), pak je třeba dávat si na švestičky z naší zahrádky majzla. 

A co na to říká náš zákonodárce? 
Zákon o státní službě v ust. § 77 
říká, že státní zaměstnanec ne-
smí v souvislosti s výkonem služ-
by přijímat dary nebo jiné výho-
dy v hodnotě přesahující částku 
300 Kč (s výjimkou darů nebo 
výhod poskytovaných služebním 
orgánem). Oproti tomu zákon 
o úřednících územních samo-
správných celků říká, že úředník 
nemůže od klienta přijímat žád-
né dary ani jiné výhody (s výjim-
kou darů nebo výhod poskytova-
ných územním samosprávným 
celkem, u něhož je zaměstnán; 
ust. § 16 téhož zákona).  

Aha a co teď? Není lepší být státním úředníkem, který může přijímat dary alespoň ve výši tří set korun, než 
úředníkem obce nebo kraje, který striktně nesmí přijmout vůbec nic? Vždyť přece státní zaměstnanec může 
„brát“ každý den dar nebo jinou výhodu do tří set korun od jednoho klienta. Sečteno, podtrženo – krát dvacet 
pracovních dní, to je darů za šest tisíc korun. To jde nebo ne? Samozřejmě, že nejde!  

Za mě je zákon o státní službě naformulovaný trochu nešťastně. V souvislosti s výkonem služby nebo práce 
u územně samosprávného celku bychom neměli přijímat žádné dary ani výhody. Důležité je slovní spojení 
v souvislosti s výkonem služby. A tady je, dle mého, jádro problému. Jestli si myslíte, že budete dostávat kaž-
dý den dar nebo jinou výhodu – například belgické pralinky, vína, květiny, Seychely – od téhož stavebníka ne-
bo investora a vždy v ceně do tří set korun a bude to v pořádku, pak se mýlíte. I dar nižší než tři sta korun mů-
že být posouzen jako nezákonný. Důležité není ani tak kolik si vezmete, ale za co! 

Například – stojí u Vás v kanceláři přestupce s kyticí a říká: „Víte, nešlo by to bez bodů?“ nebo „Nešlo by to 
jenom za stovku?“ Pak už máte problém i s přijetím ovadlé kytice z výprodeje ze supermarketu. Důležitým 
určením jakékoli věci, kterou Vám někdo přinese – a nazývejme to dar, úplatek, reklamní předmět apod. – je 
očekávání druhé strany. Co za to čeká? Donesl Vám tu kytku nezištně starší pán, se kterým si občas chvilku 
popovídáte a jste na něj milá, nebo Vám ji donesl zmiňovaný přestupce a očekává za ni nějaké plnění?  Důleži-
tým momentem je tedy mimo jiné i Váš pocit. Cítíte-li se být kvůli daru zavázán, pak ho určitě nepřijímejte. 
Cítíte-li díky daru pouze hezčí den, pak proč ne? 

Donese Vám něco Váš dlouholetý obchodní partner z vděčnosti či jen tak? Nicméně, i v případě obchodního 
vztahu ale stále udržujme vizi, že dar nesmí být neúměrný svojí povahou či cenou… nebudu určitě v rozpacích 
z květin, ale určitě budu v rozpacích ze šperku. 

Při přijímání daru v souvislosti s výkonem práce není tedy ani tak podstatná jeho cena, ale situace a příležitost, 
při jaké jej dostanete. Běžnou zvyklostí jsou vzájemně darované malé drobnosti na Vánoce, obvyklé reklamní 
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předměty, které spíše než dary jsou věcmi k podpoře prodeje. Tedy dostáváte je při různých společenských 
a protokolárních příležitostech, nikoli jako předpoklad nějakého protiplnění. Víte, jak poznáte reklamní před-
mět? Jde o věc, která nese označení organizace, která jej věnovala. Jak už z názvu plyne, má být reklamou pro 
organizaci. Je tedy na ní logo organizace, její název či cokoli jiného, co je s organizací spojeno. I zde ovšem mu-
sí být úměrné příležitosti, ke které je věnováno. 

Zkusme se teď závěrem přenést do kůže dárce, který chce obdarovat státní úřednici. Ne za to, že pro něj udě-
lala něco navíc, ale jen tak, protože byla vstřícná, milá, ochotná (ano, i takoví úředníci existují). Udělejte to až 
při poslední návštěvě, až máte svoji záležitost jako klient vyřešenou. Pak je šance, že takový dar bude vnímán 
správně a potěší. A nemusí to být jen dar ve smyslu věci. Darem mohou být i slova: „Jste úžasná!“ Jakákoli 
adekvátní forma poděkování určitě nebude odmítnuta. Oproti tomu každá věc přinesená klientem v jedné 
ruce s žádostí o stavební povolení v té druhé má podtext úplatku a neschová se ani pod název dar do tří set 
korun, jak píše definice v zákoně o státní službě.  

Kdo ničeho nežádá, má ze všeho dárek. (Erich Maria Remarque) 

A že úplatkářství není záležitost nevýznamná, o tom svědčí i trestní zákoník, který se úplatky zabývá 
v minimálně třech paragrafech.  Ten nejmírnější říká (ust. § 333 trestního zákoníku), že kdo sám nebo pro-
střednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím 
jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody 
až na tři léta. A nejste-li zrovna ten šťastný obdarovaný, tak myslete na to, že stíhán bude i „dárce“, tedy slovy 
trestního zákoníku ten, kdo úplatek dává, nikoli jen ten, kdo jej přijímá.  

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě (při předplatbě akreditovaný 
e-learning se započtením dalších 2 dní do PV zdarma – úspora 8.000 Kč) 

Benefit pro zaměstnance – druhá nejlepší kniha v ČR 
Říjnový náklad publikace Písemná komunikace v praxi, kterou její kmotr nazval druhou nejlepší knihou v ČR 
(hned po jeho vkladní knížce), byl rozebrán během 6 týdnů! A není divu… Kupříkladu Mgr. Ivan Kejík koupil 
200 kusů: pro každého zaměstnance jednu! Jeho mini-recenzi nemohu necitovat: 

Publikaci Písemná komunikace v praxi mohu doporučit všem ve-
doucím zaměstnancům, kteří nejsou spokojeni s nejednotným pí-
semným výstupem jejich organizace a chtějí to změnit. Téma 
zdánlivě nezáživné je zde pojato velmi čtivě a zajímavě tak, aby 
čtenáři pravidla pro písemnou komunikaci utkvěla v paměti. Záro-
veň autoři naplno potvrdili to, co je uvedeno v názvu – totiž snad-
né využití poznatků uvedených v publikaci v každodenní praxi.  

Výjimečnost publikace je mj. podtržena i tím, že neexistuje na 
knižním trhu srovnatelné dílo, které by čtenáři tak komplexně 
přiblížilo pravidla písemného styku. Onu výjimečnost mohu po-
tvrdit i zkušeností z organizace, kde působím. Po původně několi-
ka málo kusech zakoupených pro potřeby úřadu i jím zřízených 
příspěvkových organizací se okamžitě „zaprášilo“ a zájem o tuto 
odbornou knihu vedl k rozhodnutí zakoupit publikaci pro každého 
zaměstnance organizace. Vedla nás k tomu k tomu jednoduchá 
úvaha – písemnosti jdoucí z organizace jsou její vizitkou a pokud 
chceme, aby tato vizitka měla svou váhu, musíme také zabezpečit 
vysoký standard kvality výstupu písemností. Publikace Písemná 
komunikace v praxi tuto cestu výrazně usnadňuje. 

Mgr. Ivan Kejík, tajemník MěÚ Břeclav 

P. S. K zakoupení na www.JakNaDopisy.cz za 297 Kč/ks (230 Kč/ks od 10 ks, 196 Kč/ks při objednání 200 ks).  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/pravo/pravo/
http://www.jaknadopisy.cz/
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Získejte 10 míst zdarma 
Obecní úřady, základní školy a další organizace (z)řízené městem si pro malý počet zaměstnanců stěží mohou 
dovolit uspořádat uzavřený seminář v sídle své organizace tak, jak to obvykle dělají městské úřady a magistrá-
ty. Uspořádejte ve své zasedací místnosti pro ně seminář a získejte bezplatná místa pro své zaměstnance… 

Příklad: Získejte 10 bezplatných míst ke 40 platícím účastníkům celodenního prezenčního zábavného semináře 
Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku s akreditací 
MV ČR a MPSV se 3 akreditovanými dny do PV a odbornou publikací pro každého. 

Konkrétně: 

• 10 míst za 0 Kč + 40 míst po 1.200 Kč za osobu (vše vč. 0% DPH) 
• 48.000 Kč za 50 účastníků vč. akreditovaného e-learningu a publikace Písemná komunikace v praxi  
• Vy: bezplatný pronájem Vaší zasedací místnosti a dataprojektoru + 3 kávy se 2 mlíčky pro lektora :-) 
• My: učební texty + osvědčení + e-learning + knihy + voda + kokina pro účastníky (oběd ve vlastní režii) 

K dispozici také další akreditovaná témata s akreditovaným e-learningem: 

• Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech 
• Ochrana os. údajů, šikanózní podání, alkohol a sex na pracovišti 
• Životní cyklus dokumentů 
• Základní interní směrnice měst a obcí (e-learning v přípravě) 

Informace na www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/otevreny-seminar-282.html.  

 Čárka s pozdravem a oslovením  
 

1. U jednoslovného pozdravu čárka být může, ale nemusí: Zdar(,) vole. Zdar(,) starosto! 
2. U víceslovného pozdravu čárka být musí: Tě péro, vole! Tě péro, šéfko! 
3. Mimochodem: oslovujeme 5. pádem: Zdar vole! (ne „zdar vůl“), Vážený pane Nováku (ne „pane Novák“). 

 

Představování 
Naše představení je součástí prvního dojmu při setkání, jednání, pracovní schůzce, a proto bychom si na něm 
měli dát záležet. 

Představování by mohlo vypadat například takto: 

 „Já jsem Jan Novák.“ 
 „Já jsem Helena Nová.“ 

 „Jmenuji se Jan Novák.“ 
 „Moje jméno je Helena Nová.“ 

Chybějící křestní jméno je méně zdvořilé:  

 „Jmenuji se Novák.“  „Moje jméno je Nová.“ 

V některých situacích můžeme představení doplnit: 

 „Jmenuji se Jan Novák, jsem asistent inženýra Hladíka.“ 
 „Jmenuji se Helena Nová, zastupuji dnes svou kolegyni Marii Horkou, která s Vámi jednala telefonic-

ky.“ 

Jak by představování nemělo vypadat: 

 „Jmenuji se inženýr Jan Novák.“ 
 „Jsem doktorka Nová.“ 
 „Já jsem pan Novák.“ 

 „Mé jméno je slečna Nová.“ 
 „Já jsem nějakej Honza Novák.“ 
 „Moje jméno je Helenka.“ 

V některých specifických prostředích je forma představování předepsána. Např. vojáci a příslušníci bezpeč-
nostních sborů se představují i s uvedením hodnosti: 

 „Jsem poručík Novák.“ 

Radka Sobotková, lektorka semináře Společenská a pracovní etiketa  

http://www.jaknadopisy.cz/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/otevreny-seminar-282.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/mekke-dovednosti/etiketa-a-image/spolecenska-apracovni-etiketa-35.html
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Haranténa, prymulex, rouškomil  
aneb Jak koronavirus obohatil češtinu 
Koronavirus neovlivnil pouze zdravotnictví a společenský život většiny Čechů, ale 
výrazně obohatil i český jazyk. Lidé se svou hravostí postupně za více než tři měsíce 
zapsali do neoficiálního slovníku Čeština 2.0 až 400 nových slov. Víte například, co je 
haranténa, prymulex, rouškomil, koronožrout, skoronavirus nebo karande? A jaká 
slova doma používáte Vy? 

„Nic podobného jsem za celou, více než jedenáctiletou existenci slovníku nezažil. Žádná jiná událost tak ne-
rozhýbala veřejné dění a spolu s ním i tvůrce nových slov,” popisuje autor projektu Čeština 2.0 Martin Kavka 
změny, které nastaly s příchodem koronaviru. 

Čeština 2.0 je jakýsi neoficiální slovník, který tvoří lidé sami a v němž jsou slova, která ještě nejsou součástí 
oficiálních slovníků, ale mohou se do nich časem dostat. Jde především o neologismy, novotvary, ale i slangy 
nebo regionální výrazy. Funguje od roku 2009 a celkem je v něm přes 18 tisíc slov. 

První byl skoronavirus. První slova spojená s koronavirem začali lidé přidávat už koncem ledna. „První slovo 
skoronavirus se objevilo už 28. ledna a od té doby jich na našich stránkách přibylo až 400. Jde nejčastěji o slo-
va spojená s rouškami, koronavirem a Romanem Prymulou,” vysvětluje Kavka. 

Nejoblíbenější je haranténa. Dosud nejoblíbenější je mezi uživateli slovo haranténa (nucený pobyt dětí doma 
po uzavření škol kvůli koronaviru). Ta byla přidána pouhý týden poté, co se uzavřely školy, tedy 18. března. 

Ve spojení s karanténou se objevila i slova jako karande (rande v době koronaviru), karanténiny (narozeniny 
slavené během karantény) nebo karantén, což je dítě počaté v době karantény. Úspěch má i slovo kolonavi-
rus, čímž Češi spojují pandemii a rychlé zhoršení dopravní situace. 

Koroncert, prýmička nebo uprchrchlík. Hodně slov je také spojeno s výrazem koro. Jde například o slova jako 
koronožrout (vystrašený člověk, který nekriticky přijímá vládní nařízení), koronácek (člověk, který se nechce 
bavit o ničem jiném než o koronaviru), koronáček (varianta koronaviru pro děti), korona (koronavirus v žen-
ském rodě), koroháro (vlasy v době koronaviru, když jsou zavřená kadeřnictví), koroňák (kašlající člověk), ko-
roncert (online koncert), korofrk (vtip o koronviru) nebo koronikář (člověk shromažďující info o koronaviru). 

Oblibu si drží slova spojená s rouškou jako jsou rouškomil (člověk milující roušku), rouškokaz (člověk, který 
roušku nenosí, ač by měl), rouškovník (strom s rouškami), hadrouška (použitá a nevábná rouška), rouškomat 
(automat na roušky), pantáta bezroušek (člověk, který roušku nenosí, ač by měl), roušička (žena šijící roušky) 
nebo roušpublika (zarouškovaná republika). 

Pozadu nezůstávají ani slova inspirovaná Romanem Prymulou jako prymulex (soubor vládních nařízení podle 
epidemiologa Prymuly), deprymulovaný (deprimovaný opatřeními epidemiologa Romana Prymuly), prymulo-
fil (člověk, který dodržuje všechna opatření), prymulizace (promoření populace podle Prymuly), prýmička 
(rýmička v době koronaviru podle Prymuly) nebo prymulka (po domácku vyrobená rouška). 

Objevila se i řada termínů spojených s podnikatelským prostředím, například koronormalizace (uvolnění pod-
nikatelských a dalších činností v rámci koronavirové epidemie), koronakrize (krize způsobená koronavirem), 
virokracie (soubor vládních opatření přijatých s cílem zabránit pandemii koronaviru) nebo ekoronomika (eko-
nomika zasažená koronavirem). 

Nemusí jít ale nutně pouze o slova kořenem spojená s koronavirem nebo rouškou. Uchytily se i termíny jako 
chrchelné prázdniny (nečekané volno ve škole kvůli šíření koronaviru), šopokalypsa (prázdné regály v super-
marketech kvůli nákupní horečce kvůli koronaviru), uprchrchlík (imigrant s koronavirem, největší postrach 
Čechů) nebo viruspárty (párty v době koronavirové karantény, případně spojená se šířením nákazy). 

Zdroj: www.novinky.cz/koronavirus/clanek/harantena-prymulex-rouskomil-aneb-jak-koronavirus-obohatil-
cestinu-40323755 (redakčně kráceno)   

https://cestina20.cz/slovnik/skoronavirus/
https://cestina20.cz/slovnik/kolonavirus/
https://cestina20.cz/slovnik/kolonavirus/
http://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/harantena-prymulex-rouskomil-aneb-jak-koronavirus-obohatil-cestinu-40323755
http://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/harantena-prymulex-rouskomil-aneb-jak-koronavirus-obohatil-cestinu-40323755
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Vlivy dlouhodobého home office 
Home office bylo vždy vnímáno jako určitý benefit, který byl 
brán jako nadstandardní a občasný. Současná situace nám 
ho poskytla v širší míře, než bychom si nyní přáli, a to včet-
ně jeho negativních doprovodných jevů. Ať na straně za-
městnanců nebo jejich nadřízených. 

Home office sám klade poměrně vysoké nároky na osobní 
i odbornou vyzrálost. A to jak z pohledu vlastní sebedisciplí-
ny, schopností time managementu, organizace práce, ale 
i dovedností ve využití on-line nástrojů. 

Do zátěže se dostáváme i díky naší přirozené potřebě po 
komunikaci a interakci. Tím nemám na mysli pouze její 
osobní a neformální rovinu, ale také v pracovním kontextu. 
Především adekvátní výměna názorů, vyjasnění si cílů nebo 
podávání zpětné vazby. 

Toto jsou jedny z klíčových oblastí, které dlouhodobou od-
lukou od samotného pracoviště, kolegů a nadřízeného velmi 
často trpí a mohou zanechávat dlouhodobé následky. Do-
pady jsou samozřejmě patrné i na vzájemných vazbách 
a vztazích vůči týmu a organizaci. 

Do toho samozřejmě vstupuje stres spojený s celkovou nepřehledností, se situací doma, s dětmi a dalšími fak-
tory. To jsou pochopitelně propojené nádoby, které mají zásadní vliv na naše celkové fungování. S tímto si 
musíme umět poradit, odreagovat napětí a snažit se danou situaci zvládat. Ne vždy je to snadné a někdy se to 
může zdát i nad naše možnosti. 

V tomto kontextu nesmíme zapomínat, že jednou z důležitých úloh vedoucího pracovníka je zodpovědnost za 
své podřízené. Jak z pohledu řízení a organizace práce, tak jejich podpory a rozvoje. To se ale mírně řečeno 
ztrácí společně s možnostmi komunikace, která je často omezena na telefonní, e-mailovou nebo on-line ko-
munikaci. 

V těchto podmínkách častěji dochází k nedorozumění, špatnému pochopení cílů a především narušení koope-
race mezi jednotlivými členy týmu. Ztrácí se nám vzájemné vazby a určitá sounáležitost. Je rolí vedoucího, aby 
toto vnímal a vedl v patrnosti. Je důležité realizovat kroky, které mohou snížit množství těchto jevů a zároveň 
i mírnit zátěž z home office. 

Vyhraďte si prostor na osobní rozhovor. S ohledem na ztížené možnosti vzájemné komunikace je zásadní vy-
hradit si čas a prostor na pravidelné individuální rozhovory s podřízenými. Vždy samozřejmě vycházíme 
z reálných možností, které se odvíjí minimálně od velikosti našeho týmu. Tyto individuální meetingy nám po-
skytnou nejen prostor k vyjasnění si cílů, předání vzájemné zpětné vazby, ale také posílení osobních vazeb 
a určité odreagování. 

Pokud jsem schopen si jako vedoucí najít čas na své podřízené, pobavit se s nimi jak pracovně, tak neformálně, 
tak jim dávám jasný signál toho, že jsou pro mě oni i jejich práce důležitá. 

Realizujte ne/formální on-line týmové schůzky. Pro podpoření vzájemných vazeb a interakce mezi jednotli-
vými členy týmu není na škodu realizovat pravidelná on-line setkání na fázi dobrovolnosti. Nemělo by se jed-
nat úplně o volnou zábavu, ale spíše o setkání, která budou sledovat určitý cíl nebo zadání, které není úplně 
zásadní. Neměla by mít moc dlouhá, aby nebyla vnímána jako zatěžující a jejich průběh by měl mít spíše vol-
nou formu, která uvolní napětí a podpoří i neformální komunikaci. 

Toto jsou příklady z praxe, které se nám a našim klientům osvědčili. Může jich být samozřejmě celá řada, vždy 
záleží na konkrétním týmu, podmínkách a celkovém nastavení. Jaký postup jste zvolili u vás a co zafungovalo? 

Petr Hlušička, www.firemni-sociolog.cz  

http://www.firemni-sociolog.cz/
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 Jak to chodí u šéfů  
 

1. Šéf má pravdu. 
2. Šéf má vždy pravdu. 
3. Šéf nespí, šéf přemýšlí. 
4. Šéf nejí, šéf se stravuje. 
5. Šéf není tlustý, ale pro samou práci nemá čas na sport. 
6. Šéf nepije, šéf zahání žízeň. 
7. Šéf se neopožďuje, šéf byl zdržen. 
8. Šéfům je zakázáno souložit, aby se nepřemnožili. 
9. Šéf se neplete, byla mu sdělena špatná informace. 
10. Do kanceláře šéfa se vstupuje se svými nápady a odchází se šéfovými. 

 

 

Dóm akčního stáří 
Čtyři stěny – dvě postele – skříň – stůl – televize. Zájem o seniora třikrát denně, když mu nesou jídlo. Aktivi-
zace jen v mezích zákona. To je neutěšený stav mnoha domovů pro seniory, které jsem navštívil. Proto pracuji 
na projektu dómu akčního stáří – stejně akčního, jak akční jsou naše semináře. Představte si  

dům s pečovatelskou službou + domov pro seniory + domov se zvl. režimem  

se startovacími byty pro mladé rodiny  

a s mezigeneračním sdružováním  

s cílem neizolovat seniory na okraji města a společnosti… 

… s wellness, terapeutickou zahradou, parkem, zimní zahradou, kinosálem, letním kinem, 

posilovnou pro seniory, MŠ, ZŠ, společenským sálem, návštěvnickými místnostmi, trezo-

rovou místností, ordinacemi, kaplí, restaurací, hospůdkou, vnitřními kurty, …, zooterapií 

(patra se psy, patra s kočkami, surikatí výběh, ovce, kozy, slípky, …), komunitním centrem, 

sirotčincem, byty pro personál, …  

… kde nechybí paintball arena pro seniory, záhonky, rukodělné workshopy (malování, ke-

ramika), sportovní aktivity (jóga, tanec, …), graffiti zeď pro seniory, arteterapie, … 

developerský projekt komunitního bydlení 
samofinancovatelné soukromé zařízení 

za ceny definované zákonem o sociálních službách 

Máme smysluplný projekt, máme k dispozici pozemek, klíčový personál, samofinancovatelné zařízení bez nut-
nosti dotovat jej státem, udržitelnost, …, a hledáme investora, kterého by nadchl především sociální rozměr. 
Pokud o někom víte, dejte mi prosím vědět… 

Radim Martynek 
radim@martynek.cz  

 
 
 
NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 01/2021 
vyšel 12.03.2021. Tvůrčí tým řídí: Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter zasí-
láme našim klientům, absolventům seminářů, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám 
ČR. Nevšedník si můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky 
a články 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.  

mailto:radim@martynek.cz
mailto:radim@martynek.cz?subject=K%20Nevšedníku
file:///C:/Users/Radim/Documents/!!Akademie%20vzdělávání,%20s.%20r.%20o/Nevšedník/www.akademie-vzdelavani.cz
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=K%20Nevšedníku
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Korupce! Co je korupce?! Cihlička jenom zlatá! 
„Co z toho budeme mít?“ ptala se personalistka nejmenovaného magistrátu. 

„Vzdělané úředníky, kteří díky implementaci nových dovedností budou mít práci snazší a dříve hotovou.“ 

„No jo – ale z toho budeme mít?“ naléhala personalistka. 

„Akreditovaný seminář, který se Vám započítává do průběžného vzdělávání podle zákona o úřednících.“ 

„No jo,“ vyhrkla mnohem naléhavěji personalistka, „co z toho ale budu mít?“ 

„Spokojené kolegy?“ V tu chvíli mu došlo, o co tady jde.  

„Pokud Vás nezaujala cena 1.000 Kč za osobu, akreditace, desítky referencí starostů na městech všude kolem 
Vás a ani tisíce referencí úředníků, které jako jediní zveřejňujeme, pak Vám neumím už nic dalšího nabídnout.“ 

„A každýmu z nich jsem tady na tý točně říkal: Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho 
zblázníš, ale je to marný, je to marný, je to marný…“ říká Karfík ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje (1974).  

Úplatek! Co je úplatek?! Je úplatkem krabice vajec od stařenky, která je vděčná za pomoc úředníka? Je ne-
vhodným plněním kytička narcisů od mladíka, který se nechal na pas vyfotit 18x? Kde je ta pomyslná hranice? 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, v § 77 odst. 1 písm. j) říká: Státní zaměstnanec je povinen … v souvis-
losti s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300 Kč, s výjimkou 
darů nebo výhod poskytovaných služebním orgánem. Zákon o daních z příjmu v § 25 odst. 1 písm. t) považu-
je reklamní předmět jako daňově uznatelný – tedy ani takový předmět do 500 Kč nemůže být úplatkem. 

Rozdíl mezi úřadem a firmou byl viditelný na první pohled: personalisté na úřadech pracují obvykle jen do výše 
svého platu, ale personalistům ve firmách opravdu o jejich kolegy jde: 

Pavel: „Rád bych se zmínil o skvělém semináři českého jazyka…“ 

Personalista: „Šmárja – nepotřebujeme,“ odkašle a zamíchá si kávu. 

Pavel: „Skvělý je také seminář etikety…“ čeká, jak dopadne lžička. 

Personalista: „Se jako neumym chovat, jo?“ a olízne lžičku od kávy. 

Pavel: „Co říkáte na finanční řízení?“ 

Personalista vhazuje peněženku do šuplíku: „Zbytečný…“ 

Pavel: „Akademie zad je seminář, na kterém naučíme Vaše kolegy správně sedět, chodit, zvedat břemena, aby 
je nebolela záda, krční páteř, hlava…“ 

Personalista se se zájmem nakloní: „A budou i cvičit?“ 

Pavel: „Jasně!“ 

Personalista: „A naučíte je i cviky na bederní páteř?“ 

Pavel: „Samozřejmě!“ 

Personalista: „A na krční?“ 

Pavel: „Ovšem!“ 

Personalista: „A…?“ 

Pavel: „Zajisté…“ 

Personalista: „Beru to!“ 

Pavel: „Ještě jsem Vám neřekl cenu…“ 

Personalista: „No, jestli máte tu potřebu mi ji říct, tak si poslužte, ale já to beru!“ 

Z románu On, www.roman-on.cz  

https://youtu.be/I1wp16afW_0
http://www.roman-on.cz/

