
Úvodem...
Milé dámy, vážení pánové,  
drazí čtenáři,

netušili jsme, jak úžasný ohlas bude mít 
první číslo Nevšedníku.

Po článku MUDr. Radima Uzla, který vzbu-
dil obrovskou vlnu kladných reakcí (a tři 
reakce neutrální), přinášíme pokračování. 
Těšit se tak můžete na články o líbání, 
o sexuálním harašení, o tykání, o náladě, 
o akademických titulech nebo o mezilid-
ské komunikaci.

Rozhodli jste: za soutěžní povídku s největším počtem hlasů získá autor 
3 láhve našeho firemního vína (pozdní sběr). Takže dál posílejte historky 
z natáčení. Děkujeme také za hodnocení našich seminářů – nově je můžete 
nalézt na úvodní stránce Akademie.

Mohu za sebe i celý tvůrčí tým slíbit, že se budeme i nadále snažit o určitý 
nadstandard. Již v prvním čísle jste si mohli všimnout kromě soutěže a his-
torek „z natáčení“ i zajímavých témat, která hodláme ve spolupráci s garan-
ty odborných seminářů dlouhodobě vést.

Krásné podzimní dny a relax při čtení Vám přeje

Blanka Vafková
koordinátorka kurzů

měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.
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Jestliže nějaký dokument správně založíte, víte sice kde je, ale nikdy jej nebudete potřebovat. 
Když ho nezaložíte, určitě jej budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde je.
(Murphyho zákony)

http://www.akademie-vzdelavani.cz/
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INZERCE

Odborný poradce 
PhDr. Vojtěch Bednář

Poskytujeme služby odborného poradenství pro úřady 
veřejné správy v oblastech komunikace s médii, řízení 
a motivování lidí, managementu vztahů na pracovištích, 
řízení a plánování času a prostředků. 

Naším hlavním krédem je vstřícnost, profesionalita, 
důvěryhodnost a spolehlivost.

www.medialni-poradce.cz
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Petr Gogolín
Ze semináře Zdravý životní styl prakticky 
aneb svižně a zdravě o nezdravé stravě

Až budete příště přemýšlet, jak si ospravedlnit vyplenění celé 
bonboniéry, zapamatujte si tuto klíčovou informaci: zvýšený pří-
jem cukru pomáhá v mozku vytvářet serotonin, což je hormon 
štěstí, který má uklidňující a utišující efekty. Nájezd na ledničku 
a spořádání celého kbelíku zmrzliny je tedy vědecky prokázaný 
způsob boje proti splínu.

Pokud však očekáváte v nejbližších dnech psychicky náročné ob-
dobí, ihned po vytvoření zásob sladkostí si nakupte také dostatek 
čerstvé zeleniny. Vysoký příjem jednoduchých cukrů Vám sice 
v mozku vyplaví serotonin a budete se cítit velmi příjemně, ale při 
dlouhodobé konzumaci sladkostí taky výrazně zvýšíte riziko cuk-
rovky. A to moc příjemné není. Zelenina Vám pomůže negativní 
vliv sladkostí vyvážit, takže můžete mlsat s relativně klidným vědo-
mím.

Čeká Vás odpoledne náročné jednání a potřebujete se plně sou-
středit, nikoliv být utišení až blaženě flegmatičtí? Dejte si oběd 
složený z ryby a zeleninového salátu. Taková potrava v mozku sti-
muluje tvorbu hormonů dopaminu a norepinephrinu, které pod-

Písemná komunikace v praxi – asertivita 
a empatie v dopisech
Objednatel: Městský úřad Dvůr Králové 
n. L.
Kapacita semináře: 17
Reference: Ing. Ondřej Kudrnáč, tajemník, 
e-mail: kudrnac.ondrej@mudk.cz

Zákon o veřejných zakázkách po novele
Objednatel: Městský úřad Příbram
Kapacita semináře: 30
Reference: Iva Vrbová, personalistka, 
e-mail: Iva.Vrbova@pribram -city.cz

Zákon o veřejných zakázkách po novele
Objednatel: Městský úřad Zábřeh

Kapacita semináře: 30
Reference: Bc. Ilona Vařeková, DiS.,  
personalistka,  
e-mail: ilona.varekova@muzabreh.cz

Zvládání obtížných situací při jednání 
s klientem
Objednatel: Městský úřad Zábřeh
Kapacita semináře: 14
Reference: Bc. Ilona Vařeková, DiS.,  
personalistka,  
e-mail: ilona.varekova@muzabreh.cz

Dopady korupčního jednání úředníka 
ÚSC a strážníka městské policie
Objednatel: Úřad městské části Praha 6

Kapacita semináře: 14
Reference: Milena Řežábková, persona-
listka, e-mail: mrezabkova@praha6.cz

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 
třetího tisíciletí (beseda s MUDr. Radi-
mem Uzlem)
Objednatel: sdělíme telefonicky
Kapacita semináře: 30
Reference: sdělíme telefonicky

Zákoník práce po novele
Objednatel: Městský úřad Vrchlabí
Kapacita semináře: 30
Reference: Ing. Pavel Řehák, tajemník, 
e-mail: rehakpavel@muvrchlabi.cz

Výběr referencí z nedávných školení

Na stránkách www.akademie-vzdelavani.cz naleznete:
• TIPY A TRIKY pro řadu situací, kdy si nevíte s něčím rady
• galerii s užitečnými informacemi
• neziskový projekt mini-seminářů pro základní školy
• anketu a soutěž
• téměř 200 odborných seminářů měkkých a tvrdých dovedností
• soutěž s facebookem – staňte se fanouškem stránek

JíDLO A NáLADA aneb co sníst, 
když jdete žádat o prémie

porují pozornost, zvyšují schopnost soustředit se a podporují 
rychlejší reakce. Čili – je to optimální strava předtím, než půjdete 
vysvětlit nadřízenému potřebu vyšších odměn a předložit mu 
všechny svoje brilantní argumenty.

Pokud vytoužené vyšší odměny nedosáhnete, může Vám úprava 
jídelníčku pomoci i k snížení špatného vlivu všech prožitých nega-
tivních emocí. K tomu je ideální stimulovat tvorbu hormonu en-
dorfinu, který je zodpovědný za redukci stresu. Z hlediska stravy 
ho nejlépe stimuluje hladovění, což je shodou okolností metoda 
finančně velmi nenáročná. Kdo nerad hladoví, může vzít cestu 
z práce domů svižnou chůzí či během. Cvičení je totiž další dostup-
nou aktivitou zvyšující tvorbu endorfinů. Ne nadarmo se říká, že 
nejlepší věci jsou zadarmo.

mailto:kudrnac.ondrej@mudk.cz
mailto:Iva.Vrbova@pribram-city.cz
mailto:ilona.varekova@muzabreh.cz
mailto:ilona.varekova@muzabreh.cz
mailto:mrezabkova@praha6.cz
mailto:rehakpavel@muvrchlabi.cz
http://www.akademie-vzdelavani.cz
http://www.facebook.com/pages/Akademie-nev%C5%A1edn%C3%ADho-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-s-r-o/162946222511
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Interview s osobností

1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?
Jestli myslíte stav, když se uvnitř mne něco vzepře proti sobě sa-
motnému, tak to nejraději zalezu někam do koutka, abych nena-
kazil své okolí. Druhá věc je, když mě naopak nakazí nějaký blbec. 
To naopak vezmu do ruky sekeru a jdu štípat polínka na zimu 
s představou, že každý špalek je onen blbec, se kterým se takto 
jednoznačně vypořádám. Když mně dojde dříví, použiji obdobně 
silné techniky (sekání trávy, boxovací pytel).
2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR a proč?
Bydlím na rozhraní Českého ráje a Krkonoš, co bych si mohl přát 
víc?
3. Máte nějaké životní motto (moudro), podle kterého žijete?
Používám selský rozum a snažím se, abych po sobě nezanechal 
špatných stop.
4. Čemu by se, podle Vašeho názoru, měli lidé v dnešní době 
(na)učit?
Vzájemnému naslouchání, toleranci a přirozenému respektu – 
v zaměstnání, společnosti i nejbližší rodině.
5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život?
Kdybych takový recept měl na prodej, byl by ze mne bohatý člo-

Pro říjnové vydání Nevšedníku jsme požádali Ing. Iva Bělonohého, 
jednatele Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, 
o. s., o zodpovězení několika otázek.

Ing. Ivo Bělonohý

Historka z natáčení

Soutěž Přispějte vtipnou historkou a soutěžte o 3 láhve firemního vína (které podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmu 
není úplatkem :). Další informace na www.akademie-vzdelavani.cz v sekci Galerie informací – Anketa a soutěž.

Hlasujte Která historka Vás pobavila nejvíce, která se Vám nejvíc líbí? Hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz v sekci Galerie 
 informací – Anketa a soutěž. Autor vítězného příběhu získá dárek.

Výhercem 3 láhví Rulandského šedého (výběr z hroznů) se za článek Ráno korupce, odpoledne etiketa, večer sex stává ano-
nymní pisatel z Prahy. Blahopřejeme!

Soutěžní story #1

Odtažené auto
Jako vedoucí pracovník jsem měl jednání 
s dodavatelem, který pro náš úřad zajišťo-
val software. V jednu chvíli se venku spustil 
u jednoho ze zaparkovaných vozů poplach. 
Dodavatel vyskočil a běžel k oknu, aby se 
ujistil, zda to jeho vůz. Ujišťoval jsem ho:
„To není Váš vůz…“
„Jak to víte?“ ptal se překvapeně.
„To je našeho vedoucího.“
„A víte, že ho zrovna odtahují? To nic ne-
uděláte?!“ roztržitě přešlapoval na místě 
a sledoval odtahovku.
„Ne – proč? Stejně mu došel benzín a od-
stavné parkoviště je hned vedle benzin-
ky…“

(příspěvek anonymního pisatele 
z Libereckého kraje)

Soutěžní story #2

Vykradli mu 
auto…
Jednou jsme byli s kolegou přivoláni na síd-
liště k vykradenému vozu. Boční okýnko 
bylo rozbité, sedadlo zasypané střepy. Ři-
dič postával u něj a naříkal, že kdyby býval 
věděl, že ho vykradou, nejezdil by do myč-
ky.
A tak jsme to začali sepisovat… požádali 
pána o doklady, předpokládaný čas, kdy se 
to stalo, bližší informace o vozidle… až 
jsme si všimli, že malý technický průkaz ne-
souhlasí s registrační značkou vozidla. Tak 
jsme se chtěli ujistit, zda je to opravdu pá-
novo auto… Pán ho třikrát obešel, nevěříc-
ně koukal na RZ, vytáhl klíče a zmáčkl čud-
lík k otevření. A ejhle – zapípalo auto o 10 
metrů dál. Vykradené auto pánovi nepatři-
lo; spletl si ho, protože bylo hodně podob-

né tomu jeho a v návalu emocí se 
už nezabýval kontrolou RZ.
Pán se uklidnil a nám začala práce.
(příspěvek anonymního pisatele 
z Jihočeského kraje)

Soutěžní story #3

„Regulační“ poplatky 
na Czechpointu
Jednou k nám přišel občan, že potřebuje 
ověřit listinu, a tak jsem mu sdělila, že se za 
to vybírá 30korunový poplatek. Bez jediné-
ho slova vstal a promptně odešel, ale pí-
semnost na stole ponechal. Vrátil se asi za 
15 minut celý rudý, uřícený a udýchaný, že 
nemohl nikde najít automat, do kterého by 
30 Kč vhodil. A tak jsme vše vyřešili zapla-
cením poplatku na místě.

(příspěvek anonymní pisatelky 
z Jihočeského kraje)

věk, ale život bych si tím asi zkazil. Takže nezlobte se, neprozra-
dím. Místo nápovědy Vás odkážu na předchozí odpovědi.
6. Co si představujete pod pojmem štěstí?
Štěstí je stav mé mysli, kdy jsem spokojený a rozbuší 
se mi radostí srdce. Mohou to být jen drobotiny. Nej-
šťastnější ale jsem, když se mým nejbližším povede 
něco úžasného a mají z toho radost nebo jim dokonce tu 
radost způsobím sám.
7. Co myslíte, že lidem v dnešní době chybí nejvíce, 
čeho mají nedostatek?
Jistota – v zaměstnání, vztahu, okolí, lidských a spole-
čenských hodnotách. Ještě větší problém však vidím 
v přebytku. Jsme zaplaveni informacemi, co se děje 
v celém světě i vesmíru, ale v té záplavě přehlédneme, co se děje 
vedle nás, u našich nejbližších. Jsme pod lavinou konzumu, den-
nodenně přesvědčováni, že bez nabízených věcí nemůžeme žít. 
Pak vyděláváme peníze, abychom si to mohli koupit, a už jsme 
zase v nedostatku. Peněz, času, života, lásky…
8. Máte během dne nějaké zlozvyky, kterých byste se rád zba-
vil?
Mám spoustu zlozvyků, ale držím se hesla, že pokud se jich chci 
zbavit, tak se jich zbavím a ostatní nejsou zlozvyky.
9. Co pro Vás bylo v životě nejtěžší?
Nejtěžší pro mne je odpustit těm, kteří mě hluboce ranili. Ale pra-
cuji na tom, abych se to naučil a buď odpustil, nebo se přes to pře-
nesl bez jizev na duši.
10. Myslíte, že existuje přátelství mezi mužem a ženou?
Na základě vlastních zkušeností jsem o tom přesvědčen.

http://www.akademie-vzdelavani.cz
http://www.akademie-vzdelavani.cz
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Koutek zajímavostí
ŠIŤáK
Relativně nedávno se odehrál poučný rozhovor mezi naším jednatelem a personální 
ředitelkou jedné významné společnosti. Zněl asi takto:
Ředitelka: Děláte také šiťáky?
Jednatel: Šiťáky určitě neděláme. Naše semináře jsou svižné, zábavné, interaktivní 
a účastníci si odnášejí spoustu zajímavých informací a nových dovedností.
Ředitelka: O tom nepochybuji… Ale my potřebujeme, abyste pro nás udělali pár šiťáků.
Jednatel: (chvilka ticha) Lépe pozdě, nežli vůbec, a tak se zeptám: Souvisí nějak slovo 
„šiťák“ s podobně znějícím anglickým slovíčkem?
Ředitelka: (smích) V naší terminologii je „šiťák“ označení pro seminář „ušitý na míru“ 
našim potřebám.
Inu, člověk se učí celý život.

MAGOŠ
V úřednické terminologii se jedná zřejmě 
o známý pojem, avšak v řadách lektorů to 
ještě donedávna býval oříšek, když slýchá-
vali, že na magoši se mají všichni lépe.

„Jedná se o planetu, druh relaxu nebo ná-
zev orientálního pokrmu,“ tápali jsme, do-
kud nám někdo neprozradil, že se jedná 
o zkratku pro „magistrát“ 

Mini-semináře pro školy
Pro odbory školství: neziskový projekt mini-seminářů pro základní školy

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol jsme přichystali neziskový projekt 45mi-
nutových a 90minutových mini-seminářů, které i přes seriozní téma přiná-
šejí vzdělávání svižnou a zábavnou formou:

Tajemství paragrafů aneb základy trestního a rodinného práva

Soudce, který soudil mladistvé, se zaměřuje v 90minutovém bloku na nej-
častější trestné činy páchané mládeží a na mládeži. Jedná se o svižně poja-
tý mini-seminář, který naplňuje Komenského příznačné „škola hrou“.

Cena: 2.400 Kč/90 minut/až 60 žáků = Ø 40 Kč/žáka

Reference: školy zřízené Městským úřadem Hořice, Mgr. Michal Kuchta, 
 tajemník, kuchta@horice.org

Etiketa pro žáky II. stupně základních škol aneb co s chlebíčkem spadlým na zem

Dvaadvacetiletý lektor se zálibou v etiketě přednáší obvykle žákům 8. a 9. tříd základních škol poutavou a zábavnou formou o pravi-
dlech společenského chování. Důležité je podporovat takt a slušnost v dospívání a během dospělosti si připomenout hlavní zásady.

Cena: 1.800 Kč/45 minut/až 30 žáků = Ø 60 Kč/žáka

Reference: ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, Mgr. Ludmila Nentvichová, Ludmila.Nentvichova@ZSzidlochovice.cz 

Svižně a zdravě o nezdravé stravě

Každý z nás za rok přijme několik tun potravin. Jejich kvalita, množství a rychlost konzumace ovlivňují naše životy více, než si připouští-
me. Na tomto semináři se dozvíte o zajímavých výzkumech v oblasti stravování a jak jejich výsledky jednoduše a zábavně využít. 

Cena: 1.800 Kč/45 minut/až 30 žáků = Ø 60 Kč/žáka

Reference: Městský úřad Žacléř, Krista Markelová, tajemnice, tajemnik@zacler.cz 

Více informací naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz v sekci Vzdělávání – Pro školy.

Vždy, když dojedeš náklaďák, je na silnici plná čára a v protisměru volno.
Jakmile se změní v přerušovanou, okamžitě je v protisměru kolona.
(Murphyho zákony)

mailto:kuchta@horice.org
mailto:Ludmila.Nentvichova@ZSzidlochovice.cz
mailto:tajemnik@zacler.cz
http://www.akademie-vzdelavani.cz


6

Kuriozita města… 

Český Těšín
Český Těšín je město na východě Česka ve Slezsku, na hranici s Polskem, asi 50 km vý-
chodně od města Ostravy. Na ploše 3 381 ha zde v roce 2011 žilo 25 tisíc obyvatel. V roce 
2001 se 16,1 % obyvatel města hlásilo k polské národnosti. Český Těšín je jedním z nejvý-
znamnějších a nejfrekventovanějších hraničních přechodů do Polské republiky. Od konce 
20. století se objevují návrhy na vypuštění slova „Český“ z názvu města.

Hornin nazvaných podle sídel existuje minimum. Asi nejznámější z nich je těšínit – vy-
vřelá hornina, jejíž název je odvozen od města Těšín.

V zajímavé, pestré, dlouhé a spletité historii města Český Těšín se odráží kultura a dějiny 
několika národů, najdeme zde památky románské, gotické, renesanční, barokní, klasi-
cistní, secesní, kubistické a funkcionalistické. Pokud si uděláte výlet do Českého Těšína, 
nezapomeňte ani na Cieszyn na druhé straně hraniční řeky Olzy.

Zašlete nám kuriozitu Vašeho města na info@akademie-vzdelavani.cz…

Hele, šéfe, aneb Etiketa o tykání
Radka Sobotková
Ze semináře Etiketa úředníka veřejné správy

Často diskutovaným tématem na seminářích bývá tykání. Kdo 
vlastně tykání nabízí? Můžeme vůbec nabídku tykání odmítnout? 
Setkáváme se někdy s lidmi, pro které je přechod na tykání po 
krátkém čase seznámení samozřejmostí, ale je to vždy a v každé 
 situaci vhodné?

Tykání bývá většinou projev blízkých a přátelských vztahů.  
Zvláště v některých situacích musíme opravdu zvážit, zda tykání 
nebude na škodu třeba ve vztazích na pracovišti nebo k určitým 
osobám, zda nesníží autoritu nadřízeného, vztah se zákazníkem 
apod.

Zažili jste již tuto situaci? Přijde mladší muž za kolegyní s otázkou:

„Tak co, kolegyně, pracujeme spolu už nějaký ten pátek, budeme 
si tykat, ne?“

Někdy tykání přijmeme, ale někdy se zamyslíme nad tím, zda by 
bylo vhodné a nám vůbec příjemné. Jak se zachovat? Může žena 
v tomto případě tykání odmítnout a říci:

„Nezlobte se, kolego, ale já bych raději zůstala u vykání…“

V tomto případě žena odmítnout může, protože tykání nabízí vždy 
jen osoba společensky významnější, to znamená žena muži, starší 
mladšímu, nadřízený podřízenému. Jak by vypadala situace, kdy 
ženě nabídne tykání její o mnoho let starší kolega? Může i tady od-
mítnout? Odpověď najdete v některém z dalších čísel.

Vtipy
Na ministerstvo přijde pan Novák 
a ptá se na vrátnici:
„Toto ministerstvo je velké, že?“
„To víte, že ano!“ odpoví vrátný.
„A mohl byste mi říci, kolik tu dělá asi 
lidí?“
„No, řekl bych, že necelá polovina.“

 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 prá-
ci 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 šéfový-
mi.

Jaký vtip pobavil v poslední době 
Vás? Pište na  
info@akademie-vzdelavani.cz.

Snímek ukazuje radnici 
v Českém Těšíně

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Zůstaňte za dveřmi
Vojtěch Bednář
Ze semináře Zvládání obtížných situací při spolupráci 
s věčně spokojeným klientem – komunikace v konfliktech

Trápí Vás arogantní, agresivní nebo i jinak nepříjemní klienti do té 
míry, že si je se svou prací „odnášíte domů“? Nemůžete kvůli tako-
vým lidem spát, komplikují Váš soukromý život? Řešení je jedno-
duché; zůstaňte za dveřmi!

Profese člověka, jenž se musí pracovně stýkat s lidmi, kteří za ním 
chodí vyřizovat administrativní záležitosti, je obtížná. Je jedno, zda 
jste pracovník v bance nebo na městském úřadě, s problémovými 
klienty se potkáte takřka všude. Člověk, který je nepříjemný, admi-
nistrativního pracovníka napadá, dožaduje se výjimek a podobně, 
dokáže velice znepříjemnit nejenom práci, ale také soukromý ži-
vot. Velice častou strategií těchto problémových klientů totiž je 
snažit se překračovat profesní hranici mezi jimi a druhou stranou 
směrem k osobní. Velmi často se jim to daří – výsledkem je stres, 
poruchy spánku, příjmu potravy nebo prostě jen nepříjemný pocit.

Jednou z metod, jak se s takovými problémy vypořádat, je strate-
gie zůstat za dveřmi. Nehodí se, pravda, pro každého, ale můžete 
si ji vyzkoušet. Je jednoduchá. Ze svého pracoviště, přesněji řeče-
no z toho místa, kde se stýkáte s klienty, nejprve odstraňte vše, co 
Vám připomíná rodinu nebo vůbec Vaši soukromou sféru. Všech-
ny obrázky, dárky, upomínkové předměty, hračky, květiny atd. pře-
suňte jinam – tam, kam Vaši klienti nemají přístup, ale Vy ano. Ide-
ální je, když jsou obě místa stavebně oddělena (nejlépe dveřmi; 
odtud název metody), postačí ale, když na místo se soukromými 
věcmi Vaši klienti neuvidí.

V okamžiku, kdy přicházíte za přepážku, či tam, kde jste v kontak-

tu s klienty, a posadíte se, nejprve zavřete oči a uvědomte si, že 
jste všechno soukromé nechali za dveřmi. Při komunikaci s klien-
ty buďte věcní, vstřícní, ale současně nedopusťte jakékoli odboče-
ní od tématu, a to jak vnější (kdy by Vám je vnucoval klient), tak 
vnitřní (kdy byste se byť jen na sekundu dostali duševně do sou-
kromé sféry).

Po skončení komunikace s nepříjemnými klienty zkuste, je -li to 
možné, na nějakou dobu přejít „na druhou stranu dveří“. Uvě-
domte si, že zde nejsou žádní problémoví klienti, ale Vaše soukro-
má sféra. Vzpomeňte si na něco příjemného, co souvisí s Vaším 
soukromím, popř. na problémy, které právě řešíte, ale v žádném 
případě ne na klienty. Tímto se zrelaxujete a můžete zpět na fron-
tovou linii.

Jak již bylo řečeno, metoda zůstání za dveřmi se nehodí pro každé-
ho a vždy, nicméně stojí zato ji vyzkoušet. Oddělení soukromé 
a pracovní sféry je pro profese s vysokou mírou komunikačního 
stresu jednou z platných strategií, která může velmi pomoci. Po-
kud dovedeme zůstat za dveřmi.

Seminář měsíce
Jak se mnohem lépe oblékat aneb proč se od partnerky většinou nedozvíme pravdu, 
23.800 Kč vč. DPH za skupinu 15 účastníků

Nový seminář v nabídce
Jak se mnohem lépe oblékat aneb proč se 
od partnerky většinou nedozvíme pravdu 
je 1denní až 2denní seminář určený PRO 
MUžE, kterým záleží na tom, jaké signály 
do světa vysílají. 

Ve spolupráci s odborníkem na oblékání 
přinášíme kvalitní a neotřelou nabídku re-
alizace akčního, svižného, odborného se-
mináře, který dokáže pravdivost tvrzení, že 
šaty dělaj člověka. 

Osobní zkušenost: Když jsem seminář vi-
děl poprvé, resp. když jsem poprvé uzřel 
lektora, který do školicí místnosti dorazil 
v žabkách, batikovaném tričku, potrhaných 
džínách a řekl: „Představte si, že jsem stav-
byvedoucí, a tipujte podle toho, co vidíte: 
jaké mám vzdělání, jak velkou asi mzdu, jak 
velkou stavbu dozoruji, kolik mám asi pod-
řízených,“ docela jsem se vyděsil. Ale tipo-
vali jsme mu vyučení v oboru, minimální 
mzdu, stavbu garáže se dvěma podřízený-
mi. A pak se převlékl do pevné obuvi, koši-

le s kravatou, reflexní vesty, na hlavě měl 
přilbu a položil stejnou otázku… Pořád ne-
věříte, že šaty dělaj člověka??

Na semináři se dozvíte jaký typ oblečeni 
v práci zvolit (jak vypadat a cítit se lépe, 
jak působit uvolněně, mít větší úspěch), co 
je vhodný oděv, jak ho použít (vhodná 
skladba materiálů, úpravy a střihy a proč 
vlastně), proměna oděvu během dne (jak 
vypadat svěže i na konci pracovní doby, co 
nikdy nedělat), něco o konceptu vrstev 
(materiály vhodné pro cestování manaže-
rů, teplé/chladné období, jak to přežít).

Podrobné informace získáte  
na www.akademie-vzdelavani.cz 
v sekci Zážitkové vzdělávání.

http://www.akademie-vzdelavani.cz
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Řada úřadů a organizací vydává své zpravodaje, měsíčníky, kul-
turní přehledy, různá periodika, …, a většině z nich záleží na 
tom, aby byly tyto tisky bez chyb. Chyby jazykové si většinou 
umíme opravit, a proto se ve většině případů potkáváme právě 
s chybami  typografickými.

Díky Galerii informací, kterou naleznete na webové adrese 
www.akademie-vzdelavani.cz, a článkům publikovaným v tom-
to Nevšedníku řadu typografických chyb odstraníte. A na ten 
zbytek jsme tu my.

Nabízíme úřadům, školám, kulturním střediskům a dalším sub-
jektům, které spolupracují s obcemi a městy, službu typografic-

kého auditu, tj. revizi dokumentů, šablon, stránek, zpravodajů, 
…, podle platné ČSN 01 6910. Smlouvu můžete uzavřít na 6 mě-
síců nebo 1 rok*) a vybrat si můžete ze dvou paušálů:

Varianta MINI: 20 stran písemností formátu A4 měsíčně – 
3.000 Kč bez DPH za měsíc (po dobu 6 měsíců)

Varianta MAXI:50 stran písemností formátu A4 měsíčně – 
6.000 Kč bez DPH za měsíc (po dobu 6 měsíců)

*)  Při roční objednávce 2 měsíce zdarma, tj. 14 měsíců za cenu 
12 měsíců.

Korektury šablon písemností a zpravodajů –  
služba typografického auditu nejen pro města

Akademické tituly v praxi I.
Radim Martynek
Ze semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy

Není divu, že téma o titulech patří na tom-
to oblíbeném semináři k často diskutova-
ným, neboť se s nimi setkáváme často 
a často si s nimi nevíme rady.

Například nedávno mne jeden pan tajem-
ník v průběhu telefonického rozhovoru 
oslovil „pane magistře“. Měl jsem na to 
 reagovat? Pojďme se podívat na tituly 
zblízka.

Dříve platilo, že jsme mohli tituly „Mgr.“ 
a „Ing.“ napsat uvnitř věty s počátečním 
písmenem malým. Dnes je píšeme jen 
s velkým počátečním písmenem. Ač se mů-
žeme na různých webech dočíst různá pra-
vidla, proč lze psát tituly s počátečním pís-
menem malým, zmíním jediný důvod, proč 
to nedělat: zákon č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách.

V jakém pořadí napíšeme dva rozdílné ti-
tuly:

Ing. Mgr. Dobroslav Vojtěchovský, CSc.

Častou reakcí bývá, že tituly budou zapsá-
ny:

• v abecedním pořadí

• dle jejich „výše“ (Ing. je prý vyšší)

• dle doby získání

A územ je opravdu chronologie. Má -li no-
sitel tituly dva, píšeme je v pořadí, v jakém 
je získal, tj. titul, který získal dříve, nosí 
jeho „majitel“ blíže jménu:

Ing. Mgr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Mgr. Bc. Petr Janata

Má -li dva totožné tituly, můžeme mnohdy 
slyšet, že se píší s mocninou nebo násob-
kem:

Mgr.2 Tomáš Novotný

2× Mgr. Tomáš Novotný

Přitom správná podoba se píše s latinskou 
spojkou „et“ (a):

Mgr. et Mgr. Tomáš Novotný

(nikoliv Mgr. et Ing. Tomáš Novotný)

Titul za příjmením vždy oddělujeme čár-
kou. Pokud je titul za příjmením užit ve 
 větné souvislosti, bude titul za příjmením 
čárkami oddělen z obou stran:

Ing. Otto Tyrlik, DrSc., Vyškov

Častokrát také slýcháváme, že titul MDDr. 
značí „doktora na mateřské dovolené“. Je 
to však nový titul udělovaný absolventům 
stomatologie:

doc. MDDr. Jana Pěkná

Tedy směle do titulování…

Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána  
jen politikům.
(Charles de Gaulle)

Není těžké vyznat se v anglické kuchyni – co je teplé, to je pivo, a co je studené, to je polévka.
(neznámý autor)

http://www.akademie-vzdelavani.cz
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Problematika psaní velkých písmen je na 
každém semináři věčné i vděčné téma. Ne-
dávno se mě účastník kurzu, 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 Kaš‑
tany, jak nám tady tvrdíte Vy!“

Nezbývá než dodat – ano, je to tak. Stav 
nárožních cedulí je nejen v Brně mnohdy 
neútěšný. A stáří cedulí (tedy rez a vybledlý 
nápis) ukazuje, že na domě visí už hezkou 
řádku let. Tudíž samotný nápis asi v soula-
du 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 povětši‑
nou jen velkými písmeny. Takže SMETANO‑
VO NÁBŘEŽÍ mi příliš nepomůže!“ Opět do-
dávám – 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. Pravi-
dlo je přitom jednoduché – výrazy ulice, 
náměstí, nábřeží, třída, sad, most apod. 
(pokud pojmenovávají veřejná prostran-
ství) jsou jména obecná a píší se s malým 
písmenem (a je jedno, zda jsou v názvu na 
prvním či druhém místě), velkým písme-
nem se napíše až samotný vlastní název. 

Ze semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí 

V dřívějších dobách nebylo sexuální obtěžování na pracovišti po-
važováno za protizákonné. Novelou zákoníku práce se s účinností 
od 01.03.2004 stalo sexuální obtěžování zákonně vymezenou dis-
kriminací.
Rozumí se tím jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je 
dotyčným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevhodné 
nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení dů-
stojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižují-
cího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.
Sexuální obtěžování bývá někdy považováno za zvláštní odrůdu 
takzvaného mobbingu (od slova „mob“ – rozvášněný dav, luza). 
Jedná se o psychické týrání na pracovišti systematickým, cílevědo-
mým a opakovaným útokem. O mobbingu se hovoří tehdy, jestliže 
se jedná o útok na oběť alespoň jedenkrát týdně a nejméně po 
dobu půl roku. Mobérem může být nadřízený stejně jako stejně 
postavená osoba. Nadřízení a muži -kolegové postupují zpravidla 
jinak než ženy. Nejčastější strategie ženského mobbingu je šíření 
pomluv, zlomyslné osočování, štvaní za zády oběti, očerňování 
u nadřízeného. Může se vyskytovat i zevšeobecňování a cílené 
obviňování i písemnou formou prostřednictvím anonymů zasíla-
ných vedoucímu, do tisku, nebo vyvěšovaných na veřejnosti. Ke 
zničení oběti není zapotřebí velkých dramat; postačí každodenní 
maličkosti a chronická nevraživost po delší dobu.
Hlavní součástí úsilí o prevenci sexuálního obtěžování by měla 
být dokonalá sexuální výchova. Každému zaměstnanci by také 
měly být zcela jasné mantinely chování. Je nutno však připustit, 
že tyto mantinely mohou být do značné míry individuální. To, co 

zákon nazývá jednáním nevhod-
ným, nevítaným a urážlivým, 
může být za jistých okolností 
všemi účastníky třeba vítáno. 
Nepřátelské, ponižující a zne-
klidňující prostředí může něko-
mu za určitých okolností připa-
dat harmonické a vítané. Tady je 
třeba „nalévat čistého vína“ 
a nevítané způsoby chování zce-
la jasně vymezit a deklarovat. 
Druhá strana by pak měla tyto 
hranice jasně přijímat a respek-
tovat.
Ve společenském styku mohou 
být také různě hodnocena gesta 
a pohyby. Zejména v dnešní době zvýšené mobility pracovníků 
mohou tyto rozdíly i na pracovišti vyvolávat mnohá nedorozumě-
ní. V Itálii prý existuje jakási povinnost mužského flirtu, u níž je 
společenský limit 5 minut. Pokud do té doby muž o ženu neproje-
ví zájem, může to být považováno za urážku. V této souvislosti na-
padlo nedávno jednoho českého právníka, že také výše zmíněný 
zákon 46/2004 Sb. může být dvousečnou zbraní. Že totiž také ne-
činnost a nevšímavost může být v určitých případech považována 
za nevítané a urážlivé sexuální jednání. Přehlédnutí zřetelných se-
xuálních signálů může vytvářet ponižující a zneklidňující prostředí 
na pracovišti.
A jaký je Váš názor na povinný mužský flirt? A co zajímavého se 
stalo na pracovišti Vám? Pište na info@akademie-vzdelavani.cz.

VELKá PíSMENA aneb
názvy veřejných prostranství
Mgr. Zuzana Stolarská

Ze semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

Sexuální obtěžování na pracovišti
MUDr. Radim Uzel, CSc.

Obsahuje -li název předložku, velkým pís-
menem se píše předložka i slovo po před-
ložce 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 (uvede-
me pouze Kamenná, Minská atd.).

Možná nyní někteří z Vás přemýšlí… Kde 
bydlíme, to jistě víme. Víme ale, jak se ná-
zev té naší ulice napíše pravopisně správ-
ně?

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Poradna

Zajímavé odkazy
Kde jsme? Zajímalo Vás někdy, kolik je v České republice Nováků, Slováků nebo Cézarů; 
kolik je Natálek, Pepíků nebo Celestýn? Podívejte se na www.kdejsme.cz a zjistěte, ko-
lik máte v dese timilionové zemi jmenovců.

„Přípomínač“ Stává se Vám, že zapomenete na něčí svátek, narozeniny nebo nedejbože 
vý ročí svatby? Zkuste www.pripominac.net, který Vám v předstihu připomene datum, 
které by nemělo ujít Vaší pozornosti.

A co trápí Vás? Pište na info@akademie-vzdelavani.cz.

Líbání v semináři pro základní školy
Karel Střelec

Ze semináře Etiketa pro žáky II. stupně ZŠ aneb co s chlebíčkem 
spadlým na zem

Úvodem mohu čtenáře ujistit, že k žádným nepočestným aktivi-
tám ve školách nedochází (alespoň během našeho semináře ne). 
Řeč je o něčem docela jiném a velmi zajímavém. Jaké postavení 
má ve společenském kontaktu líbání na tvář? Je stále častější… 
Ale! Kdy je vhodné a kdy zcela nepřípustné?

Francouzi (ale temperamentnější národy obecně) považují poli-
bek na tvář při přivítání se či loučení za zcela běžný jev, naopak 
u severských národů se tato forma pozdravu nevyskytuje takřka 
vůbec. Středoevropský prostor pak stojí někde mezi – běžně vídá-
me zejména dámy různého věku, které tento kontakt provozují. 
Když toto téma nastíním na semináři, snad všichni hoši jsou 
z představy „líbání“ jiných mladých pánů znechuceni a patřičně mi 
to dávají najevo. Globalizace se v této otázce, zdá se, zatím neko-
ná. Problémy mužů s příliš vřelými pozdravy mj. skvěle popsal D. 
Lewis ve své, dnes již legendární, knize Tajná řeč těla.

Je potřeba si ale vždy uvědomit, že nejde o polibek, nýbrž jen na-
značení letmého dotyku tváří, při němž de facto k fyzickému kon-
taktu ani nedojde. Jako původně příjemné gesto bylo mnoha li-
dem znechuceno představiteli minulého režimu a negativní kono‑
tace přetrvávají. Použití „líbání na tvář“ je dnes v ČR kulturně vy-
hrazeno pouze ženám mezi sebou či ženám a mužům a jen 
u neformálních příležitostí. I zde pak platí obecné pravidlo zdvoři-
losti – dělejme jen to, co druhý akceptuje. Obzvláště v delikátněj-
ších situacích, jako je tato.

Poznámka redakce: Konotace odrážejí kontext jazykového projevu 
i vztah uživatelů jazyka k okolní realitě a mohou být jak pozitivní, 
tak i negativní. Jeden výraz mívá obvykle více konotací. Například 
slovo „vůl“ může znamenat zvíře, ale v jiném významu může mít 
i negativní konotace (hlupák nebo prosťáček). Slovo „smrt“ je pro 
lékaře termín udávající konec života pacienta, konkrétní událost. 
Ale pro pozůstalé toto slovo určuje více. Připomene to život pozů‑
stalého a vzpomínky na něj. V tom spočívají emoce a citové zauje‑
tí, to udává konotační význam slova.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konotace

Šéf málokdy přichází brzo. Jenom když ty přijdeš pozdě.
(Murphyho zákony)

Nejlepší věc, kterou můžete udělat, když se Vám nedaří, je usmívat se.
(Michael LeBoeuf)
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