
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

všimli jste si, jak si lidé pořád na 
všechno stěžují?  

„Šéf je dement!“  
„Za všechno může EET!“  

„Za všechno může covid!“  
„Všechno je na ho*no!“ 

Nedávno se mě v nové bance 
zeptali, proč měním banku, ve 
které jsem byl 15 let klientem.  

Vzpomněl jsem si na jedno vý-
stižné přísloví: „Nemůžeš-li říct 
nic hezkého, raději neříkej nic.“ 

Na otázku „Jak se Vám daří?“ jsem v posledních 8 měsících mohl 
odpovídat buď „Je to příšerné! Nesmíme školit! Hloupá nařízení!“ 
nebo „Je to skvělé! Rozprodali jsme celý náklad publikace! Zajišťu-
jeme dotisk! Ve velkém prodáváme antikokoticum Dobrofen!“ :-) 

Stěžovat si a probudit lítost u druhých je snadné, ale najít to hezké 
v tom těžkém a sdílet radost je druhem umění. 

Inspirativní letní čtení 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. 

„Štěstí přijde, když si přestaneme stěžovat.“ (neznámý autor) 

„Kdyby byl jednoduchý, nejmenoval by se Život.“ (Radim Martynek) 
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Udavači mezi námi :-) 
Tajemník nejmenovaného úřadu se chtěl odvděčit svým zaměstnan-
cům za zvládnutí koviďátkového roku a zajistil obrovský sál v KD, 
catering (chlebíčky, zákusky, víno, kávu) a baviče, který dvě hodiny 
způsoboval přítomným ouředníkům záchvaty smíchu. 

Byla nastavena všechna protiepidemická opatření – rozestupy mezi 
sedícími, respirátory na xichtících, dezinfekce všude kromě chlebíčků 
– a přesto se mezi účastníky našel udavač, který vše hezky za tepla 
nabonzoval na příslušné úřady. 

Tři dny po tom, co skončilo řízení proti městu vítězstvím ergo kon-
statováním, že pravidla nebyla porušena, chytil udavač koviďátko 
a již druhým měsícem leží na JIPce. Karma je zdarma ;-) 

Jazykové trápení 
Že píšeme e-maily, protože email bez spojovníku je nátěr, víme už 
(snad) všichni. Připomeňme si, že pravopis se spojovníkem platí i pro 
jiná takto vytvořená slova, např. e-shop, e-komerce, e-sport atd., 
kde e- značí elektronický. Takže na ementál to nezkoušejte. 

Zvažte, v jakém významu by věta mohla být napsána pravopisně 
správně:    Chlapci šly. 

A na probuzení mozkových závitů po ranní kávě zkuste správně do-
sadit čárky do Werichova úsloví: 

Když už člověk jednou je tak má koukat aby byl.  
A když kouká aby byl a je tak má být to co je a nemá být to co není  

jak tomu v mnoha případech je. 

 Rozluštění obou záhad najdete na konci Nevšedníku :-) 

Tezaurus… 

… je v aplikaci MS Word funkce zobrazující synonyma. Stačí označit 
libovolné slovo v dokumentu a na kartě Revize kliknout na Tezaurus, 
popřípadě stisknout Shift+F7 (bez toho +). V podokně úloh se zobra-
zí slova podobného významu: 

• udavač: donašeč, denunciant, konfident, informátor 

• dráha: vozovka, železnice, vlak, nádraží, cesta, kariéra, pohyb 

• linka: linie, čára, tah, směr, ráz, spoj, vedení 

Podobně funguje web www.slovnik-synonym.cz. 

V praxi se můžeme setkat také s homonymy a antonymy: 

• homonymum – slovo stejně znějící mající jiný význam: koruna 
(královská koruna, měna, platidlo, rozvětvená část stromu) 

• antonymum – slovo protikladné: radost – smutek 

Z dalších zajímavých webů: 

• www.slovnik-cizich-slov.abz.cz  

• www.slovnik.cz 

• www.slovnik.cz/docs/citaty.html  

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

ačkoli již školíme,  

kvůli udavačům zatím nebudeme  

reference zveřejňovat ;-) 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

 

Zvyšování psychické odolnosti  

úředníků ÚSC 

 

Další realizována témata  

 

http://www.slovnik-synonym.cz/
http://www.slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://www.slovnik.cz/
http://www.slovnik.cz/docs/citaty.html
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Není home office jako home office 
Sedím se známou – učitelkou – u sklenice dobrého vína. Píp-
nou jí chytré hodinky, tak se zvedne, odchází ke svému osob-
nímu počítači a otevírá e-maily. Bez ostychu začne opravovat 
písemnou práci žáka, kterou jí právě poslal. Tak jí dál vyprávím 
zážitky ze svého online semináře, kdy si paní uklízečka mysle-
la, že si vykládám sama se sebou. Na chvilku se vrátí ke stolu 
a zase se ozve píp. Tak jde opravovat další písemnou práci. Při 
pátém pípnutí si posteskne, jak má kvůli distanční výuce méně 
času, protože pořád čte e-maily. Opravu je to tak? Má méně 
času, anebo jej jednoduše jen špatně využívá? Hádáte správ-
ně, že druhá varianta bude zřejmě ta správná.  

Home office neznamená, že budete pracovat stále, kdykoli ten druhý pracuje a touží po Vaší součinnosti, za-
tímco Vy budete zrovna vařit (a doplňte si jakoukoli jinou typičtější činnost, kterou děláte doma raději než 
práci pro zaměstnavatele). Základním předpokladem práce z domu je schopnost si zorganizovat čas. Pokud 
budete pracovat podle rytmu někoho jiného, pak se z toho zákonitě brzy zblázníte.  

Zákoník práce o práci z domu mlčí. Může nás to tížit, ale schopného zaměstnavatele mlčení zákoníku práce 
rozhodně nezaskočí ani neodradí od smluvního stanovení podmínek pro výkon práce z domova. Máte-li zájem 
a umožňuje-li to druh práce (a všimněte si prosím spojky „a“, která znamená kumulativní splnění obou pod-
mínek zároveň), pak s Vámi může zaměstnavatel dohodnout podmínky výkonu práce z domova. A věřte, že je 
v zájmu obou stran (proto se také jedná o dvoustranný právní akt), aby podmínky byly písemně sjednány. Ne-
budete se pak dohadovat, jestli jste pracovali v sobotu a požadujete příplatek za práci v sobotu, nebo jste do-
konce pracovali v noci, nebo jste si nalili horkou kávu do vlastního počítače a kromě vypařené kávy se kvůli 
tomu vypařila i data z počítače.  

Práce z domu neznamená, jak už jsme naznačili výše, že pracujete nepřetržitě. Nastavení organizace pracovní-
ho dne z domova je vhodné stejně jako organizace pracovního dne na pracovišti. Není důvod k výjimkám, byť 
by se Vám to zpočátku mohlo zdát jako výhodné. Ráno si vstanete, kdy chcete, půjdete s kamarádkou na kávu 
a někdy odpoledne začnete pracovat, až se Vám bude chtít. Věřte, že průměrnému Čechovi, kterých je asi vel-
ká většina, se postupně chtít přestane. Sama jsem si to vyzkoušela, když jsem byla přepadena virem (ne počí-
tačovým) a pracovala jsem z domu. Typický scénář – jedno dítě mě vyhazuje z obývacího pokoje, neboť zde má 
distanční výuku a stydí se (samozřejmě se nestydí, ale bojí se, že jej kontroluji…), druhé dítě mě vyhazuje 
z pokoje, kde má rovněž distanční výuku (samozřejmě na druhé liště nějakou momentálně mnohem zábavněj-
ší počítačovou hru). Tak se schovám do ložnice, což nese k nelibosti kolega, který je na pracovišti a myslí si při 
online konverzaci, že jsem ještě v posteli. Tak se rozhodnu konverzovat s kolegyní o novele pracovního řádu. 
Ta bohužel zrovna při home office vaří a děti mají evidentně přestávku, neboť se v pozadí ozývá příšerný řev 
a dle slovníku soudím, že se nejedná o hodinu slohu v českém jazyce. Do toho volá další kolegyně vydávající 
osobní doklady občanům, jestli může pracovat z domu… Tady meze mé fantazie už asi opravdu končí. Volám 
zpět šéfovi, že už nikdy nebudu pracovat z domu a svůj slib zatím držím.  

Jak vidíte, naším nepřítelem není ani tak samotná práce z domova, ale čas. Sice s Vámi zbytečně nediskutuje, 
jak třeba někteří kolegové či šéfové, ale nemůžeme ho také nijak ovlivnit, přemluvit k pomalejšímu či rychlej-
šímu běhu, k přetočení zpět či napřed – běží jednoduše bez ohledu na to, co si přejeme my samotní. Jste-li 
pány svého času a ne věčnými stěžovateli, že nemáte čas (a kdo vůbec čas vlastní?), pak směle do práce 
z domova. V ostatních případech a v případech konání služby pro veřejnost je lépe pracovat v kanceláři.   

Ale možná se mýlím – třeba řádu netřeba. Slovy mého oblíbeného autora: „Je třeba zachovávat řád.“ „Co to je 
řád?“ řekl malý princ. „To je také něco moc zapomenutého,“ odpověděla liška, „to, co odlišuje jeden den od 
druhého, jednu hodinu od druhé…“1  

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě 
 

1 Antoine de Saint-Exupéry. Malý princ. Pikola. 2018. 112 s. ISBN 978-80-7549803-8 
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Jak si správně stěžovat  
Stěžujte si! Kritizujte! Prostě řekněte, co Vám vadí! Vyjadřujte, co chcete a co nechcete, a v souladu s tím 
jednejte. A víte, jak si vlastně správně stěžovat? Pojďme se podívat na pravidla stěžování si. Jsou důležitá. 

Sedněte si, vezměte si papír a tužku a začněte psát, co Vám vlastně vadí. Něco na druhém? Na jeho chování? 
Na situaci? Na instituci? Porušuje se něco? 

1. Racionální popis. Nejprve pozorujte, co se v určité situaci skutečně děje: co vidíte, vnímáte, co druzí (ale i my) říkají 
nebo dělají a co z toho se Vám buď zamlouvá, nebo nezamlouvá. Klíčem je umění toto pozorování vyjádřit bez vná-
šení vlastních úsudků a hodnocení. Představte si, že sedíte na balkoně v divadle, díváte se dolů a popisujete, co se 
děje na scéně. Bez emocí a negativních vyjádření. 

2. Sdělení vlastních pocitů. V dalším kroku vyjádříte, jak se cítíte, když tuto situaci pozorujete, např. cítíte se překva-
pení, vyděšení, rozčilení, máte radost atd. 

3. Významné „proč“. Krátce popište důvod své stížnosti. Proč to vlastně řešíte? 

4. Vyjádření potřeby či návrh řešení z Vaší strany. V tomto kroku napište, jaké potřeby se pojí s pocity, které jste 
u sebe rozpoznali a je možné tuto informaci spojit i s vyjádřením konkrétní žádosti, prosbou nebo činem, který oče-
káváte či potřebujete pro naplnění svých potřeb (v dané situaci).  

5. Důsledky pozitivní a negativní. Důsledky pozitivní obsahují krátké informace, co nastane, pokud bude Vaší stížnosti 
vyhověno. Především se uvádí, co z toho pozitivního plyne pro danou osobu či instituci. Důsledky negativní obsahují 
informace, co nastane, pokud nebude stížnosti vyhověno.  

Příklad: Stěžovala jsem si své nadřízené na její chování, a to osobně. Asi se ptáte: „Cože, to jako jde?“  Ale ano, 
samozřejmě, jde to. O co šlo? Moje nadřízená, manažerka v oboru vzdělávání, měla takový zlozvyk, který mě 
připravoval o čas a energii. Při pracovních setkáních s oblibou a vehementně povídala o svých osobních záleži-
tostech. Sice zajímavých, nicméně v dané chvíli jsem potřebovala řešit pracovní záležitosti. Nebylo to vždy, ale 
na můj vkus často. Trápilo mě to, štvalo, vztekalo a cítila jsem se zneužívaná. Často jsem pak nestíhala svou 
práci. Ale nejvíce mě vadilo, že jsem z toho poslouchání byla unavená, bez energie. Postupem času mi stačilo 
svoji nadřízenou jen vidět a začal mě bolet žaludek. Sedla jsem si, sepsala podle návodu, který máte výše, řád-
ně promyslela, připravila se a jednoho dne to v klidu řekla! 

1. Racionální popis. „Kláro, kdykoli máme pracovní schůzku a máme řešit pracovní záležitosti, jako první mluvíte 
o osobních záležitostech a na probrání těch pracovních zbyde jen málo prostoru.“ 

2. Sdělení vlastních pocitů. „Jsem z toho zmatená a pak i unavená. Takhle mi to nevyhovuje.“ 

3. Významné „proč“. „Pak nestihneme probrat vše, co od Vás potřebuji. Jsem pak ve skluzu se svojí prací, a to mi při-
dělává stres.“ 

4. Vyjádření potřeby či návrh řešení z Vaší strany. „Můžeme se domluvit, že při našich schůzkách nejdříve začneme 
s pracovními tématy? Potřebuji s Vámi probrat postupy při projektu.“ 

5. Důsledky pozitivní aneb co z toho bude mít osoba, které si stěžuji? „Myslím, že to bude rychlé a pak si můžeme dát 
kávu a probrat, jak jde život. Ráda si Vás vyslechnu. Zajímá mě, jak bylo na dovolené.  

Důsledky negativní: „Pokud to takto nepůjde, obávám se, že nebudu stíhat v daném termínu dokončit své úkoly.“ 

Zdá se Vám to odvážné? Ano, bylo to odvážné. Vždyť jsem se odhodlávala 2 měsíce. Klára byla výborná mana-
žerka a uvědomovala si svoji upovídanost. Nakonec jsme se opravdu dohodly, že to bude tak, jak navrhuji, 
s tím, že ji prostě mohu upozornit, že potřebuji jiné podmínky v komunikaci. Ale pak chtěla na tu kávu a poví-
dat a povídat. A já si uvědomila, že mě to unavuje i při té kávě a nechci poslouchat její osobní záležitosti. Znáte 
to, když se introvert sejde s extrovertem. Ale to jsem již mlčela a pila jsem raději čaj. Nicméně, kdybych to ne-
udělala a dusila svoji nespokojenost a nevyjádřila to, co mi vadí, pak by se to nadále opakovalo, já bych vnitřně 
zuřila, bolelo by mě břicho čím dál více. A svoji nadřízenou, bych vnitřně odsuzovala a náš vztah by se zhoršo-
val. 

Na co si dát pozor při stížnosti? 

1. Nejednejte pod vlivem emocí. Proč? Jednoduše proto, že při emocích se nám krátkodobě sníží IQ až o 30 bodů. Když 
si vezmeme, že průměr IQ v naší populaci je 100, pak při odečtení 30 bodů se dostáváme na číslo 70. Od 69 bodů IQ 
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je diagnostikována slabá mentální retardace. Už to chápete? Prostě naše racionální a logické uvažování je překryto 
emocemi a my přistupujeme k automatickému chování, které není vždy vhodné. 

2. Buďte konkrétní, ne obecní. Na konkrétní vyjádření se efektivněji reaguje. Navíc máte velkou šanci, že budete po-
chopeni a vyslyšeni. 

3. Nenapadejte osobnost. Stěžujete-li si na chování člověka, pak popište jeho chování a důsledky jeho chování. Nena-
padejte jeho osobnost různými nálepkami (jako například: „jste neschopný a ignorant“). Při stížnosti, potažmo při 
kritice, máme být laskaví k osobnosti, ale důslední a přesní v pojmenování problémového chování. 

Pokud ale nemáte co říct a řešíte svou emocionální frustraci, nespokojenost v životě, pak se pozorně zadívejte 
na obrázek a pokud to půjde, zmáčkněte červený knoflík! Třeba to pomůže. 

 
Pokud chcete podat stížnost, stiskněte červené tlačítko. 

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, … 

 Ftípky  
 

Skaut  Dítě, oblečené jako kretén, pod vedením kreténa, oblečeného jako dítě. 
Intelektuál  Někdo, kdo dokáže více než 2 hodiny myslet na něco jiného než sex. 
Hardware Ta část počítače, do které můžete kopnout, když software přestane fungovat. 
Ekonom Expert, který dokáže přesně vyjasnit, proč se mu včerejší předpověď na dnes nepovedla. 
Kamarád/ka Osoba opačného pohlaví, která má „to něco“, co způsobuje, že se s ní nechceš vůbec vyspat.  

Pesimista Optimista s bohatými zkušenostmi. 
Informatik Někdo, kdo opraví problém, o kterém jsi vůbec nevěděl, způsobem, kterému stejně nerozumíš. 
Psycholog Někdo, kdo hledí na jiné lidi, když do místnosti vejde atraktivní žena. 
Bankéř  Někdo, kdo ti půjčí svůj deštník při pěkném počasí, ale když začne pršet, tak ti ho okamžitě vezme. 

Tanec  Vertikální frustrace horizontálního vzrušení. 
Bolení hlavy Ženami často používaná metoda antikoncepce. 
Monogamie Opakovaná polygamie. 
Nanosekunda Doba, jaká uplyne mezi rozsvícením zeleného světla a troubením řidiče za vámi.  
Věčnost Čas od chvíle, když jsi skončil/a, až do chvíle, než můžeš odejít z jejího/jeho bytu. 

Teorie  … když všechno víme, ale nic nefunguje. 
Praxe   … když všechno funguje, ale nikdo neví proč. 
Náš úřad Spojili jsme teorii s praxí: nic nefunguje a nikdo neví proč. 
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Pokud sedíme v restauraci s přítelem a naší dvouletou dcerou, 
objednáme si džbán s vodou, v jakém pořadí je voda rozlévána?  

Odpověď: Podle pořadí společenské významnosti s tím, že ten, kdo nalé-
vá, si naleje jako poslední. Maminka nalévá doma polévku v pořadí: ba-
bička, dědeček, tatínek, holčička, chlapeček, nakonec maminka. Děti jsou 
méně společensky významné než dospělí. V restauraci bude vodu nalé-
vat tatínek v pořadí: maminka, dítě, tatínek. 

Otázka: Již delší dobu vedu spor s ředitelem na téma zdravení na praco-
višti. Vím, že je slušnost, aby ten, kdo vstupuje do místnosti, pozdravil 
první, ale jak je to v případě, že tato místnost je plná mužů, kteří jsou 
mladší a ještě moji podřízení?  

Odpověď: Na pracovišti zdraví podřízení nadřízené, to je dáno pracovní 
pozicí, věk nebo pohlaví nejsou v tomto případě důležité, i podřízená 
žena má správně zdravit pana ředitele. Ale ani nadřízený by neměl 
přestat být gentleman a měl by zdravit ženy, ba i podřízené. Není to jeho 
povinnost, pravidlo o pracovní pozici stále platí, ale jen to, že momen-
tálně, v tomto čase a tomto prostoru, jsme v jakési pracovní pozici, by 
nemělo slušně vychovaného gentlemana vést k tomu, aby se nechal 
zdravit ženami.  

Při vstupu do místnosti zdravíme tehdy, když nedokážeme určit, kdo je 
uvnitř, jaká je naše vzájemná společenská významnost. Vstupujeme do 
čekárny u lékaře a zdravíme. Vstupuje-li ovšem ředitel do kanceláře podřízeného, zdraví podřízený, protože poměr 
společenské významnosti je na první pohled jasný. Vstupuje-li žena do kanceláře plné mužů, jak píšete, navíc mladších 
a podřízených, pak je jejich povinností pozdravit vstupující ženu jako první. 

Otázka: Přijdu někam, pozdravím, žádná odpověď. Mám při odchodu říct „na shledanou“? O co šlo? Dnes jsou volby. 
Otevřu dveře volební místnosti. Na konci velké prázdné místnosti sedí volební komise. Jdu těch asi deset patnáct me-
trů ke komisi. Celá komise mě sleduje, jak se k ní blížím. Samé znuděné otrávené obličeje lidí mladších než já, odha-
dem o dvacet až dvacet pět let. (Většina z nich jistě studenti VŠ.) Za chůze, asi tři metry před komisí řeknu dostatečně 
hlasitě do ticha „dobrý den". Žádná odpověď. Registruji se, odvolím, vyjdu zpoza plenty, řeknu „na shledanou“, mířím 
ke dveřím. Opět mě všichni sledují, opět žádná odpověď.  

Odpověď: Smutný obraz o naší politické a společenské elitě. Jak je to se zdravením? Vcházíme-li do prostoru, kde 
nedokážeme okamžitě rozlišit společenskou významnost, zdraví příchozí, třeba v čekárně u zubaře. Vchází-li ovšem 
pan ředitel do kanceláře referenta, zdraví referent, protože vzájemná společenská významnost je zřejmá. Co s tím, 
když nám někdo neodpoví na pozdrav? Přestaneme ho zdravit? Kdepak, jsme-li slušně vychovaní, budeme zdravit dál 
bez ohledu na to, jak reaguje naše okolí. S tím se musíme smířit, že ne všichni lidé mají dobré vychování, někteří jsou 
nezdvořáci, ale to se nás netýká, přece se nebudeme přizpůsobovat hulvátům, naopak, budeme jim ukazovat, jak to 
má být správně, části z nich to časem dojde. 

Otázka: Co si obecně myslíte o chození naboso (bez bot)? Mám na mysli zejména chůzi na veřejnosti, tj. v přírodě, po 
městě, v MHD, v obchodech, ve škole atd. Předem děkuji.  

Odpověď: Úplně bos? V Indii? Nebo v Praze? Boty jsou povinnou součástí oblečení, asi jako kalhoty nebo košile. 
Svléknout si je (a sundat si boty) můžeme u moře na pláži (do hotelu se zase obujeme), na louce u potoka, to je prý 
dokonce zdravé, pokud nešlápnete na vosu, ale jinde je to nepřístojné, asi jako chození bez košile. I takového člověka 
jsem v létě viděl ve Vodičkově ulici. Ve městě se nechodí bez bot, jít bez bot dokonce do školy nebo do obchodu nebo 
do MHD je exhibicionismus obtěžující okolí, je to odpudivá a staletým zavedeným konvencím slušného chování odpo-
rující provokace. 

 

Seminář etikety… 
V termínu 16.12.2021 pořádáme v Olomouci seminář společenské etikety s Ladislavem Špačkem. Chcete-li si 
užít tento dechberoucí vzdělávací program, přihlaste se hned :-) Součástí jsou 2 akreditované dny do průběž-
ného vzdělávání (formou e-learningu), nebo vrácení poplatku formou slevy na libovolný uzavřený seminář 
pořádaný u Vás.  

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


8 

… od 0 Kč 
Seminář etikety s Ladislavem Špačkem si můžete v důsledku užít i zdarma, vyberete-li si jeden ze dvou bonusů: 

A. Částku, kterou vynaložíte za tento seminář, Vám vrátíme formou slevy na libovolný uzavřený seminář 
pořádaný u Vás do 31.12.2022 (a to až do výše 13.000 Kč vč. 0% DPH na každý seminář).  
Příklad: Pokud zaplatíte 13.000 Kč za 10 účastníků, poskytneme Vám slevu 11.000 Kč na první seminář 
a 2.000 Kč na druhý seminář.  

B. K semináři Vám bezplatně poskytneme akreditovaný e-learning na téma etikety se započtením 2 dní do 
průběžného vzdělávání.  

Další informace naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa.  

Jak POČASÍ (ne)má vliv na NÁLADU… 
„Venku prší… to bude dneska příšerný den!“       „Pět ráno a já musím vstávat… dnešek nedám…“ 

„Sněží!      Ne – to je herák… :)      Není! Fakt sněží… :(       To bude smolný den!“ 

Znáte to! Nebo jste jako já a neznáte… Možná je vídáte ve svém okolí. Lidi, kteří se nechají ovlivnit tím, co se 
děje za oknem, za dveřmi, za hranicemi naší mysli… 

Předběhl Vás někdo ráno ve frontě? Cestou do milované práce jste na silnici potkali neohleduplného řidiče ve 
voze s protekční espézetkou? Nebo se Váš šéf od rána mračí, jako by mu tchyně oznámila, že přijede v pátek 
na návštěvu a přitom se nezmínila, kdy hodlá odletět? (Ne, není to překlep: TCHYNĚ se píše s krátkým „y“.) 

Tvorové mužští i jejich ženské protějšky – bez ohledu na věk, vyznání, délku nosu či vlasů – se nechávají 
v mnoha případech ovlivnit mnoha věcmi, které sami nemohou ovlivnit. 

Dalajláma kdysi řekl: „Jsou jen dva druhy problémů: ty, které nemůžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi 
zatěžovat, a ty, které můžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi zatěžovat.“ 

Lidé se často nechávají ovlivnit počasím… Ale proč by počasí mělo mít vliv na naši náladu?? Nálada je stavem 
mysli – vzniká v hlavě. Nevzniká v bouřkových mracích na nebi, v kapkách deště za oknem, nepadá s vločkami 
za stěrače řidičů, kteří naštvaně přijdou ráno k vozu, protože sníh je přeci důvodem jejich špatné nálady. 

Nálada vzniká v hlavě. To my si po probuzení říkáme, jak se chceme cítit. Proč si každé ráno neříct: To bude 
dneska skvělý den! Probudil jsem se do nového zítřka – mám šanci pracovat na svém snu, posouvat jej dál – 
mohu se potkat s lidmi, které mám rád – budu se věnovat oblíbeným aktivitám (ať už mezi ně patří sex, úklid 
nebo odklízení auta od sněhu). Uvědomme si, že život je příliš krátký na to, abychom: 

1. jej trávili hádkami           2. se setkávali s blbci           3. ho promrhali nicneděláním          3. pili špatné víno 

Horatius, římský básník, kdysi řekl: Carpe diem, což lze volně přeložit jako užívej dne. A já ho rád doplním do 
smysluplnější verze: Carpe diem – carpe night – carpe vitam! 

z románu On: www.roman-on.cz 

 Jak (se) přestat stresovat  
 

Můžeš nadávat, můžeš lamentovat, můžeš si stěžovat, ale 
ani jedno ti nic hodnotného nepřinese. Lepší je tu situaci 
přijmout, nebo pokud to jde, tak se zvednout a jít s tím 
něco skutečně udělat. 

Můžeš-li to změnit, změň to. Nemůžeš-li to změnit, ne-
stresuj se tím. 

Jsou jen dva druhy problémů: 

1. Ty, které nemůžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se 
jimi zatěžovat. 

2. Ty, které můžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se 
jimi zatěžovat. 

 

 
Znáte člověka, který si trápí spoustou věcí, které nemůže ovlivnit? Darujte mu výtisk s Dalajlámovým příslovím. 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa
http://www.roman-on.cz/
akademie-vzdelavani.cz/download/problemy.docx
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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 

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

 Ze života  
 

Mladý muž potká starého muže a ptá se ho: „Pamatujete si mě, pane učiteli?“ 

Starý muž odpoví, že nikoliv. Potom mu mladík řekne, že byl jeho žákem.  

Učitel se zeptá: „Jak se máte? Co děláte v životě?“ 

„Stal jsem se učitelem,“ odpoví mladík. 

„Tak to je skvělé…!“ reaguje nadšeně stařec. 

„Stal jsem se učitelem kvůli Vám, pane. Inspiroval jste mě.“ 

Zvědavý stařec se ptá mladého muže, kdy se rozhodl stát se učitelem, a on mu vypráví následující příběh: 

„Jednou přišel můj spolužák do školy s novými, úžasnými hodinkami, které jsem si přál mít. Tak jsem mu je ukradl a dal si je do 
kapsy. Krátce poté si kamarád všiml, že mu chybí a hned si stěžoval našemu učiteli… Tedy Vám. Obrátil jste se k třídě a řekl: ´Dnes 
během vyučování byly ukradeny hodinky tomuto žákovi. Kdo je ukradl, tak je prosím vraťte.´“ 

Mladík pokračoval: „Nevrátil jsem je, nechtěl jsem je vrátit. Zavřel jste dveře a řekl nám všem, abychom vstali a postavili se do 
kruhu. Zamýšlel jste prohledat kapsy každého z nás, jednoho po druhém, dokud se nenajdou hodinky. Řekl jste nám, abychom 
všichni zavřeli oči, a tak jsme to udělali. Šel jste pak z kapsy do kapsy, od studenta ke studentovi a když jste prohledával moji kap-
su, našel jste hodinky. Vyndal jste je, a přesto jste dál prohledával další kapsy ostatních spolužáků. Když jste prošel všechny, požá-
dal jste nás, abychom otevřeli oči, a pronesl jste, že hodinky byly nalezeny. Nikdy jste ale nikomu neřekl, že to já je ukradl. Nikdy 
jste se už o tom nezmínil. Nikdo nezjistil, že to já vzal ty hodinky. Uchránil jste mou důstojnost.“ 

Stařec pomalu chápavě pokynul hlavou. 

„Tohle byl nejtrapnější den mého života,“ pokračoval mladý muž, „ale také to byl den, kdy jsem se rozhodl, že se nestanu zlodě-
jem. Díky Vám jsem pochopil, co má skutečný pedagog dělat… Pamatujete si to, pane učiteli?“ 

Starý pán byl dojat: „Ano, pamatuji si tu situaci s ukradenými hodinkami, které jsem hledal v kapsách všech studentů. Nepamato-
val jsem si na tebe, protože v tu chvíli jsem měl také zavřené oči.“ 

Toto je podstata učení:  

Pokud musíme někoho ponížit, abychom v něm vzbudili touhu se zlepšit, nemáme ponětí o učení. 

 

Není stěžovat jako ztěžovat 
• stěžovat si = projevovat nespokojenost; podávat stížnost, žalobu: 

Nikdo si nestěžoval. Většina lidí si stěžuje na nedostatek financí. Stěžováním si k neoblíbenosti!  

• ztěžovat = znesnadňovat: 

Pátrání po něm ztěžuje nedostatek svědků. Práce hasičů je ztěžována hustým dýmem. 

http://www.jaknadopisy.cz/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/otevreny-seminar-282.html
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Chytré psychologické finty2 
Každý člověk je sice sám o sobě unikátem, nicméně v obecném slova smyslu se chování jednoho od druhého 
zásadně neliší. Naše podvědomé jednání je zpravidla stejné. Určitá znalost psychologie nám proto může po-
moci nejenom každého odhalit, ale tak trochu ho řídit. Nejjednodušší a přitom účinné postupy této vědy mů-
žeme směle uplatnit v každodenním životě.  

1. Jestliže vás neuspokojí odpověď partnera v rozhovoru, když například něco nedořekl, vyjádřil se nejasně 
nebo zalhal, nemusíte se zrovna ptát znovu. Místo toho se mu mlčky pozorně zadívejte do očí. Tento postup 
mu nedá žádnou šanci a bude muset ve své myšlence pokračovat. 

2. Jestliže na vás někdo křičí, přimějte se zachovat naprostý klid a nedejte znát žádné rozrušení. První reakce 
agresora je vztek, který vaše chování ještě zesílí, ten však rychle opadne a dostaví se reakce číslo dvě – pocit 
viny za vlastní agresivní, drzé chování. Žádat o prominutí bude nejspíš ten, kdo začal řvát. 

3. Můžete-li od někoho očekávat kritiku (bude k vám mít výhrady, nebo přímo nadávat), seberte odvahu 
a snažte se posadit nebo si stoupnout co nejblíž k němu. Bude se ve své kritice mírnit a negativních výroků 
pronese méně, než kdybyste byli daleko od něho. 

4. Konzumaci potravy si člověk asociuje s klidem a pocitem bezpečí. Proto jste-li silně rozrušeni, žvýkejte žvý-
kačku: to vám pomůže oklamat mozek pocitem z jídla. Uvolníte se, získáte jistotu a začnete se uklidňovat. 

5. Starý a prověřený trik využitý na zkouškách už mnoha studenty: představujte si, že zkoušející je váš blízký 
přítel. Odpovídat budete snadněji a také budete klidnější. Funguje to při jakémkoli podobném rozhovoru. 

6. Pokud se ve společnosti začnou všichni naráz něčemu smát, každý instinktivně pohlédne na toho, kdo je mu 
nejvíce sympatický. Proto po každém povedeném vtipu sledujte pohledy – dozvíte se mnoho nového. 

7. Když se s někým setkáte, přežeňte poněkud svá vyjádření radosti: například se co nejupřímněji usmívejte, 
vyslovte laskavě a zřetelně jeho jméno. Po chvíli se k němu začnete skutečně chovat mnohem lépe, než jste 
původně měli v úmyslu, a rozhovor bude probíhat v daleko příjemnější atmosféře. 

8. Je-li vaše práce spojena s lidmi, můžete je přimět ke zdvořilejšímu chování tím, že za sebe pověsíte zrcadlo. 
V zrcadle se zpravidla každý snaží vypadat lépe, usmívá se a nechce vidět sám sebe zamračeného. 

9. Chcete upoutat pozornost někoho, kdo se vám líbí? Dívejte se vytrvale na nějaký objekt za jeho zády 
a jakmile ucítíte na sobě jeho pohled, rychle mu pohlédněte do očí a zlehka se usmějte. Funguje to bezchybně. 

10. Ve skutečnosti můžeme stres ovládnout: jste-li silně rozrušeni, přimějte se naslouchat svému dechu; uvě-
domte si, jak rychle vám buší srdce. Snažte se obojí uvést do normy. Zhluboka a pomalu se několikrát nadech-
něte. Skutečně to zabírá. 

11. Rádi byste si naklonili někoho, kdo se vám hned při prvním setkání zalíbil? Ve chvíli seznámení se zadí-
vejte na jeho oči a konstatujte, jakou mají barvu. Výsledek bývá překvapující. 

12. Jestliže vyslovujete nějaké podmínky nebo specifikujete požadavky, dejte nejdřív laťku o hodně výš. 
Nejspíš se dočkáte odmítnutí. Pak můžete předvést „ochotu k vyjednávání a kompromisu“ a dosáhnete reál-
ného požadavku. Lidé obvykle rádi ustoupí v něčem menším, když předtím odmítli něco velkého. 

13. Lidi přitahuje sebejistota, dejte proto najevo, že velmi dobře víte, o čem mluvíte nebo co děláte. 

Závěrem: Lidská mimika je těsně spojena s emocemi: zvedáme obočí, přivíráme oči atd. Mimika také ovlivňuje 
náš vnitřní stav. Jestliže dobře napodobíte obličej, který děláte, když nabíráte do pláče, je docela možné, že 
vám opravdu začnou téct slzy. Využívejte této zvláštnosti a usmívejte se. Jen tak – bez důvodu – se usmívejte. 
Stačí pár vteřin a váš úsměv bude opravdový. A navíc – dostanete lepší náladu! 

 
2 Zdroj: https://www.pronaladu.cz/chytre-psychologicke-finty/  

https://www.pronaladu.cz/chytre-psychologicke-finty/
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 Ftípky: Komunikace s operátorem  
 

Zákazník: Já mám modem Aethra. 
Operátor: Tenhle typ modemu má na sobě tři kontrolky. 
Jak teď svítí? 
Zákazník: Svítí obě dvě. 

Operátor: Kam je zapojený ten kabel? 
Zákazník: Jak to myslíte? 
Operátor: Když půjdete po tom kabelu, kam dojdete? 
Zákazník: Asi k vám na ústřednu do Brna. 

Operátor: Vypojte z počítače USB kabel od modemu 
a nechte tam jenom ten síťový. 
Zákazník: Jo, tak už ho mám vypojenej. Co teď? 
Operátor: Teď napište do té lišty nějakou adresu. 
Zákazník: To nejde. 
Operátor: Jak to myslíte? 
Zákazník: Píšu a nic se neděje! 
Operátor: Vidíte na klávesnici tlačítko Num Lock? 
Zákazník: Jo, už ho vidim. 
Operátor: Mačkejte ho co nejrychleji za sebou, bliká na 
klávesnici něco? 
Zákazník: Nic nebliká. 
Operátor: Tak zapojte klávesnici zpátky do počítače. 

Obávám se, že teď vám trochu nerozumím… Pardon, 
opravuji se: Vůbec vám nerozumím. 

Dobrý den, u telefonu Kamil Dušák, co vám mohu udělat? 

Vteřinku, já se podívám na stav vaší linky... Aha, vidím, že 
jste omezený. 

Přeji pevné nervy a příjemný večer... 

Operátor: Vy jste přímo zřizovatel té linky? 
Zákazník (cca 80let): Jak to myslíte? 
Operátor: Na koho je ta linka psaná. 
Zákazník: Jako kdo tu je? 
Operátor: Hmm, dejme tomu. 
Zákazník: Já a můj pes. 
Operátor: Ale já bych potřeboval jméno. 
Zákazník: Ťapina. 

Když tam máte dva antivirové programy najednou, to je 
jako kdybyste měl u domu dvě bezpečnostní agentury, 
které se mezi sebou neznají. Hned jak by se potkali, nastal 
by šrumec! 

Takže jste připojen, to jsem rád. Vám to nefungovalo, 
protože jste měl nastaveno všechno, co šlo, úplně špatně, 
plus ještě něco, co snad ani nešlo. 

Zákazník: Včera zase vypadla Prima! 
Operátor: A už to funguje? 
Zákazník: Teď jo, ale já neviděl poslední díl Letiště! Ne-
vím, co se stalo! 
Operátor: No, ona dala nakonec přednost tomu pilotovi... 

Klient: Pořád mi to ukazuje, že je špatné jméno uživatele 
nebo heslo. 
Hotline: Zavřete prosím to okno, pane. 
Klient: No jo, to je pravda, venku je opravdu dost hluk... 

Zákazník: Já jsem technik! 

Operátor: Já vím. Takových techniků sem hodně volá... 

 

Pohádkové postavy v době covidu 
Šípková Růženka se nikdy neprobudí, protože si princ nelajzne sundat respirátor, aby ji políbil.  Trpaslíci vyže-
nou Sněhurku, aby nedostali pokutu za ubytovací služby.  Honza bez očkovacího průkazu nevycestuje do sou-
sedního království zachránit princeznu.  Ze Zlatovlásky bude Zlatodredka, kvůli dlouhodobě zavřeným kadeř-
nictvím. Dlouhý s Bystrozrakým budou v háji, protože Široký skončí kvůli nadváze na ventilátoru. Maruška 
nedonese z lesa jahody, protože 12 měsíčků se teď schází jen on-line. Babička od Karkulky umře hlady, neb to 
je ve vedlejším okrese. Jezinky mají smolíka, protože Smolíček jim neotevře, protože nejsou z rodiny.  

Já osobně bych to ale tak černě neviděl: Princ si vydezinfikuje ruce, nasadí jednorázové rukavice a pohladí Šíp-
kovou Růženku po tváři. Přitom si bude představovat, že ji líbá, což ona podvědomě zaznamená.  Myslivec, 
který na příkaz macechy odvedl Sněhurku do lesa, jí tam postaví srub nebo improvizovaný přístřešek.  Zlato-
vláska alias Zlatodredka zjistí, zda je přitažlivá a bude mít oporu ve svém muži, i když zrovna nebude mít na-
čohněné vlasy.  Dlouhý a Bystrozraký Širokému jako prevenci naordinují redukční dietu a obstarají mu dosta-
tečné množství roušek. Takže Široký bude mít „jen“ široké srdce.  Maruška schrastí mražené jahody v super-
marketu a protože je šikovná děvčica, která si poradí v každé situaci, rozdělá bez zápalek oheň a jahody lehce 
rozpustí, aby vypadaly jako čerstvé.  Karkulka už babičku naučila zacházet s internetem a pořídila jí chytrý tele-
fon, takže rohlik.cz nebo jiné zásilkovny to jistí. Protože je prozíravá, určitě babičku zásobila dostatečným 
množstvím základních trvanlivých potravin, aby nezůstala na holičkách v případě, že vypadne signál.  Smolíček 
má jistě náhradní ohniště na zahradě, takže bude moci s jezinkami komunikovat z okna a s patřičným odstu-
pem.   

Ať žije vynalézavost pohádkových hrdinů a my lidé můžeme – jak jen to bude trochu možné – fungovat a žít 
normálně...   
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Děkujeme, odejděte… 
Ačkoli spojení „děkujeme, odejděte“ bylo použito v jiném kontex-
tu, hodí se do mnoha situací. A často také do pracovněprávních 
oblastí – obzvláště končí-li pracovní poměr… Já sama jsem se s tím 
– díky všem svým naprosto skvělým zaměstnavatelům – nesetkala, 
ale skutečných příběhů v okolí už mám více než dost.  

U soudních příběhů můžeme jen polemizovat, jestli se staly sku-
tečně tak, jak jsou v rozsudcích popisovány. Většinou se odehráva-
jí za zavřenými dveřmi. A jak i sám zákoník práce3 říká, jsou dvě 
základní varianty ukončení (pomineme-li ukončení na základě 
právních události – běh času apod.):  

• pracovní poměr končí jednostranně (ze strany zaměstnava-
tele či zaměstnance), nebo  

• dvoustranně (smluvní strany se dohodnou).  

A tak to i za zavřenými dveřmi u šéfa často chodí: „Buď mi tady podepíšeš dohodu a máš klid, nebo ti dám vý-
pověď!“  

Vím, trochu jsem to zjednodušila to, co říká zákoník práce, ale realita je často taková. Bylo toto záměrem zá-
konodárce? Mohl to snad pojmout jinak, aby k takovým situacím nedocházelo?  

V těchto příbězích se promítá často skutečnost, že zaměstnanec je slabší strana smluvního (pracovně-
právního) vztahu. Často je slabší smluvní stranou a často je zahnán do kouta. Zaměstnanci mnohdy podepíší 
v tísni – a z obavy „co na výpověď řekne okolí“ – právě onu dohodu. A podepsáním dohody zajímavý příběh 
končí a vytrácí se část, kde se začala nit příběhu odvíjet…  

Opravdu se „dohodly“? Nebo se jeden rozhodl a druhému už nic jiného nezbylo? Je taková dohoda uzavřená 
svobodně? Odpovědí asi není úplně třeba. Pro důkazní nouze zde skutečně velká část příběhů končí. Prokázat, 
že se nejednalo o svobodnou vůli a že byla dohoda uzavřena v tísni a pod nátlakem, by bylo opravdu během 
na velmi dlouhou trať s mnoha vysokými překážkami.  

Jsou ovšem zaměstnavatelé, kteří si tu práci dají a hledají důvody pro výpověď nebo odvolání z funkce. A sou-
dy mají plné spisovny těchto příběhů. Není to tak dávno, co jsem dorazila školit na MěÚ Strakonice. Chtěla 
jsem se pozdravit s tajemníkem a ejhle – tajemníka nemají, byl odvolán. Tak pátrám po starostovi. A ejhle, ten 
není, mají zneplatněné volby a budou se opakovat. Bezvládí tam naštěstí nevládlo, tak si odškolím svoje téma 
a večer začnu pátrat.  

A najdu mnoho titulků:  

• Odvolaný tajemník Strakonic si před soudem o výpověď podal ruku se starostou4 

• Má pozitivní lustrační osvědčení, oznámil starosta Strakonic a odvolal tajemníka Stronera5 

• Odvolaný strakonický tajemník s StB nespolupracoval, rozhodl soud6  

Co bylo podstatou sporu ve Strakonicích? Jedním z předpokladů pro jmenování do funkce tajemníka jako ve-
doucího úřadu je mít tzv. negativní lustrační osvědčení podle zákona.7 Takový předpoklad pro jmenování sta-
noví také zákon.8 A pozbude-li tajemník tento předpoklad nebo se zjistí, že ho nikdy neměl, je to i důvod pro 
odvolání z funkce. Strakonický tajemník u soudu uspěl.  

 
3 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
4 zdroj: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/tajemnik-strakonice-hrdlicka.A191212_520791_budejovice-zpravy_epkub  
5 zdroj: Má pozitivní lustrační osvědčení, oznámil starosta Strakonic a odvolal tajemníka Stronera | iROZHLAS - spolehlivé zprávy 
6 zdroj: https://www.impuls.cz/regiony/jihocesky-kraj/vladimir-stroner-tajemnik-strakonice-radnice-stb-spoluprace-soud.A181001_143609_imp-
jihocesky_kov/tisk  
7 zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slo-
venské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů 
8 ust. § 4 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů  

http://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/tajemnik-strakonice-hrdlicka.A191212_520791_budejovice-zpravy_epkub
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/strakonice-tajemnik-vladimir-stroner-stb_1711271536_pj
https://www.impuls.cz/regiony/jihocesky-kraj/vladimir-stroner-tajemnik-strakonice-radnice-stb-spoluprace-soud.A181001_143609_imp-jihocesky_kov/tisk
https://www.impuls.cz/regiony/jihocesky-kraj/vladimir-stroner-tajemnik-strakonice-radnice-stb-spoluprace-soud.A181001_143609_imp-jihocesky_kov/tisk
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Ale co dál? Máte rozsudek soudu, že jste v právu. Vrátíte se na místo, kde Vás pravděpodobně vůbec nechtějí? 
Máte sice v ruce jakési zadostiučinění, ale z praktického pohledu je návrat na svoji ukradenou pracovní pozici 
nemožný. Prolínání právní a společenské roviny vztahů dělá tyto vztahy o mnoho komplikovanější.  

Zajímavým případem bylo odvolání tajemníka z Dašic (Pardubický kraj), kde nebyl udělen souhlas ředitelem 
krajského úřadu k odvolání z funkce, což je jeden z dalších předpokladů pro jmenování, ale i odvolání z funkce 
tajemníka dle zákona.9 Původně souhlas udělen byl, ale pak byl odvolán, a to z důvodu pochybností o zacho-
vání šestiměsíční lhůty, ve které musí docházet k porušování povinností a v rámci které musí také dojít k aktu 
odvolání (zjednodušeně řečeno, pro naše účely). Soud10 vyslovil důležitou myšlenku pro praxi: „Starosta obce 
může odvolat tajemníka obecního úřadu pouze v objektivní lhůtě 6 měsíců a po předchozím pravomocném 
souhlasu ředitele krajského úřadu. Lhůta k odvolání se po dobu řízení o vyslovení souhlasu nepřerušuje ani ne-
staví.“  

Další důležité rozuzlení příběhu dal Nejvyšší soud11. Tentokrát ve věci odvolání tajemnice Úřadu městského 
obvodu Nová Ves (statutární město Ostrava). K porušení povinností tajemnice do jejího odvolání nesmí uply-
nout lhůta delší než 6 měsíců. Opravdu bychom mohli ve výčtu případů, které soud řešil, pokračovat nekoneč-
ně dlouho, což není účelem našeho článku. Účelem bylo uvědomění si, že cesta výpovědi je velmi komplikova-
ná a plná nástrah i pro advokáta, natož pro laika… Cesta dohody je také komplikovaná, ale dává větší prostor 
i slabší straně pro vyjednávání. Jedná se přece o dohodu! Jakýsi průsečík toho, jakou představu má zaměstna-
vatel a jakou má zaměstnanec. Ideální stav je varianta win-win, ke které u soudu málokdy dojde.  

Od soudu si odnesete rozsudek, nikoli spravedlnost. Vždy bude jedna strana loserem [lůzrem], tedy tím, kdo 
prohraje, ztratí.  

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě 

Reference napříč ČR 
Čas od času mě kontaktuje telefonicky nebo mailem za-
městnanec města, které není naším klientem, a ptá se, zda 
bychom uspořádali u nich některý z našich nevšedních se-
minářů. A já častokrát s úsměvem na rtu říkávám: „Až bu-
dete mít ve vedení úřadu nového člověka, zavolejte mi…“ 

Čas od času mě kontaktují (výhradně telefonicky) někteří 
vedoucí úřadů s dotazem, zda bychom chtěli u nich školit. 
A já se ptám: „A stále platí Vaše nestandardní požadavky, 
které jste zmínil při naší první schůzce?“ 

Nedávno jsem si dělal resumé – jakýsi přehled našich klien-
tů – a zjistil jsem, že z 206 úřadů ORP je 153 úřadů našimi 
klienty, tedy 74 %. 

Neříkáme, že jsme úžasní, skvělí, báječní, jedineční profe-
sionálové… O nás to říká 7 000 úředníků napříč ČR – viz www.akademie-vzdelavani.cz/recenze. Jsme jedinou 
vzdělávací společností, která zveřejňuje zpětnou vazbu, aby se každý mohl přesvědčit o našich silných a sla-
bých stránkách. Ty tisíce pochval jsou úžasné, ale ty desítky kritik jsou tím, co nás obohacuje a posouvá dál. 

Existují města, která mají zaběhnutý systém vzdělávání a jsou soběstačná. Existují města, která mají tak doko-
nalé úřednictvo, že vzdělávání je pro ně jen formalita. A jsou města, kde nebudeme školit, dokud nedojde ke 
změně tajemníka. Výčet našich klientů naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz/download/reference.pdf.  

Radim Martynek  

 
9 § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
10 rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, sp. zn. 52 A 116/2018-48, ze dne 24.10.2019 
11 rozsudek Nevyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 4123/2013, ze dne 31.03.2015 

Kraj Klientů Celkem ORP Procento 

[C] Jihočeský  14 17 82 % 

[B] Jihomoravský  20 21 95 % 

[K] Karlovarský 2 7 29 % 

[H] Královéhradecký  12 15 80 % 

[L] Liberecký  6 10 60 % 

[T] Moravskoslezský  16 22 73 % 

[M] Olomoucký  10 13 77 % 

[E] Pardubický  12 15 80 % 

[P] Plzeňský  12 16 75 % 

[S] Středočeský  19 26 73 % 

[U] Ústecký  7 16 44 % 

[J] Vysočina 10 15 67 % 

[Z] Zlínský 13 13 100 % 

Celkem 153 206 74 % 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/recenze
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/reference.pdf
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=35
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=116
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=51
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=86
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=78
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=132
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=124
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=94
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=43
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=27
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=60
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O zdvořilosti 
Zahlédnout mě v teplácích je zhola nemožné, neb tepláky nevlastním, a kdo mě zná, tak ví, že i do supermar-
ketu chodím v saku. Při nedávné návštěvě mě zarazilo chování zaměstnance „bezpečnostní služby“ střežícího 
vstup na prodejní plochu přes turniket. Jakmile mě zahlédl, zvolal: 

„Roušku na nos!“ 

„Prosím…“ odvětil jsem. 

„Roušku na nos!!“ naléhal o oktávu výš. 

„Prosím…“ se stejným klidem odpovídám. 

„Roušku na nos!!!“ řval na míle daleko. 

„Já slyším… Jen napovídám, že Vám tam chybí kouzelné slůvko ´prosím´,“ doplnil jsem a doufal, že tuto 
hodinu etikety máme za sebou. 

„A já ti říkám, že jestli si nedáš tu roušku na nos, tak tě vyhodím!!!!!!!!“ 

Vyprskl jsem smíchy…        Z mé strany nešlo o provokaci – roušky jsou tak zlomyslné, že někdy sklouznou pod 
nos – ale nelíbilo se mi, jak mládenec pořvává nezdvořile na lidi. A nabídka tykání z mé strany rozhodně nevze-
šla. Trochu mi to připomnělo scénku zapsanou v románu On: 

Dotelefonoval, na tváři vykouzlil úsměv velikosti balijského banánu, nastartoval, uslyšel ťuky ťuk na bočním 
skle, otočil se, uviděl strážníka, úsměv ho přešel, vypnul motor a stáhl okýnko: 

„Řidičský a občanský průkaz!“ hlásal strážník s tak dokonalou artikulací, jako by stál v amfiteátru před 
tisíci řidiči s Platónem v zádech. 

„Dobrý den…“ odpověděl Pavel. 

„Řidičský a občanský průkaz!!“ pronesl mužíček zákoníku naléhavěji než poprvé. 

„Dobrý den!“ odpověděl naléhavěji než poprvé Pavel. 

„Dobrý den, pane řidiči! Řidičský a občanský průkaz!!“ 

Pavel potěšený z toho, jaký dopad má vzdělávání nápodobou na strážníky, odpověděl:  

„Dopustil jsem se snad nějakého přestupku?“  

„Ano, vjel jste do zákazu vjezdu bez povolení!“ 

Pavel chytil volant obouruč a hlavou klesl na klakson:  

„Ty vole! Už zase?!“  

„No, dovolte?!“ podotkl dotčený strážník. „Já jsem bakalář!“  

„Promiňte…“ kál se řidič, „… Vy vole!“  

Dvakrát za jeden den, to je skóre… napadlo ho, ale zachoval chlad-
nou tvář a ironicky poznamenal: 

„A budete taky chtít mé telefonní číslo?“ 

Sáhl do přihrádky, vytáhl povolení, hodil ho za sklo a odjel. 

  

http://www.roman-on.cz/
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Odchod oblíbeného zaměstnance 
Výměna lidí je přirozeným procesem uvnitř každé organi-
zace. Odchod pracovníka, který je mezi ostatními oblíben, 
ale může bolet z hlediska jejich vztahů, ale i pracovní vý-
konnosti. Jak by měl vedoucí či manažer zareagovat na 
takovou situaci, aby nedošlo k poškození atmosféry na 
pracovišti? 

Lidé přicházejí a odcházejí. Na některé si časem ani ne-
vzpomenete, ale jsou takoví, jejichž odchod se v týmech 
a kolektivech ještě dlouho oplakává. Pokud se z nějakého 
důvodu musíme rozloučit s člověkem, který je pro ostatní 
výraznou osobností anebo dokonce autoritou, může nastat 
situace, že se jeho „duch“ bude na práci všech ostatních 
projevovat ještě dlouho poté, co dotyčný již není našim 
kolegou. Není přitom důležité, zda jsme jej propustili nebo 
zda odešel sám, případně sám a za lepším. 

Co může odchod způsobit? Odchod populárního kolegy 
v každém případě narušuje pracovní prostředí zbytku tý-
mu, který s ním byl v nejužším kontaktu. Lidé se mohou po 
nějakou dobu cítit opuštění, ale také v nejistotě způsobené změnou jejich prostředí. Může docházet k posunu 
navyklého chování, ale i k tomu, že lidé začnou na problémy a ne zcela standardní události v provozu firmy či 
organizace reagovat nestandardním způsobem. Takto mohou být „postiženy“ i oblasti, se kterými neměl od-
chozí kolega nic společného a které se jej opticky netýkaly. V některých případech pak bývá těžké odhalit pří-
činu problému. A nejen to. Pokud je odchod sociálně významné osoby (sociální významnost neznamená, že 
dotyčná osoba zastávala také významnou funkci v rámci organizace) spojen s ne zcela jasnými okolnostmi, 
může být produktem fám, pomluv a také zapalovačem společenské nestability uvnitř organizace. Je povin-
ností managementu na takovou situaci reagovat pokud možno ještě předtím, než stačí nastat. 

Jak odchod řešit? Víme-li, že je potřeba se rozloučit s člověkem, který představuje pro ostatní podřízené vý-
znamnou osobnost, je nutné, aby tento odchod byl jasně komunikován a byl zcela transparentní. Lidé, pro 
které byl dotyčný významným, by neměli mít pocit, že mimo deklarovaného důvodu odchodu existují ještě 
„vyšší zájmy“, které jsou jeho pravou příčinou. Pokud je dotyčný propuštěn z naší vůle například proto, že ne-
plnil své pracovní povinnosti, je třeba to jasně a transparentně komunikovat. V případě propuštění z příčin 
nesouvisejících s výkonem je pravděpodobné, že si budou ostatní klást otázky typu „proč on, a ne třeba…“. Na 
tyto otázky můžeme odpovědět zopakováním vysvětlení a zdůrazněním, že se jednalo o suverénní rozhodnutí 
managementu. Jakmile bychom o nich začali s podřízenými diskutovat, zbytečně nabouráme svou autoritu, 
protože připustíme diskuzi o již rozhodnuté věci, která většinou nemívá pro nás pozitivní výsledek. 

Odchod významného člověka, ať už je způsoben čímkoli, bychom nikdy neměli přecházet mlčením nebo se 
tvářit, že se nic nestalo. V některých případech můžeme před ostatními vyzdvihnout jeho zásluhy a přínos pro 
organizaci, pokud je však propuštěn pro závažný prohřešek, je potřeba to jasně říct. Je otázkou, nakolik je ne-
bo není dobré významného člověka připomínat. Zaměstnanci jej ztratí z vědomé paměti obvykle po krátké 
době, mohou si ho ale připomínat v mimořádných situacích a tehdy, když budou vystaveni stresu nebo pro-
blému, o kterém se domnívají, že by jej právě tento člověk dokázal vyřešit. V takových situacích lze někdy 
vzpomínky na dotyčného využít ve prospěch vedení „dělejte, jako kdyby tady byl“, většinou je ale lepší důraz-
ně trvat na současné situaci a návraty do minulosti nepřipouštět. 

Je dobré, když odchod oblíbené či jinak společensky významné osoby proběhne bez zbytečných negativních 
emocí, ale je velmi důležité, aby proběhl bez známky nejasného či nevysvětleného. Jedině tak zabráníme ne-
žádoucím efektům, se kterými může být spojen. 

Vojtěch Bednář, www.firemni-sociolog.cz   

http://www.firemni-sociolog.cz/
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Ukončení spolupráce s Centrem Petra Havlíčka 
Z důvodu nekorektního přístupu, kdy došlo ze strany Centra Petra Havlíčka k výraznému navýšení honoráře 
přednášejícího, avšak až po tom, co byl seminář pro město smluven za původních podmínek a městem uhra-
zen na náš účet, jsme ukončili spolupráci s Petrem Havlíčkem a jeho „centrem“.  

Inu, opravdový člověk a špička ve svém oboru se takto nikdy nezachová, proto se i nadále můžete těšit na ko-
rektně jednající lektory, kteří umí a umí předat… 

Nejvtipnější jmenovky ze seminářů  
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tra-
dičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky: 

 

Jazykové trápení 
Chlapci šly… Že je v té větě pravopisná chyba? Nemusí být… Představte si, že jste dětem na pouti koupili ho-
dinky. Dívce hned přestaly fungovat, ale chlapci šly. 

A co se Werichova úsloví týče… dosadili jste správně čárky? 

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.  
A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není,  

jak tomu v mnoha případech je. 

 
NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 02/2021 
vyšel 14.06.2021. 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. 
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