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Promo: Mini-kongres TOP asistentka

podzim Vás příjemně překvapí
nejen alejemi zasypanými pestrobarevným listím, vánoční
výzdobou
v supermarketech,
ale – jak pevně věřím – také
pestrou nabídkou novinek.

Dovolená aneb proč nezůstávat doma
Většina obchodních schůzek i přátelských setkání začíná slovy „tak jak
sis užil dovolenou – a kde jsi vlastně byl“. Nejinak je tomu ve veřejné
správě během jednání nad šálkem kávy se lžičkou (neboť šálek kávy
bez lžičky by mi opravdu nechutnal).

Výběr referencí
z nedávných školení
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Na následujících řádcích Vám přináším krátké vyprávění, jehož cílem
je nadchnout Vás pro cokoli nového. Mám klienty, kteří jezdí už 20 let
do stejného resortu v Krkonoších, přátele, kteří tráví dovolenou každým rokem na své zahrádce… A proč ne?!

Městský úřad Kaplice

Ale když jsem jim ukázal fotky z dovolené na Bali (nelekejte se – není
to nijak nákladná záležitost), hned se tam chtěli vydat.

Městský úřad Prachatice

Česká republika zabírá jen 0,05 % povrchu planety Země, tak proč
trávit ten čas, který máme, jen tady?
Bali je indonéský ostrov vzdálený 4 h od thajského Bangkoku, 8 h od
australského Sydney a 16 h od českého Brna. Jezdí se tam vlevo, což
pro člověka, který 20 let řídí vpravo, může být v prvních dnech doslova kokosový ořech (ne jen oříšek).
Navíc když soustavně s díky odmítáte Balijce nabízející náramky,
prstýnky, sim karty, …, může to mít negativní dopad během silniční
kontroly. Po tom, co jsem balijský kruhový objezd projel českým způsobem, mě zastavil policejní skútrista a praví:
„Passport, please.“

Cestovní pas, prosím.

Městský úřad Neratovice
Městský úřad Nymburk
Městský úřad Odry
Městský úřad Žďár nad Sázavou
Městský úřad Uherský Brod
Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykova univerzita
ÚMČ Brno-Chrlice
ÚMČ Brno-Komín
ÚMČ Brno-Bosonohy
ÚMČ Brno-Vinohrady

Podal jsem mu jej a on pokračoval:
„Alcohol? Drugs?“

Alkohol? Drogy?

„No, thanks!“ slušně jsem odmítl.

Ne, díky!

„Where are you from?“

Odkud jste?

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Městský úřad Hostinné

Naklonil jsem se váhavě nad svůj cestovní pas, který držel v ruce,
v obavě, že to na něm není napsáno, a říkám:
„From Mexico.“

Z Mexika.

„Okey – have a nice day.“

Ok, hezký den!

Městský úřad Trutnov
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

Akademie zad

No, nelíbilo by se Vám tady?

Městský úřad Nový Jičín

Chcete k snídani maracuju? Není problém – utrhnou ji na zahrádce.
Jednou jsme chtěli kokosový ořech… Číšník vytáhl zpoza pasu mačetu,
naklonil se z okna warungu a položil ho na stůl. Udělal do něj díru,
vložil brčko a pilo se.
Nadchne Vás naprosto odlišná kultura, jinak smýšlející lidé, kteří nikam nespěchají, žijí bez hodinek a stresu, jsou vlídní, usměvaví, vstřícní a velmi obchodně nadaní.
Cestopis z Bali a odkaz na fotografie z cest najdete na mém blogu:
http://radim.martynek.cz/?p=212, inspiraci na akční nabídky letenek
a pobytů pak na www.jaknaletenky.cz/top-bali-filipiny-malajsie-adalsi-z-prahy-11951kc.html.
A ještě jedno doporučení: poprvé v životě jsem vynechal z plánování
cestovní kancelář a letěl na vlastní pěst, žil s domorodci, jedl
v místních warunzích a užíval si život mimo přeplácané resorty.
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Městský úřad Třinec
Účast v projektu Dobrý úřad
noví účastníci
město Nový Jičín, město Trutnov,
město Hostinné, město Třinec, město
Stříbro, město Písek, město Cheb
pokračování v dalším ročníku
město Uherský Brod, město Slavkov
u Brna, město Břeclav, město Valašské Meziříčí, město Studénka

Otevřené semináře s výjimečnými lektory
Závěr roku 2016 se nese v duchu otevřených akcí… Připravili jsme pro Vás sérii vzdělávacích programů, kde si
každý najde to své. Výjimečné jsou především tím, že k jejich realizaci nedochází až tak často:
Věnujte 2 minuty a 57 sekund těmto 5 novinkám:
Seminář Etiketa a normy v písemném styku… poprvé po letech
pořádáme jako otevřený seminář. Vhodný je pro menší úřady,
které si nemohou dovolit seminář pro 30 účastníků, a pro nové
zaměstnance z řad větších úřadů. Termín: 13.09.2016. Místo konání: ÚMČ Brno-střed. Cena: 950 Kč vč. DPH. Informace a přihlášky: www.akademie-vzdelavani.cz/prihlaska/. Pan Ladislav Špaček
je kmotrem knihy Písemná komunikace v praxi, která ze semináře
vychází. Záznam ze křtu můžete vidět na www.jaknadopisy.cz.
Kongres Top asistentka je vhodný pro všechny asistentky a sekretářky nejen jako vzdělávací akce, ale také jako odměna a možnost
setkat se a sdílet zkušenosti s jinými kolegyněmi napříč odvětvími.
V jednom dni proběhne 6 seminářů a jedním z bloků je Společenská etiketa s Ladislavem Špačkem. Termín: 15.11.2016. Místo
konání: Brno. Cena: od 3.333 Kč bez DPH. Informace a přihlášky:
www.akademie-vzdelavani.cz/kongres/.
Otevřený seminář Jak oddávat… je vhodný především pro matrikářky, starosty a oddávající – seminářem bude také provázet
a snoubence oddá Ladislav Špaček. Termín: 01.12.2016. Místo
konání: Praha. Cena 1.200 Kč bez DPH. Informace a přihlášky:
www.akademie-vzdelavani.cz/download/svatba2016.pdf.
Seminář Akademie zad aneb aby záda nebolela je hitem posledních 146 týdnů a k dispozici
bude jen do prosince 2016. Jde o skvělou prevenci bolestí zad a pomůcku, pokud již bolesti
nastanou. Je vhodný nejen jako dárek pro zaměstnance, ale jako pomůcka, která pomáhá snižovat nemocnost zaměstnanců. Termín: dle dohody. Místo konání: v sídle objednatele. Cena:
400 Kč vč. DPH (ve skupině 60 účastníků). Bližší informace k semináři naleznete na internetové
stránce: www.akademie-vzdelavani.cz/download/akademie-zad.pdf.
Za každých 23.800 Kč vydaných za naše semináře získáte poukaz na 3denní wellness balíček
nebo speciální balíček v hotelu Happy Star u Znojma – www.hotelhappystar.cz. Poukaz lze
použít jako odměnu pro nejlepšího zaměstnance nebo jako motivaci v rámci projektu Dobrý
úřad. Tato nabídka platí pro semináře zaplacené a realizované v období 01.09.–31.12.2016. Po
realizaci se neostýchejte říct si o poukaz pro svůj úřad.
Veškeré dotazy směřujte na info@akademie-vzdelavani.cz nebo telefonicky na 777 858 954 (R. Martynek).

Jazykové faux pas
FAUX PAS při vstupu do autoservisu v rakouském Salzburgu:
Já: „Guten Tag, sprechen Sie Deutsch?“
Servisman: „Ja, natürlich...“
Já: „Great! We need a bottle of oil...“
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Nemožné ihned – zázraky do tří dnů
Tak nějak by se dala popsat pracovní náplň privátního konciéře. Původ nalezneme ve slovu concierge, což
byla osoba, která působila u královského dvora. Její úlohou bylo, aby v daném království byl dodržován zákon
a k tomuto účelu dostal concierge k ruce soudního zřízence, aby mu to šlo. Tím, že se těšil důvěry ze strany
panovníka, jej využívala šlechta pro správu nemovitostí.
V dnešní době můžete na concierge natrefit v hotelovém průmyslu, kde – kousek od recepce – má i on svůj
koutek, kam se hosté obracejí, když chtějí například lístky na vyprodané představení, letenky na Bali nebo
rezervaci hotelu, zajistit promptně květinu a podobné věci, na které zrovna nemají čas, prostor nebo inspiraci.
Narazit můžete také na Private Concierge – ten zajistí to stejné co hotelový a navíc Vám vytvoří cestu na klíč,
postará se o nemovitost, pohlídá domácí zvířata a tchyni, zajistí dárek pro blízkého člověka, zvládne
v zastoupení jednání na úřadech, pohlídá děti, zorganizuje jakoukoliv událost a podobné záležitosti.

Dále můžete potkat konciéře, který pro Vás zajistí vše legální a morální. Pro představu se může jednat například o nalezení zaměstnance, nemovitosti, ideálního partnera, prověřování osob, překladatelské služby, privátní lekce tance, zajištění společníka/společnice, hledání investičních příležitostí a mnoho dalšího.
Na konciéře se obrátila dáma, která si přála nalézt ideálního partnera. „Přirovnal bych ji k člověku, který se
vyzná v autech a přijde k prodejci a přesně si řekne, co chce. Její ideální partner měl být muž od 63 let, výška
minimálně 175 cm, sportovní postavy, se zájmem o kulturu, cestování, filozofii, plynně hovořící jedním světovým jazykem, s vyřešenou minulostí, nekuřák, pracovitý. Přála si s ním dopisovat v anglickém nebo německém
jazyce; měl být také proaktivní a nesedět věčně u televize – ideálně sportovec,“ vzpomíná Petr Špetlík.
S každou další věcí, co z úst pohledné dámy slyšel, vnímal, jak se postupně zmenšuje okruh potenciálních
mužů – měl z toho ze začátku respekt. Jakmile vymyslel cestu, jak se dostat k tomuto muži, věděl, že je to jen
otázkou času, než ho najde. „Po 9 měsících jsem pro klientku měl hned „dvojčata“. Nevím, zda je to náhoda, že
mi to trvalo stejnou dobu, jako je narození dítěte,“ dodává.
A jak jsem se k privátnímu konciéři dostal já? Na síti LinkedIn mě zaujal jeho profil a tak jsem si říkal, že si ho
vyzkouším. Požádal jsem pana Špetlíka, aby mi zajistil vstupenky do Městského divadla Brno na představení,
o kterém jsem věděl, že je beznadějně vyprodané. Můj požadavek byl jasný: 4. řada. Šance získat vstupenky
byly – z hlediska pravděpodobnosti i mého přesvědčení – nulové. Přesto – třetí den od zadání požadavku – mi
Petr Špetlík zavolal, že vstupenky má.
Tak tomu říkám ODVAHA, SPOLEHLIVOST A KREATIVITA v praxi. Nemožné ihned – zázraky do tří dnů. Doslova!
Více informací získáte na www.privatni-koncier.cz.
Radim Martynek

Ftípek
Šéf se pohádá se svým zaměstnancem a křičí na něj:
„Řekněte mi, kdo je tady blbec – jestli já, nebo Vy!“
„No, rozhodně mi nepřijdete jako člověk, který by byl ochoten zaměstnat blbce.“
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O titulech aneb Mgr. Bc. Jan Novák, DiS., Ph.D.
Častou otázkou na seminářích úpravy písemností bývá, zda může absolvent navazujícího magisterského studia,
který získal titul Mgr., používat také akademický titul Bc. získaný ve stejném oboru. Úzus je takový, že titul
Mgr. nahrazuje titul Bc., ač jednotná úprava u nás bohužel neexistuje.
Vezměme to matematicky: Pokud zákon o vysokých školách říká, že bakalářský program lze ukončit a titul Bc.
získat za 3–4 roky (§ 45) a magisterský navazuje a trvá 1–3 roky (§ 46), pak po 4 letech lze mít ukončen pouze
jeden program – magisterský navazující – ale pak nelze používat dva tituly.
„V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, může být udělena akreditace magisterskému
studijnímu programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; v tomto případě je standardní doba
studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků.“ Z toho vyplývá, že pokud člověk studoval 3 roky a získal Bc., pak studoval další 2 roky a získal Mgr., ukončil pouze jeden studijní program (magisterský navazující). Aby mohl používat tituly Mgr. Bc., musel by získat během 3–4 let titul Bc. a poté během 4–6 let titul Mgr. v nenavazujícím
studiu.
Navíc: Profesor také nebude používat kombinaci „prof. doc.“, ač dříve býval docentem, a plukovník nebude
používat „por. mjr. pplk. plk.“, ač dříve všechny tyto hodnosti měl.
Zdá se, že zákon umožňuje v zásadě užívání každého dosaženého titulu a získání titulu neznamená ztrátu práva
užívat titul jiný… Nemůžeme tedy přímo říci, že někteří nositelé užívají titul neoprávněně – ono užití je rozhodně nevhodné a proti zvyklostem v naší zemi.
Detailně si můžete o akademických titulech, jejich psaní a používání přečíst v naší publikaci Písemná komunikace v praxi, která je k dispozici na stránkách www.jaknadopisy.cz.
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy

Nový seminář
Školení první pomoci

interaktivní zážitkový seminář s nácvikem resuscitace
Teoretická část – 4 x 45 minut (32 účastníků společně)
Školení první pomoci (dále PP) obsahuje informace o nových postupech při poskytování PP, důležitá telefonní čísla
a informace o IZS (integrovaný záchranný systém). Zaměřuje se na život zachraňující úkony při náhlé zástavě dechu
a oběhu (dospělí, děti, novorozenci). Zahrnuje všechny akutní úrazové stavy: od tepenného krvácení přes poranění
kostí a kloubů, termické úrazy, intoxikace, cizí tělesa, rozvoj šokového stavu, … Věnuje se akutním stavům neúrazovým:
akutní koronární syndrom, cévní mozková příhoda, hypoglykémie, křeče, a další. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny
kazuistikami (případová studie).
Zážitková část – 4 x 45 minut (4 skupinky po 8 osobách)
Účastníci školení aplikují získané teoretické znalosti do praxe. V praxi si vyzkoušejí simulovaný hovor na linku 155, resuscitaci, stavění tepenného krvácení, ošetření poraněných končetin, včetně nácviku Rautekovy zotavovací polohy,
a to vše pod vedením zkušených záchranářů.
Cílem školení je, aby účastníci dokázali rozeznat příznaky vedoucí k vážné poruše zdraví a uměli poskytnout základní
laickou PP a zajistili bezpečnost pro postiženého i pro sebe.
Součástí školení je práce s defibrilátorem, resuscitačními loutkami a simulovanými zraněními.
Osnovu semináře získáte na www.akademie-vzdelavani.cz/download/seminar_pp.pdf. Cena: 16.000 Kč vč. DPH za skupinu 32 účastníků.
Volné termíny: 07.10., 03.11., 15.11., 22.11., 29.11., 06.12., 09.12.
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Pořadí oslovování v písemném styku
Nejen v písemném styku platí, že nejvýznamnější pro oslovení libovolného člověka je oslovení funkcí, tj. pane
starosto, pane tajemníku, pane řediteli, … Není-li oslovovaný nositelem významné funkce, pak zvolíme oslovení akademickým titulem, tj. paní magistro, paní inženýrko, … Až v poslední řadě volíme oslovení příjmením.
Když se na semináři Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy zeptám, co je nad
všemi pravidly etikety – co je více než pravidla společenského chování, odpovědi jsou různé: selský rozum,
zdvořilost, empatie, úcta k lidem, … Tyto prvky jsou důležité a jsou základním stavebním kamenem etikety. Ale
nad všemi pravidly etikety jsou osobní preference nositele. Pokud je mým šéfem starosta, který je zároveň
inženýr, je povinností oslovovat jej funkcí. Ale pokud vyjádří své přání „oslovujte mě prosím křestním jménem“, vyjádřil svou preferenci a zároveň se nejedná o nabídku tykání.
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy
Soutěž: Publikaci Písemná komunikace v praxi obdrží ten čtenář, který jako první zodpoví otázku: Co má
přednost před preferencemi nositele – co je více než Vaše vlastní přání? Odpovědi zasílejte elektronicky na
info@akademie-vzdelavani.cz.

O kočkách a lidech
Včera jsem si ugriloval kuře (rozumějte: koupil jsem si grilované kuře), naporcoval si ho na talíř a odběhl kvůli zvonícímu
telefonu. Vrátím se a vidím, jak kuřecí stehno leží jedním
koncem na talíři a druhým v Charlieho tlamě. Hlavou mu
blesklo: „Stihnu ho polknout, nebo je snazší utéct s kuřetem
v tlamě?“ Hlavou mi blesklo: „Ať ho raději polkne – ty fleky
na plovoučce za to nestojí.“ Zvolil druhou variantu – dal se na
útěk. A já za ním. Má postava mi bohužel neumožňuje vlézt
pod postel.
Dneska jsem také zatoužil po grilovaném kuřeti. Poučen ze
včerejšího CHICKEN RUN jsem nejprve zdrogoval kočku, když
jsem postříkal škrabadlo sprejem z bylinky catnip (šanta kočičí). Charlie se mazlil se škrabadlem v 36 polohách, které
znám, a dalších 17, které jsem v životě u něj neviděl. Kus
kuřete jsem si nachystal na talíř. V tom zazvonil zvonek
u dveří. Jsa v klidu, že je Charlie zfetovaný, odběhl jsem. Až
při přebírání balíku jsem si vzpomněl, že mám doma dvě kočky! Vrátím se do kuchyně – kus kuřete na talíři, kus v tlamě
Chilli. Musím zhubnout, jinak se pod postel nikdy nevlezu.

Úplatek… Co je úplatek? Cihlička jenom zlatá?
„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 v památném filmu Jáchyme, hoď ho do stroje
z roku 1974.
Úplatek… Co je úplatek? Cihlička jenom zlatá? Je úplatkem krabice domácích vajec od stařenky, která je vděčná za pomoc úředníka? Je nevhodným plněním kytička narcisů od mladíka, který se nechal na pas vyfotit 18x?
Kde je ta hranice?
Zákon č. 234/2014 Sb., povinnosti státních zaměstnanců, v § 77 odst. 1 písm. j) říká: Státní zaměstnanec je
povinen … v souvislosti s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300 Kč,
s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných služebním orgánem.
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Kolik jazyků znáš…
KOLIK JAZYKŮ ZNÁŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM?
Během výletu v Rakousku do nás v tunelu najel italský řidič v bílém mercedesu a pomačkal nám plechy. Za tunelem
jsme zastavili a spustili:
„Do you speak English?“
„E?“ odpověděl.
„Sprechen Sie deutsch?“
„Eee?“ pokrčil rameny.
„Mówi Pan po polsku?“
„Eeeee?“ odvětil do třetice.
„Говорите по-русски?“
„Eeeeeeeeee?“ vytřeštil oči.
Pak jsme na něj vytřeštili oči my a on intuitivně odpověděl:
„Français, italiano, espaňol... “
Uměli jsme dohromady osm jazyků, ale nebyli se schopni domluvit. A pak prý platí: KOLIK JAZYKŮ ZNÁŠ…

Antikomplimenty a společenské prohřešky
Pokud používáte pro přemisťování z bodu A do bodu F městskou hromadnou dopravu, možná jste zaznamenali taková ta prasátka s empatií na úrovni mrznoucí vody – lidi, kteří bez ostychu v tramvaji kýchnou a nevadí
jim, že jejich tělesné cosi proletí kolem desítek dalších spolucestujících, lidi, kteří nemají problém si odplivnout
z okna jedoucího autobusu či vyhodit použitý kapesník ze dveří metra.
Při nedávné vynucené cestě šalinou (je tedy zřejmé, ve kterém městě se situace odehrála) jsem zaznamenal
zajímavý dialog:
„Už ti někdy někdo řekl, že jsi krásná?“
„Ještě ne.“
„Myslel jsem si to.“
Protože slečna reagovala nadšeně, zřejmě nepochopila (ne)úmyslný antikompliment. Nebylo by lepší říci:
„Uvažovala jsi někdy o tom, že by sis nechala patentovat ten svůj půvabný úsměv?“
Empatie jako schopnost člověka porozumět pocitům jiných lidí, jako by to byly jeho vlastní pocity nebo emoce,
chybí mnoha lidem, přitom jde o jeden ze základních kamenů etikety. „Mám toho pána u protějšího stolu upozornit, že má rajskou na kravatě, nebo ne?“ On to určitě ví a spolustolovníci dělají, že o tom neví, aby se necítil
hloupě, takže neupozorňovat!
Ladislav Špaček byl ve čtvrtek 4. srpna hostem Dobrého rána s Českou televizí z Ostravy. Krátké vstupy najdete
pod těmito odkazy:
www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/416236100071077/?video&index=486644#video
www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/416236100071077/?video&index=486653#video
www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/416236100071077/?video&index=486657#video
www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/416236100071077/?video&index=486657#video

Blog
Nevšedník si za 4 roky publikování našel spoustu věrných čtenářů a nové nachází dnes a denně (kromě víkendů). Proto
jsme se rozhodli některé články publikovat také na blogu. Na adrese

http://radim.martynek.cz
naleznete články již publikované, ale také příspěvky nové. Jejich cílem je inspirovat, vzdělávat a deburanizovat českou
společnost (ne zrovna v tomto pořadí).
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Šaty dělaj člověka
Jdete s partnerem do divadla a ve foyer potkáte souseda v crocsech a šortkách… Navštívíte luxusní restauraci
a očima zavadíte o sousedku v legínách a keckách… Jdete si koupit šalinkartu (tramvajenku, lítačku, průkazku,
kartu, legitku, síťovku) a potkáte muže v obleku s kravatou. Co Vás napadne? … Jistě: myšlenka!
Vzpomeňte na film Pretty Woman, kdy Julia Roberts jde nakupovat na Rodeo Drive ve svém pracovním outfitu
a prodavačky ji odmítají obsloužit.

Pokud jdete do divadla, na poradu, schůzku, komunikujete už z několika metrů, aniž byste řekli jediné slovo.
Vidíte přicházet svého obchodního partnera a vidíte, co má na sobě. Vzal si džíny a crocsy, nebo má oblek?
Usmívá se, nebo je zamračený? Dívá se Vám do očí, nebo obhlíží personál restaurace? Podá Vám ruku? Jaký
má hlas? Mluví monotónně, nebo je nadšený z toho, co Vám sděluje. Umí také naslouchat, nebo mluví
v jednom kuse o sobě?
Komunikace oděvem je druhem komunikace, který nám přináší informace o člověku, se kterým se setkáváme.
Pokud do kanceláře vejde otrhaný člověk, haló efekt1 způsobí, že si o něm většinou neuděláme kdovíjaký obrázek. Přesto se může jednat o slušného člověka. Ale pokud potkáte muže v dokonale padnoucím oděvu, je to
zárukou toho, že Vás nepřipraví podvodně o spoustu peněz?
Haló efekt je termín, který označuje chybu v posuzování lidí, když jsou posuzováni podle celkového dojmu, kterým na nás určitý jedinec zapůsobil – ať už kladným nebo záporným. Pokud je např. první celkový dojem o člověku příznivý, později se celé jeho chování, rysy a jednání hodnotí kladně. V případě záporného dojmu se na jednání člověka dívá prioritně záporně.
Celkový dojem je podle tohoto modelu tvořen z 55 % vzhledem (oblečení, doplňky, účes, make-up atd.), z 38 %
hlasem a z pouhých 7 % obsahem sdělení. Je založen na zjednodušujících a zobecňujících předsudcích. Haló
efekt je jednou z chyb prvního dojmu.

Krásně to zpívá Jan Werich v písni Šaty dělaj člověka: „Podle kabátu se svět měří – lháři ve fraku, každý věří.“
Přesto celkový outfit je prvkem prvního dojmu, který zanecháváme. V životě platí, že nikdy nemáme druhou
šanci udělat perfektní první dojem, proto volba oblečení – elegantního, čistého, vkusného outfitu – je klíčová
pro společenskou interakci.
„Nejraději bychom psali pro své divadlo divoké fantazie, bláznivé frašky a absurdní pohádky, protože správné
divadlo má odvést diváky na míle od šedé skutečnosti do časoprostoru nereálného, absolutně vymyšleného
a nesmyslného…“ napsali Voskovec s Werichem v roce 1934. V témže roce vzniká již zmíněná píseň Šaty dělaj
člověka, kterou si můžete pustit na https://www.youtube.com/watch?v=Um7NgSrzrtI.
Ponaučení: Lidé si vždy o nás udělají ten správný obrázek – někdy dříve a někdy později. Žel bohu a žel nám si
ho nejdříve udělají z našeho prvního dojmu, jehož součástí je právě oblečení.
Radim Martynek

K zamyšlení
Včera mě můj obchodní partner pozval na oběd do restaurace. Přinesli jídelníček plný chyb, a tak říkám:
„Můžu Vám to menu opravit?“ Tak jsem to proškrtal a během 17 minut dorazil manažer restaurace s naprosto
novým (opraveným) letákem a láhví vína jako poděkováním.
Podal vizitku a já říkám: „Chcete ji opravit?“ Zákusek a káva na účet podniku nenechaly dlouho na sebe čekat.
A pak se divím, že jsem při těle…
Co tím chci říci… Každý z Vás umí něco, v čem je přeborníkem: podpořit dítě před důležitou zkouškou, partnera před klíčovým rozhodnutím, přítele v Jungle parku na náročné překážce mezi stromy, … Proč však skrýváme
své přebornictví před kolegy v práci a známými? Neocení i oni naši pomoc?
1

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3_efekt
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Sokratův test2
V antickém Řecku (469–399 před naším letopočtem) byl
Sokrates široce uznávaný pro svou moudrost. Jednoho dne
za ním celý nadšený přiběhl jeden z jeho známých a řekl:
„Sokrate, víš, co jsem právě slyšel o jednom z tvých žáků?“
„Počkej chvíli,“ odvětil Sokrates. „Předtím, než mi to řekneš,
chci, abys prošel jedním malým testem: testem tří. První je
test pravdy. Jsi si absolutně jistý, že to, co se mi chystáš říct,
je pravda?“
„Ne,“ odpověděl muž, „v podstatě jsem to jen zaslechl.“
„V pořádku,“ říká Sokrates, „takže ty nevíš, jestli to je pravda
nebo ne. Nyní vyzkoušíme druhý test: test dobra. Je to, co mi
chceš říct o mém žákovi, něco dobrého?“
„Ne, právě naopak…“
„Takže,“ pokračuje Sokrates, „ty mi chceš o něm říct něco špatného, přestože nejsi si jistý, jestli je to pravda?“
Muž jen trochu zahanbeně pokrčil rameny.
Sokrates pokračoval: „Ještě pořád můžeš uspět, protože je zde třetí test: test užitečnosti. Bude to, co mi chceš
říct o mém žákovi, pro mě užitečné?“
„Ne, vlastně ani ne…“
„Tak,“ konstatoval Sokrates, „pokud to, co se mi chystáš říct, není ani pravdivé, ani dobré a dokonce ani užitečné, proč mi to vlastně chceš říct?“
Muž zůstal poražen, zahanben a nic víc už neřekl…

Ponaučení
Příště, když budete pociťovat potřebu o někom mluvit, zeptejte se nejprve sebe: Je to pravda? Je to dobré? Je
to užitečné?

Ftípek
Víte, co získáte, vložíte-li lidskou DNA do lamy? … Doživotní zákaz vstupu do ZOO!

Dorazili jste pozdě do práce díky, nebo kvůli poruše?
Nejen v mluvené řeči se často setkáváme se záměnou předložek díky a kvůli. Takovou záměnou ovšem mohou
vznikat vtipné, ale i nevhodné situace:
Pacient nezemřel díky nepozornosti lékařů a závodník nezvítězil kvůli tréninku.
Kvůli má negativní nádech, kdežto díky se nese v pozitivním významu:
Díky poctivému tréninku dojel závodník první s náskokem 3 dny před zbytkem pelotonu.
John dorazil pozdě do práce kvůli záměně dochucovadla za projímadlo.
Více na semináři Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
2

Zdroj: www.alternativnimagazin.cz/sokratuv-test-nez-neco-vyslovite-podrobte-to-timto-3-testem/
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Nový seminář
Syndrom vyhoření po 69. jinak
Ještě pro práci hořím? Nebo jsem již spalován? Jak poznám, že jsem ohrožen BurnOut syndromem? Syndromem vyhoření (SV) nejsou zdaleka ohroženi jen pracovníci v pomáhajících profesích (učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci).
„Vyhořet“ může i pracovník s velkými ideály, workoholik. Seminář na toto téma přinese odpovědi a naučí Vás jak se
účinně tomuto stavu bránit. Osnova:
Co nám přináší dnešní doba
Negativní faktory, které urychlují pocit nicotnosti a tím přibližují SV
Co je to stres a jaký druh stresu je startérem SV
Základní znaky rozpoznání přicházejícího SV
Je lepší prevence, nebo zažít SV?
Tipy jak předcházet SV
Tipy jak překonat SV
Seminář realizujeme pro skupiny do 18 účastníků za 17.850 Kč vč. DPH. Seminář je veden v česko-slovenském jazyce
(charizmatický lektor s obrovskými referencemi ve veřejné správě mluví slovensky – odbornou terminologii ovládá
v českém jazyce). Seminář není vhodný pro účastníky mladší 25 let (obvykle nerozumí slovensky).

Když šéf neposlouchá nebo slyšet nechce
Máte někdy pocit, že je Váš nadřízený z jiné planety a nemá
vůbec žádnou představu o realitě? Problémy v komunikaci
se šéfem jsou příčinou celé řady neshod i neštěstí. Přitom
jen málokdy má některá ze stran špatný úmysl. Jak na šéfa,
který Vás neposlouchá, radí firemní sociolog Vojtěch Bednář.
Fungující komunikace nadřízeného a podřízeného je základní předpoklad každé úspěšné práce. Zatímco někomu
se spolupracovat se svým šéfem daří, pro jiného je to nepřekonatelný problém. Zodpovědnost za vedení týmu či
pracoviště je samozřejmě na šéfovi. Co ale dělat, když máme pocit, že nás šéf neposlouchá? Nebo prostě jenom neslyší?
Především, s problémem nejsme sami. Trápí mnoho lidí na
mnoha pozicích, od těch nejnižších po téměř nejvyšší. Nejde o nic neobvyklého.
Stejně tak není neobvyklé, že lidé místo toho, aby problém
řešili, jednoduše čekají, až se „něco“ stane nebo až to šéfovi
dojde. Realita je však taková, že šéfovi nic nedojde, a pokud
se už „něco“ stane, pak téměř s jistotou ta nejhorší možná
katastrofa.
Odvrátit ji můžete, když se budete držet následujících 5 rad.

Řekněte jasně, co potřebujete
Tak jako Vy předpokládáte, že šéfovi dojde, že ho potřebujete, může šéf předpokládat, že nic nepotřebujete.
Kdo to vydrží déle, prohrál. Je dobře, když svůj požadavek na šéfa jasně a srozumitelně zformulujete a když mu
ho jasně přednesete. Zapomeňte na náznaky. Snažte se zbavit veškerého emocionálního zabarvení a snažte se,
aby požadavek na šéfa nevypadal jako výčitka „proč jste nám to nedal, když oni už to mají“. To je špatně. Dobře je: „Potřebujeme toto.“
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Nebojte se opakovat
Je iluze myslet si, že Vás šéf pochopí už napoprvé. Kdepak. Pozornost je často nutné získávat opakovaně a současně opakovat požadavky. I tady dáváme pozor, abychom nevyčítali či nevytvářeli zbytečné emocionální zabarvení. Jasně, přehledně, přístupně.
Ze všech možných kanálů komunikace se šéfem je nejlepší vždy ta osobní, z očí do očí. Podstatné požadavky
mu můžeme předávat také písemně, e-mailem, ale to je jen a pouze doplněk osobní komunikace. Nejenom
pro šéfa platí, že abychom důležitou věc skutečně přijali, musíme jí slyšet nejlépe třikrát.

Nemá čas? Kdy má?!
Pokud se Vás šéf snaží odbýt tím, že právě nemá čas, nebo má „důležitější práci“, nedejte se. Ale nenuťte ho,
aby se právě teď věnoval Vašemu problému. Byl by rozmrzelý a dost možná by dával najevo, že ho tím zatěžujete. Místo toho trvejte na informaci, kdy přesně na Vás bude mít čas a nespokojte se s vágním konstatováním
že „někdy příští týden“.
Jakmile vyprodukuje konkrétní termín, nejlépe před jeho očima si jej zapište (je to forma drobného psychologického nátlaku). Až do určeného momentu pak se svým problémem šéfa nevyhledávejte, nepůsobilo by to
dobře. Jakmile nastane, trvejte na tom, aby šéf udělal, co slíbil, tedy věnoval Vám čas. Pokud se tento čas pokusí posunout, můžete to akceptovat. Pokud to udělá více než dvakrát za sebou, je na čase hledat šéfova šéfa.

Univerzální NE
Pokud je univerzální odpověď šéfa na každý Váš požadavek „ne“, je to možná tím, že své požadavky špatně
formulujete. Zkuste to jinak: „jak byste udělal…“ nebo „jak máme udělat…“ jsou neutrální začátky, které omezují možnost šéfa Vás negovat.
Snažte se vyvarovat negativně položených otázek či požadavků. „Nemohl byste…“ není šťastný způsob, jak
požádat o pomoc. „Nechcete udělat…“ si vyloženě říká o zamítnutí. Naopak „Prosím pomozte…“ se neguje jen
stěží a „Nabízíme Vám řešení…“ je správná cesta. Vypadá to možná jako detail, ale to, jak se šéfem mluvíme,
má velký vliv na to, jak nám odpovídá.

Je to Vaše zodpovědnost
Mnoho šéfů se zbavuje své zodpovědnosti tím, že se jí pokouší přenést na podřízené. Jak na ně? Jednoduše.
Pokud nám šéf říká, že něco, za co zodpovídá on, je naše zodpovědnost, požadujete po něm co nejvíce informací a záruky toho, že v případě, že to bude špatně, bude stát na Vaší straně. Pokud se šéf snaží zbavit zodpovědnosti tím, že Vám říká něco ve smyslu „Udělejte to jako vždycky…“ chtějte jednoduše vědět, co přesně to
znamená.
Základem efektivní komunikace se šéfem je oboustranná slušnost, ale také to, že budeme trvat na svých
právech a budeme chtít vědět věci, které vědět máme. Největším zabijákem jsou vzájemná očekávání. Našeho šéfa – i nás. Když jím předejdeme, bude svět jednodušší.
Vojtěch Bednář, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz

Ftípek
Kdykoli mě zastaví policie pro rychlost, vždy s řidičákem tasím i malé balení Haribo medvídků. Častou reakcí je úsměv a slova: „Víte – já mám ale
dvě děti.“ Nevadí – tasím druhé balení a jede se dál.
I včera to vyšlo… Jenže o 15 minut později a 50 km dál (ti bystřejší si spočítají, že nelze jen tak dojet za tak krátký čas tak daleko) mě staví stejná
hlídka. No, není to pech?!
Jaké štěstí, že mám haribáků plný kufr. Docela se bojím, až potkám hlídku
s alergií na haribáky.
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tradičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky:

Ftípky
Co udělá Usain Bolt, když mu ujede autobus? … Počká na něj na další zastávce.
Znám skvělý vtip o cestování v čase. … Ale nelíbil se vám.
Nejčastěji překládanou knihou na světě je leporelo.
Nepoučuju se z vlastních chyb. Poučuju se z chyb lidí, kteří si ode mě nechali poradit.
Taxikářům vadí Uber, hoteliérům AirBnB. Děsím se doby, kdy se pošťáci doslechnou o e-mailu.
Když vidím na stromě vyřezaná jména milenců, tak mi přijde zarážející, kolik lidí si na rande bere nůž!
Nikdy u sebe nenosím svou výplatní pásku. Kdybych někdy umřel při nehodě, lidi by si mysleli, že to byla sebevražda.
Když pijeme „na zdraví“, neměla by alkohol hradit zdravotní pojišťovna?

12

Mini-kongres TOP asistentka – 15.11.2016 v Brně
Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pořádá v úterý
15.11.2016 v OREA hotelu Voroněž mini-kongres na téma
Top asistentka, kdy v průběhu jednoho dne proběhne
6 workshopů, jejichž cílem je předat základní informace
k tématu a probudit zájem účastnic o sebevzdělávání.
Témata seminářů:
1. Jak se nezbláznit v dnešním světě
2. Jak říci NE! Jak říci ANO…
3. Etiketa a normy v písemném styku
4. Jak být profesionální a šik
5. Společenská etiketa s Ladislavem Špačkem
6. Akademie zad – aby záda nebolela
Jak se nezbláznit v dnešním světě
Říkáte si často „zastavte svět, chci vystoupit“? Ukážeme
Vám jak ušetřit čas, vyřešit problém rozhodování z příliš
mnoha možností, vyjít s lidmi kolem Vás. Dozvíte se, jak
porazit mozek jeho vlastní zbraní a zbavit se podvědomých
vzorců, které Vás vedou do slepých uliček, a jak si zachovat
duševní zdraví ve zrychlujícím se světě.
Jak říci NE! Jak říkat ANO…
Řekneme si, jak zvládnout složité komunikační situace pomocí asertivity, jak si poradit s nepříjemným
rozhovorem a jak získat sebedůvěru během prezentování.
Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy
Získáte souhrn nejdůležitějších pravidel společenského chování v písemnostech obchodního charakteru
a návod jak na e-mailovou korespondenci. Pokud jste do dneška používaly v e-mailech dobrý den, dozajista si
to do budoucna rozmyslíte.
Jak být profesionální a šik
Získáte rady a tipy jak být jednoduše originální a elegantní, dozvíte se desatero pravidel v oblékání (volba
dress-codu, kombinace stylů apod.) a zjistíte, jaké jsou aktuální trendy.
Společenská etiketa s Ladislavem Špačkem
Jaká je role a image asistentky? Je oporou svému šéfovi, organizuje jeho program a často i volný čas, předvídá
a ví, že jeho úspěch je i jejím úspěchem… Řekneme si něco o telefonování, o psaní sms zpráv klientům a pak to
nejdůležitější: jak vítat návštěvu, delegaci, klienta, hosty. Jak zdravit, jak je provést budovou společnosti.
Nejnáročnější je však obsluha při jednání. Dozvíme se, jak správně občerstvení připravit, co by na stole být
mělo a nemělo, v jakém pořadí obsluhujeme hosty a na co si dáváme pozor. Servírujeme zprava, nebo zleva?
Jak podáváme kávu? To vše se dozvíme v rychlokurzu Ladislava Špačka.
Akademie zad aneb aby záda nebolela
Pokud sedíte i 8 hodin denně (nedej záda víc), bude se Vám hodit právě tento workshop. Seznámíte se
s metodikou správného držení těla při kancelářské práci, s optimálním postavením těla při sezení za stolem,
při chůzi na podpatcích, při zvedání a přenášení šanonů. Společně si předvedeme praktické cviky pro uvolnění
partií, které jsou nejvíce zatěžovány právě při sedavém zaměstnání.
Podrobné informace a leták ke vzdělávací akci naleznete na stránce www.akademie-vzdelavani.cz/kongres/.
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Ftípek
Přijde nová učitelka zeměpisu do školy. Otevře dveře do třídy, postaví se před žáky a začne:
„Děti, chtěla bych vám povídat...“
Děti po ní začnou házet papírky a křičet, aby vypadla. Celá uplakaná vyběhne ze třídy a utíká k řediteli. Ředitel ji pozorně vyslechne a říká:
„Paní učitelko, já Vás chápu, ale víte, jak to učil Komenský? Děti je třeba zaujmout a potom začít vykládat. Předvedu
Vám to.“
Jdou ke třídě, ředitel rozkopne dveře třídy a zakřičí:
„Čau koťata!“
„Ahoj říďo!“ odpoví sborem třída.
„Dokážete natáhnout prezervativ na glóbus?“
„A co je to glóbus?“
„Právě to vám teď vysvětlí nová paní učitelka!“

Písemná komunikace v praxi
Publikace Písemná komunikace v praxi, která je od prosince k dostání
v rozsáhlé sítí knihkupectví, ale také na www.JakNaDopisy.cz, přináší do
strnulé praxe mnohých společností a úřadů obrovský vodopád změn. Nejde přitom o obyčejnou jazykovou příručku, ale o nevídanou smršť nevšedně podaných informací. Kniha se skládá ze tří částí:




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

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

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 03/2016
vyšel 08.09.2016. Tvůrčí tým řídí: Ing. Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter
zasíláme našim klientům, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám ČR. Nevšedník si
můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky a články 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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