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Chování úředníka k občanovi

Výběr referencí
z nedávných školení

Dva úřady – zhruba stejně velké.

Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy

Úřední den – zhruba stejné pondělí.

Úřad městské části Praha 5

Dva různé kraje – naprosto jiné chování.

Já:
Recepční:

Městský úřad Sedlčany – recepce úřadu:
„Dobrý den… Jdu za panem tajemníkem.“
„Dobrý den! Jak se máte? … Pokud mi podáte zápěstí,
změřím Vám teplotu… A tady si prosím vydezinfikujte
ruce. Pan tajemník sedí ve 2. patře; kancelář na konci
chodby. Ale výtahem to máte rychleji…“
WOW!

Městský úřad Uherský Brod
Městský úřad Domažlice
Městský úřad Bzenec
Městský úřad Valašské Klobouky
Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

O hodinu později – o několik kilometrů dál – jiný úřad:
Recepční:
„CO CHCETE?!?!!“
Já:
„Dobrý den… Jdu za panem tajemníkem.“
Recepční:
„On tu dneska není! Co mu chcete?!“
Já:
„Dobrý den…“
Recepční:
„A stejně Vás tam nesmím pustit. Má poradu!“
WTF!
Ustanovení § 4 správního řádku říká: „Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního
orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.“

Městský úřad Bučovice

A ačkoli na recepční nemusí být pohlíženo jako na někoho, kdo plní
úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, určité elementární
základy slušného chování očekáváme od každého, s kým přicházíme
do styku.

Jak se v práci prací neunavit

Jiří Guth-Jarkovský říká: „slušnost je člověku vrozená, ale zdvořilosti
se musíme učit“. To však neplatí pouze o úřednících, ale také o občanech, kteří na úřady přicházejí.
Promyslete, zda na dveře vedle cedulky VSTUPUJTE JEN S ROUŠKOU
neumístit také ceduli CHOVEJTE SE SLUŠNĚ.
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Zvyšování psychické odolnosti
úředníků ÚSC
Městský úřad Uherské Hradiště
Další realizována témata
Etiketa s Ladislavem Špačkem
Komunikace strážníků MP
Novinky v lidské sexualitě
na přelomu 3. tisíciletí

Dvanáct rad úvodem
Mnozí z nás, pročítají-li denní tisk, poslouchají-li televizní zprávy či jen rozhovory na ulici, nejsou s úrovní českého jazyka spokojeni. Často slýchám:
„To že je česky? Jak to mluví? A jak je to správně?“
Ale ruku na srdce. Jak se napíše – tam(ně/ě)jší, (z/s)trávit, (s/S)pojené (k/K)rálovství (v/V)elké (b/B)ritánie
a (s/S)everního (i/I)rska, (u/U)lice (s/S)edmnáctého (l/L)istopadu, kur(s/z) nebo standar(t/d)? A kde je tedy
zakopaný onen pověstný pes? No, přece v každém z nás. A proto – nebojme se zeptat a vzdělávat!
Seminář Písemná komunikace v praxi… – akreditovaný v prezenční formě a jako e-learning – se snaží zábavnou a interaktivní formou seznámit posluchače právě s problematickými oblastmi českého pravopisu
a s vhodnou stylizací úředních a obchodních dopisů.
A jaká pravidla dodržovat při psaní korespondence? Dvanáct rad úvodem…
1.
2.
3.
4.
5.

Dodržujme pravidla Českého pravopisu.
Nějakýma hovorovýma tvarama a složitejma obratama příliš parády neuděláme.
Porozum. textu komplikují nevh. zkr. slova i mno. zkr. za sebou.
Opakujeme-li stejná slova, je to neúčelné. Tedy, zbytečné opakování je zbytečné.
Pozor na enormní kumulaci cizích slov, která dispergují čtenářovu koncentraci a paralyzují jeho patienci. Méně tolerantní subjekt rezignuje na další kontakt s produktem Vaší kreativity.
6. Používání cizích termitů vždy představuje jisté rizoto.
7. Podle našeho názoru i názoru mnoha jiných, nemáme podléhat při psaní špatnému návyku – psát stylem nadměrně rozvláčným, rozvleklým, pomalým a pozvolným, protože takový styl nepřispívá
k přesnému a efektivnímu vyjádření autora, který se snaží své myšlenky stylizovat.
8. Obtížné metafory nepůsobí v písemnosti jako modré pomněnky – naopak – toť klacky házené čtenářům pod nohy, kteří dychtí po srozumitelnosti jako květina po slunci a kteří je proto vymycují jako jedovaté býlí.
9. Vyhnutí se nahromadění jmen podstatných slovesných k vystižení nějaké činnosti je v češtině pro dobrého autora samozřejmostí.
10. Nyní něco o nedokončených a neúplných větách.
11. Budee-li psýt pozzorné, ne bdou v text překlepi.
12. Dbejme na čizsdtelnost a es te t i ckou uspořádání úpravu textu.
Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

VVV aneb Večerní virová vsuvka
Vir. Všude vir. Ve vzduchu, ve vozidlech, ve výtahu, ve vaně. Vláda ve večerním vysílání varuje: Vycházet ven? Vůbec!
Vydržte ve vlastním vakuu, vyhrajeme, vir vyprchá.
Vedle vesele výská Vančurovic Vašek. Válení, videohry, vonanie. Vláda ve vysílání vysvětluje: Vzdělání vyřeší vzdálená
virtuální výuka. Vašek vzdychne: Vopruz.
Vrchní Vendelín Vonásek ve vymeteném výčepu vztekle volá: velkopopovický větrá, víno voctuje, vermut vyprchává –
všechno vylejt. Vymrzlí vožralové ve výloze vzlykají. Vonásku, vrahu! Vrchní vytře, vyleští výčep, vypne vodu. Vyhlíží
výpověď.
Věhlasný veřejný vypravěč Věnceslav Vaňorný večeří vokoralou veku. Vyvolává velikány Vrchlického, Vančuru, Vozku,
Vinkláře. Vale vystupování, vale večírkům ve vestibulu, vale výplatě, vale vekám. Vidí velký výkal vůkol. Vyjebaná vláda!
Vášnivý voyer Vích vyjde ven vábit vnadné Veroniky, Valerie, Viktorky, Vojtěchy. Všude vartují vojáci, vrčí vrtulníky.
Vích vzrušeně vrní.
Ve večerním vysílání vyskakuje vrchní vůdce: „Vážení, vědci ve výzkumáku vyvinuli vakcínu, výsledky vzbuzují veselí.
Veni, vidi, vici!“ Vrchní virolog však vzápětí vysvětluje – výzkum vetoval vadný výpočet. Vědci vytahují virguli.
Venku vylétají vrány, větří večeři.
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Jaký je rozdíl mezi hrdostí a pýchou?
Základ je stejný, jen prezentace navenek je odlišná. Hrdý či pyšný můžeš být na sebe sama, když se ti podaří
dosáhnout něčeho, co považuješ za významné. Třeba vystudovat školu, koupit si něco drahého, udělat dobrý
skutek, porazit soupeře na hlavu, žít po boku skvělého protějšku, získat konečně zaměstnání, úspěšně se vyhýbat práci a tak dál, možností je nepřeberně. Každý to má nastavené trochu jinak, u někoho tento pocit vyvolávají skutky a stavy obecně hodnocené jako kladné, u jiného záporné, u dalšího takovéhle rozlišování neplatí.
Jsi-li hrdý, jsi zároveň neokázalý a skromný, svým pocitem se nechlubíš a spokojíš se s tím, že tě hřeje u srdce. Je-li objektem tvé hrdosti tvůj partner, dáváš to najevo především jemu samotnému, ostatním se leda tak
letmo zmíníš, jakou skvělou bytost máš po svém boku. Víš, že tvé okolí není slepé a dokáže ji ocenit samo. Je ti
jasné, že ta letmá zmínka navenek tvůj protějšek potěší.
Pokud jsi však pyšný, hlasitě vytrubuješ do celého světa, jakou máš krásně rostlou blondýnu, vyvinutého svalovce, případně jakých úspěchů tvůj protějšek dosáhl ve významných oblastech lidského konání. Přitom ho
pečlivě hlídáš, aby ze svých kvalit náhodou nepolevil a nesebral ti tak možnost se jím chlubit dál. Možná ani
nevíš, že mu tvé nároky vadí.
Zachránil jsi někomu život s nasazením
toho svého? Jsi-li hrdý, tak o tomhle
tvém skvělém činu skoro nikdo neví.
Vlastně jen ten zachráněný a ti, jimž to
sdělil on sám. A pak ještě tvá manželka,
musel jsi jí totiž nějak vysvětlit, proč jsi
přišel domů tak poničený, a navíc tak
pozdě.
Jsi-li však pyšný, ví o tvém skvělém činu
všichni z tvého okolí, protože jim o tom
stále dokola vyprávíš. Zpočátku tě sice
obdivovali, ale teď už jsou z toho celí
otrávení.
Jsi jiný než ostatní a snažíš se s tímto
svým rozdílem normálně žít? Pokud jsi
hrdý, tiše se raduješ z toho, jak dobře to
či ono zvládáš a jak tě okolí přijímá mezi
sebe. Jsi šťastný, že můžeš být jedním
z nich, tvé negativní pocity z vlastní rozdílnosti se tak postupně vytrácejí.
Pokud jsi však pyšný, dáváš svou rozdílnost všem na odiv tak, jako bys jim chtěl vnutit myšlenku, že ty jsi ten správný a je jejich chybou, že oni nejsou
též takoví. Musíš však mezi nimi žít, ale z jejich společnosti se radovat neumíš.
Anglické slovíčko „pride“ se do češtiny překládá jako hrdost, ale i jako pýcha.
Zdroj: https://janprazak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=421151

Wikipedie
Pýcha (též povýšenost, namyšlenost, zpupnost, latinsky Superbia) je vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby. Prakticky všechny etické a náboženské systémy pohlížejí na pýchu negativně. Křesťanství ji jmenuje jako první ze
sedmi hlavních hříchů a považuje ji za prapůvod všeho zla. Opakem neřesti pýchy je ctnost pokory.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%BDcha
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Čas letí! Dobrá zpráva je, že Vy jste pilot…
Spousta účastníků navštěvuje semináře time managementu z důvodu nespokojenosti se svým vlastním životem. Neustále přemýšlejí, co by mohli dělat, KDYBY měli čas, co dělat nemohou, protože čas „nemají“. Jsou
věčně frustrovaní z hromady nezvládnutých úkolů a nevyváženosti osobního a pracovního života, nemají čas
na rodinu, koníčky, na sebe. Stačí pár jednoduchých rad a zásad a budete žít mnohem šťastněji.
Je podstatné rozdělit si úkoly na důležité, naléhavé, operativní a zbytečné. Každý z nás si většinou píše seznamy úkolů, celý den na nich pracuje a s uspokojením je odškrtává, aby večer zjistil, že vlastně nic neudělal.
Podstatné je, stanovit si tzv. MITs = nejdůležitější úkol dne (z anglického Most Important Tasks). Stanovujte si
maximálně tři MITs, z nichž alespoň jeden by měl souviset s dosahováním jednoho z Vašich cílů.
Chcete rychleji zvládnout stoh papírů na stole? Sestavíte si plán vyřizování? Budete práci delegovat na
podřízené? Zapnete skartovačku? Prověříte požární plán úřadu?
Chcete více prodávat? Co pro to uděláte právě dnes? Sestavíte si osnovu strategie, uděláte SWOT analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb? Nebo budete hledat nové obchodní partnery? Najmete dalšího account managera do svého oddělení?
Spoustě lidí činí problém zaměřit se na jednu jedinou věc, které by mnoho obětovali a úspěšně ji dotáhli do
konce. Zkuste zredukovat své závazky, nestanovovat si příliš mnoho cílů, ale o to pečlivěji si je vybírat.
Věnujte se zavádění nových návyků, pracujte nejen s informacemi, ale i s emoční správou. V hlavě máme
hodně omezujících emočních nastavení, jakýchsi vzorců či emočních rovnic, které se dají určitými technikami
přeprogramovat. Když se dostaneme do obdobné situace, náš mozek sáhne po tom, co již zná, po osvědčeném
vzorci.
A nemusí to být vždy rovnice: „Na stres mi pomůže Studentská pečeť.“
Emoční smyčkou může být i „Peníze si musím zasloužit.“ nebo „Na úspěch se vždycky nadřu.“
Zavedení jakéhokoli návyku trvá vždy 21 až 90 dní. To znamená každodenní opakování nového vzorce chování,
až se nám zautomatizuje.
Dělejte to, co Vás opravdu baví. Naučte se říkat ANO, naučte se ale říkat i jasné NE věcem, které neděláte
rádi. Čím více prostoru dáte tomu, co Vás baví, tím dříve a lépe Vás to bude živit. A budete mnohem šťastnější.
Žijte tady a teď. Užívejte si přítomné okamžiky. Když nemyslíte na minulost ani na budoucnost, jste většinou
vždy spokojení. Soustřeďte se vždy právě na to, co děláte. Ať už je to mytí nádobí nebo příprava důležité prezentace.
Nebraňte se improvizaci. Ať máte sebelepší plán, vždy
přijde nějaká nahodilá událost nebo člověk, kteří nám
jej naruší, překazí. Někdy to jsou příležitosti, jindy rušivé prvky. Účastníky učíme rozlišovat, co patří do sféry
našeho vlivu a co do okruhu našeho zájmu, co je mnou
ovlivnitelné a co ovlivnit nemohu, ani kdybych se na
hlavu postavila. Jediným řešením je změnit úhel pohledu a přijmout to. Místo toho, abyste plýtvali energií při
snaze o změnu, zkuste z toho udělat svoji příležitost.
Vzdejte se nereálných očekávání.
Odpočívejte. Někdy nemusíte dělat NIC a dokonce za
to ani nemusíte pociťovat výčitky svědomí. Nejsme
stroje, odpočívat potřebujeme. Zde platí, že na fyzickou
námahu platí zpravidla odpočinek v rovině duševní, na
psychický nápor pomáhá naopak fyzická práce, zahrádka, příroda, les, pes, ves… tedy odjet z města, pokud je
to možné. Zpomalte. Zkuste se aspoň na chvíli zastavit.
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Nenechte sebou manipulovat. Odolávejte všem svým nutkáním, které Vás odvádějí od Vašich cílů: dát si tučnou zmrzlinu, pustit si zprávy, zapnout facebook nebo PC hru. Uvědomte si své zloděje času: internet, smsky,
lidi, kteří Vás zneužívají, nemusíte být k dispozici 100 % svého času.
Naučte se cíleně dostávat se do svého flow, tedy naučit se soustředit na jednu jedinou věc. Zabít multitasking.
Velmi špatně se na něco soustředíte, pokud máte rozdělaných milion věcí najednou. Také nedokážete sledovat film, číst knížku a telefonovat současně. Nebudete nic z toho vnímat stoprocentně. A stejné budou i výsledky. Kdo má pořádek kolem sebe, mívá ho i v hlavě. Nemyslím tím jen mít téměř trvale uklizený pracovní
stůl, ale i kuchyň, spížku, šatník, plochu svého PC. Nepořádek svazuje, odvádí pozornost jinam. Zbavte se ho,
budete svobodní.
Nakonec jedno osvědčené semaforové pravidlo: Nestíháte-li, máte tendenci zrychlovat, s utkvělou představou, že vše doženete. Zkuste to opačně: ZASTAVTE (červená), rozmyslete si, co je podstatné, jaká jsou možná
řešení, VYBERTE TO, které se Vám zdá NEJVHODNĚJŠÍ (oranžová) a pak se do toho PUSŤTE (zelená).
Jitka Ševčíková, lektorka semináře Time management

Akademické tituly v praxi I.
Není divu, že tituly patří na tomto oblíbeném semináři k oblíbeným tématům, neboť se s nimi setkáváme často
a často si s nimi nevíme rady.
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 můžeme na různých webech dočíst různá pravidla, proč lze psát
tituly s počátečním písmenem malým, zmíním jediný důvod, proč to nedělat: zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
V jakém pořadí byste napsali dva rozdílné tituly: Ing. Mgr. Dobroslav Vojtěchovský, CSc.?
Častou reakcí bývá, že tituly budou zapsány:
•

v abecedním pořadí

•

dle jejich „velikosti a významu“ (Ing. je prý vyšší)

•

dle doby získání

A územ je opravdu chronologie. Má-li nositel 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 násobkem:
Mgr.2 Tomáš Novotný

2x 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 čárkou. Pokud za titulem za příjmením cokoli dalšího pokračuje, 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. Jde však o titul udělovaný absolventům stomatologie:
doc. MDDr. Jana Pěkná
Tedy směle do oslovování…
Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy
v písemném styku
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Očekávání ve vztahu aneb Jak si rozumět
Odlišným očekáváním v partnerském vztahu muže a ženy se zabýval náš přední psycholog prof. Stanislav Kratochvíl. Ty význačné pohlavní rozdíly pak shrnul do výmluvných a vtipných zkratek.
OČEKÁVÁNÍ ŽENY
POPO – posedět a popovídat – To je právě ta nejkrásnější chvilka, když se společně partneři posadí a začne se
kecat… Tedy kecá hlavně žena. Světlo tlumeně svítí, v kamnech praská oheň a muž naslouchá.
DUPO – duševní porozumění – Muž naslouchá? No, častěji vlastně nenaslouchá. Říká jenom „Jo, jo. Máš pravdu.“ nebo „Ano, je to tak.“ A přemýšlí si o něčem jiném. A teď přijde od ženy kontrolní otázka: „A co jsem říkala?“ A on neví. Tváří se zmateně. Bylo sice POPO, ale nebylo DUPO.
VYPO – vycítit, co žena potřebuje – Málokterá žena hovoří přímo. Neřekne: „Zítra máme výročí svatby, běž
a kup květinu!“ Řekne jenom, že se něco blíží a že by se něco mělo koupit. A ten blbec to musí sám vycítit.
A většinou nevycítí a na výročí zapomene. A hned je oheň na střeše.
VYCE – vyjadřovat lásku celým životem – Žena potřebuje cítit, že muž pro ni alespoň někdy dělá něco nejen
proto, že je to třeba, ale i proto, že ji má rád. Přinesený dar by pak měl být přímo úměrný jeho měsíčnímu příjmu. Každý ví, že žena má v hlavě kalkulačku, která spočítá, že perlový náhrdelník od milionáře má stejnou
hodnotu jako kytička fialek od nezaměstnaného.
OČEKÁVÁNÍ MUŽE
UU – uvařeno, uklizeno – Vyžehlená košile a čisté kapesníky.
A hlavně teplá plotna. To je základ rodinného štěstí. A trouba. Ne mikrovlnná, ale poctivá. Tam, kde se upeče svíčková
a bábovka.
NESTA – nezatěžovat starostmi – „Kape kohoutek
v koupelně!“ „Nesvítí světlo v předsíni.“ „Děti přinesly poznámku ze školy“. Všechny tyto informace pomalu. Ne najednou! A šetrně!
OSTA – obdiv stále – „Tatínku, tak jako ty by to nevymyslel
nikdo lépe!“ „Tak šikovné ruce nemá nikdo v Evropské unii.“
„Kam na ty výborné nápady chodíš?“ „Tak odvážně jsi hovořil
se svým šéfem? Takového hrdinu aby pohledal!“ Výkony jistě
nejsou tak skvělé, ale pochvala je zadarmo a účel splní.
SEZA – sex, kdy se mu zachce – Tady je míč jednoznačně na
ženské straně hřiště. Zatím co „žena může vždycky“, muž
většinou jen sporadicky. Ze situace, kdy žena může, a nechce
a muž chce, a nemůže, je nutno vyvodit závěr vzájemného
respektu, tolerance a vycházení si vstříc.
MUDr. Radim Uzel, CSc., lektor semináře Novinky v lidské
sexualitě v 3. tisíciletí

Citáty
„Lidi jsou na sebe hodní jen na Vánoce. Proč nemít Vánoce každý den?“ Monika Opatrná
„Nikdy si nedělej starosti s velikostí vánočního stromku. V očích dětí je vždy vysoký přes 30 stop.“ Larry Wilde
„Kolik lidí slaví narození Krista a jak málo se jich řídí jeho přikázáními!“ Benjamin Franklin
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Kdy aplikaci Word nedůvěřovat?
Zvykli jsme si vypínat mozek a spoléhat se na techniku. Ostatně i já rád zapnu adaptivní tempomat a kochám
se při jízdě autem okolní přírodou. To ale neznamená, že se tím zbavuji zodpovědnosti za případnou nehodu.
Účastníci našich seminářů často říkají „ale Word to tak dělá“, což však neznamená, že to dělá správně. Na semináři Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku zmiňuji
tři případy, kdy Wordu není radno důvěřovat… Ostatně vyzkoušejte si je sami:
1. Napíšete-li dvě mezery mezi PSČ a městem, pak je Word podtrhne modrou vlnovkou a v kontextovém
menu (po kliknutí na pravé tlačítko myši) Vám navrhne jen jednu mezeru.
Zápis se dvěma mezerami je však správný, pokud je adresa napsaná v bloku pod sebou (například
v adresovém poli). Je-li adresa napsaná v řádku za sebou (např. v záhlaví dokumentu nebo v textu), pak
za PSČ napíšeme jen jednu mezeru.
Zkratku PSČ nikdy nevypisujeme – i průměrně vzdělaný občan pozná, že „tři – mezera – dvě“ jsou číslice označující poštovní směrovací číslo.
Městský úřad Bor
náměstí Republiky 1
348 02 BOR

Městský úřad Bor, náměstí Republiky 1, 348 02 Bor
Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ: 763 12 Vizovice

Správný formát
kalendářních dat

2. Kalendářní data (nikoli datumy) napsaná dvoumístně bez mezer (01.12.2020) Word podtrhává
a v kontextovém menu Vám navrhne zápis s mezerami (01. 12. 2020). Zápis s mezerami je však zápisem neplatným. Proč to Word neví? Aplikace MS Word je součástí MS Office, který je původem z USA.
Není ve schopnostech libovolné aplikace pojmout jazyková pravidla celého světa, proto Vám na kartě
Vložení – Datum a čas nabízí několik různých formátů a je na Vás, který si vyberete.

3. Třetím neduhem jsou chyby jazykové, kdy Word nepodtrhne červenou vlnovkou evidentní chybu ve
slově tchýně. Zároveň akceptuje správný zápis tchyně. V další větě pro změnu nenajde žádnou chybu,
přitom nejeden z Vás by zaplakal nejen kvůli absenci čárek: „Mě je jedno že nemáme 5tilůžkový pokoj
s trochou schovívavosti nám bude stačit i nadstandartní pokoj se čtyřmi postelemi.“
A asi nejtristnější je můj milovaný štrúdl psaný jako štrůdl. Word opět nereaguje a ponechává variantu
s kroužkem bez jediné vlnky. Jak asi chutná „štrůdl“ se dočtete na http://radim.martynek.cz/?p=272.
Více informací najdete v novém vydání publikace Písemná komunikace v praxi na www.JakNaDopisy.cz.
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Poradna Ladislava Špačka
Otázka: Náš syn, který má dvě holčičky (8 a 5 let), učí naše vnučky tomu,
aby nikdy nepřijaly dárek, který se jim nelíbí, a aby ihned po jeho obdržení, dárci toto řekly. Tvrdí, že tento názor je správný a odvolává se na
etiketu. Náš názor je ten, že dárek dává dárce ze své ochoty a zpravidla
proto, aby obdarovaného potěšil, proto by bylo neslušné se takto zachovat. Tato záležitost se netýká nás, ale jiných příbuzných, kteří mají trochu
jiný vkus a někdy vyberou dárek, který se hlavně nelíbí našemu synovi,
protože děti mají radost z každého dárku, je to přece něco nového.
Odpověď: Je to jednoznačné: každý dárek (i ten nevhodný) musíme pochválit, abychom udělali dárci radost. On musel ten dárek vymyslet, sehnat, koupit, zaplatit, zabalit, přinést... za to si přece zaslouží tu jedinou
větu: „Ó, to je krása, to jste mi udělal radost, moc děkuji.“ Tzv. upřímnost v etiketě nemá co dělat, je často zraňující. Přijdete na návštěvu
a řeknete: „Co Vám to tady smrdí? A kdy jste naposledy malovali, to je
hrůza, vy to nevidíte?“ Zabraňte tomu, aby Vaše vnoučata urážela dárce
a dárek odmítla nebo řekla, že se jim nelíbí, to je velká neslušnost, nezdvořilost, neohleduplnost.
Otázka: Dovoluji si Vás požádat o objasnění situace, kdy prodejce aut na
showroomu vítá přicházejícího neznámého zákazníka podáním ruky. Jde
mi o to, zda i v tomto případě je zákazník společensky významnější,
a tedy je ten první, kdo ruku podává, nebo je na prodejci, aby jako první
podáním ruky přivítal „hosta“ v autosalonu např. se slovy: „Vítám Vás
u nás…“
Odpověď: Jdete na to správně, a proto jsme v pasti. Zákazník je významnější, ale Vy vítáte. Je to tedy 1:1. Co
v takovém případě dělat? Vyjdete vstříc zákazníkovi a půl vteřiny počkáte, zda nevyužije svého práva jakožto zákazník.
Pokud to neudělá, je to na Vás, abyste mu ruku nabídl. Zvláště u žen a výrazně starších mužů chvilku počkáme, u mladých mužů si s tím nemusíte dělat starosti.
Otázka: Dokud jsem nebyla těhotná, nedovedla jsem si představit, jak snadno, nečekaně a neovlivnitelně lze porušit
pravidla společenského „chování“ díky nechtěným (a slyšitelným) projevům těla. Je to v případě zjevně gravidní ženy
velký prohřešek, který nespraví ani vyřčené „pardon“? Jak lépe má dotyčná „zareagovat“ ve společnosti a jak při neformálním setkání?
Odpověď: S tím si nemusíte dělat žádné starosti. Fyziologické projevy musíme regulovat, zvláště ve společnosti jiných
lidí nebo u stolu, ale je to jen naše evropská kulturní tradice. Japonci naproti tomu vydávají při stolování zvuky, které
svědčí o tom, že zažívací proces probíhá úspěšně a radostně. My se tomu bráníme, ale těhotné ženy požívaly vždy
zvláštní ochranu. Je jim prominuto prakticky vše, protože mají nadmíru těžší zacházení se svým tělem než ostatní lidé
kolem. Pokud se žena může vzdálit, je to lepší, ale pokud to nelze, může počítat se shovívavostí okolí.
Otázka: Jak vysvětlit sousedům, ze zatímco pro ně, je řev jejich dětí báječnou hrou potomků, tak pro mě jako souseda
vedle v řadovce, je to velmi obtěžující situace. Chápu, že člověk by měl zachovat dekorum a pokusit se v klidu situaci
vyřešit... ale každý jsme jiný a proč se mam přemáhat k asertivitě, když jsem ve stavu nasertivity, a proč mám být já
ten, kdo trpí.
Odpověď: Děti požívají zvláštní ochrany, ve všech historických epochách byly chráněny a nedotknutelné. Dnes navíc je
jejich postavení vyšší než kdykoli předtím. Ovšem to neznamená, že jejich prostřednictvím mohou sousedé obtěžovat
své sousedy. Za děti odpovídají rodiče a ohleduplnost nám ukládá, abychom neobtěžovali svoje okolí, ať už sami, nebo
prostřednictvím našich dětí. Zkuste promluvit s rodiči dětí a vysvětlit jim, jak jejich nekázní trpíte. Budou-li to slušní
lidé, umravní svoje děti v zájmu dobrých sousedských vztahů. Pokud ne, etiketa končí se svými nástroji a začíná prostor pro jiné formy zjednání pořádku, třeba přestupková komise místního úřadu.
Otázka: Moje kamarádka s rodinou slaví narozeniny den dopředu. Prý to je tak dle etikety. Jak je to?
Odpověď: Podle etikety se narozeniny slaví v den výročí nebo v předvečer (tedy den předem). Je to tedy možné, ale
obvyklejší je slavit narozeniny v den, na který narozeniny připadají. Rozhodně je vyloučeno je slavit den poté (tomu
staří Římané říkali posměšně „post festum“).
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Blahopřání, kondolence, svatební projevy, …
Publikace Písemná komunikace v praxi nepřináší na 240 stranách pouze normativní a legislativní úpravu dokumentů a klíčová témata z gramatiky a stylistiky, ale těšit se můžete také na wordovské šablony úředních
a obchodních dopisů, ale také dokonale propracované vzory v těchto tematických oblastech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Novoroční blahopřání
Blahopřání k sňatku
Blahopřání k narození dítěte
Blahopřání k dokončení studia
Blahopřání k životnímu jubileu
Blahopřání k pracovnímu jubileu
Blahopřání k získání vyznamenání či významného ocenění

8. Blahopřání ke jmenování do funkce a k povýšení v práci
9. Blahopřání k odchodu do penze (důchodu)
10. Smuteční kondolence
11. Přistěhování do města, přijetí do spolku
12. Dopisy zaměstnavatelů a zaměstnanců
13. Dopisy obchodní a pracovní
14. Svatební proslovy oddávajících

A ještě jedno plus… Jde o jedinou publikaci k ČSN 01 6910 s komentářem. No, nekupte to! A nekupte to na
www.JakNaDopisy.cz :) Video referenci z úst Ladislava Špačka najdete na prodejním webu.

Stačí jedna věta a drbny zmlknou navždy1
«Představ si, že její muž…» «Ta se vůbec neumí obléknout» «On ve skutečnosti žádný odborník není!» «Ty jejich děti jsou strašně nevychované» –
alespoň jednou slyšel něco podobného každý z nás. Vždyť ani my sami nejsme proti občas tak trochu „probrat“ kamarády nebo kolegy. Lidé klepy
milují. Ostatně, výzkumy potvrzují, že až 80 % lidských rozhovorů se týká
hodnocení jiných lidí a jejich zvyků.
Proč mají lidé tak rádi klepy?
Podle názoru psychologů je hlavním důvodem lidská snaha zjednodušit
proces navazování sociálních vztahů.
•
•
•

Sdílené antipatie spojují lidi daleko silněji než shodné sympatie
a společné zájmy.
Když rozhlašují důvěrné informace o jiných, pociťují lidé určité vzrušení.
Existují také drbny pociťující uspokojení nad cizími chybami a nezdary. V duchu přitom srovnávají sebe
sama, „tak chytrého“, s někým jiným.
Jak to zastavit?

Zdá se, že drby se vyskytují všude a je těžké se jim vyhnout. Psychologové však přišli s jednoduchou větou,
která může pomlouvače zastavit. Až se Vás někdo bude snažit zatáhnout do negativního hovoru o někom dalším, zeptejte se:
„A proč mi to říkáš?“
Jednoduchá věta, že ano? Přesto však velice efektivní.
•
•

Za prvé: Otázka likviduje jakýkoli zištný pomlouvačův záměr.
Za druhé: Přiměje ho pochopit, že opravdu netoužíte se podílet na jeho klepech. Ztratí o Vás zájem.

Drby a klepy nejsou nic nevinného. Šíření pomluv a lží se může negativně odrazit na emocionálním zdraví dotčeného člověka, stejně jako na jeho reputaci. Když člověk pomlouvá, škodí a ubližuje – přímo nebo nepřímo.
Proto až se Vás příště někdo pokusí vtáhnout do svých špinavých hovorů, vzpomeňte si na onu jednoduchou
otázku: „A proč mi to říkáš?“ Možná tím pomůžete zastavit proud špinavých pomluv.
Dovětek: Jedno asijské přísloví říká: „Lež se stává pravdou, až když lidé začnou v ni věřit.“ Pokud jiný člověk
uvěří nepravdivým informacím o Vás samotných, je to je ho problém – nikoli Váš. Radim Martynek
1

Zdroj: www.pronaladu.cz/staci-jedna-veta-a-drbny-zmlknou-navzdy
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Není důvod šílet ze špatných zpráv
Umění mediální komunikace není pouze o tom, že se dokážeme
dohodnout s novinářem. Stále naléhavější se v současnosti stává
také schopnost umět média konzumovat tak, aby nás to nepřivedlo do blázince.
Štvou Vás špatné zprávy, které se valí ze všech stran? Přesto
nedokážete odložit noviny nebo vypnout televizi, ač dobře víte,
že právě ty jsou zdrojem informací o katastrofách, korupci a
podvodech? Není se co divit! Média způsobují závislost obdobně
jako některé drogy a kdo jednou podlehne jejich poutavým, leč
drásajícím zprávám, jen velmi těžko se od nich odvrací. Přesto
není důvod ze špatných zpráv šílet.
Někteří lidé se rozhodli mediálně zcela abstinovat a přese
všechno nepohodlí s tím spojené přestat média konzumovat. To
není příliš praktické ani užitečné, protože určité množství informací prostě potřebujeme mít jednak pro svou orientaci ve všedních problémech a jednak proto, abychom si měli o čem povídat.
Média, která sledujeme, ale můžeme regulovat. A to překvapivě
jednoduše.
Existuje celá řada metod regulovaného příjmu mediálních informací. Jednou z nejoblíbenějších je metoda „3“. Vybereme si
tři média, která chceme sledovat (např. jedny noviny, jednu televizní stanici a jeden časopis) a ze kterých chceme získávat zprávy. Těmto médiím pak denně věnujeme přesně třicet minut času, a to v kuse. Z každého z nich se přitom budeme zajímat nejvýše o tři témata.
Chce to cvik, ale touto cestou získáme dostatečné množství informací, a přitom dostatečnou kontrolu nad nimi. Jednoduše a efektivně budeme mít přehled o mediálních zprávách, ale současně se vyvarujeme toho, abychom jimi byli zahlceni. Pevně daný prostor nám pak dá jistotu, že i když by třeba zpravodajská televize ráda,
abychom ji sledovali nonstop, vypneme ji a zvítězíme tím nad jejím lákáním. Budeme mít informace, ale nezblázníme se z nich.
Vojtěch Bednář, lektor semináře Komunikace s médii a s novináři

Jak projevovat zájem (nejen) ve vztahu
Zvykli jsme si, že lásku lze vyjádřit pomocí slov „miluji tě“, „mám tě rád“ apod. Nicméně existuje mnohem více způsobu, jak projevovat svou lásku nebo zájem o druhého:
Dobré ráno, miláčku

Není ti zima?

Nezapomeň si vzít deštník/čepici

Dáš si čaj?

Jak proběhl tvůj den?

Dobře se vyspi

Vypadáš dnes skvěle

Jsi šikovný/á

Chceš se projít?

Přeji ti hezký den

Odpočívej

Usměj se

Myslím na tebe

Jsem na cestě – brzy jsem u tebe

To bude dobrý

Chybíš mi

Uzdrav se

Jsem tu s tebou

Začněte vnímat i ty nejdrobnější projevy lásky ve svém životě a uvidíte,
jak se Váš život naplní klidem, pohodou a těmi nejlepšími událostmi.
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Vánoční večírek v době covidové?
Přichází období, které bylo každoročně ve
znamení vánočních večírků. Ty přinášely lidem
možnost se neformálně lépe poznat, mírně
uvolnit atmosféru v týmech a zároveň lidem
poděkovat za jejich práci a přístup. Současná
doba a situace nám tuto možnost neposkytuje,
ale přesto můžeme hledat alternativy.
Firemní večírky jsou určitou formou ocenění a
poděkování zaměstnancům za jejich výkony.
Zároveň tak firma poskytuje příležitost posunout jejich vzájemné mezilidské vztahy, a to
napříč celou společností. Mohou tak být vhodným formátem pro neformální komunikaci a
posílení vzájemných vazeb. Na večírku dáváte
příležitost k setkání zaměstnanců z různých
oddělení, která nemají příležitost se
v pracovním procesu normálně setkat. Mají
šanci se navzájem lépe poznat a nastartovat
proces vzájemné kooperace, která zvyšuje
standardní spolupráci čistě pracovních vztahů.
Neformální úroveň takto nastartovaných vztahů usnadňuje jejich přenos do komunikace a interakce v rámci
formálních firemních vztahů. Umožňuje tak rozvinout spolupráci napříč firmou, zkvalitnit vzájemnou interakci,
spolupráci a komunikaci. Jakým způsobem lze absenci tohoto „prostoru“ nahradit?
Vzájemné vánoční dárky Může se jednat například o předávání si symbolických vánočních dárků, kterého by
se lidé měli účastnit na bázi dobrovolnosti. Dle zkušeností doporučujeme zpočátku stanovit vhodnou formu
dárků, shodnout se na finančním limitu a následně tajné losování vzájemného obdarovávání. Předejdete tak
tomu, aby si dárky předávali pouze lidé, kteří se navzájem znají nebo již mají mezi sebou přátelské vztahy.
Tímto způsobem můžete podpořit vzájemnou pozitivní atmosféru a komunikaci i mezi lidmi, kteří se doposud
nesetkali nebo neměli dříve prostor se seznámit.
Vlastní výzdoba pracoviště Pokud to podmínky a styl práce umožňují, tak podpořte výzdobu pracoviště ve
svátečním duchu. Nemusí se nutně jednat o firmou zařízenou výzdobu, ale naopak uvítejte vlastní kreativitu
ochotných zaměstnanců. Čím více osobní iniciativy, tím větší význam daná výzdoba bude mít pro sváteční atmosféru.
Na prostor k vydechnutí a vzájemného obejmutí pro své podřízené, bychom neměli zapomínat ani v současné době. Ba naopak.
Petr Hlušička, www.firemni-sociolog.cz

Citáty
„Pravděpodobnost že potkáte cestou z večírku policii je přímo úměrná poměru alkoholu v krvi.“ Murphy
„Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.“ Albert Einstein
„Na vánočních firemních večírcích nejvíc nesnáším to hledání nové práce druhý den.“ Phyllis Diller
„Láska není, když se na sebe dva lidi vrhnou na večírku. Je to něco, pro co žijete a umíráte.“ Richelle Mead
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15 nej českých měst a obcí2
Ve které obci žije nejméně obyvatel? Kde nejvíce prší? A které místo má nejdelší název? Na tyto otázky odpovídá obsáhlý článek Ta naše vesnička česká, který najdeme v novém vydání časopisu Věda a výzkum, který vydává čtvrtletně Akademie věd České republiky.
Obec s nejdelším názvem:
Obce s nejkratším názvem:

Nová Ves u Nového Města na Moravě
(okres Žďár nad Sázavou)
Aš (okres Cheb)
Eš (okres Pelhřimov)

Vysoká Lhota (okres Pelhřimov) – 15 obyvatel; z toho
8 mužů a 7 žen; současně je to s průměrem 65,2 let
Obec s nejnižším počtem obyvatel:
věkově nejstarší obec v Česku; údaje o věkovém
průměru jsou k 1. lednu letošního roku.
Obec s nejvyšším počtem obyvatel: Praha – 1 294 513
Obce s nejběžnějším jménem: Nová Ves, je jich u nás celkem 62
Obec s nejvyššími průměrnými ročními srážkami: Bílý Potok (okres Liberec) – 1 705 mm/rok
Obec s nejnižšími průměrnými ročními srážkami: Libědice (okres Chomutov) – pouze 410 mm/rok
Obec s nejmenší rozlohou: Závist (okres Blansko) – 0,44 km2
Obec s největší rozlohou: Praha – 496,21 km2
Nejjižnější obec: Horní Dvořiště (okres Český Krumlov)
Nejsevernější obec: Lobendava (okres Děčín)
Nejzápadnější obec: Krásná (okres Cheb)
Nejvýchodnější obec: Bukovec (okres Frýdek-Místek)
Nejvýše ležící obec: Kvilda (okres Prachatice) – 1 065 m n. m.
Nejníže ležící obec: Hřensko (okres Děčín) – 115 m n. m.
A čím je zajímavé Vaše město nebo obec?

3x akreditováno!
Jestli potřebujete dohnat „čárečky“ do průběžného vzdělávání (PV), nabízíme celkem 3 semináře, díky kterým
získáte celkem 3 akreditované dny do PV – 1 den za prezenční účast a 2 dny za e-learning:
•
•
•

Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku
o 23.800 Kč za 30 účastníků + 666 Kč za každého dalšího
Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
o 23.800 Kč za 18 účastníků + 666 Kč za každého dalšího
Ochrana osobních údajů, šikanózní podání, alkohol a sex na pracovišti
o 23.800 Kč za 25 účastníků + 666 Kč za každého dalšího

Při úhradě semináře do konce roku s realizací v novém roce je e-learning zdarma. Samostatně (bez prezenčního semináře) je k dispozici za 8.000 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
2

Zdroj: www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/88179/15-nej-ceskych-mest-a-obci-nejmene-lidi-zije-ve-vysoke-lhote-kde-nejvic-prsi-aktery-nazev-obce-je-nejcastejsi.html
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Velká písmena aneb Šťastné a veselé…
Snažíme se nevidět (nazdobené stromečky, blyštící se ozdoby, kolekce – je to ale těžké, když to vše je
v obchodech snad už od září) a neslyšet (ty koledy zní opravdu všude), ale musíme přiznat… Je to tady! Advent
se blíží ke svému konci. Budou Vánoce! Nebo vánoce? No, pravopisně je sice správně jen jedna podoba, ale
jinak je to zcela fuk! Roku 2020 téměř odzvonilo.
Co nám ale ještě zbývá? Musíme napsat několik VÁNOČNÍCH přání a popřát blízkým k NOVÉMU ROKU, nakoupit v PŘEDVÁNOČNÍCH výprodejích, nasát VÁNOČNÍ atmosféru, udělat VÁNOČNÍ úklid, koupit VÁNOČNÍHO
kapra i stromeček. A pak vyvrcholí ADVENT ŠTĚDRÝM DNEM. Po krásném ŠTĚDRÉM VEČERU přijde BOŽÍ HOD
VÁNOČNÍ. A nakonec přijde i vrchol roku – SILVESTR.
Říkáte si, že je těch pravopisných úskalí nějak moc? Že se v tom nedá zorientovat? Ale kdepak!
Pravidla českého pravopisu z roku 1993 kodifikovala psaní slova Vánoce s velkým počátečním písmenem. Obdobně je tomu i u názvů významných dnů a svátků – správně se napíše Štědrý den, Štědrý večer, Boží hod
vánoční (ale též Hod boží vánoční) a Silvestr (tedy poslední den v roce). Jde-li o Nový rok, tak tímto zápisem
máme na mysli 1. ledna, použijeme-li nový rok, odkazujeme k roku příštímu.
S malým počátečním písmenem píšeme druhové názvy advent, vánoční svátky (prázdniny, nálada, cukroví,
koledy apod.) a předvánoční výprodej (trhy, nákupy apod.).
Slovo Vánoce jsme tedy již z hlediska psaní velkých písmen zvládli. Jediné, co by Vás mohlo ještě překvapit, je
skloňování tohoto pomnožného jména. Vězte, že v 7. pádě můžeme užít dva tvary – (před) Vánoci i Vánocemi.
Co napsat závěrem. Milí čtenáři, přeji Vám klidný adventní čas i vánoční svátky. A budu se na Vás těšit
v novém roce 2021!
Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

Vzdělávací videa k úpravě úředních písemností
Na internetové stránce www.JakNaDopisy.cz/video najdete videa k semináři Současná legislativa a její dopad na
úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku,
respektive 6 kousků o celkové délce 113 minut, které sice
nenahrazují celodenní akční zábavný interaktivní akreditovaný seminář, ale jsou slušnou pomůckou vysvětlující
klíčové oblasti úpravy dokumentů.
Uvedená videa jsou bezplatná a volně šiřitelná. Pokud
zatoužíte po osvědčení, pak Vám nabídneme již placený
vstup na náš e-learningový portál, kde si můžete udělat
závěrečný test a získat osvědčení se započtením 2 dní do
průběžného vzdělávání (PV). Vstup je zpoplatněný částkou
666 Kč za osobu. Objednávky s uvedením jmen, příjmení,
jedinečných e-mailových adres studentů a fakturačních
údajů zasílejte na radim@martynek.cz.
A pokud zatoužíte po interaktivním zábavném akreditovaném odborném semináři v prezenční podobě realizovaném u Vás, naleznete jej na stránkách Akademie. Cena je
666 Kč za osobu (min. 30 osob) a do 31.12. je součástí
také e-learning (celkem 3 akreditované dny do PV).
Radim Martynek, účastník připomínkového řízení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014, autor revize normy ČSN 01 6910 z roku 2012, autor odborné publikace Písemná komunikace v praxi
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Tajemství ze světa našich mozků3
Často si dělají, co chtějí, a rozhodují za nás, aniž by nám o tom daly vědět… Lidský mozek je prostě zajímavý – nejen svou stavbou, ale hlavně
procesy, které se v něm odehrávají a mají vliv na naše chování, rozhodování a posuzování okolí. Také si myslíte, že svůj život řídíte vlastní vůlí? Několik výsledků výzkumů vás možná vyvede z omylu…
Zajímavé je, že na svoje chování většinou pohlížíme docela jinak než na
chování lidí v našem okolí. Všimli jste si toho někdy? Určitě se vám stalo, že
jste se někdy rozzlobili třeba na psa, kterého venčíte a okřiknete ho nebo
ho mírně zatáhnete za vodítko, aby nesebral nějakou tu „dobrotu“ z chodníku. Je to logické, vždyť to děláte pro to zvíře, chráníte jej třeba před žaludečními problémy.
A pak je tu druhý případ – jiný pejskař, který „vleče psa na vodítku a řve ne
něj“. Přitom může jít o zcela stejný případ, jen náš mozek ho vyhodnocuje jinak. Stejně je to i s posuzováním
chování dětí – co nám u našich vlastních potomků může připadat roztomilé, u cizích jde o nevychovanost.
A taková jízda autem? To už je kapitola sama pro sebe. Zatímco vy oprávněně šlápnete na plyn, abyste se vyhnuli dopravní zácpě, ti ostatní šílenci se řítí do záhuby a berou s sebou i svoje okolí. Skandální!
Sníte jen v noci? Omyl! V noci sníme, ve dne bdíme. Skutečně? Vědci totiž zjistili, že mozek běžného člověka
přibližně 30 % dne sní – prostě „si vymýšlí“ a příliš se nesoustředí na svět kolem sebe. Pokud patříte mezi ty,
kteří se nechávají unášet představami i déle, rozhodně nemusíte smutnit – podle výzkumů jste to právě vy,
kdo má potenciál být kreativní a dosáhnout v této oblasti klidně i velkých úspěchů.
Mozek nás do rozhodování moc nezapojuje. Věděli jste, že většinu vašich drobných rozhodnutí za vás udělá
vaše podvědomí? Možná si myslíte, že máte svůj život pod kontrolou, ale většinou se rozhodujete, aniž byste
si to vlastně uvědomili. Po kterém hrnku na kafe jste ráno sáhli? Patrně po tom nejbližším, nebo po tom, do
něhož si vaříte kávu pravidelně? Přemýšleli jste o tom? A přece nějaké rozhodnutí muselo padnout, „něco“
muselo dát pokyn ruce, po kterém hrníčku sáhnout. Pravděpodobně jste ale přitom řešili domácí úkol dětí,
první dnešní zprávu z práce nebo jinou záležitost, na níž jste mozek opravdu potřebovali. Stejně je to i s mnoha
dalšími rozhodnutími, která se nezdají být důležitá, ale v důsledku tvoří podstatnou část našeho života…
Složitý výběr. Také si přejete mít v obchodech co nejširší nabídku ideálně všeho? Jistě, je příjemné moci si
vybrat z třiceti druhů jogurtu různé tučnosti od různých firem, domácích či zahraničních, ochucených či bílých,
doslazovaných nebo těch úplně přírodních, z biomléka, s přídavkem probiotik, ve skle, v klasickém kelímku, se
sušenkami, s obrázkem pod víčkem – ještě stačíte sledovat? I když je to příjemné, průzkum, který popisuje ve
své knize Dan Ariely, prokázal, že stánkař, který nabízel 24 různých druhů džemu, zdaleka neprodal tolik zboží
jako jeho soused, na jehož stánku bylo k výběru pouze šest druhů. Náš mozek totiž dokáže zpracovávat jen
určité množství informací a ruku na srdce – jste si jisti, že z těch třiceti možných jogurtů vyberete ten opravdu
nejlepší? Co když ten vedle je přece jen o něco lepší?
Síla skupiny. Víc hlav víc ví, říká se. To je samozřejmě pravda například ve vědeckém prostředí, při řešení jednoznačně daných problémů v práci a podobně. Pokud ale potřebujete získat skutečně racionální a o rozum
opřený názor, určitě není dobré zvát na poradu celou vesnici. Je prokázáno, že ve velké skupině lidí přestává
mít převahu rozum a začínají vládnout emoce. A ty často nejsou nejlepším našeptávačem. Na tuto vlastnost
davu také spoléhají mnohé osobnosti, které jím potom poměrně snadno manipulují. Všimli jste si někdy, že se
ve skupině odhodláte i k rozhodnutím a dokonce činům, které byste sami od sebe nikdy neudělali?
Zkuste se rozhodovat v jiné řeči. I když se to může zdát zvláštní, odborníci z chicagské univerzity zjistili, že
pokud budete potřebovat udělat nějaké opravdu důležité rozhodnutí, je dobré o celém problému zkusit přemýšlet v cizím jazyce. Taková změna podle nich totiž odbourá zažité stereotypy, které se vám honí hlavou,
když při přemýšlení používáte svůj rodný jazyk. Tak za zkoušku nic nedáme...
3

Zdroj: www.ctidoma.cz/zajimavosti/zajimavosti-ze-sveta-nasich-mozku-casto-si-delaji-co-chteji-rozhoduji-za-nas-aniz-bychom
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Úřední doba?
Když jsem před téměř 25 lety nastupovala na městský úřad, byla
úřední doba naprosto běžným pojmem, a dokonce nebylo nic neobvyklého, že v jeden úřední den nebyli k dispozici všichni zaměstnanci, ale pouze jedna polovina a druhá pracovala v další úřední
den. Zbytek týdne zamčeno a konec. Jenže tenkrát nebyl v neděli
otevřený ani obchod a supermarkety byly známy jen z výletů do
sousedního Rakouska.
Doba pokročila – žádá si jiný přístup. Možná Vás napadne, že přece
osobní kontakt je už dávno doba minulá, jsme v době postmoderní, elektronické, virtuální – nazvěte si ji, jak Vám vyhovuje. Zkuste
si ale představit, že například chcete stavět dům a stavební povolení Vám vydá robot (a v tomto případě nejsme daleko od vizí, které se rodí v některých hlavách).
Je možný tedy lidský prvek z veřejné správy úplně vymazat? Za mě: částečně ano, ale zcela úplně ne. Už teď
trpím při omezených úředních hodinách, které nám nastavila vládní opatření v souvislosti s nouzovým stavem.
Ne jako klient úřadu, ale jako jeho představitelka. V několika hodinách denně se k nám ve vyhrazených hodinách pro osobní kontakt s veřejností nahrnou žadatelé, stěžovatelé a jiní klienti a všichni potřebují vyřídit svou
subjektivně důležitou záležitost. Tvoří se fronty a chodby úřadu jsou přese všechna možná i nemožná opatření
plná klientů a těžko je rozestavíte tak, aby byli od sebe co nejdále (nebo alespoň dva metry).
Ale zpět k úřední době… Co se dělo před nouzovým stavem? U nás byla snaha být co nejvíce otevření, a to
nejen chováním a přístupem ke klientům, ale také dveřmi úřadu. Žádný právní předpis totiž veřejné správě
neurčuje, jak by měly vypadat tzv. úřední hodiny. Zkuste v právním informačním systému najít slovní spojení
úřední doba nebo úřední hodiny. Nic. Existuje sice usnesení vlády, které ale není právním předpisem, zavazuje
však orgány státní správy. Jedná se o usnesení vlády č. 595/1995 ze dne 25. října 1995, o katalogu opatření ke
zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům (dále v textu jen usnesení). Jak vidíte –
usnesení vlády z roku 1995 může regulovat o 25 let později způsob, jakým mají úředníci komunikovat
s veřejností. Na okraj nutno podotknout, že zavazuje orgány státní správy a nikoli územně samosprávné celky.
V citovaném usnesení je stanoveno, že úřední hodiny jsou jednotné, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. A zbytek týdne co? Chcete-li na úřad, pak na některých platí to, že se tedy musíte nějak vejít do těchto
dnů a hodin. Pro některé klienty to pak znamená vezmu si dovolenou na zotavenou, abych se na úřadu tedy
zotavil. Asi trochu přeháním. Ale zamyslete se – bude-li úřad otevřený celý týden v pracovní době zaměstnanců, přijde tam více klientů, než by přišlo, kdyby byl otevřený pouze v obvyklé úřední hodiny? Podle mě ne.
Zkušenost mi říká, že ani nebudou takové fronty, což zvláště v dnešní době, kdy je potřeba, abychom se nikde
neshlukovali, je obzvláště důležité.
Co tedy s úřední dobou? Nemám to slovní spojení jednoduše ráda. Na „mém“ úřadu visí u vchodu tabulka
s nápisem provozní doba. Ta je od pondělí do pátku v naší pracovní době. Žádné extra úřadování v nějaké části. Mnozí argumentují, že nemají pak klid na zpracování žádostí. Ano, pravda. Ale na co v dnešní době máme
klid? Prostor? Čas? Nedávno mi kolegyně řekla, že čas vlastně neexistuje. Možná bych to upravila, že existuje,
ale čas je něco uměle vytvořeného. Typická hláška dnešní uspěchané doby: nemám na to čas! Přeloženo:
neudělám si na to čas! Protože času máme všichni stejně a je to veličina, která běží všem stejně rychle nebo
stejně pomalu. Nikdo ho nemá víc nebo míň, ale má ho přesně tolik, kolik si ho udělá. Udělejme si čas pracovat pro klienty v pracovní době. Budou rádi. Nebudou nervózní, že musí čekat v dlouhé frontě. Nebudou nervózní, že právě vyčerpali svůj jeden den dovolené na návštěvu úřadu, protože úřad zavírá v pět a v pět končí
klient ve své práci.
Úřední doba je přežitek doby dávno minulé. Možná potom naši klienti zjistí, že nejsme stroje, roboti či jiné
nelidské bytosti. Ale jsme lidé, a právě osobní kontakt je to, co vytváří pozitivní vazby, vztahy, vzpomínky
a všechno to, co nám chybí až ve chvíli, kdy to nemáme. Jako třeba teď, kdy jsme kvůli různým opatřením
omezeni a rozhodně tím nehodnotím, jestli je to dobré nebo špatné. Chci říct, že nám to chybí. Určitě to chybí
i klientům úřadů, kteří se nemohou na úřad dostat, kdy potřebují, ale kdy je otevřen pro styk s veřejností.
Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě
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O lidech, kteří vstoupili do našeho života
Vzpomeňte si na člověka, který Vám vstoupil
do života tak zásadním způsobem, že jste si
díky němu něco uvědomili, někam Vás to
posunulo, něčím obohatilo… Řekli jste mu, co
pro Vás znamená?
Dostal jsem poštou zásilku s drzým oslovením
STARÝ PÁN RADIM MARTYNEK, ale s o to
krásnějšími slovy uvnitř… a uvědomil si, jak
malinkaté pošťouchnutí může jinému hodně
pomoci.
P. S. Vynechte ex-partnery, tchyně, šéfy
a všechny, kteří vstoupili do Vašich životů
v negativním slova smyslu, ač i ti byli určitě
pro Vás přínosem, ponaučením, darem,
testem nebo trestem.

Hele, šéfe, aneb Etiketa o tykání
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.
Radka Sobotková, lektorka semináře Společenská a pracovní etiketa

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 04/2020
vyšel 02.12.2020. Tvůrčí tým řídí: Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter zasíláme 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.

18

