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Smalk talk, o kterém vypráví
jeden z článků, Vám ode dneška
bude krátit frontu na banány i u
výtahu.
Pět jazyků ocenění Vás pro změnu přiměje zamyslet se, jak to
máte ve vztazích – ať už pracovních či partnerských.
Historky z natáčení jsou dnes obzvláště vypečené; zdárně jim však
sekunduje článek o mužích a ženách. Nebo spíše O mužích a ženách?
Neposlední nenovinkou je pořádaný kongres Top asistentka, který
můžete mít i za mou oblíbenou cenu – zadarmo.
S přáním babího čtení
Blanka Vafková
koordinátorka kurzů

Motto
„Práce je to, co nikdo nechce dělat.“ (T. G. Masaryk)

Výběr referencí
z nedávných školení

O vývoji normy – 1. díl
Většina lidí, která vytváří v práci dopisy – ať se jedná o rozhodnutí,
usnesení, pozvánky na zasedání zastupitelstva či jiné písemnosti – se
řídí Pravidly českého pravopisu a normou ČSN 01 6910.
Zmíněnou normu z pera ctěné PhDr. Olgy Kuldové školíme pod názvem Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy a seminář můžete opakovaně vídat v referencích Nevšedníku. Tato norma se měnila v 5letých intervalech: v roce 1997, kdy
z dopisů „vypustila“ slovíčko Věc, v roce 2002, kdy zavedla blokovou
úpravu pravého i levého okraje, a v roce 2007, kdy byla sjednocena
úprava nejčastěji psaných prvků.
V roce 2012 měla norma vyjít pod upraveným názvem, avšak
nevyšla. Kvůli lobby bylo její vydání pozastaveno a autorství bylo
převedeno na Ústav pro jazyk český, který byl při všech vydáních
doposud vždy – logicky – v opozici (norma na úpravu písemností
není normou jazykovou).
Všichni víme, že peněžní částky oddělujeme po trojicích číslic tečkou,
aby právě u nich nemohlo dojít k pozměnění, kdežto hodnoty
nepeněžní členíme mezerou. Můžete tak v dopisech správně vídat:
1.000.000 Kč, 3 000 km, 2.500 eur, …
Nová úprava z pera ÚJČ však přináší pojetí oproštěné od logiky. Nově
– dle návrhu zpracovatele – by se částky měly psát s mezerami nejen
v číselném pojetí, např.

Komunikace uvnitř úřadu
Objednatel: Městský úřad Turnov
Kapacita semináře: 14
Reference: Ing. Jana, Chlupová, personalistka,
e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz

Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Objednatel: Městský úřad Hustopeče
Kapacita semináře: 25
Reference: MVDr. Pavel Michalica, e-mail:
tajemnik@hustopece-city.cz

Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Objednatel: Městský úřad Příbor
Kapacita semináře: 25
Reference: Ing. Iveta Busková, vedoucí,
e-mail: buskova@pribor-mesto.cz

Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Objednatel: Městský úřad Třinec
Kapacita semináře: 25

1 200 000 Kč
ale také ve slovním vyjádření, např.

Reference: Mgr. Milena Kantorová, e-mail:
milena.kantorova@trinecko.cz

Za zhotovení díla dle této smlouvy zaplatí objednatel
zhotoviteli odměnu ve výši 2 300 000 Kč (dva miliony tři sta
padesát tisíc korun českých).

Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy

Jak můžete vidět, do částky vyjádřené slovy není problém cokoli
dalšího vepsat.

Objednatel: Městský úřad Jablunkov

Další „perly“ odborníků z ÚJČ přineseme opět příště.

Reference: Leona Szotkowská, personalistka,
e-mail: leona.szotkowska@jablunkov.cz

Radim Martynek, účastník připomínkového řízení k ČSN 01 6910
z let 2007 a 2013, autor revize normy v letech 2011 a 2012

Kapacita semináře: 25

Zvládání obtížných situací při jednání
s občanem (pro strážníky MP)
Objednatel: Městská policie Bílina
Kapacita semináře: 14
Reference: František Krejčí, e-mail:
krejci@bilina.cz

Etiketa úředníka veřejné správy

[fejs buk]

Objednatel: Městský úřad Turnov

Staňte se čtenářem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,
na
www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
a získejte rafinovaný šanon1 (z každých 100 čtenářů vylosujeme jednoho příjemce).

1

Fotka šanonu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
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Kapacita semináře: 14
Reference: Ing. Jana, Chlupová, personalistka,
e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz

Trable s přechylováním
Můj kamarád z legrace říká, že půjde na operu Liška Bystroušková. To aby ukázal
svůj nesouhlas s jevem, který se v češtině poslední dobou rozmohl a který vzbuzuje
vlny negativních reakcí i u lidí, kterým bývá obvykle náš mateřský jazyk celkem fuk.
Jedná se problematiku přechylování, nebo spíše nepřechylování ženských příjmení
v současném českém jazyce. Nepřechýlené příjmení mohou mít podle zákona pouze cizinky, Češky provdané
za cizince, Češky plánující život v zahraničí nebo ženy jiné než české národnosti.
Dokud svá příjmení nepřechylovaly ženy, které se vdaly například za Angličana nebo Itala,
nikoho to nepobuřovalo. Jakmile se ale objevily dámy s příjmením Smetana, Svoboda či
Konvalinka Průšová, začalo se v úřadech, kavárnách i tramvajích bouřlivě diskutovat.
Pravidla českého pravopisu říkají, že: Přechylování příjmení, tj. odvozování ženských podob příjmení z příjmení
mužských, je pro jazykový systém češtiny jako flektivního jazyka vhodné…
Pravidla dále přechylování jednoznačně doporučují také proto, že usnadňuje komunikaci. Díky přechýlení předcházíme nedorozuměním a významovým nejasnostem, například: „Rolins gratuluje Kirschner k vítězství v anketě Zlatý slavík.“ Kdo komu gratuluje,
když nevíme, co je podmět (kdo) a co předmět (komu)? Kdo je žena a kdo je muž, nepoužijeme-li křestní jméno?
Přípona -ová k češtině prostě patří a u jmen českého původu je jednoznačně správné a zní nám přirozeně. Petra Svoboda a Emma Smetana rozvířily diskuse o tom, co je ještě správné a co už ne. Emma Smetana si své
jméno přivezla z Francie, kde žila její rodina a kde se vcelku pochopitelně příjmení nepřechylovalo. V dalších
případech vysvětlení poněkud pokulhávají, obvykle souvisejí s pobytem v zahraničí, ať už minulým, nebo plánovaným. Nabízí se ovšem i úvaha, že moderátorky a modelky své příjmení používají jako „značku“ a tímto
způsobem se prostě snaží se zviditelnit.
Pravidla dále říkají: Je ovšem rozdíl mezi přechylováním v běžné komunikaci
a v oficiálních dokumentech právní povahy. Zákonná pravidla pro přechylování
a užívání ženských příjmení není třeba uplatňovat i v komunikaci mimo oblast úřední
a právní. Volba přechýlené či nepřechýlené podoby příjmení je zde mnohem spíše
otázkou společenské dohody. Takže dohodněme se a buďme tolerantní. Ovšem raději jen mimo úřad.
Květa Strnadová, PR manažerka

Nový seminář v nabídce
Skvělý Nový občanský zákoník, do 25 účastníků, 23.800 Kč vč. DPH
Luxusní Nový občanský zákoník, do 25 účastníků, 28.800 Kč vč. DPH

Seminář měsíce
V čase „předzimním“ se můžete těšit na tato obzvláště vypečená témata:
Etiketa strážníka městské policie, 23.800 Kč/20 účastníků
Etiketa úředníka veřejné správy, 23.800 Kč/20 účastníků
Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, 23.800 Kč/25 účastníků
Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech, 23.800 Kč/17 účastníků
Díky akci 3 + 1 zdarma získáte 4. seminář za 0 Kč. Průměrná cena tak činí 17.850 Kč vč. DPH za skupinu.
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Zapomínáme…
Na asistentky v rámci vzdělávání tak trochu zapomínáme. A tak jsme právě pro ně připravili kongres, na kterém mohou sdílet své zkušenosti, ale také se mnohému naučit. Vybrat si můžete ze dvou cenových hladin:
5.900 Kč bez DPH za 1 osobu, nebo 4.720 Kč bez DPH za 1 osobu při účasti 2 a více osob
0 Kč vč. DPH za 1 osobu při současném objednání téměř libovolného semináře pro skupinu účastníku
za 23.800 Kč vč. DPH

Mini-kongres TOP asistentka
Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pořádá ve
středu 23.10.2013 v brněnském OREA hotelu Voroněž
mini-kongres na téma Top asistentka, kdy v průběhu
jednoho dne proběhne 7 workshopů, jejichž cílem je
předat základní informace k tématu a probudit zájem
účastnic o sebevzdělávání. Témata seminářů:
1. Pozitivní postoj = efektivnější práce
2. Jak říci NE! Jak říci ANO…
3. Efektivní organizace vlastního pracovního času
4. Etiketa a normy v písemném styku
5. Asistentka – srdce firmy
6. Profesionální image – tipy z oblasti oblékání
a kosmetiky ve stylu „snadno a rychle“
7. Efektivní komunikace schopné asistentky aneb jak
umocnit úspěch svého šéfa a nezlomit mu vaz
Podrobné informace a přihlášky naleznete na stránkách
www.akademie-vzdelavani.cz/download/top_asistentka_pozvanka.pdf
a www.akademie-vzdelavani.cz/#!/page_PRIHLASKA.

K zamyšlení
Citáty jinak
Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Don Quijote
Nemám páru. James Watt
Nedá se svítit. Křižík
Kostky jsou vrženy. Rubik
Lidé, bděte. Šípková Růženka
To je tvrdý oříšek. Popelka
Nemá to cenu. Nobel
To není Ono. John Lennon
Nemáte oheň? Prométheus
4

5 jazyků ocenění v pracovním prostředí aneb motivace oceněním
Jste ženatý? Doma uklízíte, perete, žehlíte, vaříte,
vynášíte odpadky, chodíte nakupovat a máte stále
pocit, že děláte první poslední, ale pořád Vám
vztah neklape na 101 %? Možná nejsou domácí
práce tím, co Vaše žena očekává. Možná chce „jen“
obejmout.

Jste vdaná? Chodíte s mužem do společnosti, dáváte mu dárky, po 22. hodině jste dračicí, a přesto
není vztah „to pravé ořechové“? Možná dárky
a společnost nejsou tím, co Váš muž očekává. Možná chce „jen“ Váš zájem o to, co dělal celý den a jak
se mu v práci daří.

Zhruba o tomto vypráví Gary Chapman a jeho kniha 5 jazyků lásky. Chcete-li prožít harmonický vztah, pak se
potřebujete naučit hovořit jazykem lásky svého partnera. (Test je k dispozici na internetové stránce
www.moje-rodina.cz/vztahy-a-intimita/pet-jazyku-lasky-test.html.)
Seminář 5 jazyků ocenění v pracovním prostředí je ale o něčem trošku jiném. Většina placených zaměstnanců
by ráda vydělávala víc peněz. Jak však dokládají výzkumy, hlavním faktorem nespokojenosti v zaměstnání
a důvodem ke změně zaměstnání není výše platu, nýbrž to, zda člověk cítí, že je za svou práci oceňován.
Něco hluboko v nitru volá po ocenění. Když není tato potřeba naplněna, sníží se uspokojení z práce, což může postupně vést k předvídatelným důsledkům:






frustrace
vyhoření
pocit přetížení
ztráta pozitivní firemní kultury
odchod pracovníka do jiné firmy

Je pravda, že různé formy oceňování jsou
uplatňovány téměř v každé firmě. Na druhé
straně se však podle mnoha výzkumů zaměstnanci necítí být oceňováni. Jak je to
možné?
Jak se na semináři dozvíte, bylo identifikováno 5 různých jazyků ocenění, přičemž
pořadí jejich důležitosti je u každého jiné.
V důsledku toho je ne každé ocenění všemi
přijímáno jako hodnotné a přinášející osobní uspokojení. Chcete-li tedy někoho ocenit, musíte mimo jiné
znát jeho jazyk ocenění. Jinak se velice lehce může stát, že Vaše snaha vyjde zcela naprázdno.
Budete-li však hovořit „srozumitelným“ jazykem, motivace oceňováním pro Vás může být levným, a přitom
velice účinným nástrojem. Přínosy jsou jasné a mají jednoznačný dopad i na ekonomické výsledky firmy:







zvýšení uspokojení zaměstnanců z práce a tím i lepší pracovní výkon
pozitivnější vztahy mezi nadřízenými, zaměstnanci a kolegy
lepší docházka a vyšší produktivita práce
větší spokojenost zákazníků
snížení fluktuace
celkově pozitivnější firemní kultura a pracovní prostředí

Jaroslav Nahodil, lektor semináře 5 jazyků ocenění v pracovních vztazích

Motto
„Ideální kandidát se objeví zpravidla den poté, co je místo obsazeno.“ (Murphy)
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Historky ze života
Story #1 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
„Ale já jsem bakalářka!“
Na poradě vedoucích starostku kdosi oslovil „paní starostko“. Ta se rozčepýřila a se značným pohoršením vykřikla: „Ale já jsem bakalářka, tak mě tak laskavě oslovujte!“

Story #2 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
O mytí rukou II.
Při čtení Vašeho příběhu O mytí rukou jsem si vzpomněl na komickou situaci, která se mi stala… Šel jsem na
krajský úřad a po dvou vypitých kbelících bylinkového čaje jsem se jal hledat toaletu… Zoufalý z toho, jak je
úřad rozlehlý, jsem zastavil na chodbě úřednici a položil jí otázku: „Kde bych si tady mohl umýt ruce, prosííím?“
Paní nezaváhala a odpověděla: „Za rohem na chodbě – je tam umyvadlo.“

Story #3 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
„Dobrý den…“

Jako nový zaměstnanec města jsem hned druhý den – vybaven
parkovací kartičkou – vjel do zákazu vjezdu, kde se nacházela
parkovací místa vyhrazená pro zaměstnance. A přímo u jediného
volného místa čekala „zelená žabička“. Zastavil jsem, vypnul
motor, otevřel dveře a strážník spustil:
„Řidičský a občanský průkaz!“
Já na to: „Dobrý den…“
Strážník: „Řidičský a občanský průkaz!!“
A já na to: „Dobrý den…“
Strážník: „Dobrý den. Řidičský a občanský průkaz!!!“
„Dopustil jsem se snad nějakého přestupku?“ zajímalo mě.
„Ano, vjel jste do zákazu bez povolení!“ vysvětlil mi strážník tak
hlasitě, aby to nemohl přeslechnout u vchodu stojící tajemník.
„Tady je mé povolení k parkování. Omlouvám se, že jsem ho
neměl za sklem hned při vjezdu. Za pět minut se setkáme v mé
kanceláři, pane kolego,“ trochu jsem asi strážníka překvapil.
To už tajemník nevydržel, docupital a náš dialog okořenil slovy:
„Toto je Váš nový velitel. Včera jsme ho vybrali.“

Hlasujte
Která historka Vás pobavila nejvíce, která se Vám nejvíc líbí? Hlasujte pro jednu z povídek na internetové
stránce www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA. Autor vítězného příběhu získá dárek.
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Na hranici mezi dětstvím a dospělostí
Pamatujete si na období, kdy jste se už cítili dost velcí na to prožívat první lásku, ale přitom malí na to živit
rodinu? A využili jste plně potenciál, který dospívání nabízí? Totiž ohlédnout se za svým dětstvím, překonat
a vyrovnat se s některými dětskými křivdami, zamyslet se nad tím, nakolik chcete ve výchově vlastních dětí
čerpat z výchovných metod vlastních rodičů a v čem raději zvolit jiný přístup? Zkuste si projít krátkou sebereflexí nyní, ať už jste třeba sami rodiči.
Vezměte si tužku a papír a napište si bez dlouhého přemýšlení odpovědi na tyto otázky:
1. Jaký byl nejkrásnější zážitek Vašeho dětství?
2. A jaký nejhorší?
3. Představte si, že máte umýt nádobí. Co by Vám měla maminka říct, abyste to šel/šla hned udělat
a měl/a z toho dobrý pocit?
4. Jak motivujete k činnosti sám/sama sebe?
5. Říkáte dětem vždy pravdu („Dává dárky Ježíšek?“)?
6. Jak reagujete, když zjistíte, že Vám někdo neříkal pravdu?
7. Za co jste v pubertě rodiče nejvíc „nesnášel/a“?
Na tyto otázky neexistuje jednoznačně správná odpověď. Jisté ale je, že v odpovědích můžete nalézt pohnutky, které formovaly Vaši osobnost, a objevit, že z některých chyb jste se již poučili. A především si spojit důsledek s příčinou. Jen tak totiž dosáhnete efektivního řešení.
Co se skrývá v otázkách?
1. Pokud si nemůžete vzpomenout na žádný hezký
zážitek z dětství, může to znamenat, že se Vám
rodiče moc nevěnovali. – Věnujete se svým dětem
víc?
2. Napadá Vás hned několik hrozných zážitků
z dětství? – Dejte si pozor, ať sami nejste k dětem
přehnaně kritičtí a pesimističtí.
3. Dokázali Vás rodiče poprosit o pomoc a vysvětlit
Vám účel? – A děláte to Vy?
4. Pokud někomu lžete, očekáváte, že on Vám bude
důvěřovat?
5. Vysvětlovali Vám rodiče, proč o Vás mají strach,
proč od Vás něco očekávají? – Budujte ve vztahu
ke svým dětem důvěru.
Jaké byly Vaše odpovědi na otázky? Zjistili jste o sobě něco nového? Vynořily se Vám vzpomínky? To je dobře!
Kouzlo sebereflexe nespočívá ve výsledku, ale v procesu.
Dokázali byste na tyto otázky odpovědět v patnácti? Jak by se asi odpovědi lišily? Možná by odpovědi byly více
naivní a méně sofistikované, na druhou stranu, když nezjistíte, co děláte špatně, těžko to můžete změnit.
Proto na našem semináři dáváme teenagerům možnost se nad těmito a dalšími otázkami zamyslet, diskutovat
o nich a nacházet řešení. A odpovědět si tak na tyto otázky dřív, než se stanou rodiči. Pak už nezbývá než doufat, že si na ně v budoucnu vzpomenou.
Ivana Kolibová, lektorka semináře Správný přístup

Motto
„Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.“ (Václav Havel)
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O mužích a ženách
Mezilidské vztahy, vztahy mezi muži a ženami. Věčné téma bardů i badatelů. Mnozí se noří do knih a křišťálových koulí ve snaze porozumět myšlení svých protějšků. Mnozí hledají poznání v družné společnosti absintových víl. Mnozí nenacházejí.
Po čem vlastně ženy touží? Je to skutečně to, co se říká? Proč mají rády drahé kovy? Proč je přitahují silná
auta? Proč si nakonec vždy vyberou sexy mozek?
A co muži vidí na ženách? A proč? Proč se opíjejí, aby působili chlapácky? Proč se bojí svých protějšků? Proč
neuspějí, ač snesou ženě modré z nebe?
Nejen tyto otázky patří k nejčastěji kladeným při hledání podstaty mezilidských vztahů, vztahů mezi pohlavími.
Odpovědi na ně můžeme hledat v koulích a v lahvích, můžeme doufat v pomoc zázračných esoteriků, čekat
oslnivá prozření. Nebo se k nim postavit zcela pragmaticky.
Může to vypadat zvláštně, ale většina mezilidských
vztahů je řízena jednoduchými zákony. Když je poznáme, budeme se dívat na svět jinýma očima.
Možná že to bude pohled bez růžových brýlí a iluzí,
které nám nabízejí romantické příběhy (mimochodem, proč by měl princ přijet právě na bílém koni?).
Krásný svět se v něm změní v mondénní matrix předem daných zájmů a vztahů, ale takový pohled nám
umožní jej také používat. Chceme-li totiž, aby naše
vztahy byly dokonalé, uděláme nejlépe, budeme-li
se snažit jim porozumět.
Není to nic těžkého, stačí chtít. Udělat si čas a otevřít svou mysl něčemu, co překračuje hranice pohádek, romantických snů a idejí, ve kterých jsme vyrůstali. Výsledek ovšem stojí za to. Dozvědět se odpovědi na palčivé otázky, zjistit, proč by měl princ
přijet na bílém koni i proč většina mužů v určitém
období svého života preferuje ženy s většími prsy.
A zeptat se sám sebe, co s tím udělám.
Mužsko-ženský slovník aneb to snad ani není vtipné:
1. Dobře. Toto je výraz, který ženy používají
k dokončení argumentu, když mají pravdu
a Vy máte zavřít pusu.
2. 5 minut. Řekne-li tohle, když se jde obléct,
znamená to půl hodiny.
3. Nic. Tak to je ticho před bouřkou. Znamená to „něco“ a Vy byste měl být ve střehu. Argumenty, které
začínají slovem „nic“, téměř vždy končí výrazem „dobře“ (viz bod 1).
4. Když chceš, můžeš. Toto je výzva, ne dovolení. Nedělejte to!
5. Je to v pořádku. Tohle je jeden z nejnebezpečnějších ženských postojů vůči mužům. Znamená, že bude
dlouho a úporně přemýšlet, jak a kdy zaplatíte za svou chybu.
6. Netrap se tím, já to udělám. Další velmi nebezpečné ženské vyjádření. Význam je: žena řekla muži několikrát, aby něco udělal, ale teď to udělá sama! Tato situace vyústí do mužské otázky: „Je ti něco miláčku?“ Očekávejte odpověď dle bodu 3.
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V dalších životních etapách si všimnete podobností s frázemi, které jsme umístili do přehledné tabulky:
Žena říká

Žena si myslí

Žena říká

ano

ne

ne

ano

možná

ne

potřebujeme

chci

chci nové záclony

rozhodnutí je na tobě

správné rozhodnutí by
mělo být jasné i tobě

miluješ mě?

dělej, jak myslíš

budeš toho litovat

jak moc mě miluješ?

musíme si promluvit

chci si postěžovat

ale jo, udělej to

nechci, abys to dělal!
samozřejmě, že jsem
naštvaná, ty troubo!

nejsem naštvaná

jsi tak ... mužný
jsi dnes večer tak pozorný
ta kuchyň se sem nehodí

za minutku budu připravena
nemám tlustý zadek?
musíš se naučit komunikovat

Žena si myslí
potřebuješ se oholit
a páchneš potem
to opravdu myslíš pořád
jenom na to jedno?
chci nový dům
... a koberce a nábytek
a tapety a ...
budu chtít něco drahého
udělala jsem něco, co se
ti opravdu nebude líbit
klidně si zase zuj boty
a zapni si televizi
řekni, že jsem krásná
dávej mi častěji za pravdu

Vaše fráze očekáváme na info@akademie-vzdelavani.cz :)

Vojtěch Bednář, z připravovaného semináře O mužích a ženách

Motto
„Odstranění jedné chyby vyvolá alespoň dvě nové.“ (Murphy)
(Např.: „Vytrhnete-li šedý vlas, na jeho pohřeb přijdou tři další.“)

Small talk – umění příjemné společenské konverzace
Small talk (doslova: malá bezvýznamná konverzace) má mnohem větší společenský a pracovní význam, než si
mnohdy myslíme. Ale jak se do ní pustit? Mluvme, mluvme, mluvme! Mluvme každý den a s kýmkoli. Řekněme sousedovi, že má u dveří hezkou rohožku. Zeptejme se člověka u výtahu, co to má za krásnou vůni. Pochvalme úřednici její profesní znalosti nebo třeba jen náramek. Učme se mluvit s cizími lidmi v situacích, kdy
o nic nejde, a ostatní pak bude hračka.
Představte si, že stojíte se svou tchyní ve frontě na banány nebo čekáte se
svým šéfem u výtahu. Oba se na Vás hezky usmívají, jako by po Vás něco
chtěli. Už jste je pozdravili, tak co víc? Mlčet jako ryba a oba ignorovat, to
není nejlepší. Jakým tématem ale přerušit to hlasité ticho, abychom nevypadali vtíravě, hloupě, podlézavě, ale spíše nenuceně, přátelsky, prostě jako
společenští tvorové?
Small talk můžeme použít v konverzaci s lidmi, které známe, ale také
s jedinci nám naprosto neznámými – jako odrazový můstek. Small talk nám
může při prvním setkání v nemalé míře usnadnit společenský styk, z formální
atmosféry můžeme brzy vytvořit atmosféru neformální. Už se Vám stalo, že
se dva pánové zapovídali v drogérii u čisticích prostředků a probírali, který je
účinný na co?
S jakými tématy tedy můžeme prorazit?
Počasí. Je to trochu otřepané, jistě. Ale co se tím dá pokazit? V rozhovorech
o počasí jsou mistry Angličané a nebojme se vzít si z nich příklad.
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Konkrétní situace a místo. Rozhlédněme se okolo a okomentujme, co nás zaujalo. Byl to květináč na chodbě
úřadu s podivně vyhlížející rostlinou? Zajímavá mozaika na stěně? Fronta na sociálním odboru?
„Jak se dnes máte? Fajn den?“ Projevíme-li zájem o druhého, máme na několik minut vystaráno. Náš protějšek nám pak sám nabídne témata, která můžeme rozvíjet dále.
Denní cestování. Co si pod tím představit? Od vybavení vozů městské hromadné dopravy, přes vkusně i nevkusně posprejované zastávky až po ceny benzinu.
Komplimenty. Patolízalové nebývají oblíbení, ale pokud myslíme slova chvály upřímně, rozhodně potěšíme.
Vhodně zvoleným komplimentem, např. o oblečení, je možné zahájit konverzaci příjemným způsobem.
A o čem nemluvit?
Rodina. Náboženství. Sexuální orientace (moje nebo šéfova). Pokud je téma příliš osobní, není vhodné.
Drby o komkoli. Pozor na to. Známe to: před jedním řeknete, že ten druhý je hloupý, a od třetího dostanete,
protože je to jeho švagr. Nehledě k tomu, že z negativně laděného rozhovoru nemá dobrý pocit nikdo.
Politika a cokoli s konfliktním potenciálem. „Slávie vyhrála, super!“ „Josef Novák je jediný možný kandidát na
prezidenta republiky.“ „Jste taky pro zavedení trestu smrti? Já rozhodně!“ Co dodat? Hádat se není smyslem
small talku, tak se do toho radši nepouštějme.
Ať je atmosféra jakákoli, vynechejme během své konverzace lechtivá témata. Nemluvme ani o problémech
s partnerem nebo kolegou. Tabu jsou diskuse o výši platu a finančních poměrech. Na druhou stranu ani neutrální náměty jako kvantová fyzika do small talku nepatří. Velká a složitá témata nechme na jiný typ debaty.
Mysleme na to, že konverzaci musíme být schopni kdykoliv dvěma větami ukončit.
Vhodně zvolené téma je základem úspěchu, ale není to všechno.
Předně musíme být ochotni takovou konverzaci vést a musí to na
nás být vidět. Usmívejme se, buďme zdravě asertivní, mluvme pomalu a dostatečně nahlas. Nebojme se prokázat zájem o našeho
partnera v konverzaci a pokládejme přiměřené otázky. Buďme dobrými posluchači a neskákejme do řeči.
Pokud dodržíte všechna, nebo alespoň některá z uvedených pravidel, vězte, že příště Vám těch několik minut u výtahu nebo ve frontě
na banány uběhne samo.
Jiří Dohnal, lektor semináře Small talk

Motto
„Geniální řešení člověka napadne těsně poté, co s ním přišel někdo jiný.“ (Murphy)
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