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K článku O vývoji normy – 2. díl

ze severu na jih a ze západu na východ jezdíme po zemích českých
a slovenských a učíme a bavíme
a učíme a překvapujeme nevšedním
pojetím seminářů. A taky nestíháme
– tedy někteří z kolegů – psát pro
Nevšedník. Dnes proto přikládám
jeho light verzi.
Chtěl jsem si v praxi vyzkoušet small
talk, o kterém jsme psali v zářijovém Nevšedníku, ale nakonec z toho byl big talk :)
O tom, jak jsou někteří manažeři busy, nestíhají deadline a snaží
se získat efektivní feedback, pojednává článek o současné manažerské mluvě.
A před Vánocemi nemůžeme zapomenout ani na vánoční večírky,
které pořádáme ve spolupráci s hotelem Happy Star.
Článek MUDr. Radima Uzla s ekonomickou tématikou () je jen
třešničkou na čtenářském dortu.
S přáním light čtení
Radim Martynek
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.

Motto
„Člověk s nejmenší kvalifikací do všeho mluví nejvíc.“ (Murphyho zákony)

Výběr referencí
z nedávných školení

„Big talk“
V zářijovém Nevšedníku vyšel článek o Small talk. Škarohlídi by řekli
„o bezduchém tlachání“. Tuto nálepku dávají někteří nezávazné komunikaci – řečem, které mezi sebou vedou lidé, když se potkají ve
výtahu či na pracovním obědě.
Při své cestě po zemích českých jsem se v říjnu rozhodl zastavit se
bez ohlášení na úřadě, který jsme před lety školili. Dialog vypadal asi
takto:

Písemná komunikace v praxi – asertivita
a empatie v dopisech
Objednatel: Městský úřad Velká Bíteš
Kapacita semináře: 17
Reference: JUDr. Radka Klímová, tajemnice,
e-mail: radka.klimova@vbites.cz

Time management v podmínkách
veřejné správy

RM: „Dobrý den, pane tajemníku. Smím dál?“

Objednatel: Úřad městské části Praha 13

Tajemník: „Jistě. Dobrý den. Jak se máte?“

Kapacita semináře: 18

RM: „Rychle a zběsile “

Reference: Eva Vyhnálková, personalistka,
e-mail: vyhnalkovae@p13.mepnet.cz

Tajemník: „Dáte si kávu, nebo čaj?“
RM: „Dáte-li si se mnou, šálkem kávy se lžičkou nepohrdnu.“

Nový občanský zákoník
Objednatel: Městský úřad Přeštice

RM: „Jak se těšíte do Mikulova na konferenci tajemníků?“
Pan tajemník objednal kávu, sedl si naproti a konverzace pokračovala několik dalších minut. Zvláštní ale bylo, že mě ani jednou neoslovil
jménem. Neodolal jsem a zeptal se:
„Víte, kdo jsem?“

Kapacita semináře: 50
Reference: Eva Česáková, tajemnice, e-mail:
cesakova@prestice-mesto.cz

Kritika a chvála v praxi, hodnocení zaměstnanců
Objednatel: Městský úřad Turnov

Tajemník: „Váhám, kam Vás zařadit…“

Kapacita semináře: 14

Kouzlo této situace spočívalo v tom, že tajemník dokázal velmi dlouho vést příjemný, nezávazný rozhovor, projevil zájem, byl empatický, i když vůbec netušil, s kým mluví.

Reference: Ing. Jana, Chlupová, personalistka,
e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz

Mluvte, mluvte, mluvte, protože cvik dělá mistra. A být mistrem
v komunikaci – umět mluvit s každým a téměř o všem Vám dozajista
přinese úspěch ve společnosti.

Objednatel: Městský úřad Chropyně

Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy

Prezentační dovednosti
Kapacita semináře: 18
Reference: Ing. Jaroslav Kotula, tajemník,
e-mail: kotula@muchropyne.cz

Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Objednatel: Městský úřad Stříbro
Kapacita semináře: 30
Reference: Jan Macák, e-mail:
macak@mustribro.cz

Nový občanský zákoník

[fejs buk]

Objednatel: Městský úřad Rosice

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: 50
Reference: Věra Rosendorfová, personalistka,
e-mail: rosendorfova@mesto.rosice.cz

Jak nedemotivovat zaměstnance aneb klíč ke spokojenosti
zaměstnanců a jejich loajalitě vůči zaměstnavateli
Podle výzkumu společnosti HayGroup, který zahrnoval přes 8 000 respondentů v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, má 48 % vedoucích a manažerů negativní dopad na motivaci a výkonnost pracovních týmů. Přitom největším kapitálem a nejdůležitější investicí každé firmy jsou její zaměstnanci. Jejich spokojenost
a loajalita ovlivňuje celkovou výkonnost firmy. Spokojení a loajální zaměstnanci přinášejí zaměstnavateli
vyšší produktivitu práce, vyšší samostatnost při práci, nízkou fluktuaci a mnoho dalších výhod.
Na semináři se dozvíte, co na základě posledních výzkumů mozku ve skutečnosti ovlivňuje
naše chování, kdy se lidé cítí v práci ohroženi a co naopak vyvolává pozitivní stavy mysli.
Znamená to tedy, že i v práci přichází ke slovu naše emoce. Ne vždy si však jsme vědomi,
že zdrojem těchto emocí není náš vnější svět, ale my sami. Můžeme je vytvořit nebo
změnit. Klíčem k ovládnutí našich emocí jsou totiž naše reakce na ně.
Dozvíte se, jak zásadně se i v pracovním prostředí uplatňuje základní vzorec našeho chování, kterým je minimalizace nebezpečí a maximalizace odměny. Zjistíte také, jak jsou
pro člověka na pracovišti důležité postavení, jistota, autonomie, vztahy a férovost.
Co se týká například jistoty, čím více jí lidé mají, tím více je redukován stres z nejistoty. To
je důvodem, proč je zvládání změn jednou z nejdůležitějších dovedností, které se dnešní
manažeři musí naučit. Změny přinášejí nejistotu, a proto jsou vnímány jako ohrožení, které ve svém důsledku může vést k demotivaci a snížení produktivity. Z toho vyplývá, že čím
více jistoty může vedoucí vytvořit pro své podřízené, tím více sníží jejich úroveň ohrožení,
které je vyvoláno vnímáním nejistoty.
Nedílnou součástí semináře jsou praktické tipy do praxe, jejichž uplatňováním a bez jakýchkoliv investic:
zajistíte lepší vztahy a větší pohodu na pracovišti
dosáhnete větší motivace pracovníků bez nutnosti zvyšovat mzdu
prodloužíte dobu, kdy vaši lidé budou podávat maximální výkon
snížíte počet konfliktů
zvýší se vaše sebevědomí
Vaši kolegové i podřízení s Vámi budou raději spolupracovat
snížíte fluktuaci
Získané poznatky můžete přenést i do svého osobního života a pozitivně tak ovlivnit Vaše každodenní prožívání. Seminář je určen každému, kdo usiluje o pozitivní změny ve svém životě.
Jaroslav Nahodil, lektor seminářů motivace a hodnocení

Nový seminář v nabídce
Skvělý Nový občanský zákoník, do 25 účastníků, 23.800 Kč vč. DPH
Luxusní Nový občanský zákoník s jedním z nejzkušenějších advokátů-lektorů:


do 30 účastníků – 27.000 Kč vč. DPH (v průměru 900 Kč/osobu)



do 60 účastníků – 42.000 Kč vč. DPH (v průměru 700 Kč/osobu)



do 90 účastníků – 49.500 Kč vč. DPH (v průměru 550 Kč/osobu)

V ceně jsou také výukové materiály. Objednatel zajišťuje školicí místnost, dataprojektor, plátno, notebook,
mikrofon (od 40 účastníků) a vzděláníchtivé posluchače, které však poutavou formou vtáhneme do děje.
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Zapomínáme… mini-kongres Top asistentka
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
Z důvodu konání voleb do poslanecké sněmovny byl
na četné žádosti přihlášených asistentek termín kongresu přesunut na 05.12.2013. Došlo také k menší
úpravě témat. Těšte se více…
Klienti, kteří v měsících září a říjen již objednali seminář, mají účast zdarma.
Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pořádá ve
čtvrtek 05.12.2013 v brněnském OREA hotelu Voroněž mini-kongres na téma Top asistentka, kdy
v průběhu jednoho dne proběhne 8 workshopů, jejichž cílem je předat základní informace k tématu
a probudit zájem účastnic o sebevzdělávání. Témata
seminářů:
1. Písemná komunikace v praxi
2. Jak říci NE! Jak říci ANO…
3. Etiketa a normy v písemném styku
4. Efektivní organizace vlastního pracovního času
5. Asistentka – srdce firmy
6. Jak být profesionální a šik podle Marie Zelené
7. Efektivní komunikace schopné asistentky aneb jak umocnit úspěch svého šéfa a nezlomit mu vaz
8. Akademie zad – aby záda nebolela
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
Byt zářivým příkladem. (přísloví v Černobylu)
Dali mi za pravdu. (Jan Hus)
Hlavně nešlápnout vedle. (Neil Armstrong)
Jsem z toho na větvi. (Tarzan)
Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. (Stevie Wonder)
Když se dva perou, třetí se směje. (Procter and Gamble)
Kdo dřív přijde, ten dřív mele. (Don Quijote)
4

Míváte poradu, nebo meeting?
Do jazyka českých vedoucích a manažerů proniká stále více a více anglicismů. Vy máte poradu, manažeři mají
meeting. A hádejte, kde se scházejí? Pokud se domníváte, že v zasedací místnosti, tedy v zasedačce, mýlíte se
– meeting room mají :-)
V manažerské mluvě není místo pro návrh, protože ho
obsadil draft, není místo pro rozložení, protože ho nahradil split. Manažer není unaven, ale je busy, netlačí ho
termín, nýbrž deadline. Na trh se nezavádějí nové výrobky, ale provádí se launch produktů, a od zákazníků požadujeme feedback, nikoli zpětnou vazbu.
Angličtina vnesla do češtiny také spoustu zkratek – ASAP
(as soon as possible), BRB (be right back)… A přiznám se –
pro jednu z nich mám trochu slabost. Když potřebuji rychle přeposlat e-mail kolegovi a nechci nebo není třeba ho
komentovat, používám zkratku FYI (for your information).
Stručné, jasné, výstižné, ovšem ne české. Jinak se ale snažím raději telefonovat, než mít s někým call, domluvit si s
ním schůzku na nějakou hodinu místo meetingu na nějaký
time a pak se vrátit do kanceláře, nikoli do office. Pravda,
kdybych nepřijala do svého slovníku například slovo budget, asi bych nemohla na svém místě vůbec pracovat,
protože s rozpočtem jsem prostě neprorazila.
Zajímavým termínem je anglický brainstorming, s nímž
jsem se pravidelně setkávala při práci v reklamě. Všichni
ho znají z hitu skupiny Chinaski: „Vedoucí, já jsem king,
meeting, briefing, brainstorming…“, ale málokdo si pod
tím něco představí. Ovšem ruku na srdce – jak česky nazvat zvláštní typ porady, kdy všichni zúčastnění nahazují nápady a myšlenky na jednu hromadu, aby se z ní nakonec vyklubalo nejlepší, a pokud možno kreativní řešení? Mozková bouře asi není tím pravým.
Taky už vám jde z těch slov hlava kolem? Tak se jim prostě tam, kde je to možné, vyhněme a jen těch, které
nám opravdu zjednoduší komunikaci, beze strachu využijme.
Květa Strnadová, lektorka češtiny

Motto
„Pravděpodobnost, že chleba spadne na koberec namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce. Pravděpodobnost se dále zvyšuje, když je chleba namazán marmeládou z lesního ovoce.“ (Murphyho zákony)
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O vývoji normy – 2. díl
Po desetiletí rozlišujeme v praxi psaní pomlčky (–) a spojovníku (-). V době psacích strojů jsme je sice nedokázali odlišit jejich délkou, neboť symbol měl stejnou šířku, ale při psaní na počítači je rozdíl patrný na první pohled.
Zatímco spojovník se používá pro významově blízké celky (Frýdek-Místek, Brno-sever, česko-německý), pomlčka se používá – kromě jiného – v těchto významech: vzdálenost (dálnice Praha – Plzeň), versus (utkání
Sparta – Slavia), až, až do (dovolená 5.–8. září, strana 12–18).
Zpracovatelé normy – Petr Lozan a ÚJČ – se rozhodli „sladit“ platnou normu ČSN 01 6910 z roku 2007
s Pravidly českého pravopisu z roku 1993! V novém návrhu normy se tak můžete setkat s tím, že moderní
ustanovení, která byla v souladu s ostatními českými i mezinárodními normami, budou nahrazena, nebo doplněna o stará a konzervativní pravidla stará i 20 let.
Byli jsme tak zvyklí psát:
Brno-Královo Pole
Praha-Uhříněves
Brno-sever
Praha-Krč
Podle nového návrhu, je-li jeden
slovný, přičemž za samostatné slovo se
pomlčkou s mezerami. V tu chvíli se vrátíte

česko-italský slovník
Česká mluvnice Havránek-Jedlička
obor kuchař-číšník
z výrazů v místním jménu nebo názvu správní oblasti vícepovažuje i číselné označení části, spojovník lze nahradit
k dokumentu a celý jej opravíte:

Brno – Královo Pole
Praha 22 – Uhříněves
Brno – sever
Praha – Krč
A najednou zjistíme, že ve stejných významech používáme různé symboly, nahrazujeme logicky použitý spojovník nelogicky použitou pomlčkou. Diletanti v návrhu normy sice uvádí, že symboly máme používat jednotně, ale jak chtějí jednotnost zajistit v rámci odboru, úřadu, městské části nebo státu? Jeden odbor bude používat spojovník, protože všechny výskyty budou jednoslovné (Brno-sever, Brno-Slatina, …), ale druhý odbor
bude používat pomlčku, když se mu v textu jedinkrát vyskytne víceslovný název (Brno – sever, Brno – Slatina,
Brno – Královo Pole).
Dříve velmi jednoduché pravidlo říkalo: významově blízké celky se oddělí spojovníkem bez mezery. Nově se
pravidlo komplikuje výjimkami a výjimkami z výjimek.
Pokuste se spočítat, kolik měst a městských částí je níže vyjmenováno:
Brno – Maloměřice a Obřany – Brno – Židenice – Brno – Řečkovice a Mokrá Hora – Brno – Královo
Pole – Brno – sever – Praha 22 – Uhříněves – Praha 3 – Černošice – Brno – Modřice
Zápis, který odpovídá současné normě – bez vlivu „odborníků“ z ÚJČ – je v závěru Nevšedníku.
V novém roce uvedeme seminář Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle zpackané
normy aneb jak to má být správně také podle legislativy a souvisejících norem :-)
Další perly „odborníků“ z ÚJČ podílejících se na revizi normy přineseme opět příště.
Radim Martynek, účastník připomínkového řízení k ČSN 01 6910 z let 2007 a 2013, autor revize normy v letech
2011 a 2012, praktik v úpravě písemností a životní optimista
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Vánočně-vzdělávací večírky 2013 se třemi bonusy
Ve spolupráci s hotelem Happy Star, který sídlí kousek za Znojmem, jsme připravili speciální nabídku: dvoudenní relaxačně-vzdělávací výjezdní zasedání pro skupiny do 30 osob s tímto programem:
1. den
08:00
08:30
11:30
13:00
15:30
18:00
19:00
20:00
22:00

příjezd do hotelu – dort s logem úřadu na uvítanou
seminář – dopolední blok (téma dle výběru)
oběd (polévka a hlavní chod, zákusek, nápoj), ubytování
seminář – odpolední blok
volný program s možností využít bazén, vířivku, parní kabinu a fitness
lehká večeře (polévka a druhý chod, zákusek, nápoj)
řízená degustace vín (5 vzorků)
volný program s možností využít bazén, vířivku, parní kabinu a fitness
1 hodina privátního nočního pronájmu bazénu a vířivky

09:00
10:00

snídaně
výlet – tipy:

2. den

o
o
o
o
o

vycházka na vyhlídku na vinici Šobes
Malovaný sklep (Šatov), www.malovany-sklep.cz
keramický ateliér p. Slámy (Šatov), www.keramikaslama.cz
pěchotní srub (Šatov), www.znovin.cz/areal-ceskoslovenskeho-opevneni-satov-pechotni-srub-mjs-3-zahrada
moravský sklípek s labyrintem privátních boxů (Šatov), www.znovin.cz/muj-box
o vyhlídka na Heiliger Stein – poutní místo s geomantickými zónami, (nad Hnanicemi směrem na Rakousko, viz foto) – http://data.hotelhappystar.cz/heiliger-stein-informace.pdf

Ve spolupráci s hotelem zajistíme svižný seminář a kompletní
večírkový servis od A do Ž. Bonusy obsahují: dort s logem, řízenou degustaci vín, 1 hodinu privátního nočního pronájmu
bazénu a vířivky.
Za kolik? Za skupinu 30 účastníků zaplatíte 59.000 Kč vč. DPH
(v průměru 1.967 Kč/os.). Cena neobsahuje dopravu do/z hotelu.
Jak objednat? Poptávané téma (nebo více témat), preferovaný
termín (nejlépe ve variantách) můžete zaslat na info@akademie-vzdelavani.cz. Více informací o hotelu naleznete na www.hotelhappystar.cz.
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Jak na manipulaci (v jednoduchosti je síla)
„Chcete ten hrnec?“ „Ne.“ „A proč ne?“ „Protože je drahý…“ „Přesvědčím Vás, že vzhledem k tomu, co nabízí,
je vlastně levný. Znáte materiál zlatounikus?“ „Ne!“ „Vidíte, kdybyste ho znal, nemohl byste říci, že tento hrnec je drahý…“
Znáte to? Máte klienty, kteří trvají na svém, i když jim opakovaně vysvětlujete, že tomu tak není?
„Chcete ten hrnec?“ „Ne.“ „A proč ne?“ „Protože ho nepotřebuji.“ „Vy nevaříte?“ „Vařím, ale…“ „A chcete být
zdravá?“ „Ano, ale…“ „Vidíte, a tento hrnec nabízí absolutně zdravé vaření…“
„Chcete ten hrnec?“ „Ne!“ „A proč ne?“ „Protože takových hrnců už mám doma plnou skříňku.“ „Kdybyste
měla takový hrnec, tak by Vám stačil jenom jeden místo všech ostatních…“
Ať řekneme, co řekneme, zdá se, že se vždy musíme bránit.
Proti dobře připravené protistraně se tak dostáváme do
nevýhody. Jeden z efektivních komunikačních nástrojů je
založen na tom, že neposkytujeme protistraně munici.
Pokud něco nechceme udělat, máme plné právo nechat si
důvod pro sebe. Pokud neexistují zákonné, pracovní nebo
etické důvody tuto informaci sdělit, nemusíme ji sdělovat.
Zvláště tam, kde jsme vystaveni manipulaci, se často vyplatí poskytnout minimum informací.
„Chcete ten hrnec?“ „Ne.“ „A proč ne?“ „Ne.“ „Přece musíte mít nějaký důvod.“ Nechci se s Vámi o tom bavit.“
„A jaký důvod to je?“ „Na shledanou.“
Většinou to takto stačí. Tato jednoduchá technika je velmi účinná.
Někdy však manipulátor zajde ještě dále:
„Vy se se mnou nechcete bavit?“ „Ne.“ „Je to určitě tím, že
vypadám jako cizinec.“ „Ne.“ „Ale ano, Vy jste rasista? Vy
se straníte cizinců? Myslíte si, že jsou méněcenní?“
Když má manipulátor doopravdy hroší kůži, dokáže mnoho lidí dostat do úzkých i přes použití jednoduchého
„ne“. Vzbudí v nás pocit viny a my často ustoupíme. A na ten okamžik ústupu manipulátor čeká. Co dělat
v tomto případě? To se dozvíte na některém z našich seminářů asertivity 
Jiří Dohnal, lektor seminářů asertivity a komunikace

Motto
„Můžete stokrát dokázat nepravdivost lživého výroku; stejně se vždycky najdou lidé, kteří mu uvěří.“ (Murphyho zák.)
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Ekonomie sexu aneb jaká je jeho cena?
Není sporu o tom, že lidská sexualita slouží především k rozmnožování. Člověk má však oproti ostatním živočichům jedno privilegium. Používá sexuální styk nejen za účelem předání genetické informace dalším pokolením, ale provozuje tuto blahodárnou aktivitu také pro své potěšení. Sex má tedy nejen funkci prokreační, ale
také rekreační.
A každé potěšení něco stojí. Sexuální aktivita člověka podléhá ekonomickým zákonům trhu. Sexuální trh rozdal
karty nestejnoměrně mužům a ženám. Ženské vajíčko je mnohonásobně dražší než mužská spermie. Žena se
svou sexualitou účinně šetří, muž naopak projevuje tendenci k plýtvání. Těhotenství představuje pro ženu nesmírně velikou investici. Oplodnění znamená pro muže jednorázové předání několika kapek ejakulátu, cena je
zanedbatelná. Většinou se muž vyskytuje v roli kupujícího a žena jako prodávající. Neviditelná ruka trhu podléhá různým výkyvům. Cena sexu se mění v souladu s kolísáním jeho tržní hodnoty. Platidlem nemusí být pouze peníze jako v případě prosté prostituce. Cenou může být i naturální plnění: dary, šperky, večerní toalety,
nájemné bytu, stravování, mimořádné odměny, luxusní dovolená nebo pouze zvýšený společenský status. Na
špičce této hodnotové pyramidy pak stojí uzavření manželství jako cena za trvalý nájem poskytnutého plnění
v rámci sexuálního trhu.
Na tomto trhu se ovšem vyskytují, jako v každém
jiném tržním hospodářství, také falešní hráči,
rány pod pás, nepřehledné licitace nebo i loupeže. Typickou sexuální loupeží je například znásilnění. Jako každý jiný lupič i násilník prostě bere
a neplatí.
Zákon nabídky a poptávky velí ženám, aby svou
sexualitu omezovaly. Omezením nabídky dosáhnou totiž poměrně vysoké ceny. Čeho je málo, to
je drahé. Český ekonom Petr Houdek zjistil studiem zahraničních materiálů, že zejména v zemích,
kde je pro ženy obtížné dosáhnout větší samostatnosti prostřednictvím vzdělání a politické
moci, volí ženy sex jako důležitý nástroj
k dosažení dobrého a kvalitního života. V jejich
zájmu je tedy vyšroubovat cenu sexu na co nejvyšší úroveň. V jejich vlastním zájmu pak je chovat se sexuálně co nejvíce odmítavě.
Většina mezinárodních výzkumů potvrzuje, že
v zemích, v nichž mají ženy s muži srovnatelné
příležitosti, je cena sexu malá. V rámci trhu se
pro ženy stává sex inflačním platidlem. Samozřejmě zde hraje roli také tradice, výchova a náboženské přesvědčení. Není sporu o tom, že tržní
mechanismus zpravidla vítězí.
Společnost rovných příležitostí zlevňuje sex. Extrémní situací je, když v důsledku ženské emancipace začíná
ženská nabídka pozvolna převyšovat mužskou poptávku a cena sexu tím výrazně klesá. Výrazným hendikepem
pak trpí zejména méně atraktivní ženy.
Radim Uzel, lektor semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální harašení na pracovišti
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K článku O vývoji normy – 2. díl
Pokud zapíšeme města a městské části podle současné ČSN 01 6910, nebude problém celky spočítat:

Brno-Maloměřice a Obřany – Brno-Židenice – Brno-Řečkovice a Mokrá Hora – Brno-Královo Pole
– Brno-sever – Praha 22-Uhříněves – Praha 3 – Černošice – Brno – Modřice
Revize normy však počítá s tímto zápisem:

Brno – Maloměřice a Obřany – Brno – Židenice – Brno – Řečkovice a Mokrá Hora – Brno – Královo Pole
– Brno – sever – Praha 22 – Uhříněves – Praha 3 – Černošice – Brno – Modřice
Není nad to svěřit normu „odborníkům“ :-)

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 06/2013
vyšel 25.10.2013. 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 do soutěže 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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