
 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové,  

všimli jsme si, že jste si všimli, že 
jsme nestihli vydat listopadovou 
hromádku článků, a tak tak činíme 
v tomto dvojčísle. 

Toto vydání je zároveň posledním 
pravidelným „tiskem“. Další čísla 
budou již vydávána nahodile. 

V tomto vydání Nevšedníku se 
dozvíte nejen o tom, že i nepode-
psané rozhodnutí není neplatné, 
o bolestech zad a jejich odstraně-
ní, o oblékání se do práce, o korupci a o nastartování se po Novém 
roce.  

Ohlas kongresu Top asistentka byl milým překvapením nejen pro 
účastnící se účastnice, ale také pro nás – organizující organizátory. 
Více o této vydařené akci si můžete přečíst na straně 2. 
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Top asistentka 
Ve čtvrtek 05.12.2013 jsme uspořádali v brněnském OREA hotelu 
Voroněž mini-kongres Top asistentka, jehož cílem bylo podat pří-
tomným asistentkám a asistentům klíčové informace k tématům, 
vzdělat je, ale především probudit zájem o sebevzdělávání. 

Kongres takovéhoto rozsahu byl první zkušeností naší Akademie 
nevšedního vzdělávání, ale rozhodně ne počinem posledním. Ostat-
ně o úspěchu kongresu i lektorů hovoří průměrné známky od více 
než 40 účastníků. 

 

 

 

Na otázku „Co se Vám na kongresu líbilo“ odpovídali přítomní: roz-
manitost programu, výborná organizace, informace, perfektně 
připravené – pěkné prostředí, rozmanitost témat, výběr prostředí, 
různorodost, organizace, profesionalita lektorů, nasazení a příjem-
né přednášení, pestrá témata prezentací užitečná v praxi, dobrá 
organizace i výběr školitelů, dynamika, profesionální přístup, skvělí 
lektoři. 

Průměrná známka u lektorů – ve školním intervalu 1 až 5 – činila 
1,16.  

Ač byla akce připravovaná jako akce čistě komerční a určená pro 
soukromý sektor, více než 50 % tvořily přihlášky z veřejné správy. 

  

 

 

 

 

 

 

[fejs buk] 
Staňte se čtenářem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., 

na www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani 

a získejte rafinovaný šanon1 (z každých 100 čtenářů vylosuje-

me jednoho příjemce).  

                                                           
1
 Fotka šanonu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg  

Celkový dojem z kongresu 1,13 

Odborná úroveň kongresu  1,20 

Jak naplnil kongres Vaše očekávání?  1,23 

Použitelnost získaných informací v praxi 1,30 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 
Objednatel: Městský úřad Slavkov u Brna 

Kapacita semináře: 25 

Reference: Ing. Pavel Dvořák, tajemník, 

e-mail: pavel.dvorak@meuslavkov.cz 

Nový občanský zákoník – závazkové 

vztahy 

Objednatel: Městský úřad Přeštice 

Kapacita semináře: 50 

Reference: Eva Česáková, tajemnice, e-mail: 

cesakova@prestice-mesto.cz  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 
Objednatel: Městský úřad Příbram 

Kapacita semináře: 4 x 25 

Reference: Iva Vrbová, personalistka, e-mail: 

iva.vrbova@pribram-city.cz  

Písemná komunikace v praxi – asertivita 
a empatie v dopisech  
Objednatel: Městský úřad Zábřeh 

Kapacita semináře: 17 

Reference: Ilona Vařeková, personalistka, 

e-mail: ilona.varekova@muzabreh.cz 

Efektivní komunikace 
Objednatel: Městský úřad Varnsdorf 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Ing. Radek Kříž, vedoucí, e-mail: 

radek.kriz@varnsdorf.cz 

Nový občanský zákoník 

Objednatel: Městský úřad Bystřice  

pod Hostýnem 

Kapacita semináře: 30 

Reference: Mgr. Petra Svačinová, vedoucí, 

e-mail: svacinova@mubph.cz 

Efektivní komunikace 
Objednatel: Městský úřad Hulín 

Kapacita semináře: 25 

Reference: Mgr. Jana Kutá, tajemnice, e-mail: 

kuta@hulin.cz  

 

http://www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
mailto:pavel.dvorak@meuslavkov.cz
mailto:cesakova@prestice-mesto.cz
mailto:iva.vrbova@pribram-city.cz
mailto:ilona.varekova@muzabreh.cz
mailto:radek.kriz@varnsdorf.cz
mailto:kuta@hulin.cz
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P. S. Přání PF rozdáváme osobně již od října… Pouhá 4 % příjemců si všimla nesprávného roku, ale 100 % lidí 
nemělo problém s přečtením textu. P. P. S. Rok 2015 není chybou – byl to záměr. 

TEST aneb repetitio est mater studiorum  
Staré přísloví říká, že opakování je matkou moudrosti. Vzpomněla jsem si na něj v čase, kdy jsem přemýšlela 
nad dalším článkem do Nevšedníku. A napadlo mě... jak jsme v roce 2013 začali – tedy vtipným a poučným 
testem, tak bychom také mohli skončit! 

Tentokrát jsem pro Vás připravila zábavnou křížovku a souhrnné opakování českého pravopisu. Ano, zopaku-
jeme si nejen vše, s čím jsme se seznámili v Nevšedníku! Tedy – s chutí do toho! 

1. Sedmý pád číslovky 
dva 2. Opak adresáta 
3. Nauka zabývající se 
vhodným výběrem 
jazykových prostředků 
a výstavbou textu 
4. Graficky oddělená 
část souvislého textu, 
která tvoří logický ce-
lek 5. Druhý pád jed-
notného čísla od pod-
statného jména album 
6. Přesmyčka skrývající 
evropskou zemi: SK OŠ 
VÉD 7. Třetí osoba 
množného čísla od 
slovesa vědět 8. Syno-
nymní označení pro 
slova cizí 9. Synonymní 
označení pro funkční 
jazykový styl úřední 10. Slovo nebo slova, jimiž se píšící obrací k příjemci dopisu (např. ahoj Jirko, vážený pane 
Malý) 11. Heslovité vyjádření obsahu dopisu 12. Souhrnné pojmenování společenských zvyklostí a norem cho-
vání 

     1             

    2              

      3            

4                  

     5             

    6              

      7            

8                  

  9                

      10            

    11              

      12            
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Test 
1. Označte větu bez pravopisné chyby. 

a) Nemohu se dočkat Vánoc, Štědrého dne i vánočních prázdnin. 

b) Nemohu se dočkat vánoc, štědrého dne i vánočních prázdnin. 

c) Nemohu se dočkat Vánoc, štědrého dne i vánočních prázdnin. 

d) Nemohu se dočkat Vánoc, Štědrého Dne i vánočních prázdnin. 

2. Označte větu bez pravopisné chyby. 
a) K situaci na ulici Pod brankou a na Malém náměstí se vyjádřilo i město Benešov. 

b) K situaci na ulici Pod Brankou a na Malém náměstí se vyjádřilo i Město Benešov. 

c) K situaci na Ulici pod brankou a na malém Náměstí se vyjádřilo i Město Benešov. 

d) K situaci na ulici Pod Brankou a na Malém náměstí se vyjádřilo i město Benešov. 

3. Označte větu bez pravopisné chyby. 
a) Podle § 9, odst. 2, písm. a), zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 

předpisů, navrhujeme tato řešení. 

b) Podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 

předpisů navrhujeme tato řešení. 

c) Podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1991 Sb., O mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 

předpisů, navrhujeme tato řešení. 

d) Podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 

předpisů, navrhujeme tato řešení. 

4. Označte větu bez pravopisné chyby. 
a) Mohli bysme spolupracovat s firmou XZX, s. r. o., kterou Vlašimané dobře znají. 

b) Mohli by jsme spolupracovat s firmou XZX, s.r.o. kterou Vlašimani dobře znají. 

c) Mohli bychom spolupracovat s firmou XZX, s. r. o., kterou Vlašimané dobře znají. 

d) Mohli bysme spolupracovat s firmou XZX, s. r. o., kterou vlašimáci dobře znají. 

5. Označte řádek, na němž jsou všechna spojení správně. 
a) eventuelní zájemci, dennodenně mě kontaktuje, všestranné využití 

b) schematický popis, dceřiná společnost, divadla hrály i na Silvestra 

c) k uvedenému datu, jste povinen vyřizovat poštu, stěží si vzpomněl 

d) zvolit k tomuto řešení, shlédnout prezentaci, tématický celek 

Řešení 
KŘÍŽOVKA: 1. Dvěma 2. Odesílatel 3. Stylistika 4. Odstavec 5. Alba 6. Švédsko 7. Vědí 8. Přejatá 

9. Administrativní 10. Oslovení 11. Věc 12. Etiketa  

TEST: 1. a) 2. d) 3. b) 4. c) 5. c) 

Doufám, že křížovku jste vyřešili s lehkostí a na otázky v testu odpověděli s jistotou. A pokud jen trochu k tomu 
přispěly naše semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech nebo Etiketa a normy 
v písemném styku – úprava písemností podle normy (ČSN 01 6910), jsme jenom rádi!  

Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech 

 Motto  

 
„Co z toho, že zítra bude líp, když vždy, když se ráno vzbudím, je dnes.“ (Murphyho zákony) 
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Workoholismus 
Kdo z nás se osobně nesetkal s člověkem, který by tvrdil, že je workoholik? Asi málokdo. Naštěstí velké pro-
cento lidí tuto skutečnost uvádí mylně. Jedná se přece jen o „závislost“, tedy onemocnění, které dotyčný ne-
má pod kontrolou a má dopady na jeho fyzické a duševní zdraví, a v neposlední řadě i na jeho okolí. Jak mů-
žeme rozeznat skutečné příznaky této závislosti a co pro její „vyléčení“ můžeme udělat? 

Termín workoholik se často zaměňuje s „chutí do práce“, ale bohužel 
opak je pravdou. Lidé trpící touto závislostí se orientují na práci a výkon 
při výrazném omezení ostatních aktivit. Ať se jedná o soukromý život 
v podobě rodiny, koníčků či jiných zájmů. Postupně u nich dochází ke 
společenské izolaci, stavům fyzického i psychického vyčerpání. Ztrácí se 
schopnost komunikace s vnějším světem, dochází ke krizi hodnot. Dotyč-
ní mohou své pracovní aktivity vnímat negativně a i jejich výkonnost bý-
vá horší než u ostatních. Tato „závislost“ se často propojuje například se 
závislostmi na návykových látkách (nikotin, alkohol, farmaka). 

Problematika tohoto typu není ovšem dílem naší „moderní“ společnosti. 
Vyskytovala se pochopitelně v průběhu našich dějin. Skutečností však 
zůstává, že výskyt workoholismu se zvyšuje s tendencí společnosti sou-
středit se na výkon. Často totiž zapomínáme sami na sebe a duševní rela-
xaci. 

Co pro sebe můžete udělat v okamžiku, kdy zjistíte, že touto závislostí 
trpíte nebo se jí blížíte? Prvním krokem je samozřejmě umět si přiznat, 
že Vám tato nemoc vstupuje do života.  

Poté je nutné naučit se zacházet efektivně s časem a dokázat dodržovat určitý režim. Pro jeho snazší zavedení 
si můžete Váš běžný pracovní den rozdělit na třetiny. Jedna třetina je věnována práci, druhá je jen vaše a mů-
žete ji věnovat například zálibám či rodině. Zbývající třetina pak poskytuje čas na odpočinek, spánek či relaxaci 
obecně. 

Ovšem jako u jiných závislostí se jedná o „běh na dlouhou trať“. Musíte počítat s tím, že se Vám nebude vždy 
všechno dařit. Přesto je důležité držet se svého předsevzetí a naučit se věnovat sám sobě a svým blízkým. 

TIP: Zkuste si někdy v práci vyhradit pár okamžiků sami pro sebe. Zavřete oči a pokuste se si uvědomit, kde se 
nacházíte a jak se cítíte. Když se poté vrátíte do pracovního procesu, tak možná budete vnímat určitou změnu. 

Petr Hlušička, lektor, ze serveru www.firemni-sociolog.cz  

 K zamyšlení  

 Citáty jinak 

Nemá to jiskru. Diesel 

Nemáte oheň? Prométheus 

Nenechat se vytočit. Bell 

Není malých rolí. Harmasan 

Nestavte se mi na odpor. Ohm 

Neštěstí nechodí nikdy samo. Marx a Engels 

Nikdy proti proudu! Ampère 

Říkám holou pravdu. Inspektor Kojak 

To je tvrdý oříšek. Popelka 

 

http://www.firemni-sociolog.cz/
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Snaha o spisovnost může znamenat více chyb 
V úřední korespondenci je žádoucí psát spisovnou češtinou. Na tom se bezpochyby shodnou obě strany pí-
semného styku. Úředníci s tím asi žádný větší problém nemají, často používají zavedené formulace, které bý-
vají většinou jazykově správné, jen by možná potřebovaly někdy trošičku „zlidštit“. 

Problém bývá obvykle v písemném kontaktu s úřady či s tiskem spíše na stra-
ně občana. Nastává zvláštní situace, kdy pisatel chce psát na úřad opravdu, 
ale opravdu spisovně a chce působit o pravdu, ale opravdu vzdělaně. V té 
chvíli je člověk, který jinak mluví a píše velmi dobře a přirozeně, schopen začít 
používat slova, která by ho jinak snad ani nenapadla (například pakliže místo 

když, visum místo vízum). Ruku na srdce, v současné době tyto výrazy – přestože jsou stále součástí spisovné-
ho jazyka – nejsou příliš v kurzu. Výsledek pak může působit poněkud úsměvně. 

Horší variantou touhy po hyperkorektnosti, tj. přepjaté snaze o jazykovou správnost, která už ale není ani 
k smíchu, je špatné použití podmiňovacího způsobu u sloves.  

„Udělal bys to/udělali byste to…“ na některé lidi působí poněkud málo spisovně, takže raději „vytvoří“ tvar 
„udělal by jsi to…/udělali by jste to…“ Ještě hůř pak vypadá tento „výmysl“ ve tvaru první osoby: „Já by jsem 
to udělal.../my by jsme to udělali…“ místo správného: „Já bych to udělal.../my bychom to udělali…“ Pokud 
jste se s ničím podobným ještě nesetkali, vězte, že já se tím v pracovní korespondenci setkávám.  

Ještě o jednom jevu bych se ráda zmínila – čarování s cizími slovy. Opravdu není šťastné dávat cizím slovům 
české přípony, a vytvářet tak paskvily typu nejoptimálnější, nejmaximálnější, vykomunikovat, odargumento-
vat, …  

Stejně tak není dobré klást vedle sebe cizí slovo s českým slovem téhož významu: známé VIP osobnosti, verni-
sáž výstavy, hlavní protagonista, nově renovovaná pasáž, … Výsledkem je, nejen že pisatel nepůsobí příliš 
erudovaně, ale dosáhne přesně opačného výsledku.  

Květa Strnadová, lektorka češtiny 

 Nový seminář v nabídce  

 
Správný správní řád.  

 Doručování ve veřejné správě 

 Správní řád a správní řízení pro začátečníky 

 SPRÁVNÍ ŘÁD v judikatuře aktuálně 

 Správní rozhodnutí 

 Správní soudnictví pro veřejnou správu 

Jedná se o pět celodenních seminářů s touto specializací. Mohou být realizovány nezávisle na sobě, samo-
statně v různém pořadí. 

 

 
Cenové relace: 

 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 poutavou formou vtáhneme do děje. 
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Proč nás bolí záda  
aneb nejčastější chyby pří každodenních aktivitách 
S bolestí zad se setkal každý z nás, ale kde taková lapálie vůbec vzniká? Právě při těch každodenních aktivitách, 
bez kterých se nemůžeme obejít. Mezi nejčastější patří dlouhodobé špatné sezení u psacího stolu nebo za 
počítačem, jízda v autě, špatné zvedání břemen a nesprávná chůze.  

Co se děje s naším tělem pří špatném sezení u počítače? Obrázek nám napoví. I laické oko odhalí, že z takového 
sezení nás bude bolet – jak se říká – celý člověk. Tak si to pojďme trochu rozebrat. 

Pří sezení je pro nás přirozené najít co nejpříjemnější 
polohu. Bohužel v této poloze potom přetrváváme 
několik hodin a obtíže už nám klepou na dveře. 

Jako první se objevuje zatuhnutí šíjových svalů 
doprovázené předsunutou hlavou. To způsobí nedosta-
tečné prokrvování, které přivede bolesti hlavy a očí.  

Často se po několika hodinách přistihneme u toho, že 
jsme k monitoru hodně naklonění a že se objevují 
bolesti zad (hlavně v bederní části), a to bereme jako 
samozřejmost. Zkrácené prsní svaly, táhnou ramena 
směrem dopředu a my se tak pomalu hrbíme.  

Stlačení stehenních svalů, porucha prokrvování žil na 
nohou, utlačovaný žaludek, nesprávně položené 
zápěstí a monitor umístěný tak, že se k němu musíme 
otáčet, jsou už jenom poslední střípky ke skládačce.  

V úvodu článku jsem se zmínila i o špatné chůzi, existuje vůbec pojem špatná chůze? Bohužel s rostoucími 
nároky, které si na sebe klademe sami i které na nás klade naše okolí, se tento pojem začíná pomaličku zabíhat.  

Co vše tento pojem zahrnuje? 

 Rychlá chůze v předklonu 

 Špatně zvolená obuv 

 Nehybnost celé horní končetiny (když jdete, hýbe se Vám pouze paže, přitom správná chůze začíná 
pohybem ramene vzad) 

 Chůze s předsunutou hlavou 

 Vytáčení špiček nohou směrem ven 

 Nestejnoměrné zatížení nohou 

Teď jsme si nastínili problémy, které každý z nás zná a na sobě pociťuje. Otázka tedy z ní: „Co s tím?“ Jak tedy 
máme správně sedět, chodit, zvedat břemena, …? Kde se naučit protahovací techniky? Je over-ball pomůcka 
nebo sprosté slovo? To vše si nastíníme v dalším článku Záda mě bolí aneb co s tím. 

Dr. Soňa Neubauerová, lektorka semináře Akademie zad aneb aby záda nebolela, terapeutka a garantka SM 
systému, majitelka Centra zad 

 Motto  

 
„Na pracovišti jsem Bohem. Každý ví, že existuju, ale ještě nikdo mě neviděl.“ (Murphyho zákony) 

 

Zdroj: www.kancelarskezidle.com/info/18-boli-vas-zada.php  

http://www.kancelarskezidle.com/info/18-boli-vas-zada.php
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O vývoji normy – 3. díl 
Při automatickém dělení slov se v textovém procesoru mohou na koncích řádků oddělit některá pevná spojení, 
která mají být napsána na tomtéž řádku. Často vídáme oddělený titul od jména (nebo titul od příjmení), den 
od měsíce, neslabičnou předložku od následujícího výrazu, číslo od značky. Právě tato spojení na konci řádku 
nemají být oddělena, a proto se do nich vkládá pevná mezera: 

Ing. Čáp, M. Nová, s Vámi, z Plzně, 10 cm, § 9, 1 300 000, s. r. o. 

Oddělit však můžeme příjmení od vypsaného jména, letopočet od měsíce. 

MUDr. Martin / Doležal, Jana / Nováková, 17. listopadu / 1939 

Slabičné předložky (u, o) a spojky (a, i) se na koncích řádků vyskytovat mohou. 

Tato úprava – z rukou odborně zdatné PhDr. Olgy Kuldové – zatím platí, ale na paty jí šlape diletantsky zpraco-
vaný návrh revize normy ČSN 01 6910, který říká: 

Řádek se nesmí zalomit v mezislovních mezerách, které jsou užity: 

– ve spojení neslabičných předložek k, s, v, z a K, S, V, Z s následujícím slovem (k mostu, s bratrem, 
v Plzni, z nádraží);  

– ve spojení slabičných předložek o, u a O, U a spojek a, i a A, I s výrazem, který po nich následuje 
(u zdroje, o zákoníku); v úzkých sloupcích o délce řádku přibližně 40 znaků a méně lze na konci řádku 
ponechat spojku a, ne však A;  

Mezitím, co text u první odrážky kopíruje ustanovení, které v normě platí dlouho, druhá odrážka nemá pro 
praxi žádné opodstatnění. Máme-li spojovat také slabičné předložky s následujícím slovem, měli bychom se-
znam doplnit o na, do, ve, ke, … Počítání znaků ve sloupcích – navrhované „odborníky“ – už jen probouzí 
úsměv na rtu. Kouzelně působí i „mistrovo“ utnutí se na www.akademie-vzdelavani.cz/download/ujc.jpg. 

S výjimkami, kdy se i neslabičné předložky smí na konci řádku vyskytnout, Vás seznámíme na našich seminá-
řích. V novém roce uvedeme téma Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle zpackané 
normy aneb jak to má být správně také podle legislativy a souvisejících norem. 

Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, 
účastník připomínkového řízení k ČSN 01 6910 z let 2007 a 2013, autor revize normy v letech 2011 a 2012, 
celoživotní praktik v úpravě písemností a životní optimista  

 Poradna  

 
Dotaz: Řešíme nyní s kolegyněmi a kolegy malé dilema. Jedná se mi o to, zda dopisy, které přicházejí na měst-
ský úřad a jsou nadepsány např. 

K rukám    Vážený pan starosta 
Ing. Milana Nováka   Ing. Milan Novák 
starosty města   Městský úřad Novákovice 

smí otevřít někdo jiný než adresát; zda je může otevřít podatelna či sekretariát vedení města. Náš pan vedou-
cí tvrdil, že se otevírají všechny dopisy, i když je na prvním místě uvedeno jméno. Prý na úřad nemá co chodit 
soukromá pošta. 

 

 
Odpověď: Je-li na prvním místě uvedeno jméno a příjmení, je příjemcem fyzická osoba a obálku smí otevřít 
pouze jmenovaný. Pokud je na prvním místě uvedena funkce, orgán nebo město, příjemcem je právnická 
osoba a obálku smí otevřít pověřená osoba (většinou pracovník podatelny). V příkladech, které uvádíte, je 
příjemcem pan starosta jako fyzická osoba a jako jediný smí obálku otevřít.  

Místo „k rukám“ dnes používáme „do rukou“. 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/ujc.jpg
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Vánočně-vzdělávací a novoroční večírky se třemi bonusy 
Ve spolupráci s hotelem Happy Star, který sídlí kousek za Znojmem, jsme připravili speciální nabídku: dvou-
denní relaxačně-vzdělávací výjezdní zasedání pro skupiny do 30 osob s tímto programem:  

1. den 

 08:00 příjezd do hotelu – dort s logem úřadu na uvítanou 
 08:30 seminář – dopolední blok (téma dle výběru) 
 11:30 oběd (polévka a hlavní chod, zákusek, nápoj), ubytová-

ní 
 13:00 seminář – odpolední blok 
 15:30 volný program s možností využít bazén, vířivku, parní kabinu a fitness 
 18:00 lehká večeře (polévka a druhý chod, zákusek, nápoj) 
 19:00  řízená degustace vín (5 vzorků) 
 20:00 volný program s možností využít bazén, vířivku, parní kabinu a fitness 
 22:00 1 hodina privátního nočního pronájmu bazénu a vířivky 

2. den 

 09:00 snídaně 
 10:00 výlet – tipy:  
o vycházka na vyhlídku na vinici Šobes  
o Malovaný sklep (Šatov)  
o keramický ateliér p. Slámy (Šatov)  
o pěchotní srub (Šatov) 
o moravský sklípek s labyrintem privátních boxů (Šatov) 
o vyhlídka na Heiliger Stein – poutní místo s geomantickými zónami  

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 do-
pravu 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
http://www.hotelhappystar.cz/
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Když se šíří fámy aneb syndrom žárlivého manžela 
Trápí Vás fámy, které se šíří mezi Vašimi zaměstnanci, i když jste jim vše jasně a srozumitelně vysvětlili? Neví-
te, jak bojovat s fámou ani kdo ji způsobil? 

Fámy na pracovišti patří mezi nejnepříjemnější problémy vnitřní komunikace. Jsou to problémy, kterých se 
nesmírně obtížně zbavuje, a často nelze ani přesně určit jejich původce. Fáma je technicky vzato buď zcela 

nepodložená, nebo výrazně modifikovaná informace, která 
se v kolektivu šíří jeho neoficiálními kanály. Protože jde 
o informaci, která často vzbuzuje pocit strachu nebo lítosti 
(Oni jí vyhodili, protože byla těhotná! Chtějí propustit celé 
oddělení!), je pro management na všech úrovních fáma 
obtížně zachytitelná, protože se s ní podřízení nechtějí 
svěřovat.  Dokonce i velmi racionálně myslící člověk má 
přitom tendenci vnímat fámu jako pravdivou informaci, 
a to zejména v případě, že ji slyší opakovaně z různých 
zdrojů. Důsledkem fám je nejen snížený pracovní výkon 
a vyšší riziko chyb, ale také velmi často křečovité nebo 
hysterické reakce pracovníků na reálné informace, které 
fámy připomínají. 

Neexistuje žádný stručný návod, jak se zbavit fám, mimo jiné také proto, že je neobyčejně obtížné poznat, že 
se v kolektivu fáma šíří. Podobně jako u jiných, sociálních i fyzických nemocí zde platí, že nejjednodušším řeše-
ním je prevence – tedy nevytvářet prostředí, ve kterém se šíří. Co pro to můžeme udělat? 

Nejdůležitější je, aby měli zaměstnanci pocit, že jsou informováni. Vedení by je mělo nikoli formálně, ale reál-
ně seznamovat se svými klíčovými kroky, nejlepší je, pokud  mají možnost zpětné vazby. Vedení by také mělo – 
a to na všech úrovních – odpovídat na otázky podřízených, a to jednoznačně. Měla by existovat firemní kultu-
ra, která je nastavena tak, že klíčové informace se sdělují pouze oficiálními kanály, ale tyto kanály současně 
nejsou příliš byrokratické. 

Pokud už se fáma vyskytne a my to poznáme, měli bychom ji rozkrýt – tedy kategoricky odmítnout a „jasně 
vysvětlit“. Nejlepší je, pokud ty, kterých se fáma týká, nebo alespoň jejich zástupce, nejlépe člověka, který čas-
to a rád neformálně hovoří s kolegy, přesvědčíme o tom, že fáma nemá základ, a to cestou vhodně volených 
otázek, na něž tento člověk odpovídá. Pokud si dotyčný logicky uvědomí, že fáma nemá reálný základ, pak 
v ní nejen přestane věřit, ale současně o tom bude přesvědčovat své kolegy. Časem tak dojde ke snížení výsky-
tu fámy. Pokud se nám povede takto potlačit více fám, stane se náš kolektiv odolnějším vůči jejich recidivě. 

Vojtěch Bednář, lektor mediální komunikace, ze serveru www.firemni-sociolog.cz  

 Motto  

 
„Můžete stokrát dokázat nepravdivost lživého výroku; stejně se vždycky najdou lidé, kteří mu uvěří.“ (Murphyho zák.)  

 

 

http://www.firemni-sociolog.cz/
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Sexuální symbolika brýlí 
Ve společenském rádci slušného chování z roku 1940 jsem si přečetl, že „každá dívka a žena ve společnosti má 
míti na zřeteli, že její oko jest zrcadlem duše“. Dále je tam psáno, že „pokud brýlí jest zapotřebí, nechť nejsou 
tyto odkládány, neboť pohled stává se pak mžouravým a nejistým“. Naše babičky byly asi v pokušení skrývat 
své oční vady a kontaktní čočky byly hudbou vzdálené budoucnosti; žily tedy v permanentním mžouravém 
pokušení.  

Snad už na počátku dvacátého století brýle, cvikr nebo monokl představovaly symbol intelektuálního zařaze-
ní a dámy mohly používat třeba lorňon jako módní doplněk. O něco později pak brýle na dámském obličeji 
představovaly symbol vzdělanosti. Vzpomínám, že když jsem chodil do školy, představoval obrýlený pan učitel 
nebo paní učitelka nesporně větší autoritu, brýle vzbuzovaly respekt a pozitivně působily na ukázněnost žac-
tva. 

Moderní brýle nepředstavují žádný kosmetický handicap. Naopak jsou vítaným módním doplňkem podtrhují-
cím originalitu osobnosti. To je pochopitelně dobře známo, nicméně se nemohu zbavit dojmu, že přece jenom 
vyzařují jakousi přísnost a nedostupnost.  

Nebude to nic nového pod sluncem. Jako symbol maximální přísnosti mne napadá třeba kardinál Fernando 
Niño de Guevara, velký inkvizitor, kterého namaloval El Greco Dotyčný portrétovaný církevní hodnostář má 
pochopitelně brýle s masivními černými obroučkami a pod jeho přísným pohledem už už vidíme nejenom pálí-
cí se zakázané knihy, ale také v plamenech se svíjející hříšníky. A když se do těch jeho očí dívám, vzpomenu 
si taky na jednu českou prostitutku, která mi nedávno sdělila, že na štrych musí zásadně bez brýlí a pořídila si 
raději kontaktní čočky. Brýle prý odradí zákazníky a kšefty upadají. 

A tak se konečně dostávám k avizované sexuální symbolice. Známá sexuologická publicistka Shere Hiteová učí 
americké ženy nejen účelně onanovat, ale na základě dlouholetých zkušeností jim také radí před souloží od-
kládat brýle. Ernest Hemingway jednou řekl, že když si žena sundá brýle, jako by si už sundávala kalhotky. 
Pravda, člověk nemusí být zrovna laureátem Nobelovy ceny, aby pochopil, že při vášnivých sexuálních prakti-
kách mohou brýle překážet. Ale pozor! Je třeba nalézt k sundání brýlí ten správný okamžik. Zkrátka začlenit 
tento úkon do celého schématu a posloupnosti vzájemné erotické komunikace. Zejména v dnešní době, kdy 
muži již přestali být sexuálními dobyvateli a stávají se spíše sexuálními sběrateli, je zapotřebí příliš tuto proce-
duru neuspěchat. Bázlivý muž by se mohl třeba vylekat, neurotikovi zase v důsledku odložení partnerčiných 
brýlí hrozí porucha potence.  

Tak co tedy odkládat dříve? Prádlo nebo brýle? Inu, tady je dobrá rada drahá. Nesmírná variabilita lidského 
sexuálního chování neumožňuje univerzální postup. Nejlépe by bylo použít záminku. Tak jako oděv odkládáme 
třeba při hře na fanty, tak i brýle mohou takovýto hravý objekt představovat. Také se dají odložit nenápadně 
třeba cestou do koupelny. I tady budou mít určitou výhodu kontaktní čočky, které neznal nejenom Hemingway 
a naštěstí ani středověká katolická inkvizice.  

Radim Uzel, lektor semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální harašení na 
pracovišti 
 

Brýle u lektorů 

Kdysi mne v rámci pokročilých lektorských dovedností učili, že lektor má nosit brýle, že díky nim vypadá inteli-
gentněji. A tak jsem je začal nosit.  

Po čtrnácti dnech mi řekli, že to nesmí být brýle sluneční.  

Radim Martynek 
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Záda mě bolí aneb co s tím 

Bolest zad a problémy s nimi spojené jsme si už nastínili v minulém článku. Teď se pojďme zabývat otázkou, co 
se s tím dá dělat. Bolest zad nejčastěji vzniká při špatném sezení u počítače nebo při dlouhodobé chůzi. 
Zkusme si uvědomit, co vše obnáší správné sezení, a zjistit, že to možná až takový problém nebude. 

Jako první si musíme uvědomit, že to není jenom o našem sezení, ale o celém pracovním prostředí. Mějte na 
paměti, že pracovní prostředí se přizpůsobuje Vám, ne Vy jemu. Přiložený obrázek definuje základní pravidla 
sezení a nastavení židle: 

 Počítač je vždy proti Vám ve výšce očí 

 NIKDY se k počítači nenakláníme a už vůbec 
neotáčíme 

 Stehno s lýtkem má svírat úhel 90° a více, kyčle 
mohou být výše než kolena 

 Chodidla jsou položená na zemi, případně na 
podložce 

 Záda jsou opřená 

 Židle poskytuje bederní opěru, případně 
používáme over-ball 

 Židli si můžeme nastavit podle vlastní výšky 

 Ruce jsou opřené o stůl nebo o opěrky na židli 

 Úhel v lokti by měl být v rozmezí 60°–90° 
Je jasné, že některé z uvedených věcí není možné snadno 
změnit, ale i malá změna dokáže velké věci. Neberme toto 
přísloví jako obehrané klišé.  

Pokud i to nejmenší změnit nedokážete, zkuste pátrat dál. Existují různé protahovací cviky, případně úlevové 
sedy, které nám pomáhají vliv špatného pracovního prostředí zmírnit. Zkuste si vyhledat úlevový sed podle 
Brugerra, izometrická cvičení, postizometrickou relaxaci nebo SM systém.  

A teď něco málo k tématu over-ball. Nejedná se o sprosté slovo, ale o zdravotnickou pomůcku, která se využívá 
buď při cvičení, nebo jako bederní opora při sezení. Je velmi důležité, abyste si ji dávali přímo za bedra. Pokud 
ji budete dávat až k hýždím nebo ji přisedávat, nebude mít žádný efekt a Vy budete zklamaní. Právě bederní 
opěra – či over-ball – nás nutí držet tělo zpříma, protože pánev se přirozené klopí mírně dopředu, a tak 
vytahuje celé tělo vzhůru. Ještě trochu zapracujte na posílení mezilopatkových svalů, protažení prsních svalů, 
protažení hlavy dozadu a nahoru a máte vyhráno. S bolestí zad při sezení se můžete nadobro rozloučit. 

Otázka správné chůze je téma, o kterém by se dalo hovořit v celém článku, a ještě by to bylo málo. Zkusme 
tedy aspoň vypíchnout pár bodů, na které je dobré pamatovat: 

 Choďte zpříma, ať jste jací jste – hubení, tlustí, malí, velcí, záda Vás za to budou mít ráda. 

 Pří chůzí hýbejte ramenem – nejenom paží. 

 Při dlouhodobější chůzi v přírodě si vezměte na pomoc trekové hole. 

 Zkuste aspoň chvíli chodit s podsazenou pánví, zataženým bříškem a zatnutým zadečkem. 

 Posilujte vnitřní stabilizační systém, protahujte svaly zkrácené a posilujte svaly ochablé. 
Nezapomínejte, že pro člověka je chůze a běh nejpřirozenější pohyb, který vykonává, zkuste ho dělat od teď 
správně.  

Dr. Soňa Neubauerová, lektorka semináře Akademie zad aneb aby záda nebolela, terapeutka a garantka 
SM systému, majitelka Centra zad 

Zdroj: www.kancelarskezidle.com/info/18-boli-vas-zada.php  

http://www.kancelarskezidle.com/info/18-boli-vas-zada.php
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 Nový seminář v nabídce  

 
Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., a Centrum zad Dr. Neubauerové velmi úzce spolupracuje při 
realizaci seminářů, jejichž základem je SM systém – ten slouží nejen k prevencí bolestí zad, ale také dokáže 
eliminovat již nastalé problémy. Pro naše klienty jsme připravili seminář Akademie zad aneb aby záda 
nebolela, v průběhu kterého naučíme Vaše zaměstnance přímo na pracovišti pár jednoduchých cviků, díky 
nimž se budou cítit lépe, záda je nebudou bolet (nebo budou bolet méně), a v práci tak budou spokojenější 
a efektivnější. Seminář naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz v sekci Vzdělávání – Zážitkové. 

 

 
Organizační informace: 

 2 skupiny po 15 účastnicích po 3 hodiny (1 skupina dopoledne – 1 skupina odpoledne) 

 v průměru 700 Kč/osobu, tj. 10.500 Kč za skupinu, tj. 21.000 Kč vč. DPH za školicí den a max. 30 osob 

V ceně je zapůjčení elastických lan. Účastníci si mohou na místě lana zakoupit (400 Kč/ks). 

Objednatel zajišťuje školicí místnost s možností cvičení, dataprojektor a plátno. 

 

Moderní slovní úloha aneb starosta v matematice :) 

Pan starosta může utratit čtyři milióny korun z obecního rozpočtu za nákup nových služebních aut pro svůj 
úřad, nebo rekonstrukci domova důchodců. Od dealera s auty dostane 8% osobní provizi za první a 3% za kaž-
dý další odebraný vůz, a navíc mu na jeho soukromé auto pořídí firma sadu pneumatik s disky v hodnotě 
25.000 Kč. Od majitele stavební firmy dostane 5 % z ceny zakázky, a navíc mu ještě předisponuje stavební ma-
teriál za 15.000 Kč na stavbu vily pro jeho milenku. Jakou variantu pan starosta zvolí? 

Jak se změní rozhodování pana starosty, když: 

a) jedno z dodaných aut po dvou letech prodá do svého osobního vlastnictví jako ojeté (zůstatková tržní 
cena vozu po dvou letech 360.000 Kč, cena vozu podle nezávislého odhadu 5.000 Kč) 

b) majitel stavební firmy je členem ODS a jeho politický vliv zajistí panu starostovi místo ve správní radě 
krematoria za 20.000 Kč měsíčně po jedno volební období? 

(článek obdržen e-mailem od čtenáře) 
 

 K zamyšlení – Trpíte workoholismem?  

 Jak zjistíte, že Vám práce příliš zasahuje do osobního života a negativně ho ovlivňuje? Zkuste si zodpovědět 
těchto několik otázek:  

1. Míváte neodkladný pocit, že musíte začít pracovat? Cítíte se nesoustředění či neklidní v případě, že 
nepracujete? 

2. Cítíte psychickou nepohodu nebo se špatně ovládáte, když nemůžete pracovat nebo Vás někdo ruší 
od práce? 

3. Zanedbáváte ostatní činnosti z důvodu pracovních aktivit? Ovlivňuje způsob Vaší práce negativně 
soukromý život? 

4. Máte nutkání zvyšovat množství času stráveného prací? Nedokážete dodržet předem stanovený 
rozsah Vaší práce? 

5. Pokračujete v pracovní činnosti i přesto, že víte, že to škodí Vašemu zdraví nebo Vašim hodnotám? 

6. Neúspěšně jste zkoušeli omezit nadměrnou pracovní aktivitu ve prospěch svého osobního života? 

V případě nadpolovičního množství kladných odpovědí by bylo dobré se zamyslet nad Vaší aktuální situací. 

 

 
 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/
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Mohou mi v práci určovat, jak mám chodit oblečený? 
Nastoupil jsem do firmy a šéf chce, abych nosil oblek a kravatu. Já se ale v takovém oblečení necítím dobře. 
Má zaměstnavatel právo mě nutit? Může zaměstnavatel lidem určovat, jak mají chodit oblečeni, učesáni 
a upraveni?   

Dojem na zákazníky a obchodní partnery. V dnešní 
době není neobvyklé, že zaměstnavatel klade určité 
nároky na oblečení, potažmo vzezření zaměstnanců. 
Šaty totiž dělají člověka – a dojem, který uděláte na 
zákazníky nebo obchodní partnery, se do velké míry 
promítne v tom, jak poté oni budou Vašeho zaměst-
navatele hodnotit.  

Oblečení bývá součástí pracovních smluv. Přestože 
zákoník práce oblékání zaměstnanců výslovně neu-
pravuje, má zaměstnavatel v  přiměřených mezích 
právo určit, jak by měl zaměstnanec při výkonu práce 
vypadat. Ustanovení, že zaměstnanec musí být oble-
čen a upraven, jak se sluší a patří pro pozici, kterou 
vykonává, se často vyskytuje v pracovních smlouvách.  

Za klientem v saku, jinak stačí košile. V mnoha spo-
lečnostech dokonce existují vnitřní předpisy o pravi-
dlech oblékání, tzv. dress code. Ten by měl přiměře-
ně rozlišit požadavky na zaměstnance vykonávající 
různé druhy práce. Může zakotvit i různá pravidla pro 
různé situace (například schůzka s klientem versus 
den strávený v kanceláři mezi kolegy) nebo zavést 
třeba neformální pátky, kdy je možné zvolit ležérnější 
oblečení.  Pokud byl zaměstnanec se svými povin-
nostmi podle takového vnitřního předpisu řádně se-
známen, musí se jím řídit.  

Může se jednat o porušení povinností. Nedodržení 
povinnosti oblékat se a upravovat v souladu s požadavky zaměstnavatele může představovat porušení povin-
nosti zaměstnance. Toto porušení zpravidla nebude dostatečně závažné na to, aby samo o sobě odůvodnilo 
výpověď nebo dokonce okamžité zrušení pracovního poměru. Pokud se ale případů takových porušení na-
shromáždí víc, může to za určitých okolností na výpověď stačit.  

Požadavky firmy nemohou být bezbřehé. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že požadavky nemohou být 
bezbřehé. Pokud by zaměstnavatel třeba po zaměstnancích z nejnižší příjmové skupiny požadoval, aby si poří-
dili smokingy nebo by například pro mladé zaměstnankyně stanovil minimální hloubku výstřihu, nejednalo by 
se o instrukce, které by byly vymahatelné. Nedodržení pokynu, který je zcela nepřiměřený nebo je v rozporu 
s dobrými mravy, pro zaměstnance nemůže mít ani žádné negativní důsledky.  

Oblek tedy může být vyžadován. To však podle našeho názoru není případ požadavku, aby zaměstnanci cho-
dili v obleku a kravatě tam, kde je to vzhledem k jejich postavení běžné. Pokud by zaměstnavatel naopak pra-
vidla oblékání nijak výslovně neurčil, mělo by Vaše oblečení přiměřeně odpovídat situacím, v nichž se v práci 
budete ocitat. Podrobnosti si ale samozřejmě můžete stanovit sami. Porušit pracovní kázeň v tomto případě 
můžete, jen pokud by Váš zevnějšek představoval naprostý exces – třeba pokud byste na slavnostní večeři 
s obchodním partnerem dorazil v kraťasech a žabkách. 

Ivana Fára, Jakub Tomšej, advokátní kancelář CMS Cameron McKenna, převzato se souhlasem autorů ze ser-
veru Prace.cz  
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Ošatní řád v praxi 
Pro jeden úřad jsme na zakázku připravili ošatní řád, který byl součástí etického kodexu a definoval, jak se mají 
zaměstnanci úřadu oblékat v úřední a neúřední dny. Uvedení do praxe mělo jeden kuriózní dopad: s prodlou-
žením sukní ke kolenům a se zmenšením dekoltů se snížil počet občanů navštěvujících úřad. A níže již jeho 
znění: 

I. Zaměstnanec přizpůsobí oblékání na pracovišti tak, aby odpovídalo pravidlům etikety se zřetelem na repre-
zentaci zaměstnavatele. 

II. Zaměstnanec dbá, aby byl oděv čistý, bezvadný a důstojný jeho profesi. 

III. Vhodným oblečením u žen jsou např.: klasické kostýmy, sukně, dlouhé kalhoty, šaty, halenky, košile, svetří-
ky, společenská trika 

IV. Nevhodným oblečením u žen je: 

a) příliš vyzývavé oblečení – extrémně krátké sukně a hluboké výstřihy, odhalená břicha, halenky bez ramí-
nek nebo na zavázání za krk 

b) volnočasové a sportovní oděvy – z modrého džínového materiálu, šusťáku, sportovní soupravy, maská-
če, kraťasy a kalhoty s délkou pod kolena. 

c) obuv sportovní, domácího typu a tzv. žabky. 

V. Vhodným oblečením u mužů jsou např.: klasické kalhoty, košile, vesta, sako příp. oblek. V úřední den je vy-
žadována rovněž vázanka. 

VI. Nevhodným oblečením u mužů je: 

a) volnočasové a sportovní oblečení – kraťasy, sportovní trika, oděv z modrého džínového materiálu, šus-
ťáku, sportovní soupravy, maskáče. 

b) obuv sportovní, domácího typu a tzv. žabky. 

VII. Zásady oblékání uvedené v předchozích bodech nejsou vyžadovány při práci v terénu, kde je riziko pošpinění 
oděvu. 

Za práci v terénu se nepovažuje šetření a návštěvy v rodinách a ústavech, kontroly a jiná jednání v tzv. nevenkovním 
prostředí. 

Radim Martynek 

 Nový seminář v nabídce  

 
Nový občanský zákoník ve vztahu ke školám a školským zařízením (NOZ) Seminář seznámí ředitele škol 
a školských zařízení s nejvýznamnějšími změnami, které do činnosti škol a školských zařízení a práce jejich 
ředitelů přinese s účinností od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník. 

V rámci semináře budou účastníci seznámeni se strukturou nového občanského zákoníku a jeho základními 
zásadami, dále budou probírány ty oblasti, které s činností škol a školských zařízení nejvíce souvisejí (posta-
vení fyzických a právnických osob, rodinné právo, vlastnické právo, závazkové vztahy, náhrada škody apod.). 

Určeno: ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení. 

 

 
Cenové relace: 

 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 poutavou formou vtáhneme do děje. 
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Jak dostat zaměstnance do provozu po Novém roce ve 3 krocích  
Období po vánočních svátcích, a specificky po Novém roce, bývá na mnoha místech časem, kdy jsou lidé sice 
v práci, ale kdy ještě zůstává povznesená nálada spojená s nízkým výkonem. A protože ve stejné době mnoho 
vedoucích bazíruje na výkonu v duchu novoročních předsevzetí, je konflikt na spadnutí. Jak se mu vyhnout 
a jak mu předejít?  

Na jedné straně zaměstnanci, kterým ne že by se nechtělo pracovat, ale téměř dva týdny svátků a všeobecně 
rozvolněného období se na nich podepisuje. Na straně druhé vedoucí, který si představuje, že právě teď je čas 
maximálního zápřahu. Výsledkem může být tavicí kotel, který jen jen hrozí explozí. I s ním je ale možné se vy-
pořádat, a jsem-li kvalitní manažer, mohu využít nestandardní situace k motivování lidí pro vyšší výkon. Jen se 
to musí umět. Pojďme si stručně říct, jak na to.  

1. Start z místa škodí pneumatikám 

Pokusíte-li se rozjet stojící automobil tím, že prudce sešlápnete plyn a zařadíte trojku, dosáhnete tím sice za-
jímavých zvukových a třeba i světelných efektů, ale vaše auto se bude daleko spíše zmítat v piruetách, než aby 
se prudce vydalo žádaným směrem. S lidmi je to stejné. 
Chtít po nich, aby ihned poté, co mnozí slavili Vánoce a 
konec roku úplným výpadkem pracovní činnosti, přešli na 
předsevzetím požadovaných 110 %, je stejně efektní, ne 
však efektivní. Zachovejte se dle toho.  

2. Nejlepší předsevzetí je mít jasno  

Je máloco legračnějšího, ale pro práci v kolektivu také 
vražednějšího než to, chodí-li kolem sebe lidé plní nevy-
slovených očekávání. Řada vedoucích zahajuje činnost po 
Novém roce povytažením obočí a konstatováním „dou-
fám, že je vše všem jasné“, přičemž nepřipouští dotazy. 
Za takovým konstatováním se ukrývají očekávání, ale 
v podstatě také chaos. Příčinou je, že ne všichni mohou 
očekávání pochopit stejným způsobem. Což v případě, že 
se nestane, velmi bolí. Nejlepší, co můžeme udělat, je tak 
naprosto jasně a srozumitelně říct všem, co se od nich 
v následujícím období očekává, a to tak, aby tomu rozu-
měli úplně všichni. Nezapomeňte to spojit s předchozím 
bodem. 

3. Tvařte se, že se nic neděje, a něco se bude dít  

Pro mnoho podřízených jsou vánoční a následně novo-
roční svátky nejenom příležitostí k oslavě, ale také obdo-
bím dost značné fyzické a hlavně psychické zátěže. Někte-
ří vedoucí se je pod záminkou profesionality pokoušejí 
„přejít“ s minimální úhonou a pouze společensky povinnými formalitami. Necháte-li se svést tímto dojmem, 
dáváte svůj osud do rukou nepředvídatelným výsledkům. Svátky mění způsob, kterým lidé pracují. A pokud 
toto nevezmeme na vědomí, vydáváme se na nejistou cestu s katastrofickými následky.  

Co tedy udělat, aby lidé po svátcích pracovali? Nechte je vydechnout. Stanovte jasné cíle. Nastavte úkoly tak, 
aby postupně gradovaly od méně obtížného k velmi naročnému. Nezapomeňte, že i vaši podřízení jsou jen 
lidé, a chovejte se k nim lidsky. Pak bude vše v pořádku. 

Vojtěch Bednář, lektor mediální komunikace, ze serveru www.firemni-sociolog.cz 

http://www.firemni-sociolog.cz/
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Podepisování písemností určených ke zveřejnění  
na (elektronické) úřední desce 
Často vídávám, že se pan starosta podepíše pod program zasedání zastupitelstva, pozvánka se vyvěsí 
i s podpisem na úřední desku, v horším případě se pak naskenuje na elektronickou úřední desku. Málokoho 
přitom napadne, že z bezpečnostních důvodů se podpisy nekopírují – podpisy se neskenují. A dávat starostův 
podpis na odiv celému světu není zcela rozumné. 

Řada z nás si při zasílání písemností datovou schránkou zvykla podepisovat písemnost elektronicky. I přesto 
můžeme v praxi vídávat situaci, kdy úředník písemnost (rozhodnutí) vytiskne, orazítkuje, podepíše se do razít-
ka (!), poté ji naskenuje a ve formátu PDF nebo JPG ji posílá datovou schránkou.  

Přitom řešení je tak prosté. Na písemnosti, které hodláme vyvěsit na (elektronickou) úřední desku, umístíme 
za přepis jména a příjmení zkratku „v. r.“ a místo razítka vložíme do závorky „otisk úředního razítka“. 
Za zmínku zde stojí ustanovení § 69 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Příklad rozhodnutí zasílaného datovou schránkou/zveřejňovaného na úřední desce: 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jiho-
moravského kraje, a to podáním učiněným k Městskému úřadu Rosice, Odboru životního prostředí. 

(otisk úředního razítka) 

 

Ing. Jan Svoboda v. r. 
vedoucí Odboru životního prostředí 

Příklad rozhodnutí zakládaného do spisu a zasílaného účastníkům řízení poštou (a dotčeným organům) 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jiho-
moravského kraje, a to podáním učiněným k Městskému úřadu Rosice, Odboru životního prostředí. 

 

Jan Svoboda 
Ing. Jan Svoboda 
vedoucí Odboru životního prostředí 

V evidenci tak nebudete mít dvě písemnosti se dvěma čísly jednacími a pro praxi Vám postačí jednou si vytisk-
nout verzi s „v. r.“, kterou můžete donekonečna kopírovat. Jediný podepsaný originál budete mít založený ve 
spisu. 

Na seminářích také zjišťujeme, že málokdo ví, že i nepodepsaná písemnost – záměrně či opomenutím – nemá 
vliv na zákonnost rozhodnutí – viz judikát NSS ze dne 20.10.2011, č. j. 2 As 121/2011 – 90: absence podpisu na 
rozhodnutí: „NSS dovozuje, že absence podpisu oprávněné úřední osoby na stejnopisu rozhodnutí zaslaném 
účastníkovi, zejména je-li ve spisu založen stejnopis s podpisem, nemá vliv na zákonnost vydaného rozhod-
nutí.“ 

Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, 
účastník připomínkového řízení k ČSN 01 6910 z let 2007 a 2013, autor revize normy v letech 2011 a 2012, 
celoživotní praktik v úpravě písemností a životní optimista  

kulaté 
razítko 
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Korupce… Co je korupce?! Cihlička jenom zlatá!  
Korupce… Co je korupce?! Cihlička jenom zlatá! Pojem korupce patří zcela nesporně mezi nejužívanější pojmy 
při definici negativních jevů vyskytujících se v rámci správy věcí veřejných. Homo corruptus je již v římském 
právu ten, kdo je zvrhlý, zkažený, mravně zvrácený nebo podplacený.  

Pod pojmem korupce rozumíme zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu, a to v oblasti politic-
ké, hospodářské a v oblasti veřejné správy v nejširším slova smyslu. Korupce se vyznačuje zpravidla  podpláce-
ním, úplatky, vydíráním či zastrašováním, stejně jako přiznáváním nejrůznějších privilegií, neoprávněnými pří-
jmy a jejich vyžadováním či protežováním. 

Klientelismus je neoficiální systém organizace v politice 
založený na protekci, konexích a rozhodnutích „v zákuli-
sí“, uvnitř struktur politické moci – od totalitních reži-
mů, přes diktatury až po nevyspělé nebo počínající de-
mokracie. Klientelismus se negativně projevuje i v sou-
časné české politice a hospodářském životě. Opakovaně 
se řeší různé aféry českých politiků, kdy se objevuje 
jejich úzké propojení s různými obchodními a poraden-
skými společnostmi. Rovněž vstup do Evropské unie 
znamená nové možnosti pro klientelismus, zejména 
v oblasti velmi složitého a nepřehledného poskytování 
dotací z fondů EU. 

Důvodem korupce je zejména snaha 

 získat přístup k nedostatečným službám a zdrojům 
 vyhnout se nákladům 
 zabránit jiným sdílet užitek z určité služby 
 přenést náklady na jiný subjekt atd. 

Vnímání korupce a pokusy o její empirickou kvantifikaci jsou předmětem zájmu zejména ze strany sociologie. 
Vždy v takovém případě do popředí vyvstávají dvě hlavní korelující veličiny – frekvence korupce, pod níž je 
třeba si představit počet korumpujících a korumpovaných subjektů, a hodnota nákladů vynakládaných na ko-
rupci. Z údajů Světové banky například vyplývá, že v zemích transformujících se z totalitních politických režimů 
bývá korupčním jednáním zasaženo až 80 % veřejných zakázek. 

Od roku 1995 se používá pro srovnání míry korupce v jednotlivých zemích  tzv. index vnímání korupce 
(Corruption Perception Index – CPI). Jedná se o ukazatel subjektivního vnímání korupčního prostředí prezen-
tovaný neziskovou organizací Transparency International, která své CPI zveřejňuje každý rok v prosinci. Index 
se zaměřuje na korupci ve veřejném, a zejména státním sektoru. Seřazuje jednotlivé země podle stupně vní-
mání existence korupce mezi zaměstnanci veřejné správy a představiteli politického života. Čím je korupce 
v dané zemi nižší, tím je tato země atraktivnější pro zahraniční investory.  

„Index vnímání korupce (CPI) řadí země podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 
0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Letošní index hodnotí 
celkem 177 zemí. Česká republika se v celosvětovém žebříčku umístila na 57. místě s hodnocením 48 bodů, 
což je stejný výsledek, jakého dosáhly Bahrajn, Chorvatsko a Namibie. Tento výsledek se jeví jako ještě trist-
nější v regionálním srovnání.  Mezi 31 západoevropskými zeměmi (členské státy EU + Norsko, Švýcarsko, Is-
land) je Česká republika na 25. místě.“2 

Dušan Kalášek, lektor seminářů měkkých dovedností, šéflektor, lektor semináře Dopady korupčního jednání 
úředníků ÚSC a strážníků městské policie 

                                                           
2
 Index vnímání korupce /CPI/ Transparency International v roce 2013: v hodnocení 31 evropských zemí je Česká republika na 

25. místě [online]. 2013 [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: http://www.transparency.cz/cpi-2013/  

http://www.transparency.cz/cpi-2013/
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Manipulace 
Ani na kurzu Obrana a využití manipulace v komunikaci jsme nemohli opo-
minout téma slavení Mikuláše a Vánoc.  

Hodnotili jsme Mikuláše, oslavu Vánoc a hovořili o Ježíškovi. Názor na tuto 
problematiku nebyl jednotný, ale tak je to u všech témat. Vánoce mají být 
přece svátky rozjímání, hodnocení roku a pokory k ostatním lidem.  

A jak kurz probíhá? Během semináře dávám různé příklady manipulací 
z mnoha oblastí lidské činnosti – dětské říkanky, slovník teenagerů, vězeňský 
argot, učitelské manipulace, rodičovské manipulace, manipulace mezi muži a 
ženami apod.  

Dávám si velký pozor na to, abych nenapadal ženy, nebo se vyjadřoval sexisticky. Je pravda, že posluchače na 
jejich žádost informuji o rozdílech vnímání a myšlení obou pohlaví. To pomáhá nastolit lepší komunikaci mezi 
pohlavími a posílit efektivní komunikaci. Používám také anekdoty, abych dokumentovat tuto oblast. Humor je 
přece kořením prezentace a vzdělávání. Pokud bychom měli všichni stejné názory, byla by to velká nuda 
a přestali bychom se rozvíjet. 

Miroslav Pospíšil, psycholog, lektor semináře Obrana a využití manipulace v komunikaci 

2014 rokem českého jazyka a úřední korespondence 
Už jsme se rozhodli… Mění se norma ČSN 01 6910 o úpravě písemností a po 20 letech vychází nová Akademic-
ká příručka českého jazyka, která doplňuje a zpřesňuje platná Pravidla českého pravopisu. Proto rok 2014 vy-
hlašujeme rokem českého jazyka a normativní úpravy úřední korespondence.  

V labyrintu změn a novinek Vás provedeme s lehkostí a elegancí, protože v novém roce se můžete těšit na dva 
extrémně vymazlené semináře. Kurz Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech přináší to 
nejdůležitější z českého pravopisu a současné stylizace dokumentů. Náplní semináře Etiketa a normy 
v písemném styku – úprava písemností podle normy je formální úprava obchodních a úředních dopisů.  

 K zamyšlení  

 Citáty jinak 

Kostky jsou vrženy. Rubik 

Království za koně. Karpov & Kasparov 

Lidé, bděte. Šípková Růženka 

Lže, jako když tiskne. Guttenberg 

Mám to v krvi. Freddie Mercury 

Nebudu se s tím párat. Jack Rozparovač 

Nedělej mrtvého brouka. Yoko Ono 

Nejen chlebem živ jest člověk. Jan Becher 

Nemá to cenu. Nobel 
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Velká písmena aneb názvy krajů, magistrátů, městských nebo 
obecních úřadů, odborů, … 
V listopadu tohoto roku jsem školila v malebném městě, které leží na rozhraní severní a střední Moravy 
v předhůří Jeseníků. Během celého semináře Písemná komunikace v praxi… zaznívaly nejrozmanitější otázky. 
„Jak se píší správně kraje?“ „A co odbory a úřady?“ „A co město, pokud jde o právnický subjekt?“ „Kam patří 
čárka u citací zákona?“ „Jak správně oslovovat? A musím se přiznat – některé mě inspirovaly k napsání tohoto 
článku.  

A o čem tedy bude dnešní pojednání? O psaní velkých písmen u názvů krajů, magistrátů, městských nebo 
obecních úřadů, odborů, úseků, úřadů, komisí a oddělení.  

Kraje – je-li název kraje tvořen z přídavného a podstatného jména, velkým písmenem se píše jen jméno pří-
davné – např. Olomoucký kraj. Výjimku tvoří pouze Kraj Vysočina a hlavní město Praha.  

Žádosti zamítá Středočeský kraj a Kraj Vysočina. Žádosti zamítl kraj Středočeský.  
Magistráty a městské nebo obecní úřady – název se s velkým počátečním písmenem napíše tehdy, je-li celý 
a oficiální.   

Magistrát města Ostravy 
Magistrát hl. m. Prahy 
Úřad městské části Brno-Královo Pole 
Městský úřad Zábřeh 

Obecní úřad Velká nad Veličkou 
Jdu zítra na magistrát. 
Podnětem se zabývá městská část. 

Odbory a jiné organizační složky – do roku 1993 doporučovala Pravidla českého pravopisu, aby se organizační 
složky – např. úsek, úřad, odbor, komise, oddělení – psaly s malým písmenem. V praxi se však toto doporučení 
velmi často porušovalo. Proto v současné době je možný zápis s malým i velkým písmenem. V zásadě ale platí, 
že v rámci jedné instituce by se mělo dodržovat jednotné psaní.   

Městský úřad Pelhřimov, Ú/úsek spisové agendy 
Magistrát města Pardubic, S/stavební úřad 
Městský úřad Hodonín, O/odbor ekonomiky a financí 
O/odbor životního prostředí Městského úřadu Kuřim 
Úřad městské části Prahy 5, K/komise dopravní 
Městský úřad Písek, O/oddělení starosty 

Věřím, že jsme rozlouskli další jazykové oříšky a že v psaní u výše jmenovaných správních orgánů nebo organi-
začních složek už nikdy nebudete chybovat. A že Vás napadají další a další otázky? Není divu! Český jazyk je tak 
krásný a rozmanitý… 

…a bude ještě krásnější! Neboť na začátku roku 2014 vyjde po dlouhých letech nová Akademická příručka 
českého jazyka, v níž najdeme odpovědi na současné jazykové otázky. Všechny nejdůležitější změny se určitě 
dozvíte na semináři Písemná komunikace v praxi. Těším se na viděnou...   

Loučím se s Vámi, milí čtenáři, a přeji krásné prožití vánočních svátků, bujarého Silvestra a jen to nej v novém 
roce 2014. 

Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech 

(Ne)vázaná zábava aneb boj o poslední řízek 
Vánoce, Silvestr, Nový rok – to je pro většinu z nás období oslav, setkávání se s rodinou a přáteli, ale také čas 
nejrůznějších firemních večírků a společenských akcí. A jedno mají všechny tyto události společné – zvýšenou 
konzumaci alkoholu nejrůznějších druhů. Často pak ráno po vánočním večírku jen marně vzpomínáme, zda 
jsme nezpůsobili nějaký trapas, o kterém si bude dalších pár týdnů povídat celé oddělení. 
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Alkoholické nápoje patří k naší civilizaci neodmyslitelně, a dokonce někteří představitelé země netají, že jej za 
den běžně vypijí i devět skleniček. Chtě nechtě se konzumaci ve společnosti vyhneme jen obtížně, například 
nevzít si sklenici sektu nebo vína za účelem přípitku by bylo urážlivé. Jedna flétna (vysoká sklenice na sekt ne-
bo šampaňské) k žádným problémům nevede, obvykle ale nezůstáváme jen při ní. Obzvláště zrádnými nápoji 
jsou v poslední době zejména u žen oblíbené koktejly, při jejichž popíjení si díky sladké chuti často ani neuvě-
domujeme, že obsahují alkohol. Kolegyně po pátém mojitu nebo cuba libre bude jistě veselejší a družnější spo-
lečnicí nejen v hovoru, ale… 

Ostatně podnapilí kolegové nebo spolupracovníci mohou večírek pořádně zkazit všem. Je to případ především 
těch, kteří se dostavili ne kvůli pohodové atmosféře a kvůli popovídání si s kolegy, ale jen kvůli konzumaci ať 
už jídla nebo pití. Jako první okupují rautové stoly, nakládají si na talířky neuvěřitelné kombinace pokrmů, ke 
stolu si raději donesou několik skleniček navíc. (Co kdyby to víno došlo?) Oproti tomu příjemní a společenští 
lidé se jídlu takřka nevěnují – raději dávají přednost získávání kontaktů, diskuzi a zábavě.  

Není ani od věci najíst se lehce už dopředu doma, protože se pak snadněji můžeme vyhnout bojům o poslední 
kousky jídla na švédském stole. Nechceme přece dopadnout jako skupinka desíti kolegů v jedné firmě, kteří 
zjistili, že jim v závěru večírku na překládacím talíři zůstal poslední řízek. Dohodli se tedy, že zhasnou světlo, a 
kdo si poté řízek zvládne vzít jako první, získává jej… Ze tmy se najednou ozval ohromný výkřik. Kolegové roz-
svítili a uviděli řízek – na něm ruku jednoho z nich a do ní zapíchnutých devět vidliček… 

Přeji Vám všem pohodový konec roku plný (ne)vázané zábavy.  

Karel Střelec, lektor semináře Etiketa pro žáky ZŠ aneb co s chlebíčkem spadlým na zem 

 

V období celoroční rekapitulace a novoročních předsevzetí  
děkuji všem obchodním partnerům, svým kolegům, přátelům a známým  

za dosavadní spolupráci a velmi plodný rok,  
ale také nepřátelům a hlupákům za neskutečně cennou životní zkušenost,  

a přeji všem příjemné prožití svátečních dní  
a v novém roce kila zdraví, litry štěstí a kilometry splněných přání… 

Nechť je nový rok 2014 – navzdory společenské situaci – rokem  
alespoň o 78,9 % lepším. 

Radim Martynek 
 
 

Pro ty, kteří čtou Nevšedník až do konce, nabízíme na seminář Písemná komunikace 
v praxi – asertivita a empatie v dopisech 40% slevu. Podmínky akční ceny: 

 seminář bude realizován v lednu nebo v únoru roku 2014   

 jeden úřad může využít slevu jen na jeden seminář  

 akci nelze kombinovat s jinými slevami  

 

 
NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s poř. č. 09–10/2013 vyšel 
13.12.2013. Tvůrčí tým řídí: Ing. Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter zasí-
láme 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 může-
te zasílat na info@akademie-vzdelavani.cz. Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci. Redakce nenese odpo-
vědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli. 

mailto:radim@martynek.cz?subject=K%20Nevšedníku
file:///C:/Users/Radim/Documents/!!Akademie%20vzdělávání,%20s.%20r.%20o/Nevšedník/www.akademie-vzdelavani.cz
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=K%20Nevšedníku

