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ÚVOD

Položme si hned v úvodu otázku, k čemu nám je společenské chování? Hlavním účelem 
společenských pravidel je usnadnit a zpříjemnit komunikaci. Nový, volnější svět nezrušil 
jejich potřebnost. Jejich neznalost je nejen vyjádření neúcty k těm druhým, ale je výsledkem 
neúcty k sobě samému.[29] Člověk je tvor společenský, a náš život je plný kontaktů 
s druhými lidmi, při nichž narážíme na různé hrany, které představují různé zájmy 
a preference konkrétních lidí. Etiketa je pomáhá obrušovat a zjemňovat; usnadňuje tak lidem 
život. Je to podobné jako s pravidly silničního provozu: nikdo nepochybuje o tom, že je 
praktické vědět, které auto vjede do křižovatky první. [76]

Způsob chování ve společnosti může velmi silně ovlivnit život každého z Vás. Jednoduše 
proto, že ať se vám to líbí, nebo ne, jste druhými neustále sledováni. A to o to více, čím vyšší 
máte postavení. Tomu, že většina lidí Vás hodnotí podle subjektivních pocitů, se nedá 
vyhnout. Dobrá společenská prezentace Vám usnadní přijetí ze strany druhých lidí. [79]
V lidském chování však spousta lidí pravidla podceňuje a teprve ve chvíli, kdy se dostanou
do trapné situace, při které sice nejde o plechy ani o život, ale jen o znalost pravidla, 
kdo by měl vstoupit nebo podat ruku jako první, o tom začnou přemýšlet. [76]

Cílem tohoto studijního materiálu je pomoci Vám zlepšit znalosti, porozumění a orientaci 
v situacích, které budou vyžadovat znalost společenských pravidel. Studijní opora 
je rozdělena do čtyř kapitol. Jednotlivé kapitoly se věnuji jednak základním pravidlům 
společenského chování, oblékání a módním prohřeškům mužů a žen, tak i seznámením 
se situacemi, které Vás mohou potkat na střední i vysoké škole. Poslední kapitola je zaměřena 
na problematiku spojenou s ucházením se o zaměstnání. Na konci každé kapitoly máte 
možnost si ověřit své znalosti pomocí kontrolních otázek, které Vám pomohou orientovat 
se v pravidlech společenského styku. Závěr studijní opory je věnován konkrétním příkladům
pravidel společenského styku.

Vážení studenti, tímto Vám přeji pouze samé úspěchy ve společnosti.
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1 PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO STYKU

Pravidla společenského styku se neustále rychleji či pomaleji mění a přizpůsobují 
se měnícím se potřebám. Jejich vlastností je, že jsou relativní v čase a prostoru. Přes tuto 
relativnost je možné stanovit tři univerzálně platné základní zásady společenského chování:

 slušnost - jako například skromnost, ochota, přívětivost, atd.,

 zdvořilost - jako vnější výraz slušnosti ve společenském styku spojená se znalostí 
společenských pravidel,

 takt - jako schopnost přiměřeně aplikovat obecné zásady a pravidla společenského 
styku v konkrétní situaci, ohleduplnost odstupňovanou podle osob a situací, umění 
zvážit přiměřenost jednání, umění vžít se do situace partnera. Taktní je člověk tehdy, 
když přemýšlí o tom, jak jedná s jinými a když mu záleží na tom, jak s nimi 
komunikuje.

Zásady taktního chování:

 v každém člověku předpokládáme a hledáme jeho pozitivní stránky, nikoho 
neposuzujeme ukvapeně,

 nesnažíme se získat výhody na úkor jiných,

 vůči jiným lidem se chováme s respektem, ať je jejich společenské postavení
jakékoliv, respektujeme jejich názory,

 snažíme se vcítit do postavení druhého, podívat se na problém jeho očima,

 jsme tolerantní k chybám druhých a snažíme se z nich poučit,

 snažíme se dostát danému slovu a plnit sliby,

 vyhýbáme se konfliktům a hádkám,

 řídíme se pravidlem: co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim. [101]

Opakem taktu je netaktnost. Patří k ní neustálé zdůrazňování vlastní osoby, názorů
a problémů, vynášení intimit, pomlouvání, nevhodná zvědavost, pletichaření, atd. Ovládání 
pravidel společenského styku usnadňuje jedinci styk s lidmi, ovlivňuje jeho úspěšnost 
ve společnosti a má pozitivní vliv na jeho sebevědomí a sebejistotu. [101]
Arthur Schopenhauer1 řekl, že zdvořilost dělá s lidmi totéž, co teplo s voskem. Proto je třeba 
na toto pravidlo myslet, když budeme jednat s jinými lidmi.

1.1 Etiketa a její historie

Slovo etiketa vzniklo ze starofrancouzského "estiguer" - tedy "připevnit" nebo "vyvěsit". 
Pravidla, dodržovaná u královského dvora a pravděpodobně i v objektech určených pro stráže 
a vojsko, se vyvěšovala na zeď a stávala se z nich denní pravidla ("l´estiquet" nebo 
"l´estiquette). Seznámit se s nimi mohli ovšem pouze lidé, kteří uměli číst. Ve Francii se 
na stejný okruh pravidel vztahoval výraz "régles du savoir vivre" (pravidla znalostí o tom, jak 
se chovat) a výraz "savoir vevre et savoir faire" (umět žít a umět konat). Pojem etiketa 
prodělal do dnešní doby výraznou změnu. Pravidla chování se ve společnosti postupně 

                                                
1 Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století.
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odvozovala z principu hierarchie, z dvorní tradice, která jasně určovala, kdo smí zaujmout 
místo vedle panovníka a kdo si musí sednout dál. Také pořadí při zdravení bylo přesně 
stanovené a muselo se dodržovat. [19]

Slovo etiketa vzniklo jako soubor pravidel pro daný den, místo, oblast, existují různé teorie, 
které vznik etikety blíže specifikují. Traduje se, že první pravidlo pro chování dvorské šlechty 
stanovil zahradník francouzského krále Ludvíka XIV. (1643-1715), když zakázal 
rozverným párům dovádět na pěstěných trávnících ve Versailles (viz obrázek). Napíchal do 
trávníku cedulky se zákazem a od starogermánského „sticken“, připichovat, se přes 
starofrancouzské estiquette vyvinulo slovo étiquette, etiketa. Tyto tabulky byly vlastně 
prvními instrukcemi pro chování dvorské šlechty. Proto je slovo etiketa homonymum, 
označuje jednak pravidla chování, jednak nálepku na lahvi.

Druhý možný výklad je pravděpodobnější: za významnými hodnostáři u dvora chodil 
ceremoniář s cedulkou se jménem. Ludvík XIV., zvaný „král Slunce“, byl považován téměř 
za boha a tomu odpovídala také složitost ceremoniálu na jeho dvoře. Propracovaná pravidla 
definovala například i uléhání do lože a vstávání. Bylo zavedeno tak zvané malé uléhání, 
při kterém určení šlechtici sňali králi svrchní šat a spodní košili, další hodnostáři krále omyli 
v koupeli, a tak zvané velké uléhání, které znamenalo doprovod na lože, asistenci 
při modlitbách a další procedury. Vstávání mělo podobně složitý a ceremoniální průběh. 
Ludvíkovi XIV. vděčíme i za pravidla zasedacího pořádku, nebo za uvedení kravaty mezi 
oděvní prvky pánského šatníku. [38]

Obrázek č. 1: Místo vzniku společenských pravidel chování - Versailles

Zdroj: Webový portál Gentleman Time [online] [vid. 10. června 2013]. Dostupné 
z http://gentlemantime.tumblr.com/post/14556542467/vite-ze-vznik-etiky

Společenský život, především na oficiální úrovni, podléhá na jedné straně pravidlům etikety, 
na druhé straně se dodržuje tzv. diplomatický protokol (ten vznikl v době Vídeňského 
kongresu v letech 1813-15 a od té doby se nezměnil). Protokol platí jako všeobecná, velmi 
praktická pomůcka mezinárodního soužití, dodržuje se při všech státních a politických 
událostech, platí i při jiných velkých společenských příležitostech. Zdar podniku je v přímé 
úměře závislý na znalosti diplomatického protokolu, velmi často se ovšem také pravidla 
etikety (společenská pravidla) mylně zaměňují za protokolární předpisy. Mnozí se domnívají, 
že se jimi musí řídit i v soukromém a společenském životě - protokolární předpisy, ale neměly 
a nemají žádný vliv na jednání ani na chování v soukromém životě. I dnes záleží na postavení 
každého jedince. Společenskému postavení je věnována dostatečná pozornost - jeho pozici by 
měla být pro ostatní zřetelná. Ignorování této skutečnosti by mohlo být chápáno dokonce jako 
znevážení.

Již před dvěma stovkami let platila pro chování ve společnosti tato definice: „Etiketa 
je soubor jistých zvyků a obyčejů ve vnějším styku společenském.“ Původ etikety je 
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náboženský a vyjadřuje odvislost, úctu, bázeň před tím, jemuž se prokazuje." Kolem roku 
1930 se již hovoří o způsobech společenských, různě odstupňovaných podle hodnoty
a důstojenství, pro zdvořilost upravenou pravidly. [19]

1.2 Osobnosti české etikety

Český bonton2 prodělal v minulosti renovaci a získal ztracený zájem publika. Je to dáno 
úsilím významných osobností o jeho rozšíření do podvědomí co nejvyššího počtu lidí od top 
manažerů po běžného konzumního člověka. Mezi osobnosti etikety u nás patří např. Jiří 
Stanislav Guth-Jarkovský, Dobromil Ječný, Ladislav Špaček, Eliška Hašková Coolidge, 
Jindřich Forejt a další osobnosti zde neuvedené. Osobnosti, jež svými mnohostrannými 
aktivitami – zahrnujícími vydávání odborných a zároveň vtipně psaných knih, pořádání 
společenských kurzů, účinkování v televizních pořadech či v rozhlase, přiblížili slušné 
chování doslova všem. [39]

Obrázek č. 2: Jiří Guth-Jarkovský

Zdroj: Nenapadný kavalír [online] [vid. 9. června 2013]. Dostupné z http://www.freiheit.cz/11-
krkonose--mesicnik-o-prirode-a-lidech/194-nenapadny-kavalir.html

Jiří Guth-Jarkovský se narodil 23. 1. 1861 v Heřmanově Městci v rodině panského 
úředníka. Studoval na gymnáziu a poté filozofii, matematiku a fyziku na Filozofické fakultě 
na univerzitě v Praze. Poté se věnoval pedagogické práci - stal se vychovatelem v šlechtické 
rodině. V roce 1891 zavedlo ministerstvo školství tělesnou výchovu a zájemci o ni mohli 
požádat o subvenci na zahraniční studijní pobyt. Guth-Jarkovský toho využil a obdržel 200 
zlatých na cestu do Paříže. Zde se setkal a spřátelil s Pierre de Coubertinem, který zásadně 
ovlivnil celý jeho další život - nadchnul ho pro myšlenku obnovit olympijské hry po vzorů 
starých Řeků. [61]

Stal se zakladatelem novodobé české etikety. Slušnost je člověku vrozená, zatímco zdvořilost 
je uvědomělým vnějším projevem slušnosti, které se musíme naučit. Nejdůležitější vlastností 
člověka, který se pohybuje mezi lidmi, jsou takt a empatie - schopnost vcítit se do situace, 
potřeb a pocitů druhého. Do jisté míry je vlastností vrozenou, nedostává se jí obvykle lidem 
egocentrickým, kteří jsou příliš zaujati sami sebou a svými zájmy. Guth-Jarkovský, první 
ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka, píše ve své knize Společenský katechismus, 
že „člověk by měl být zdvořilý i vůči nezdvořilým, zdvořilé slovo působí i na hrubého člověka
a nezřídka mění i jeho smýšlení. Měl by být zdvořilý i v hádce, trestech atd., neboť čím 
zdvořileji, při tom vážně a přísně si vedeme, tím jsou naše slova účinnější. Člověk by měl být 
zdvořilým zejména vůči podřízeným, nižším a prostším. Zdvořilost sluší vznešenému a pomůže 

                                                
2 Společenské dobré chování; vybrané způsoby
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překlenout propast, která bohatého dělí od chudého, představeného od podřízeného,“ toto
radí nestor českých mravů. [51]

Nebyl to však žádný vážný suchar. Občas měnil salony a nobl společnost za podsvětí, 
sportovní zápasy za rvačky v podpalubí parníků a námořních krčmách. [53]

Dobromil Ječný od roku 1950 působil v diplomatických službách. Nejprve jako zástupce 
velvyslance v hodnosti velvyslaneckého rady a dočasně také jako charge d'affaires v Moskvě. 
Po návratu pracoval šest let jako vedoucí diplomatického protokolu. Během této doby 
přednášel základy diplomacie a některé aspekty mezinárodního práva. Potom byl jmenován 
velvyslancem v Japonsku, kde působil čtyři roky (1960-1964). D. Ječný napsal "Brevíř 
moderního člověka", knihu o pravidlech chování mezi lidmi a ve společnosti. Veřejnost ho 
poznala také jako spolutvůrce kdysi oblíbeného televizního seriálu Tajemství výchovy, který 
natočil režisér a herec Karel Pech. [14]

Ladislav Špaček v letech 1992 až 2003 působil na pozici mluvčího prezidenta republiky 
Václava Havla a také jako ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. Během 
svého působení na Pražském hradě navštívil spolu s prezidentem Havlem přes padesát zemí 
světa a absolvoval stovky společenských událostí na nejrůznějších úrovních. Je spoluautorem 
a protagonistou televizního seriálu Etiketa, rovněž je autorem knih Etiketa, Velká kniha 
etikety a Slon v porcelánu aneb jak se neztratit v labyrintu etikety. Na Fakultě sociálních věd 
UK vyučoval komunikaci s médii. Publikuje v různých médiích a pořádá přednášky 
o komunikaci s médii, krizové komunikaci a etiketě pro přední představitele top 
managementu firem, státní správy a politiky. [6]

Eliška Hašková Coolidge začala kariéru v Bílém domě, kde pracovala jako zvláštní 
asistentka pěti amerických prezidentů (John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, 
Gerald Ford a James Carter). Založila a řídila Kancelář prezidentských zpráv, jejímž úkolem 
je zajišťovat styk s veřejností. Po osmnácti letech přešla na ministerstvo zahraničních věcí 
USA, kde pracovala mimo jiné jako náměstkyně šéfa protokolu Spojených států a jako 
alternující zástupce velvyslance v Organizaci amerických států. Od roku 1991 často 
navštěvovala Čechy a v roce 1998 se do rodné země vrátila trvale. Prostřednictvím své 
agentury Coolidge Consulting Services napomáhá společenským i podnikatelským kontaktům 
mezi Českou republikou a USA a poskytuje poradenství nejen v otázkách protokolu, etikety, 
personalistiky a public relations, ale i v oblasti gastronomie a turistiky. Eliška Hašková 
Coolidge má již dlouholetou praxi ve vedení kurzů etikety nejenom pro diplomatickou 
akademii a státní správu, ale i pro manažery společností. [93]

1.3 Společenská významnost lidí

Všichni lidé jsou si rovni - ne však ve společnosti. Při příchodu do ní zapomeňme na ústavou 
zaručené právo rovnosti. Existují lidé společensky významnější a společensky méně 
významní. Všeobecně se stále uznává vytváření komfortu pro společensky významnější 
osoby. Kdo ale tyto osoby jsou? Společenský styk má svá pravidla a je nutné vědět, 
jak se chovat, aby naše profesionalita a oborová fundovanost byla znalostí těchto " drobností" 
umocněna. [102]

Společenská významnost konkrétního člověka, která vás nutí mu prokazovat úctu, je často 
přirozená. Určitě vás automaticky napadne ženě pomoci do kabátu, podržet jí dveře, 
nebo pomoci se zavazadlem. Stejně tak je tomu v případě starých lidí. Nepřemýšlíte, jestli 
starému člověku pomoci přes ulici, jestli ho pustíte sednout v hromadné dopravě. Prostě 
to uděláte, protože cítíte, že je to tak správné. [42]
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Připomeňme si, základní společenské poměry z pohledu významnosti. Společensky výše je:

 Nadřízený než podřízený,

 Žena než muž,

 Starší osoba než osoba mladší.

Následující přehled přináší některé konkrétní příklady společensky významných a méně 
významných osob: [26]

Společensky méně významná osoba Společensky více významná osoba
mladší starší
chlapec, muž dívka, žena
zaměstnanec, podřízený nadřízený
„obyčejný smrtelník“ známá, populární, významná osobnost

takže třeba:
dítě rodič, prarodič
žák, student učitel, profesor
hostitel host

Jak si ovšem poradíme při "konfliktu principů"? Stojím-li se svým nadřízeným a přichází 
žena, koho mám představit komu jako prvního? Nebo, jsem-li žena a vítám se se starším 
mužem - nabídnu mu ruku, nebo budu čekat, až to udělá on? Funkce i věk jsou relativní, 
jediným pevným bodem je žena. To je znak neměnný, nezpochybnitelný a na první pohled 
jasný. Další dvě kategorie jsou hodně relativní. Kdo je to vlastně "nadřízený"? Vedoucí 
oddělení? Ředitel odboru? Náměstek, nebo sám generální? Funkce je ten nejméně významný 
ze všech tří principů, protože jako jediná je pomíjivá. Dnes náměstek, zítra referent. [102]

Společensky významnější podává ruku jako první. Žena, společensky významnější, usedá 
jako první. A společensky významnější dáma vstoupí do dveří jako první. Muž nikdy 
nenechá ženu zvedat spadlý předmět. [46]

PŘÍKLADY NĚKTERÝCH SITUACÍ SPOLEČENSKÝCH PŘEDNOSTÍ: [50]

Vstup do budovy

Přednost mají osoby vycházející před vcházejícími, přičemž mohou nastat výjimky, 
např. vchází-li významná osoba, invalidní osoba, ženy a starší muži. Do budovy vchází 
a z budovy vychází první žena, muž otvírá a přidržuje dveře. V případě odchodů má 
jednoznačně přednost osoba vycházející před vcházející.

Vstup do místnosti

V práci (porady, konference apod.) vstupuje první osoba společensky starší. Při návštěvě 
kavárny, restaurace, hotelu nebo jiných veřejných místností vstupují muži v pořadí podle 
společenské přednosti. Je-li ve společnosti muže žena, vstupuje dovnitř jako první muž.
Přichází-li žena ke stolu, kde již sedí muži, povstanou při jejím příchodu. Ke stolu usedá první 
žena, nejblíže stojící muž jí pomáhá odsunout a přisunout židli. Jídelní lístek se nabídne ženě 
při výběru, objednává muž.
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V kině, divadle vyhledá muž místo, první vstupuje do řady, čelem k sedícím, děkuje jim, 
že vstali – žena sedí po pravici muže, s výjimkou míst horších (u uličky, špatný výhled, 
„obtěžující“ soused apod.)

Stoupání do schodů

Muž jde se ženou v jedné rovině, nebo o schod níže, aby mohl poskytnout pomoc 
při uklouznutí. A pokud jde před námi do schodů mladá dívka v minisukni? Co poradíme? 
Neměl by muž v takovém případě přece jenom jít raději před dívkou? Ne. Bezpečnost 
především! Ostatně v tomto případě by byl blázen, kdyby porušil tak důležité bezpečnostní 
pravidlo. Ale pozor, jsme taktní, vždy jdeme tak, abychom se dámy nedotkli. Ze schodů jde 
muž jako první, tedy opět níž.

Vstup do tramvaje

Nastupuje první žena a muž jí pomáhá, vystupuje první muž (totéž platí i při nastupování do 
auta – umístění v autech se řídí především bezpečnostním hlediskem a pohodlím, 
tj. nejčestnější místo je vpravo vzadu, druhé je vlevo vzadu)

Ředitel, neředitel

Tak tedy přednost má vždy žena, starší, nadřízený. Ale co když se setkáme se všemi 
najednou? Máme-li přece jen pochybnosti, dáme přednost nejprve ženě a pak staršímu.

Společensky nejméně významný může být i pan ředitel, když je mladší a je muž. Věk je 
relativní, ale žena je znak nezpochybnitelný. Jako první půjde tedy žena. Za ní bude 
následovat starší pán a jako poslední půjde pan ředitel, už proto, že za týden být ředitelem 
nemusí, že ano? Může být třeba kuchtíkem, ne?

Čestnější místo

Společensky významnějším lidem, ženám, starším, nadřízeným, ale i hostům prokazujeme 
úctu také tím, že jim ve společnosti přenecháváme čestnější místo, a to je vždy po naší 
pravici. Proto správně chodí žena po pravici muže. Pravidlo „pravé ruky“ nebudeme 
prosazovat vždy; jsou situace, kdy je jejich užití pro společensky významnější osobu horší, 
ba i nebezpečnější. Stejně dobrým důvodem pro výjimku je případ, kdyby vedle muže vpravo 
sedící partnerka byla na konci řady. Anebo v případě, kdyby jejím dalším sousedem byla 
nedůvěryhodná či nějak podivná osoba.

Obrázek č. 3:Pravidlo pravé ruky

Zdroj: Etiketa [online] [vid. 10. června  2013]. Dostupné 
z http://www.ceskatelevize.cz/porady/1124997157-etiketa/204522161300019-obsluha/?tema=detail

Lidská vůle

Někdy nám společensky významnější osoba dává přednost, a jakkoli dáme najevo, že je to pro 
nás nepřiměřená čest, musíme tuto poctu přijmout. Jde přece o přání společensky významnější 
osoby.
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Nežijeme na zeměkouli sami, ve společnosti si nejsme všichni rovni. Proto nás občas trápí
SŽÍRAVÉ OTÁZKY: [34]

Kdo podává komu první ruku?
Kdo ji první podá, ostatně na co stále třást rukou?
Kdo jde první do dveří?
Kdo u nich stojí blíž!
Kdo jde první po schodech (dolů a kdo nahoru)?
Kdo tam dřív dojde!
Jak jíst správně na obchodním obědě spaghetti? A co s flekem na kravatě?
Dám si raději guláš se šesti a flek mi nevadí. Ostatně není jediný.
Jaké boty si obuju ke smokingu?
Smoking nemám. A k obleku od svatby si beru ty pohodlné, vyšlápnuté boty, co v nich 
chodím už třetí rok.

1.4 Společenské nehody, prohřešky

Jde o situace, při kterých dojde k nechtěnému porušení pravidel etikety. Společenské 
nehody se liší od společenských prohřešků, že prohřešky někdy mohou v nehody přerůst. 
Společenským prohřeškem je zde míněno například zívání s nezakrytými ústy – tedy chyby, 
které vznikají vědomě nebo z neznalosti společenských pravidel. Společenská nehoda, 
ale nemusí vzniknout ze společenského prohřešku. Společenské nehody jsou neočekávané, 
nepříjemné situace a události, které se mohou vyskytnout v běžném životě, v práci, 
ve společnosti, při sportu, k nimž dochází, aniž jde o úmysl nebo neznalost etikety. Vznikají 
různě: neopatrností, shodou náhod, nepromyšleností dopředu některých kroků, 
nedůsledností. [21] V diplomacii bychom řekli, že šlo o faux pas. Slovník spisovného jazyka 
českého ho definuje takto: chybný krok v jednání; společenská chyba, omyl, nedopatření. [25] 
Nemusíme se rovnou pohybovat ve vysokých politických či společenských kruzích a stejně 
bychom měli dodržovat určitá "nepsaná" pravidla, aby si o nás ostatní nemysleli, že jsme 
naprostí "burani", kteří se neumí mezi lidmi chovat. Ačkoli tak nějak podvědomě požadujeme 
po druhých, aby se chovali co nejlépe podle společenské etikety, sami ji častokrát nevědomky 
porušujeme.

Server AskMen přinesl seznam nejčastějších "společenských kiksů" nejen moderní 
doby: [77]

 Představení doprovodu - Ať už se pohybujete v prostředí mezi kamarády 
nebo mezi kolegy z práce, je přinejmenším zdvořilostí představit svůj 
doprovod, s kterým přijdete. Obzvlášť, pokud jste jedinou osobou, kterou váš 
doprovod v daném kolektivu zná.

 Uvolnění místa v dopravním prostředku - Základním kladným 
charakteristickým rysem dobrého chování každého člověka je ochota uvolnit 
sedadlo někomu, kdo ho potřebuje více. I za cenu, že jste měli zrovna hrozný 
den, děsně vás bolí nohy a autobus je nacpaný k prasknutí.

 Zpoždění - Jestli se občas dostavíte na dohodnutou schůzku o pět minut 
později, rozhodně to o vás automaticky nebude vypovídat, že jste nespolehlivý 
člověk. Pokud se tak ale děje pravidelně, a zpoždění více jak 20 minut je u vás 
běžnou záležitostí, to už tak nevinné není.
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 Sobecké chování - Narcismus3 rozhodně nepatří mezi kladné vlastnosti 
člověka. Pokud se tak rádi stáváte za každé situace středobodem celé 
konverzace či zábavy, rozhodně se nepyšníte dobrou vlastností. Neuškodí, 
když občas potlačíte své nenasytné ego a necháte prostor pro vyjádření názorů 
druhých lidí.

 Kdo bude platit - Jdete-li s někým na večeři, je slušné počítat s tím, 
že se budete přinejmenším podílet na společné útratě. Pokud vám kolega nebo 
kolegyně nabídne, že celou útratu zaplatí, pak se nic neděje. Jít ale s někým 
na večeři a automaticky předpokládat, že nebudete nic platit, je velmi neslušné. 
Stejně tak je neslušné, pokud se rozhodnete podílet na placení, dlouhodobě 
se dohadovat o přesnou částku pouze za vaše jídlo, které jste si objednali.

 Rušící mobilní telefon - Je vcelku jedno, v jakém se budete nacházet 
kolektivu, ale pokud budete stále odbíhat nebo přerušovat konverzaci kvůli 
zvonícímu telefonu a řešit nepodstatné věci, dáváte lidem v okolí jasně najevo, 
že pro vás nejsou v daném okamžiku příliš důležití.

 Jedení s otevřenou pusou - Hlasité mlaskání, mluvení s plnou pusou nebo 
jedení s otevřenou pusou, kdy každý může detailně vidět části vámi 
konzumované stravy, patří mezi ty nejhorší společenské prohřešky. Nejen že to 
o vás rozhodně nevypoví nic dobrého, nejspíš svých chováním ještě znechutíte 
jídlo všem okolo. Stejně tak je neslušné rychlé hltání.

 Hygienické úkony na veřejnosti - Dostatečná péče o tělo a hygiena je věc 
chvályhodná, její provádění na veřejnosti už nikoliv. Jakékoli úkony spojené 
s osobní hygienou, jako je stříhání nehtů, čištění uší, používání zubní nitě 
a jiné, a to i když si myslíte, že se nikdo nedívá, jsou na veřejnosti nepřístojné. 
Pokud taková akce nesnese odklad, je nejjednodušší dojít někam na veřejnou 
toaletu či na WC do nejbližší restaurace.

Mezi další nehody můžeme zařadit např. žvýkačku na oblečení. Určitě se Vám stalo, 
že jste si omylem přilepili žvýkačku na oblečení. Žvýkačka se odstraňuje velmi těžko, 
protože je lepkavá. Proto musíme její vlastnost změnit. Oblečení stržte na chvíli do mrazáku, 
až její povrch ztuhne, snadno ji odrolíte nebo odloupnete. Dále je v prodeji sprej na odstranění 
žvýkaček. [107]

Další společenskou nehodou může být to, že na určitý společenský podnik přijdeme nevhodně 
oblečeni. Zde je dvojí možnost: vysvětlit hostiteli důvod a po dohodě s ním zůstat, 
nebo se vzdálit. Má-li někdo např. rozepnutý poklopec či zip, je dobré ho nenápadně a taktně 
upozornit. Rozhodně neupozorňujeme tak, aby zpozorněl celý sál. 

Jestliže rozlijeme nápoj, rozbijeme sklenici či nám upadne jídlo na stůl, je potřeba 
vše napravit v klidu. Pokud jídlo upadne, nezvedáme jej během jídla. V restauraci i odstranění 
závad požádáme personál. Zásada je, že při společenských akcích po sobě nic neuklízíme. 

Najdete-li něco závadného v jídle nebo pití, řešte to taktně s personálem. Rozhodně celá 
restaurace nemusí vědět, co vás postihlo. [21] Je třeba si uvědomit, že společenské nehody 
se můžou stát každému, proto úsměv, pomoc případně zamluvení společenské nehody je 
v tomto případě nejlepší prostředek. Společenské nehody, lidově řečeno „trapasy“ jsou 
součástí života. Pro toho komu se přihodí je to jistě nepříjemná věc, ostatním však může 
sloužit k zasmání, protože cizímu neštěstí se člověk zasměje nejlépe. S postupem času 

                                                
3 Slovník cizích slov jej charakterizuje jako sexuální odchylku spočívající v erotickém zájmu 

o vlastní tělo, až v zamilovanosti do vlastní osoby.
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se většině trapasů zasměje i sám účastník. Následující řádky jsou věnovány některým trapasům, 
které mohou potkat každého z nás: [87]

 Trapas s ukradeným autem – „To jsem jednou takhle brzo po ránu, jako každý 
den, když jdu do práce, šel od svého bytu směr zaparkované auto. Jaké bylo mé 
zděšení, když auto nestálo na svém obvyklém místě. Samozřejmě, značně 
vyjukán, jsem zavolal policii. Po sepsání protokolu o krádeži vozidla jsem vyrazil 
pomocí MHD do práce. Ještě mi neskončila pracovní doba a policisté mě 
informovali, že můj vůz našli. Stál o jednu ulici dál, byl zamčený a nejevil 
známky vyloupení. Teprve v tu chvíli jsem si uvědomil, že když jsem vracel 
vozem domů, v ulici kde parkuju, bylo plno a já zaparkoval jinde. Byl to opravdu 
velký trapas, i když mě policisté uklidňovali, že nejsem první, komu 
se to přihodilo“.

 Trapas z dovolené – „Tento trapas se mi stal v létě na dovolené, když jsme
si udělali túru na zdejší kopeček. Na vršek jezdila i lanovka, ale my jako správní 
sportovci jsme se rozhodli jít pěšky. Inu výstup to byl pěkný, jen jsem po cestě 
začala potřebovat na záchod, tak jsem zaplula za keřík. Samozřejmě jsem si v tu 
chvíli na lanovku vůbec nevzpomněla. A ona zrovna projížděla, když jsem si jí 
všimla, bylo už pozdě a všichni cestující nalepeni na okénko si prohlíželi 
panoramata“.

 Trapasy na VŠ - „V pitevně mi omylem spadl do těla kousek svačiny. 
Nechal jsem ho tam a zatím si toho nikdo nevšiml.

- Při čekání na domluvenou ústní zkoušku jsem nepoznal 
pana docenta, načež jsem se vnucoval jeho kolegovi z kanceláře, 
kterého jsem přemlouval tak dlouho, až si začal myslet, 
že na fakultě opravdu učí.
- Místo toho abych poradila spolužákovi při testu, jsem mu 
řekla, že nevím, přestože jsem věděla. Strašně jsem potřebovala 
na záchod a on mě zdržoval.
- Občas vepíšu do seminárky věty typu "Jsem tancující 
brambora" nebo "pomaž mě marmeládou" a zatím jsem nedostal 
žádnou odezvu.
- Nahrál jsem na primát zápisky z hodin Sociologie. Byly 
tak špatný, že jsem tu zkoušku nedal. Obdržel jsem 18 banánů.
- Jsem rád, že vím, kde je jaká fakulta, hlavně proto, abych 
mohl jít na záchod, když jsem poblíž“.

1.5 Verbální a neverbální komunikace

Slovo komunikace je latinského původu. V podstatě vyjadřuje něco, co je blízké našemu 
výrazu spojování. Proto je možné hovořit o silniční dopravě jako o komunikaci. Spojení může 
vyjadřovat nejen přemísťování lidí a materiálu, ale i zpráv a informací. Proto je možné 
hovořit o komunikačních prostředcích a mít přitom na mysli telefony, telegramy, dálnopisy, 
rozhlas, televizi atd. Účinně komunikovat znamená udělat komunikaci zajímavou hlavně pro 
druhou stranu. Je třeba umět zaujmout, aby měl obsah slov efektivní dopad na druhou 
komunikující stranu. Znamená to, že je třeba umět  včas hovořit stejně jako umět včas 
naslouchat. Dále je potřeba plně se soustředit na to, co druhá strana sděluje a nepřejít 
do používání univerzálních vyhýbavých odpovědí, stejně jako se netvářit, že je všechno 
známé a komunikace nezajímavá. Vyslechnuté informace je pak třeba filtrovat, třídit a teprve 
po tomto filtrování s nimi pracovat dále. Má-li být cílem komunikací získat ostatní 
pro společnou věc, je nutné posluchače nadchnout, tzn. je nutné je pozitivně motivovat, ocenit 
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jejich schopnosti a ujistit je, že bez jejich schopností  bude výsledek nejistý. Tato forma 
komunikace může s týmem udělat zázraky a vést ke splnění cílů.

Sdělení člověka je vyjádřeno ze 7 % verbálně (slovy), z 38 % vokálně (tón hlasu, síla hlasu, 
intonace, ostatní zvuky) a z 55 % nonverbálně (řeč těla). [35]

Verbální komunikací se rozumí vyjadřování pomocí slov prostřednictvím příslušného 
jazyka. V širším pojetí se do verbální komunikace zařazuje komunikace ústní i písemná, 
přímá nebo zprostředkovaná či živá nebo reprodukovaná.  Právě u této formy komunikace 
může docházet někdy k nedorozuměním, neboť v praxi slova neodrážejí vždy to, co si člověk 
myslí nebo co chce daným výrazem říci. [35]

Neverbální komunikace bývá také označována jako řeč těla, nonverbální anebo mimoslovní 
komunikace. Znamená proces dorozumívání s neslovními prostředky. Z výzkumů vyplývá, 
že neverbální komunikace je při komunikaci mnohem důležitější než verbální 
komunikace. [37]

Obrázek č.  4:  Neverbální komunikace jako proces dorozumívání se

Zdroj: Neverbální komunikace [online] [vid. 17. června  2013]. Dostupné z http://www.activconzult-
drnona.cz/post/neverbalni-komunikace-64/
Popis základních prvků či elementů řeči těla se může mírně různit, nicméně nejčastěji 
se setkáme s následujícím členěním: [1]

 Obličej - Naše tvář jako celek je základním zdrojem komunikace s ostatními. 
V tváři se nám zrcadlí veškeré naše emoce. Ty se někdy snažíme skrývat, 
nicméně výzkumy potvrzují, že maskování emocí je velice obtížné. Snad právě 
proto se s dokonalým maskováním emocí ve výrazu obličeje setkáváme jen 
u velmi malého procenta populace.

Příklad:

Vybavte si situaci po hádce s partnerem, kdy jste rozčílení a máte chuť s něčím praštit. 
Rozladění je na vašem obličeji silně patrné. Stačí však, aby přišla sms zpráva od kamaráda 
či kamarádky s pozváním na zajímavou akci a výraz obličeje se rychle začne měnit. Pozitivní 
zpráva obvykle na tváři vyčaruje úsměv. Dejte jen pozor, aby tento úsměv nezachytil s vámi 
rozhádaný partner.
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Obrázek č.  5: Ukázka emocí ve tváři

Zdroj: 8 aspektů neverbální komunikace [online] [vid. 17. června  2013]. Dostupné 
z http://www.braintools.cz/8-aspektu-neverbalni-komunikace.htm#.Ub8tRL078Zk

 Oči jsou první z atributů řeči těla, na který je ze strany ostatních směřována 
pozornost. Stejně jako ostatní atributy i oční kontakt plní řadu funkcí. Pomocí 
očí udržujeme kontakt s druhými osobami, stejně jako se mu vyhýbáme, 
vyjadřujeme pocity založené na intenzitě a délce očního kontaktu. Kromě 
zmíněného očního kontaktu či délce pohledu můžeme pozorovat rozšíření 
zorniček v situacích, kdy je člověk rozrušený, rozčilený či šťastný.

Příklad:
Oční kontakt hraje významnou roli při prezentaci a sebeprezentaci. Častou chybou je absence 
očního kontaktu s posluchači. Je jedno zda se jedná o prezentaci před skupinou, prezentaci 
při výběrovém pohovoru či poradu. Přiměřený oční kontakt trvající obvykle jen pár sekund 
podporuje pozornost a napomáhá budovat vztah.

Obrázek č.  6: Oční kontakt

Zdroj: Co ženu upoutá na muži nejvíce? Jeho oči! [online] [vid. 17. června  2013]. Dostupné 
z http://www.chlapisobe.org/zobrazcl.php?typ=102&cislo=201110201832

 Držení těla je komplexním atributem, který zahrnuje způsob, jak držíte hlavu, 
ramena, ruce, nohy a boky. Každá uvedená část těla dokáže vyjadřovat 
samostatně prožívané emoce. Současně však jednotlivé části fungují 
jako komplex, který vysílá směrem k ostatním jasné signály. 
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Patří sem naklánění hlavy, sesunutí ramen, otáčení boků, vypnutí hrudníku 
a další.

Příklad:

Držení těla, stejně jako další aspekty řeči těla, mají své vyjádření ve verbální komunikaci. 
Pod výrokem „stál sklesle ve dveřích…“ si jasně dovedeme představit, co se asi v druhém 
člověku odehrává. Podobně můžeme pozorovat jasné poselství, které nám svým tělem sděluje 
závodník, kterému se podařilo dosáhnout vítězství. 

Obrázek č.  7: Držení těla v průběhu jednání

Zdroj: 8 aspektů neverbální komunikace [online] [vid. 17. června  2013]. Dostupné 
z http://www.braintools.cz/8-aspektu-neverbalni-komunikace.htm#.Ub8tRL078Zk

 Gesta - Přestože gestikulace a gesta jsou důležitou součástí neverbální 
komunikace, nemusí nutně s naším verbálním vyjádřením vůbec souviset. 
Například v situaci, kdy mávneme rukou na pozdrav, nemusíme říct ani slovo 
a vše je každému jasné. V případě, kdy gesta dokreslují verbální obsah sdělení, 
obvykle jej zdůrazňují, poukazují na klíčový bod sdělení.

Příklad:
Představte si dva rybáře, kteří si vyprávějí o svých úspěších při rybolovu. Stoprocentně 
poznáte i na dálku, který z nich chytil větší rybu.

 Hlas nám samozřejmě slouží k verbálnímu vyjádření obsahu sdělení, je však 
také nedílnou součástí neverbální komunikace. Příkladem je výška hlasu, tón, 
tempo řeči a řada dalších indikátorů. Většina lidí si u sebe všimla, jak jim 
ve stresových situacích poskočí hlas směrem nahoru. Krásně tuto vlastnost 
našeho hlasu využívá ve svých hrách jeden z předních cimrmanologů Zdeněk 
Svěrák. Podobně máme vlastnost zrychlovat tempo řeči v okamžiku, kdy jsme 
rozrušení, přičemž se může jednat o rozrušení pozitivní i negativní. A konečně 
ani zvyšování hlasu při rozčilení není ničím, co by nezažil každý z nás.

 Doteky patří k velmi silným atributům neverbální komunikace. Doteky vysílají 
celou řadu zpráv a budeme se jimi, stejně jako ostatními atributy zabývat 
v samostatných nástrojích.

Doteky jsou obvykle rozděleny do čtyř hlavních kategorií:

o přátelské vztahy

o profesní vztahy

o sociální vztahy 
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o intimní vztahy

To znamená, že zatím co se svým nadřízeným si podáme ruku, kamaráda či kamarádku 
můžeme vzít i kolem ramen či je uznale poplácat po zádech. Stejně tak nadřízeného 
nebudeme vískat ve vlasech jako své děti a partnera. U sociálních vztahů jsou situace, 
kdy jsou povoleny doteky, které by byly jinak nepřípustné. Příkladem je vyšetření u lékaře 
či zubaře. Myslím, že málokdo svým kamarádům dovolí dělat v ústech to, co svému 
zubaři.

 Celkový vzhled hraje významnou roli zejména při prvním kontaktu. To jaký 
dojem uděláme na druhého člověka, často ovlivňuje budoucí vztah, který 
budeme mít s druhou osobou. Do fyzického vzhledu zahrnujeme opět řadu 
atributů od oblečení, tvaru těla, účesu, ale i hygieny a dalších. To vše vysílá vůči 
okolí informace, které rozhodují o následném efektu komunikačního procesu. 
Příkladem jsou i určité zvyklosti, které náš vzhled ovlivňují. Jinak se oblečeme 
na smuteční událost a jinak na zahradní slavnost. Možná jste zažili situaci, 
kdy jste se dostali na akci, kde jste nebyli adekvátně oblečeni. Váš zevnějšek 
nekorespondoval s ostatními a vy jste se cítili nemístně.

Z četných vědeckých sledování vyšlo najevo, že lidé (často zcela nevědomky) udržují čtyři 
různé zóny, které se uplatňují při setkávání či komunikaci s jinými lidmi: [15]

1) Intimní zóna – do 50 cm – Do této sféry pouštíte opravdu jen své nejbližší (partnera, děti, 
rodiče). Prostředkem komunikace v tomto prostoru není tolik jazyk, jako spíše čich a hmat. 
Je-li tento prostor porušen, v dotyčné osobě může takové narušení vyvolat nepříjemné pocity, 
které negativně ovlivní dané jednání. 

2) Osobní zóna – 50 až 150 cm – Osobní zóna je prostor pro přátelskou komunikaci. 
Sem mohou legitimně vstoupit vaši přátelé a ti, které dobře znáte a cítíte se v jejich 
společnosti uvolněně. 

3) Sociální zóna – 150 až 350 cm – Takovýto odstup si udržujete, pokud jednáte s cizími 
lidmi, jste v neznámé společnosti. Minimálně metr a půl jste také vzdáleni od lidí, kteří 
vyžadují odstup či vyzařují respekt (např. váš nadřízený). 

4) Veřejná zóna – nad 350 cm – Tato vzdálenost je kupříkladu typická pro řečníky 
či přednášející při veřejném vystoupení. Jazyk je zde formálnější, je nutné mluvit hlasitěji.

Obrázek č.  8: Intimní zóna

Zdroj: Radim Uzel: Dotykové vjemy jsou v intimním životě to nejdůležitější [online] [vid. 17. června  
2013]. Dostupné z http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/269698-radim-uzel-dotykove-vjemy-
jsou-v-intimnim-zivote-to-nejdulezitejsi.html

A jak vypadá neverbální komunikace v praxi? Zde je malý slovník neverbální           
komunikace: [10]

 Ruce sepnuté za hlavou - jednání skončilo
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 Nasazení brýlí - zájem, začíná důležitá část rozhovoru
 Složení brýlí - nezájem, nesouhlas, odvrácení očního kontaktu
 Předklon, přiblížení se - zájem o téma, o nás, aktivní účast
 Odklon, vzdálení se - nezájem, může znamenat i téma, o kterém nechce druhá 

strana mluvit
 Oční kontakt - zájem 
 Překřížené ruce, překřížené nohy - odmítnutí, ohrožení, nesouhlas
 Tření nosu - nesouhlas, může jít i o hledání výmluv
 Hraní se s perem a předměty, klepání prsty - nervozita, netrpělivost
 Čmárání po papíře, kreslení - nezájem o téma
 Zavření diáře, pera - dlouhý úvod, druhá strana se nudí
 Spojené prsty do stříšky - nadřazenost (tomu rozumím jen já)
 Nohy natažené k společníkovi - zájem, pozitivní postoj, zajímáš mě
 Posun židle od společníka - nemám zájem o to, co říkáš, potřebuji odstup
 Posun židle k společníkovi - zájem o navázání vztahu, účast
 Pohrávání si s vlasy – koketerie
 Houpání nohou (zouvání a nasouvané boty) - výzva, signál na flirt

1.6 Pozdravy

Pozdrav je nejjednodušší, nejelementárnější společenský kontakt, nejzákladnější projev 
zdvořilosti. Pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost. Ale i pro tento zdánlivě tak prostý 
projev existuje mnoho pravidel. Je takové pěkně rčení: nejdůležitější u dětí je, aby uměly 
pozdravit a říci děkuji. Je v tom hodně pravdy. Když potkáváme děti a mládež v domě
ve městech, kde je anonymita vysoká, všimneme si, že nezdraví, koho neznají, a často 
ani toho, koho znají: jsou nevychovaní. Nepozdravit je v chování hrubým přestupkem. 
V domě, ve kterém bydlíme a nejsme si jisti, že bezpečně známe všechny nájemníky, 
zdravíme každého. 

Když to platí pro dospělého, tím spíše to platí pro mládež a děti. Jestliže tuto povinnost děti 
a mládež nedodržují (menším dětem ji odpouštíme, každé dítě není stejně chápavé), je jisté, 
že k tomu nejsou vedeni. Každý se potom může domnívat, že nejsou rodiči dostatečně 
vychovávání nebo že rodiče sami nahlížejí na slušné chování s nezájmem a nebo že pravidla 
slušného chování neznají. Ani jedno jim čest nedělá. Zásadou je, že pozdravem nešetříme 
a že se při pozdravu díváme protějšku do očí. [68]

Pozdravem prokazujeme svému protějšku úctu a také mu dáváme najevo, že patříme, nebo 
chceme patřit do okruhu jeho známých a přátel. Na Divokém Západě se před  dámou smekal 
klobouk, nebo se dotyčný dotkl několika prsty okraje klobouku. Dnes se při slovním pozdravu 
lehce ukloníme, nebo na sebe halekáme přes ulici. Slovní pozdrav nás řadí do určité skupiny 
lidí, kteří mají podobné zájmy, nebo záliby, jenom pozdrav. Můžeme užít  klasicky: dobré 
ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc, nashledanou. Pozdrav by měl vyjádřit radost 
nad shledáním s druhým člověkem. Proto si lidé přejí všechno dobré:. Má být pronášen 
zřetelně, s úsměvem, nezdravíme s cigaretou v ústech nebo s  rukama v kapsách. Pokud má 
muž klobouk vždy jej smeká při pozdravu. Zdravíme tehdy, jsme-li viděni.Tyto pozdravy jsou 
neutrální, vhodné pro oficiální i neoficiální příležitosti. Se známými , se kterými si tykáme, 
užijeme pozdravy typu – nazdar, čao, těpic, ahoj, čus a  také jiné.…. [78].
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Obrázek č.  9:  Příklad pozdravu

Zdroj: Pozdravy [online] [vid. 11. června  2013]. Dostupné 
z http://www.radio.cz/cz/rubrika/cestina/pozdravy-1

Co praví klasická etiketa?

 Mladší zdraví staršího

 Pán zdraví dámu

 Podřízený zdraví nadřízeného

Platí to ještě dnes? Platí a  především v zaměstnání. Tam zpravidla zdraví spolupracovníci 
svého nadřízeného, ať už je to žena nebo muž. Osoba, která vstoupí do místnosti, zdraví 
přítomné jako první, a to se týká i vstupujícího nadřízeného. Také v případě velkého 
věkového rozdílu je ovšem vhodné, aby mladší nadřízený nečekal a pozdravil jako první.
Mimo zaměstnání jsme dnes už méně formální.

A kdy máte zdravit lidi, které neznáte?

 Vstoupíte-li do malé restaurace - pozdravíte.

 Vstoupíte do čekárny u lékaře a pozdravíte.

 Vstoupíte do místnosti na úřadě a? , No pochopitelně pozdravíte!

 V hotelu na chodbě potkáte jiné hosty- lehce kývnete,

 Nastoupíte do výtahu, kde už někdo je  - a pozdravíte.

Vlastně se tak většinou chováte - zcela bezprostředně – a v souladu se společenskými 
pravidly. [78]

Mezi méně časté situace patří setkání, při nichž pánové mají klobouky na hlavě. Při setkání 
je třeba klobouk smeknout nebo alespoň mírně pozdvihnout společně s lehkou úklonou hlavy. 
S lehkou úklonou hlavy a jen mírně pozdvihnout! Muži a hoši snímají jakoukoliv pokrývku 
hlavy při vstupu do veřejné místnosti, při veřejném hraní státní hymny a na pohřbu. [46]

1.7 Podání ruky

Někteří z nás mají takovou povinnost několikrát denně. Podání ruky patří na celém světě 
k nejrozšířenější formě pozdravu. Kdysi podání ruky dokazovalo, že v ruce nedržím zbraň,
proto musí být symbolika podávání ruky tak čistá. Zásadně si nepodáváme ruku v sedě, přes 
stůl, ani ne do kříže. [46]
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Obrázek č.  10:  Nesprávné podávání rukou

Zdroj: MATHÉ, I., ŠPAČEK, L. Etiketa. Praha: BB art, 2005. ISBN 80-7341-564-X. 

Nepodáváme ruku zašpiněnou při práci, ruku v sádře, ani v rukavici. Potí-li se nám ruka, 
nenápadně si ji utřeme v kapse do kapesníku. Ruku podáváme s úsměvem a lehkou úklonou 
hlavy, díváme se přitom do očí. Ruce jsou nepatrně nad úrovní pasu. Při podání rukou je 
z části věcí zkušenosti. Pokud si v rodině od útlého věku podáváte ruce, asi Vás praxe naučila 
přiměřenému stisku a délce. Dlaně rukou by měly být v kontaktu a prsty přiměřeně stiskněte 
dlaň zdravené osoby. [75]

Vzdálenost nesmí být ani příliš blízka ani vzdálená. Za vhodnou vzdálenost se považuje 
přibližně 3/4 metru. Síla stisku nesmí být příliš silná abyste dotyčnému ruku nerozdrtili ani 
nesmíte podávat ruku stylem leklá ryba. Sílu stisku řiďte podle osoby, s kterou si ruku 
podáváte, k ženám buďte něžnější, ale u mužů můžete lehce přitvrdit. Pohled do očí by měl 
být přiměřený, viz obrázek níže. Zvláště si musejí dávat pozor muži při pohledu na pohlednou 
ženu. Nikdy nekoukejte na ruku, nebo směrem do spodních partií těla. [66]

Samotné potřesení probíhá intuitivně, počet potřesení bývá 2-3 a určuje ho výše společensky 
postavený. Ukončení podání ruky by mělo být opět doprovázeno krátkým přiměřeným 
úsměvem. [75]

Asi je to diskriminace, ale i leváci podávají pravou ruku. A další výjimka: Skauti, 
ti se tradičně zdraví levou rukou, neboť je blíže srdci. Nepodáváme ruku personálu, 
až na výjimky, známe-li se léta a jsme-li spíš přátelé než hosté. Nepodáváme ruku, 
když protějšek právě jí, třeba na recepci4.[46]

Obrázek č.  11:  Správné potřesení rukou

Zdroj: Podání ruky na uvítanou [online] [vid. 12. června  2013]. Dostupné z http://www.atraktivni-
prace.cz/podani-ruky/

                                                
4 Oficiální společenská událost přijetí hostů spojená s pohoštěním.
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Kdo komu podává ruku: [75]

 Žena podávat ruku muži (když jsou podobného věku nebo je žena starší).

 Muž podává ruku ženě když je znatelně starší nebo je její nadřízený.

 Nadřízený podává ruku podřízenému.

 Starší mladšímu.

Existuji dva největší extrémy při podávání rukou. Prvním jsou muži – siláci, kteří nám 
zmáčknou ruku, div nám v ní všechny kosti nepolámou, zacloumají s námi, přehodí si nás 
přes rameno, odtáhnout… Druhým extrémem, častým zejména u žen, je styl „leklá ryba“, 
který je zobrazen na obrázku č. 12. Dotyčný nebo dotyčná nechá do podávané ruky spadnout 
cosi, co je chladné, měkké, bez vůle, často vlhké, nevíme, co s tím, dát do kapsy, odejít? [74]

Obrázek č.  12:  Jeden z extrémů při podávání rukou

Zdroj: Podání ruky na uvítanou [online] [vid. 12. června  2013]. Dostupné z http://www.atraktivni-
prace.cz/podani-ruky/

1.8 Líbání

Ještě intimnějším způsobem pozdravu je než podání ruky, je líbání. Líbání ruky je projev 
úcty, uznání, velké zdvořilosti, nebo vyjádření jiných citů ženě. Neexistuje obecné pravidlo 
o tom, kdy se líbá ruka. V různých zemích, krajích a společenských vrstvách se používá 
tohoto společenského způsobu zdravení docela odlišně. Ruka se může políbit 
při představování, při pozdravu, při gratulaci, při rozloučení, při tanci, při podání daru apod.
[74] Ruku dámě nezvedáme příliš vysoko. Rozhodně nemlaskáme. Ruku dámě uchopíme 
pouze za konečky prstů, jen mírně nadzdvihneme, skloníme hlavu a pozor, ruku vlastně 
nepolíbíme, zastavíme se centimetr nad jejím hřbetem a polibek pouze naznačíme. 

Obrázek č.  13:  Líbání ruky

Zdroj: MATHÉ, I., ŠPAČEK, L. Etiketa. Praha: BB art, 2005. ISBN 80-7341-564-X. 

Společenským prohřeškem je, pokud Vám dáma podá ruku k políbení, tj. zvedne ji výše 
se hřbetem ruky nahoru, mírně svěšenou od zápěstí dolů, a vy ji nepolíbíte – přehlednete ji 
jako krajinu nebo, a to je ještě strašnější, stáhne jí ruku, dolů a jmete se jí potřásat. V žádném 
případě nelíbáme ruku mužům. Výjimku činíme např. v případě, kdy věřící líbají prsten 
biskupa nebo papeže. [74]
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Líbání na přivítanou je častější obvykle v neformální společnosti, nejde o líbání v pravém 
slova smyslu, jde jen o lehké dotyky tváří, u nás někdy jednou, ve Francii dvakrát, 
ve Švýcarsku dokonce třikrát. Cítíme-li, že protějšku by nebylo milé se s námi líbat, okamžitě 
zvolíme potřesení rukou. [46]

Obrázek č.  14:  Líbání na přivítanou

Zdroj: Milujeme polibky! Na uvítanou se líbá 61 % Čechů [online] [vid. 12. června  2013]. Dostupné 
z http://www.ahaonline.cz/clanek/laska-a-sex/42886/milujeme-polibky-na-uvitanou-se-liba-61-
cechu.html

Ženy se líbají 2x na každou tvář, resp. se jen lehce dotknou vzájemně tváří, a to proto, 
aby neotiskly rtěnku kolegyni na tvář. Je možné, aby se takto zdravili i dva muži, zejména 
pokud jsou opravdu dobrými přáteli nebo příbuznými. Muži můžou dát ženám a naopak 
v případě důvěrnější známosti krátký polibek na rty. V případě, ale, že se jedná jenom o běžné 
setkání  opět jako u žen 2x na tváře. Polibky u příležitosti gratulace ke svatbě, 
narozeninám, či jakékoliv jiné oslavě jsou daleko benevolentnější a není potřeba striktně 
dodržovat etiketu jako u polibků při pracovní schůzce. [30]

V Česku považuje polibek na rozloučenou za samozřejmost 61 procent lidí. Přitom 54 procent 
se líbá na tvář, jen 7 procent na ústa. Průzkum provedla značka Winterfresh. Dvě třetiny lidí 
nakloní při polibku hlavu na pravou stranu. Vědci předpokládají, že se tato tendence vyvinula 
už v děloze před narozením. Průměrný člověk za 70 let svého života prolíbá zhruba 
110 minut. Nejčastěji se líbají Francouzi, Češi se políbí se svým partnerem v průměru 
asi 1,3krát za den. [67]

Expert na etiketu Ladislav Špaček rozděluje svět podle těsnosti kontaktu do tří oblastí: 
na konečky prstů (Seveřané, Britové, východní Asie), na zápěstí (střední Evropa, Severní 
Amerika), na loket (jižní Evropa, Jižní Amerika, arabské státy). "Všimneme si toho nejen při 
pozdravu, ale i při konverzaci, kdy dva lidé stojí proti sobě ve vzdálenosti, která odpovídá 
jejich komfortní zóně. U Seveřanů je delší, naopak Arabové se vás dotýkají, tahají 
vás za loket, objímají vás," popisuje Ladislav Špaček na svém webu a přidává historku 
z návštěvy Nového Zélandu. U tamního kmene Maorů zažil nejtěsnější kontakt, jaký 
si lze při pozdravu představit: "Zdraví se tak, že si s hostem přiloží čelo na čelo a třou 
se navzájem nosy. Pozdravit se tak s dvacítkou nahých válečníků s kopím v ruce bylo velké 
utrpení, i když v případě některých mladších příslušnic kmene to šlo vydržet." [31] [67]

1.9 Představování

Aby se mohli účastníci společenské akce společně bavit, musejí se znát nebo se poznat. 
Představování (se) patří mezi obtížné disciplíny v oblasti společenského styku, protože 
vyžaduje pohotovost a jistý šarm. Kdo se představuje jako první?. Jestliže se spolu setkají 
dva lidé, společensky významnější nesmí zůstat ani na okamžik na pochybách, s kým 
to vlastně hovoří. Jeho společensky méně významný protějšek musí strpět, že nejprve je 
představen on a teprve pak se dozví, komu se vlastně představil či byl představen. [84]
Správný postup je tedy tento: Muž se představí ženě jako první a nato se představí žena 
muži nebo nejdříve představí hostitel muže ženě a potom ženu muži. Součástí představování 
je ovšem i vzájemné potřesení rukou a tady pozor: jestliže se jako první představuje méně 



Patrik Kajzar, Společenský protokol

23

významná osoba (muž), ruku podává nejdříve společensky významnější osoba (žena). 
Ten, kdo se představuje, musí přemoci svoje nutkání spolu s vyslovením jména nabídnout 
ruku a nezbývá mu než vyčkat, až mu ruku nabídne jeho protějšek, obvykle v okamžiku, kdy 
se představuje také. Společensky významnější osoba musí mít totiž prostor pro odmítnutí 
kontaktu; to kdyby dáma zjistila, že je naprosto nepřijatelné, aby se pozdravila s mužem, který 
se jí představuje. Pak může pouze úklonou hlavy či zvednutým obočím dát najevo, že ví, 
o koho jde, a důstojně odkráčet. Ve společenském styku ovšem k tak striktním demonstracím 
odporu nedochází. Naopak, seznámení musí provázet úsměv. [84] [86]

Představujeme muže ženě. Představuje se muž ženě. Představujeme mladšího staršímu. 
Představuje se mladší staršímu. Představujeme služebně níže postaveného služebně výše 
postavenému.

Při představování musíme říct vše, co je nutné pro další společenský kontakt osob, které jsme 
představili, tedy funkce, označení, hodnost a podobně. Mistři konverzace přidají i stručnou 
charakteristiku. [46]

Obrázek č.  15:   Představování

Zdroj: MATHÉ, I., ŠPAČEK, L. Etiketa. Praha: BB art, 2005. ISBN 80-7341-564-X. 

Představujeme se vždy vestoje, muži si zapnou sako. Ženy sice mohou sedět, když se jim 
představuje muž, ale představování je silnější akt než pouhé podání ruky, u kterého žena 
běžně zůstává sedět. Raději by měla vstát, zvlášť, kdyby se jí představoval starší muž, a vždy, 
když se seznamuje se ženou. [84]

Kdy se představuje žena jako první? Muž musí být výrazně starší a zasloužilý a žena 
výrazně mladší, aby se představila jako první.

Jestliže se potkají dva páry, kde se znají pouze muži, ti se pozdraví a představí 
si své partnerky. Kdo začne?

Mladší muž představí svou partnerku, starší žena jí podává ruku, starší muž pak představí 
svoji partnerku a mladší žena mu podává ruku. Tak ještě jednou a pomaleji. Pánové 
se pozdraví, mladší představuje svou partnerku, starší dáma jí podává ruku, starší dáma 
podává ruku i mladšímu muži a mladší žena podává ruku staršímu muži. 

Mimochodem, myslíte, že je možné, aby dáma ve společnosti oslovila muže nebo mladší 
staršího nebo aby se společensky méně významný pár přišel seznámit se společensky 
významnější osobou? Samozřejmě to možné je. Nastane-li taková situace společensky méně 
významný pár se představuje jako první.

Vstupujeme-li do kanceláře nějakého úřadu, představíme se. Úředník se představovat 
nemusí, jeho jméno bývá na dveřích, jimiž jsme vešli. Někdy však velmi slušný úředník 
své jméno zopakuje. Ruku mu ovšem podávat nemusíme.
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Nepředstavujeme se při zcela náhodných příležitostech nikomu, s nímž se určitě nebudeme 
ani sbližovat, ani setkávat. Stejně tak se nepředstavujeme při náhodném setkání na ulici. 
Zásadně se nepředstavujeme v chůzi. Nepředstavujeme se v jídelně, restauraci či jiné veřejné 
místnosti neznámým lidem. Ani řemeslníci se obvykle nepředstavují, když přijdou 
cosi běžného opravit. Nicméně mnozí řemeslníci od dobrých firem se představují hned 
při příchodu: vzbuzují tak důvěru i sympatie. [46 ] 

1.10 Oslovování

Hned úvodem je třeba upozornit na zlaté pravidlo oslovování: Oslovujeme vždy tak, jak si to 
dotyčná osoba přeje.“ Při oslovování je nutné si zapamatovat, že v našich podmínkách 
oslovujeme pane, paní. Všechny ženy oslovujeme „paní“, bez ohledu na to, jsou-li vdané, 
či nikoliv. Oslovení „slečno“ si dovolíme jen vůči velmi mladé dívce - anebo když 
si o to žena sama řekne. [46]

Obrázek č. 16:   Slečna nebo paní?

Zdroj: Minietiketa: Oslovování žen   [online] [vid. 13. června  2013]. Dostupné 
z http://zpravy.rozhlas.cz/sever/expres/_zprava/minietiketa-oslovovani-zen--1161948

Jestliže se nám někdo představí jako doktor Novotný, budeme ho oslovovat ‚pane doktore‘.
Pokud nám dá vizitku, na níž je titul, je to totéž. I kdyby někdo titul nakrásně měl, ale neměl 
ho ani na vizitce, ani by se nám tak nepředstavil, budeme mu říkat ‚pane Novotný‘.[46]

Křestním jménem oslovujeme pouze velmi dobré přátele a známé. Zpravidla ty lidi, 
se kterými si tykáme. Oslovování křestním jménem je obvyklé i v různých zájmových 
klubech (sportovních, ochotnických kroužcích, apod.). Říkat komukoli pouze příjmením je 
naprosto chybné a svědčí o nedostatku společenského taktu. [59]

Lékařku oslovíme jen „paní doktorko“, jak směšně by znělo „slečno doktorko“, a to i když 
víme, že paní doktorka je stále ještě svobodná. Akademické tituly doktor, magistr, inženýr, 
docent, profesor, při oslovování používáme zejména v prostředí, kde jsou obvyklé. Nebo 
víme-li, jak jsou důležité pro osloveného. Vždy musíme znát titul s jistotou přesně. A ještě 
něco, s titulováním to nepřeháníme.

A jak oslovujeme korunované hlavy? “Excelence” oslovujeme cizí prezidenty, premiéry, 
ministry zahraničí a velvyslance. Ty nejčastěji, protože jich je také nejvíc.“ Nicméně moderní 
doba zjednodušila a počeštila i oslovování v této oblasti: dnes říkáme běžně pane premiére, 
pane prezidente, pane velvyslanče. [46]

Nabídka tykání představuje ve společnosti výraz přátelství a sympatií. Samotná nabídka 
je doprovázena stiskem ruky, případně polibkem. Samotný rituál „potykání“ je snadný, 
potíž je především v tom, jak odhadnout vhodnou dobu, kdy přejít od vykání k tykání. Pokud 
už si s někým začnete tykat, je dobré na to nezapomenout při příštím setkání – vykání poté, 
co přijmete nabídku na tykání, je považováno za nevhodné.
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Tykání nabízí společensky významnější osoba – tedy žena muži, starší člověk mladšímu, 
nadřízený podřízenému. Při nabízení tykání na pracovišti jde stranou pohlaví i věk. Tykání 
je věc vzájemné dohody. Nemusí být každému příjemné, a pokud je nabídnuto proti 
společenským pravidlům, lze jej odmítnout. Tykání nikdy nesmí vyjadřovat nadřazenost 
a mimo různé zájmové spolky (motorkáři, návštěvníci fitness centra atd.) by nemělo být bráno 
jako něco automatického. [90]

V rámci přípravy před sepsáním své knihy provedl psycholog Otakar Patočka5 svůj osobní 
výzkum. Zjistil, že na základním stupni škol děti tykání ze strany učitelů nijak neřeší. 
Jde o ustálený zvyk. Při přechodu na střední školu mnozí studenti z počátku pociťují údiv 
nad tím, že se jim najednou vyká, poměrně brzy si na to ale zvyknou a jak dále dospívají, 
chtějí i být jako mladí lidé považováni za rovnocenné, takže vykání upřednostňují: "Být 
respektován dospělými se stává silným motivem a cílem," tvrdí Otakar Patočka a dělí 
se i o svou vlastní zkušenost: "Na gymnáziu nám kdysi jeden profesor za dosažení určité lepší 
úrovně studijních výsledků nabízel tykání. Jeho nabídku jsme brali velmi prestižně a mnozí 
z nás se opravdu zlepšili, aby na tykání s ním dosáhli. Nutno podotknout, že šlo o dobrého 
člověka, jehož autorita se tykáním nevytratila. Učitel s malou autoritou by se návrhem 
na tykání naopak znemožnil." [70]

Vykání nabízí jistý odstup, který byste rádi zachovali. V takovém případě není nutné, abyste 
na nabídku přistupovali, odmítnutí však musíte formulovat dostatečně taktně, aby se váš 
kolega neurazil.

Jste-li vedoucí pracovník (a firma nemá jednotnou politiku oslovení), dobře si rozmyslete, 
zda si s podřízenými chcete tykat. Vykání vám sice autoritu nezaručí, ale může k ní přispět, 
právě díky zmíněnému odstupu. Můžete zvolit i „zlatou střední“ cestu, kterou aplikujeme 
v naší společnosti – s lidmi si sice vykáte, ale oslovujete se vzájemně křestními jmény. 
Navodíte tak příjemnější atmosféru, aniž byste ztráceli výhodu, kterou vykání ve vztahu 
nadřízený – podřízený nabízí. Rozdíl v oslovení „pane inženýre, prosím Vás...“ a „Petře, 
prosím Vás...“ je jasně patrný.

V některých chvílích se stává, že bychom si přáli, aby nám někdo tykal – například jsme-li 
výrazně mladší než ten, kdo nás oslovuje. Pak je možné nabídnout, aby nám tykal, s tím, 
že my jemu budeme nadále vykat. [60]

1.11 Dary a dárky

Darování dárků, stejně tak jako jejich přijímání, je důležitým společenským aktem. 
Darující si dal mnoho práce s vymyšlením a obstaráním kvalitního dárku, investoval čas 
i peníze. Proto je dobré vědět, jak se při obdarovávaní chovat.

Základním společenským pravidlem je, že dárek nepředáváme se slovy „to je jen taková 
zbytečnost/maličkost“. Nikdy takhle svůj dárek neshazujeme. Jako dárce dáme najevo, 
že věříme, že oslavenci uděláme radost. Toto pravidlo také platí z opačného pohledu, 
a to ze strany obdarovaného. Vyvarujeme se frází „neměli jste si dělat škodu, vždyť já nic 
nepotřebuji“. U menších oslav obdarovaný vždy dárky rozbalí, projeví překvapení a radost 
z dárků a také pochválí vkus výběru dárce. Vždyť je to jediná odměna a zpětná vazba pro 
dárce.

Na velkých oslavách se dary odkládají na zvláštní stůl. Mohou se rozbalit a nechat 
vystavené. Pozor si dáme na svatbu. Nedoporučuje se svatební dárky na oslavě rozbalovat

                                                
5 Autor zřejmě jediné původní české knihy, která se problematice tykání a vykání věnuje 

("O tykání a vykání, Grada 2000).
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z prostého důvodu. Hosté dávají tematické dárky do domácnosti novomanželů. Může nastat 
situace, kde se nám sejdou tři osobní váhy, dvě mikrovlnné trouby, 2 luxusní jachty
a podobně. Proto se dárky na svatbu konzultují s koordinátorkou svatebních dárků, kterou 
bývá většinou matka nevěsty nebo ženicha. Je vhodné také vytvořit seznam darů, z kterého 
budou jednotlivé dárky rezervovány jako na obrázku níže, aby nedocházelo k obdarování 
stejnými dárky. [22]

Nepřiměřeně velký dar může přivést do rozpaků ostatní pozvané gratulanty, nepřipadali 
byste si taky trochu trapně, když sami přinášíte jen láhev a květinu a vedle vás se předávají 
tak bombastické dary? V podobných případech je v rozpacích i sám oslavenec - tak velký dar 
určitě nečekal. Navíc nákladným darem se může hostitel cítit zavázaný k reciprocitě. 
A tak mu s darem zároveň zkazíme náladu. [46]

Obrázek č. 17:   Luxusní jachta jako dárek

Zdroj: Svatební dary [online] [vid. 17. června  2013]. Dostupné z http://hegrovci.webnode.cz/svatebni-
dary/

Nebojte se přiložit ke svým darům i květinám pro oslavence svou vizitku. Obzvlášť je tato 
forma předání daru vhodná v okamžicích, kdy se předpokládá větší množství darů, např. 
svatby, životní jubilea s větším počtem hostů. Pomůžete oslavenci lépe se orientovat 
v množství pozorností, které od přítomných obdržel.

Z dárku vždy a včas odstraníme cenovku a dárky přinášíme vždycky zabalené. Zcela 
určitě nepoužíváme jako dary reklamní předměty. Ani naší, ani kterékoliv jiné firmy. [46]

Obrázek č.  18:  Reklamní předměty jako nevhodný dárek

Rekladmní předměty [online] [vid. 17. června  2013]. Dostupné 
z http://www.tutostudio.cz/nabidka/reklamni-predmety

Pokud jdeme na návštěvu k hostitelce, nezapomeneme na květiny jako pozornost. A víme-li 
o hostitelce, že vyznává květomluvu, dáme si při výběru květin větší pozor. [46] Každá 
květina má již od pradávna svůj zvláštní význam. Vždy ale mějte na paměti, že nejdůležitější 
je podarovat své blízké takovými květinami, které patří mezi jejich nejoblíbenější. 
Jejich symbolika pak odchází stranou.
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Základní přehled významu vybraných květin: [44]

 Frézie - uznání a radost; „Nepozbývej naděje.“ 
 Gerbera - vyznání; „Jsem upřímný.“ 
 Chryzantéma - „Na shledanou.“ bílá chryzantéma - stará láska nerezaví, fialová

chryzantéma - věčnost 
 Iris - nevinnost; „Věř mi.“ 
 Karafiát - touha; „Roznítila jsi mou lásku.“ bílý karafiát - nejistota;  „Mé city jsou 

upřímné.“ červený karafiát - srdečné poděkování, zasnoubení; „Trápí mne tvé 
otálení.“ v barevné kombinaci - odmítnutí  

 Kopretina - „Jsi krásná.“ 
 Růže - láska, krása, radost; „Vyznávám ti lásku.“ bílá růže - čisté svědomí; 

„Zasloužíš si velkou lásku.“ červená růže - „Vážím si tě a horoucně tě miluji.“   
růžová růže -„Jsi krásná.“ žlutá růže - žárlivost; „Opětuj mi mou lásku.“ 

 Slaměnka - trvanlivá krása; „Pravá láska nepomine.“ 
 Slunečnice - hrdost, oddanost 
 Tulipán - výčitky, vnitřní prázdnota; „Je mi s tebou dobře.“

A co symbolizují jednotlivé barvy? [43]

 bílá – nevinnost a čistota srdce, upřímnost 
 černá – smutek, moudrost a důvěra 
 červená – stydlivost, láska, horoucnost, vášeň, síla, sláva 
 fialová – věrnost, vážnost, rozvážnost 
 modrá – krása a vytrvalost, věrnost a nešťastná láska 
 růžová – mladost, láska, romantika, zdraví 
 zelená – naděje, žádost, štědrost, nový život, plodnost
 žlutá – prospěch v lásce, ale i žárlivost a nenávist
 oranžová – teplo, bohatství, hojnost

Přinášíme zásadně řezané květiny, žádné květináče. Výjimkou by mohl být večírek 
na oslavu nového bytu. Pak by se taková květina mohla stát vítanou dekorací. Správně, řezané 
květiny ale co ten papír? Celofán je v pořádku, ten je součástí aranžmá kytice, ale tahle je 
příliš romantická, ta se nehodí pro muže. Kytici muži předává vždycky žena a ženě
muž. [46]

Obrázek č.  19:  Kytice pro ženu a muže

Zdroj: Dary a dárky [online] [vid. 17. června  2013]. Dostupné 
z http://www.ceskatelevize.cz/porady/1124997157-etiketa-dary-a-darky/204522161300008/?tema
=detail
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Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží pravidla společenského styku .
2. Jaké jsou tři univerzálně platné základní zásady společenského chování.
3. Co znamená pojem Etiketa.
4. Koho považujete za osobnost české etikety a proč.
5. Co znamená společensky významná osoba.
6. Co víte o pravidlu „pravé ruky“.
7. Jaké společenské nehody a prohřešky znáte.
8. Co je to neverbální komunikace a jak ji dělíme.
9. Existují čtyři různé zóny, které se uplatňují při setkávání či komunikaci s jinými 

lidmi, jaké to jsou, uveďte konkrétní příklady.
10. Co je to pozdrav a jaké typy pozdravů znáte.
11. Kdo komu podává ruku.
12. Při jakých příležitostech dochází k políbení ruky .
13. Kdo se komu představuje jako první, a kdy se nepředstavujeme.
14. Jaké je zlaté pravidlo oslovování.
15. Kdo komu předává květinu a uveďte příklad významu Vámi vybraných květin.
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2 OBLÉKÁNÍ

Snad každý zná slova písně, že „…je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka“. Pro společenský 
život to platí dvojnásob. První dojem je vytvářen gesty, hlasem, výrazem očí, 
ale také oblečením. Oděv prozradí vkus, sociální roli, společenskou úroveň. [18]

Oblékání má již za sebou velmi vzrušující historii s celou řadou reflexí na danou 
společenskou vývojovou situaci lidstva. Základní funkce oděvu jsou přes nevypočitatelné 
proměny módy stabilní: jde především o ochranu těla proti vlivu klimatických podmínek, 
o zakrytí nahoty také o "odrážení" estetického cítění každého z nás. Jedno francouzské 
přísloví trefně říká, že kde člověka neznají, přijímají jej podle toho, jak vypadá. Pořád tedy 
platí, že šaty dělají člověka! Oblečení je zkrátka viditelnou vizitkou každého jedince ve styku 
s jinými, je viditelnou (a také čitelnou) reflexí jeho osobního vkusu. Kultura oblékání zůstává 
zkrátka součásti společenské hygieny. Pokud se na jistou společenskou akci můžete připravit 
dopředu - před konkrétní dobou jednání nebo před společenským podnikem - mělo by 
oblečení odpovídat svým výběrem úrovni i termínu akce, a to v mantinelech, do kterých vždy 
promluví nejen osobní volba, ale celá vaše osobnost. [58]

Z dress codů (instrukcí, jak se na konkrétní událost obléknout) má většina lidí strach, 
ale zbytečně. Naopak je super, že víte, v čem máte vyrazit, a nemusíte obvolávat všechny 
známé, kteří jdou, a vyptávat se jich, v čem půjdou. Navíc není nic trapnějšího, než když 
někam nakráčíte a zjistíte, že jste nedostatečně vyfiknutá (v angličtině pro to mají krásný 
pojem underdressed) nebo naopak, že jste to s tou večerní róbou přehnala (overdressed).

Oblečení vždy volíme podle příležitosti: slavnostní oblečení pro společenské příležitosti 
(formal dress, bleck tie), pro denní nošení do práce (business dress) a pro neformální 
příležitost a volný čas (casual dress). [16]

A jaké označení můžete najít na pozvánce? [23]

 White tie nebo ultra formal - S kolonkou White tie se setká jen hrstka z nás, 
předepisuje se totiž u těch nejpřepychovějších akcí typu společensky 
významných bálů nebo návštěvy státní opery. Neobejdete se bez večerních 
šatů, které sahají až na zem. Doplnit je můžete rukavičkami, překrývajícími 
lokty. Pánové by se měli opravdu hodit do gala a obléci frak (dlouhé, černé 
sako s šosy, má lesklé a hedvábné klopy) s bílou košilí, vestou, motýlkem 
(vše v bílé barvě) a černé lakýrky.

Obrázek č.  20:  Oblečení na nejpřepychovější akce

Zdroj: Dress Codes Deciphered [online] [vid. 28. června  2013]. Dostupné 
z http://www.sweetblissweddings.ca/wedding-planning-edmonton-blog/index.php/tag/white-tie/
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 Black tie nebo formal - Objevila jste na pozvánce zmiňovanou „černou 
kravatu“? Pak se od vás vyžadují dlouhé společenské šaty. Ačkoli název může 
svádět k tomu, abyste vyrazila v černé, můžete se obléknout i do jiné barvy. 
„Neurazíte ani v oblíbených koktejlkách, pozor jen na to, aby nebyly příliš 
krátké, měly by sahat minimálně kousek nad kolena. Vyhýbejte se také 
lesklým silonkám a nezapomeňte na stylové psaníčko. A do čeho obléknout 
vašeho partnera? Ani jemu neuvazujte černou kravatu. Vyrazit by měl 
ve smokingu s bílou košilí a motýlkem. S tímto dress codem se můžete setkat 
při návštěvě důležité společenské akce, různých galavečerů nebo divadla.

 Creative Black Tie - Vám dává větší prostor pro to, co si můžete vzít na sebe. 
Muži mohou vyměnit bílou košili za černou a případně sundat motýlka, ženy 
mohou sáhnout po výraznějších šatech, které odpovídají jejich stylu nebo 
posledním módním trendům. Pozor, i v tomto případě ale platí opatrnost. 
Žádné ultra mini nebo divoké modely. Zachovejte dekorum. Nezapomínejte 
přitom, že by pravá dáma vždycky měla mít punčochy. Ty ke společenským 
událostem zkrátka patří! Žádoucí jsou také luxusnější večerní kostýmky.

 Semi-formal - Verze Semi-formal je mnohem uvolněnější než ty předchozí. 
Neuděláte chybu, když na akci zvolíte koktejlky nebo klasické malé černé. 
„Ani v tomto případě by ale neměly být šaty nějak krátké, zase se držte délky 
lehce nad kolena,“ A co muži? Ti si vystačí s klasikou v podobě saka 
a kravaty, přičemž ideální barvou je černá nebo tmavě modrá. V takovémto 
oblečení půjdete nejčastěji do divadla nebo na uvolněnější společenské akce.

Obrázek č. 21:  Oblečení do divadla

Zdroj: Dress Codes Deciphered [online] [vid. 28. června  2013]. Dostupné 
z http://www.sweetblissweddings.ca/wedding-planning-edmonton-blog/index.php/tag/white-tie/

 Dressy Casual – Casual bychom mohli přeložit jako volnější, neformální 
oblečení, ale zase to neznamená, že je povoleno vyrazit v džínech. Muži 
mohou kravatu nechat doma, výběr barvy košile může být pestřejší. Ženy 
mohou sáhnout nejen po kratších šatech, ale i po zajímavém kostýmku, 
případně pokud jste opravdovou módní nadšenkyní, klidně i po saténovém 
overalu nebo pouzdrové sukni se zajímavým vrškem.

 Za vrcholně společenský oblek, který se nosí jen na výjimečné události 
(např.: svatba), patří žaket. Jeho střih vychází z fraku, má jen jakoby 
odstřižené šosy (anglicky se mu říká cut-away). Žaket může být v barvě černé 
nebo šedé. Kalhoty mohou být proužkované. K žaketu se nosí šedá vesta 
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a stříbrošedá kravata, obvykle šitá, které se říká regata, anebo takový šátek -
tomu se říká plastron, a cylindr.

Obrázek č.  22:  Žaket jako společenský oblek

Zdroj: Pánské obleky Žaket New Men [online] [vid. 28. června  2013]. Dostupné 
z http://www.svatebni-saty-adina.cz/panske-obleky/na-pujceni/zaket-new-men/

Oblečením každý člověk vysílá signály, které všem poskytují určité informace o jeho 
postavení i image. Podle oblečení jsme prostě stále hodnoceni a souvislosti s výpovědí 
o osobním stylu kupodivu nadčasově zaznívají myšlenky z 18. století: "Neodívej se hůře, 
ale ani lépe, než přísluší tvému stavu a než odpovídá tvým možnostem, ani příliš nápadně 
ani pestře, ani bez dobrého důvodu příliš bohatě, okázale a nákladně. Odívej se však čistě 
a úpravně, a když už musíš za odění utratit peníz, utrať jej s rozumem a rozvahou. Nesnaž 
se být nápadným ani oděním módně zastaralým, ani výstřelky!" 

Prostě zlatá střední cesta. Když k tomu připočtete svou vlastní osobnost, máte k dispozici 
univerzální recept na každodenní oblečení Je velmi důležité, abyste dobře odhadli příležitost, 
na kterou si oblečení vybíráte. Situace, kdy podceníte jednání a dostavíte se ve světlém 
obleku, zatímco všichni ostatní u stolu mají tmavé obleky s kravatou, nemusí být pro vás 
od první chvíle příjemná. I hodně sebejistý člověk ve sportovním oblečení mezi lidmi 
v černých společenských šatech znejistí. Při oblékání vždy počítejte s náhodou. 
Vždy (i při vyběhnutí na malý nákup při venčení psa) musíte být připraveni na nečekanou 
situaci, že potkáte pro vás důležitou osobu a vaše oblečení může rázem zapůsobit 
nepřiměřeným dojmem. Volte ležérní casual, který poskytuje skutečně velmi volné hranice 
a ponechává většinu z "malých, ale podstatných" rozhodnutí na vaší osobnosti. [58]

2.1 Módní prohřešky mužů

Stejně jako mrakodrap nelze vystavit na špatně vykopaných základech, těžko se budete 
oblékat vkusně, když nemáte zvládnuté naprosté módní minimum. Protože je česká kultura 
oblékání i kvůli předrevoluční minulosti dost bídná, raději bychom si neměli brát příklad 
ze svých rodičů, ale naopak se pokusit sami najít ten správný vkus a styl. Jaké chyby 
v oblékání tedy čeští muži dělají nejčastěji? [2] 

 Pot místo vůně - Můžete mít na sobě oblek za statisíce, ale pokud jste nepříjemně 
cítit, nikoho vaším luxusním oděvem ani náhodou neokouzlíte. Pozitivní zpráva je, 
že se s potem můžete jednoduše a levně vypořádat. Stačí používat deodorant, 
antiperspirant nebo jejich kombinaci. Pot sám o sobě nijak cítit není, zápach vytvářejí 
až bakterie potem vyplavované, které se začnou rozkládat. Zatímco deodoranty 
zabraňují tomuto rozkladu, antiperspiranty zabraňují samotnému pocení. Dobrou 
prevencí kruhů v podpaží je nosit pod košilí spodní tričko. Většina mužů nosí čistě 
bílé, ale to může pod tenkými košilemi výrazně prosvítat. Ideálním řešením 
je tzv. neviditelné tričko v tělové barvě, které není pod košilí vidět vůbec.
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 Špinavé boty - Špinavé boty jsou ve společnosti (to znamená i na ulici) 
neomluvitelné. Špinavé by neměly být žádné boty, takže třeba ani tenisky Muži 
z prvorepublikové generace by se ani neodvážili vyjít z domu v nenaleštěných botách.

 Neladící pásek a boty. Je jen pár základních pravidel, které není radno porušovat. 
Jedno z nich zní: "Jaké boty, takový pásek." Hnědé boty - hnědý pásek, černé boty -
černý pásek, viz následující obrázek. Jakékoliv porušení tohoto pravidla znamená 
významné provinění proti společenskému a módnímu řádu. Obzvlášť k obleku 
by pásek měl být co nejjednodušší, zapomeňte na ohromné kovbojské a disco spony.               
K džínám můžete být trochu odvážnější,

Obrázek č. 23:   Stejný pásek i boty

Zdroj: 10 největších módních chyb mužů. Děláte je taky? [online] [vid. 24. června  2013]. 
Dostupné z  http://zena.centrum.cz/moda-a-krasa/modni-trendy/clanek.phtml?id=762647

 Krátká nebo naopak dlouhá kravata. Nepovedlo se vám ji uvázat? Tak začněte 
znovu. Konec kravaty by se měl dotýkat spony pásku.

Obrázek č. 24: Správná délka kravaty

Zdroj: Muž z Česka o kravatě: Nemějte ji příliš dlouhou! [online] [vid. 24. června  2013].
http://www.rave.cz/clanek/16810/muz-z-ceska-o-kravate-nemejte-ji-prilis-dlouhou/

 Krátký rukáv košile. Spalte košile s krátkým rukávem. Nehodí se k ničemu 
a do obleku se nenosí. Tedy pokud nechcete být manažerem u McD, kde je košile 
s krátkým rukávem v módě. Ohrňte si rukávy – působí to hezky a účel to splní. 
Kombinace kravaty, krátkého rukávu košile a obleku. Smrtící. Všechno špatně.
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 Sandále. Ponožky v sandálech a igelitka v ruce. Ponožky nosíme v zimě. Sandály 
v létě. Když se v létě ochladí, ale i přesto to není zrovna na kozačky, existují přece 
i mokasíny, polobotky, balerínky. 

Obrázek č. 25: Oblíbená kombinace mužů

Zdroj: Webový portál iDnes. [online] [vid. 24. června  2013]. Dostupné
http://lukaschmela.blog.idnes.cz/c/304802/Nenoste-panove-na-verejnosti-igelitku.html

 Bílé ponožky v tmavých oblekových botách byly na výsluní někdy v 90. letech. 
Dnes se to již považuje za faux-pas. Raději na sebe hoďte černé bavlněné ponožky. 
Snad ještě horší, než bílé ponožky jsou ponožky kotníkové, kdy vám při posazení 
vyleze holá noha.

 Neoholení problémových partií. Pokud na tváři zapomenete pár vousů, můžete 
si utrhnout ostudu, že se neumíte pořádně oholit. Pro ženy to také není příliš atraktivní. 
Dávejte si pozor především na oblasti pod ušima, kam si pořádně při pohledu 
do zrcadla nevidíte. Pořiďte si tedy boční výklopné zrcátko. Dobrým nápadem je také 
investice do kvalitního holicího strojku.

 Korálky a náramky. Nechte je doma. K obleku rozhodně nepatří.

 Dlouhé rukávy u obleku. Ze saka by měla koukat manžeta košile (zhruba 1 cm). 
Pokud ne, máte dlouhé rukávy.

 Zvednutý límec. Jste zrovna na safari, lovíte lvy a do zátylku vám praží prudké 
africké slunce? Ne? Pak není důvod nosit límec u polo trička nebo košile zvednutý. 
A to ani v případě, že je na límečku zespoda vytištěný nápis, či logo značky. Pamatujte 
si, že nemusíte tímhle způsobem nikomu dokazovat, že máte i na drahá trička. Kdo 
bude chtít, pozná to i tak, ostatní o to nestojí. Límeček by samozřejmě ještě měl být 
ohnutý rovnoměrně a také vyžehlený.

 Tričko do tvaru V, z kterého vylézají chlupy. Ne každý miluje dokonale oholené tělo, 
ale tento jev prostě módní není.

 Šusťáková souprava. Pamatujete? V roce 2005 to nosil každý, ale tento rok je dávno 
pryč. Pokud se nejedná o klasickou soupravu, která se nosí na sport. Hlavně se v ní 
prosím neukazujte ve společnosti!

 Nacpané kapsy. Peněženka nacpaná drobáky v zadní kapse u riflí, tři sady klíčů 
v pravé přední kapse a dva mobily v levé a pásek, který to vše musí držet. Takto 
vypadají některé kalhoty pracujících mužů. Pokud patříte do této skupiny, zvažte 
koupi nějaké univerzální tašky.

 Batoh a oblek. Vlastně obecně batoh kombinovaný s formálním oblečením. Dejte 
ho dětem nebo ho nechte ve skříni. Investujte do kvalitní tašky, která vám vydrží 
několik let. Batoh patří na hory nebo na kolo.
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 Absence barev. Na černé, hnědé nebo šedé barvě není vůbec nic špatného, ale proč 
svůj šatník alespoň občas něčím neosvěžit. Oblečením a oblékáním byste se měli 
hlavně bavit. I když chcete vypadat elegantně, nikde není psáno, že to zákonitě musí 
být sterilní a nudné.

2.2 Módní prohřešky žen

Malou "módní nehodu" snad zažil už každý z nás. Prostě jste ráno vyrazila do práce a pohledy 
lidí vám daly jasně najevo, že jste to dnes přepískla. Jenomže některé ženy se podobných 
nehod dopouštějí stále a znovu. Víte, jak se takovým módním trapasům vyvarovat a které 
z nich patří mezi ty nejčastější? [64]

 Ponožky v botách - V dámské módě patří bavlněné a hrubší ponožky výhradně 
do sportovních bot - tenisek nebo outdoorové obuvi. Některé ženy dokážou 
ponožkami způsobit hotovou módní katastrofu, a to tehdy, když si vezmou sportovní 
ponožky například k elegantním balerínám. 

 Skvělý outfit (sladěné oblečení do barev, módního stylu apod.) a odrostlé vlasy -
Není nic horšího, než pohled na moderně oblečenou ženu, která se "pyšní" 
odrůstajícími kořínky vlasů v původní barvě. Vlasy jsou totiž, podobně jako kabelka, 
boty nebo pásek, vašim módním doplňkem, který musí ladit, být "jako nový" a hlavně 
svěží. Vlasy jsou ozdobou každé ženy a je důležité o ně pečovat. Nejenže špatně 
nabarvenými vlasy zkazíte celý dojem, ale pokud navíc budete skvěle obléknutá, 
každý si vašich "nepodařených" vlasů všimne.

 Špatně nalakované nehty - Nic nevypadá hůř, než drolící se lak na původně krásně 
namalovaných nehtech. Pokud si nenajdete čas na přelakování hned, jak se objeví 
první závady na laku, raději si nehty nelakujte vůbec. 

 Kombinování více různých vzorů - Kombinace různých vzorů, jako jsou například 
kolečka s proužky, může vypadat velmi dobře, ale pokud nejste odbornicí na módu, 
raději se do podobné akce nepouštějte. Sladit různé odlišné vzory je totiž umění, které 
ovládají pouze ti nejzasvěcenější světoví módní návrháři. Jestliže jste odvážní a přece 
si nevíte rady, přečtěte si některé z článků na Moda.cz, které vám poradí a určitě vás 
také inspirují.

 Šperků více než je zdrávo - I když dnes módní návrháři kopírují "módu ulice" 
a v kolekcích se objevují často šperky vrstvené a extravagantně "přeplácané", tento 
styl vám na eleganci nepřidá. Nejhorší je pověsit si na krk čtyři neladící řetízky, 
a na každý prst navléci prsten. Pokud nosíte šperky, musíte nechat krásu šperku 
vyniknout, ne ji pohřbít. Nejde vám přeci o to, ukázat, že máte na to, nosit na sobě kilo 
zlata najednou, ale podtrhnout svůj šarm krásným šperkem.

 Levné silonky - Levné silonky vypadající jako z dědictví po babičce - nikdy! 
Či dokonce zašívané punčochy a punčocháče - nevěřte, že to pod sukní není vidět! 
Levné silonky jsou opravdu jedním z nejhorších módních trapasů. Vybírejte si vždy 
dobře přilnavé punčochy a punčocháče z lykry nebo nylonu. Pokud používáte 
samodržící punčocháče, pozor, aby vám guma nestahovala příliš stehna.

 Boty a kabelka musí ladit s oblečením - Dejte si pozor na módní doplňky. 
Je důležité, aby všechny módní doplňky byly sladěny s oblečením, které máte právě 
na sobě. Pokud si myslíte, že to není až tak zásadní, mýlíte se. Nesladěnými doplňky 
zkazíte celý dojem a skvělý outfit je nenávratně pryč.
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 Igelitka – Není ekologická a také dokonale ničí váš image. Když do práce nesete více 
materiálů nebo notebook, pořiďte si k malé elegantní kabelce ladící aktovku. Pokud 
jdete na nákup, můžete vše zabalit do pevných papírových tašek - pozor však na levné 
papírové "pytlíky", které nic neunesou. Nebo si na nákupy pořiďte stylovou látkovou 
tašku z plátna, konopí nebo jiného stylového materiálu. A ať vám vše barevně ladí!

 Strniště, aneb nedokonale oholené podpaží nebo nohy - Říkala jste si ráno, 
že to ještě den vydrží? Omyl? Tak tenhle módní trapas můžeme určitě zařadit 
na žebříček prvních míst. Můžete mít skvělý účes, šperky, značkové oblečení, 
ale pokud máte neoholené nohy nebo podpaží, vyvoláte módní faux pas. 

 Bílé fleky od antiperspirantů či deodorantu - Vyhnout se bílým flekům 
od antiperspirantu je mnohdy docela oříšek. Zkuste si pořídit deodorant, který je 
bezbarvý a nezanechává fleky na oblečení. Moc jich ale není - nechápu, co ty výrobci 
dělají! Takže alespoň před odchodem z domova pořádně zkontrolujte, 
jestli i po deodorantu nezůstaly na vašem oblečení nežádoucí stopy.

 Velká a přeplněná kabelka či aktovka, pod jejíž váhou se vám ruce natahují jako 
opici - Pokud předem víte, že si s sebou potřebujete vzít více věcí, které budete 
nezbytně potřebovat, zvolte také větší kabelku, která nebude vypadat přeplněná. 
Je důležité, aby kabelka ladila s outfitem, ale přestože si vezmete kabelku prestižní 
značky, kterou přeplníte, že bude vypadat jako nafouklý balón, celý dojem zkazíte.

Kontrolní otázky:
1. Proč je oblečení pro společenský život tak důležité.
2. Co je to dress code.
3. Jaké označení dress codů můžete na pozvánce najít, a co znamenají.
4. Co je to Žaket.
5. Na konkrétních příkladech uveďte nejčastější módní prohřešky mužů a žen.
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3 NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE

Když něco končí, něco nového začíná. Vstup na střední nebo vysokou školu znamená určitou 
změnu, která se promítne, ať chcete nebo nechcete, do vašeho života. Čekají vás nové 
povinnosti, nové zvyky, nový styl života, nové koníčky i zážitky. Poznáte nové lidi, spoustu 
nových přátel, i nové pedagogy. Ocitnete se v situacích a bude muset řešit problémy, 
s kterými jste se předtím nesetkali. Každá taková situace vás posune o něco dál. Po dokončení 
střední školy se nabízí mnoho možností, jak se životem dál naložit. Můžete se stát pánem 
svého života, spát, do kolika chcete, stýkat se s lidmi, se kterými chcete, dělat věci, co dělat 
chcete, a podobně. Většina z vás tuto svobodu určitě zná velmi dobře. [13]

Zároveň ale tato svoboda přináší mnoho povinností a zodpovědnosti, takže nemůžete 
spát, do kolika chcete, nemůžete se stýkat jen s těmi lidmi, které si vyberete, a už vůbec 
nebudete moci dělat jenom to, co budete chtít. To je naivní představa mnoha studentů 
středních škol – udělám maturitu a mohu si dělat, co chci. Ve skutečnosti vás čeká obrovská 
zodpovědnost, muset si na sebe vydělat, muset na sobě tvrdě pracovat, muset se podvolit 
věcem, které jste dříve nemuseli. A právě proto je nutno si život dobře naplánovat, vytvořit 
si jakýsi koncept, podle něhož chci postupovat, a to nejlépe pomocí návyků, které mohou mít 
např. následující podobu: [7] 

 Vstávání v sedm ráno – Po náročných zkouškách, každý dospává vše, co nestihl 
za posledních několik let. Můžete vstávat na oběd, a až ve tři hodiny ráno jít spát. 
To je ale špatný způsob života, a proto je vhodné ho změnit. Vstávat hezky 
na sedmou, nebo jinou vámi určenou hodinu.

 Denně se vzdělávat – Ať už začíst číst knihy, na které nebyl při studiu čas, nebo 
se věnovat cizím jazykům, a více cestovat. Cestování je ta největší škola, jakou 
člověk může získat. Jak řekl Nohavica: "Nahý jsem přišel na svět a odejdu nahý" -
co komu zbyde ve stáří? Majetek mu bude k ničemu, zbydou pouze vzpomínky 
na místa a lidi, kde jsme kdysi byli.

 Začít sportovat - Sport má mnoho podob, obecně to lze shrnout slovem „pohyb“. 
 Začít zdravě jíst - Vynechat bílé pečivo, jíst více ovoce a zeleninu, celkově 

se hodit do formy. Je pravda, že pro práci musíte udržovat nějakou životosprávu, 
jinak to s Vámi sekne. 

 Nevěnovat se jen práci - Rozhodně není zdravé ani vhodné pracovat 24 hodin 
denně po 7 dní v týdnu. Každý den je třeba si udělat čas na rodinu, procházku 
se psem, návštěvu přátel i zábavu, čas věnovat svým koníčkům.

3.1 Maturita

Maturita, nebo jinak zkouška dospělosti, se pokládá za důležitý moment v životě. Jelikož 
maturita, je hranice mezi pubertou a dospělostí, očekává se od maturantů, aby se přizpůsobily 
oblečením a chováním nástupu do dospěláckého života. Samozřejmě že přechod není 
jednoduchý, ale někde se začít musí. [47]

Maturita, jakožto významná společenská událost, vyžaduje i adekvátní volbu oděvu. Muži 
by měli nejlépe sáhnout po tmavém obleku s košilí, která nemusí být pouze klasicky bílá, 
ale může mít i krémovou, modrou nebo červenou barvu. Motýlek nebo kravata se nevyžadují, 
dbejte však na výběr bot: „hiphoperské“ boty jsou sice opravdu „in“, komisi jimi 
ale asi neoslníte. Stejně tak extravagantní účesy nebo masivní ozdoby si můžete pro tento den 
odpustit.
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Ženy mají při výběru oblečení volnější ruku. Mohou zvolit společenské kalhoty i elegantní 
sukni, nejlépe ne kratší než nad kolena. Černá zůstává univerzální a dobře kombinovatelnou 
barvou, hodí se k ní halenky či elegantní trička všech barev. Nevhodné jsou pouze svrchní 
kusy s příliš velkým výstřihem nebo odhalující břicho. Dámy nemusí nutně přicupitat 
v tanečních botách, důležitější je pohodlnost, ale nikoliv na úkor vhodnosti.

Univerzální předpis na oblékání u maturity neexistuje, normy se stále posouvají a uvolňují. 
Maturitu je třeba vnímat jako významný a výjimečný den, který vyžaduje zvláštní přípravu, 
i co se šatníku týče. Budete-li váhat, vsaďte spíše na střízlivost. Oslnit byste měli především 
výkonem, nikoli vzhledem.

Již skvěle vypadáte, sebevědomě sedíte, usmíváte se – a je na čase prezentovat, co jste 
za poslední půl roku do sebe absorbovali. Ale jak? Otázka mluveného projevu je tématem 
mnohých pojednání. [41]

„Prosím, pomalu, nahlas a zřetelně“, to je věta, která patří mezi první důležité fráze 
při pobytu v cizí zemi. Možná byste byli překvapeni, kolik užitku vám může přinést. Zkuste 
dbát na to, abyste správně vyslovovali (a to nejen v cizím jazyce), nepletli jména (raději 
si ta složitější doma několikrát natrénujte), neztrapnili se špatným použitím cizího slova 
(většina z nich má české ekvivalenty – tedy obdoby!) nebo „nespolkli“ nějakou důležitou 
informaci.

Kromě výše zmíněných rad by se vám mohlo hodit i několik triků, díky kterým máte naději 
na vyšší hodnocení výkonu. Jeden z nich již jistě sami znáte: navést řeč na to, čemu lépe 
rozumíte. Je samozřejmě nesmysl snažit se přejít od mitochondrie k vyjmenovaným slovům, 
ale většina látky v rámci jednoho předmětu se dá dobře propojit. Možná umělecký směr, 
o kterém toho příliš nevíte, navazoval na jiný, o kterém dokážete mluvit lépe. Tak proč 
nezkusit na něj zavést hovor, zmínit nějakou zajímavost a ukázat tak komisi, že dokážete 
přemýšlet v souvislostech. 

Komise také vždy ocení vlastní iniciativu. Pokud se to hodí, můžete zmínit knihu, kterou 
jste sami četli, nebo její filmové zpracování, které vás zaujalo. Při dějepisném nebo 
zeměpisném výkladu zase můžete zmínit návštěvu tematicky propojeného muzea nebo 
památky. [41]

Mnoho studentů se ptá, jak se nejefektivněji naučit? Jak správně postupovat, abyste dosáhli 
těch nejlepších výsledků? Toto je velmi individuální, záleží jednak na každém z vás, ale také 
i na tom, ze kterého předmětu maturujete. Jiné je to u matematiky, jiné potom třeba u českého 
jazyka a literatury. V zásadě se však dá říci, že přece jen nějaké obecné postupy, 
jak se správně učit na maturitu, existují. [74]

 Učte se v dostatečném časovém předstihu - Není nic horšího, než se učit na poslední 
chvíli, na maturitu se tedy začněte učit minimálně o měsíc dříve.

 Učte se pokud možno pravidelně  - Na maturitu byste se měli učit pravidelně, 
alespoň se o to v rámci možností snažit.

 Učte se raději méně a detailně, než hodně a jen zběžně - Mějte na paměti, že méně 
je někdy více, učte se raději menší úseky, ovšem pečlivě.

 Učte se po částech - Neplánujte si nikdy příliš objemný úsek látky
 Pravidelně si opakujte - I když se již nějaké pasáže zcela naučíte, musíte počítat 

s tím, že třeba za určitý čas něco určitě zapomenete, čas od času se tedy vracejte k již 
pochopenému učivu, alespoň okrajově.

 Učte se z vhodných studijních materiálů - Nejsou poznámky jako poznámky, 
nejlepší je se učit přímo z materiálů, ze kterých vycházel konkrétní vyučující.
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 Rozdělte si práci mezi své spolužáky - Učiva, které je k maturitě třeba vypracovat je 
mnohdy velké množství, rozdělte si tedy práci s vašimi spolužáky, ať udělá každý 
něco.

 Využívejte i internet, ale jen okrajově - Pokud vám nebude něco v učivu jasné, 
zkuste využít i internet, v žádném případě však celý proces učení na maturitu 
nezakládejte pouze na tomto moderním zdroji informací.

 Komunikujte s učitelem - Nepodlézejte  mu, ale ani ho neprovokujte, kterého budete 
mít u maturity. Pokud si během studia o vás udělá dobrý dojem, je to k nezaplacení. 

 Nenervujte se - I když je to těžké, snažte si zachovat vždy chladnou hlavu, stresy 
učení rozhodně neprospějí.

3.2 Studentský život na vysoké škole

A je to. Maturita z krku, přijímačky úspěšně za sebou, takže můžeme konečně trochu žít. 
Jenže ony ty prázdniny brzy skončily a nás čeká nástup na více či méně vytouženou vysokou 
školu. A to s sebou nese spoustu změn. Léta života na vysoké škole, může být krásným 
"časem her a malin nezralých", pokud zjistíte, jak na to. [83]

Všichni vysokoškoláci prožívali během svého studia dva rozdílné pocity - euforii a šok. 
S euforií se můžeme setkat už na samém počátku, kdy se dozvíme, že jsme byli přijati 
a vydrží nám dost dlouho na to, abychom na ni nezapomněli. Během studia se vlastně vracíme 
na samý začátek a říkáme si, jak byl náš sen se na tuhle školu dostat a snažíme si ten blažený 
pocit připomenout, když už nemůžeme ze všech zkoušek. Pravdou je, že po nástupu 
do prvního ročníku nás čeká nepříjemný šok v podobě všech úkolů, splnění docházky a faktu, 
co všechno po nás pedagogové chtějí. [104]

Kolem jsou noví lidé, neznámé prostředí, úřednice na "studijním" se špatně vyspala a první 
přednášející vám ke zkoušce předepíše dvacet knih, z nichž patnáct není k sehnání a zbylých 
pět mají v knihovně ve dvou exemplářích, přičemž v ročníku jsou vás stovky. 

Tak takhle nějak mohou vypadat první dny. Někteří nad tím prostě mávnou rukou. Vždyť 
"zkouškové" je kdoví kdy a ono se uvidí. Pro psychiku je takový přístup sice zdravější, 
než se zbytečně trápit, může se ale nepříjemně vymstít, možná ne po prvním semestru, 
ale před "postupkou" nebo "státnicí" určitě. Jiní se zhluboka nadechnou a ponoří se do hlubin 
studia. Nekoukají nalevo napravo, od rána do večera sedí na přednáškách a na víkendy 
si seženou praxi v oboru. Takhle sice uděláte zkoušky, ale až se na chvíli vynoříte nad 
hladinu, zjistíte, že jste sami a že život vám nějak utíká mezi prsty. Extrémy málokdy vedou 
ke zdraví. A jak říká Allport (1961): "Zdravý jedinec je ten, kdo dokáže úspěšně pracovat, 
hrát si a milovat."

Takže jak na to? Zlatá střední cesta je sice ohraná písnička, ale opravdu má něco do sebe. 
Poptejte se starších studentů, oni vám většinou rádi řeknou, kde sehnat kterou knížku, 
co si radši koupit, co číst a co ani nevzít do ruky, na kterou zkoušku se učit. [83]

Následuje pár rad, které vám mohou pomoci ve studiu na vysoké škole: [5]  

 Skutečně to funguje jinak! - Lidé, kteří vám tohle tvrdí, si nevymýšlí. Nikdo 
vás nekontroluje (možná jen rodiče), vaše absence a známky jsou jen vaše 
odpovědnost. Odteď je to na vás. Výmluvy typu „já jsem zaspal“ nebo 
„zapomněl jsem seminární práci doma“ už prostě nikoho nezajímají. 
Před branami školy čeká dost zájemců, kteří zaspávat ani zapomínat seminární 
práce nebudou.
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 Jste pánem či paní vlastního času - Jenže vám nikdo neřekne, jak je to hrozně 
těžké! Prokrastinace6 se stane vaším nejčastějším slovem ve slovníku. 
Když máte najednou z 5 dnů školy od rána do odpoledne dny 3, je zezačátku 
těžké zaplnit zbývající čas nějakou smysluplnou aktivitou.

 Studentský život je zábava. Ale ne pro každého – Většina studentů 
se na něj velmi těší a někdy je může mrzet, že si ho vlastně pořádně neužili, 
dokud byla ta možnost. 

 Studijní řád se opravdu vyplatí si přečíst - A přečíst si ho pořádně. Zatímco 
školní řád je jen taková příprava (a nikdo ho vlastně ani nečte), studijní řád 
a temná zákoutí jeho předpisů, vám mohou zachránit studium!

 Rozvrh - Pravděpodobně se budete muset registrovat do jednotlivých předmětů 
a do seminárních skupin. V nejlepším případě si uděláte rozvrh podle sebe, 
v tom nejhorším prohrajete a na přednášky budete chodit v 8h ráno nebo 
v 8h večer. Takový je život.

 Vyučující - Samozřejmě, že už jste se s takovými potkali na střední škole. 
Nicméně zcela nespravedlivá skutečnost, že nám zkoušející snížil známku 
ze zkoušky z biologie, protože jste nevěděli, zda byla Věstonická Venuše 
původem z Horních nebo Dolních Věstonic, ve vás zůstane zadřená jako tříska 
a nevyhnije ani za několik let. Dalším bodem by mohla být pedagogická 
způsobilost vyučujících. To, že je někdo kapacita ve svém oboru ještě 
neznamená, že tyto znalosti umí předat dál. Bohužel je na vás, jak se s tím 
vypořádáte.

 Taháky (ne)jsou in - Vysoká škola by vás měla připravit na budoucí povolání 
a je to poslední úroveň přípravy na skutečný dospělý život. A podvádění 
se skutečně nevyplácí. V lepším případě dostanete za uši a zastydíte se, v horším 
případě můžete být i vyhozeni ze školy.

 Nežijte jenom oborem, který studujete - Zájmové činnosti vám pomůžou najít 
kamarády, uvolnit se, odpočinout si, ale také udržet si šíři pohledu a otevřený 
přístup ke světu. Na závěr: Má-li být "vědění" pro jedince skutečnou hodnotou, 
pak musí sytit "bytí".

Přeji vám, abyste si na studium na vysoké škole zvykali co nejkratší čas a vzpomínali 
na vysokoškolská studia jako na jedno z nejhezčích období vašeho života!

3.3 Oslovování akademických pracovníků

Nejasnosti v titulech a osloveních měl v prvních dnech na vysoké škole snad každý. Je dobré 
vědět, že na vysoké škole každého akademického pracovníka neoslovujeme titulem profesor, 
jak je to obvyklé např. u vyučujících na gymnáziu. Z toho důvodu je dobré si v Informačním 
systému nebo z internetových stránek konkrétní školy, vyhledat vyučující a zjistit, jaké tituly 
jim náleží.

V oslovení i v e-mailové komunikaci se používá pouze titul obecně považovaný 
za nejvýznamnější. Většina titulů se píše před jménem a jde zpravidla o akademické tituly. 
Jednotlivé tituly jdou za sebou podle zvyku takto: [99]

                                                
6 Výrazná tendence odkládání povinností na pozdější dobu.
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 prof. (profesor/ka), doc. (docent/ka) - vědecko-pedagogické tituly získané 
jmenováním vědeckou radou příslušné vysoké školy; profesor/ka je vyšší titul 
než docent/ka,

 MUDr. (doktor/ka medicíny), MVDr. (doktor/ka veterinární medicíny), 
MDDr. (doktor/ka zubního lékařství), PharmDr. (doktor/ka farmacie), 
JUDr. (doktor/ka práv), PhDr. (doktor/ka filozofie), RNDr. (doktor/ka přírodních 
věd), ThDr. (doktor/ka teologie),

 Ph.D. (doktor/ka), Th.D. (doktor/ka teologie) - tituly se píší za jménem,

 Ing. (inženýr/ka), Ing. arch. (inženýr/ka architekt/ka), Mgr. (magistr/a), 
PhMr. (magistr/a farmacie), MgA. (magistr/a umění),

 Bc. (bakalář/ka), BcA. (bakalář/ka umění) – při oslovování se moc nepoužívá,

 DiS. (diplomovaný/á specialista/ka) – titul se píše za jménem, při oslovování se moc 
nepoužívá.

Dále se můžete setkat např. s: 

 CSc. (kandidát/ka věd), DrSc. (doktor/ka věd) - tituly se píší za jménem.

Oslovujeme akademickými tituly, ne vědeckými hodnostmi, k rozlišení nám pomůže fakt, 
že akademické tituly doktor, inženýr jsou na vizitkách před jménem. Kdežto vědecké 
hodnosti kandidát nebo doktor věd bývají za jménem. Titul užíváme jen jeden, i kdyby jejich 
nositel jich měl pět. Oslovujeme vždy titulem, hodností nebo funkcí nejvýznamnější: pane 
děkane, i když je profesor, pane proděkane, i když je docent.

3.4 Oblékání na vysoké škole

Kde dřív stačily džíny, tričko a mikina, nastupují šaty, kabelky a lodičky. Na většině fakult, 
kromě uměleckých oborů, se studenti oblékají umírněněji a začínají nosit prvky elegantní 
módy, jako by už spíš chodili do práce než do školy. Jenže móda a škola jsou o hraní si, tak 
proč zbytečně brzy dospět a začít nosit šedé kostýmky dřív, než musíme. Styl oblékání
na vysokých škole je zvláštně různorodý a připomíná jakýsi vnitřní boj. Mladí ekonomové, 
manažeři a byznysmeni se ocitli na životní křižovatce, což odráží i jejich volba oblečení. 
Někteří ještě neopustili lavice středních škol, a ti starší se už zase vidí ve správních radách 
velkých nadnárodních společností. Z tohoto vnitřního konfliktu zrodila stylová všehochuť, 
které dominují na jedné straně skejťáci a kravaťáci na straně druhé.

Je asi celkem jedno, co si na přednášky oblečete. Věřte, že při zaplněné aule nemá vyučující 
příliš času a prostoru věnovat se módním nuancím. Jasně, že slečna v první řadě s velkým 
výstřihem asi dosáhne určité pozornosti především od pedagogů mužského pohlaví, ale jinak 
je jedno, co a jak si oblečete. Pokud vás čeká přednáškový den, oblečte se především 
pohodlně tak, jak to vyhovuje vám. Počítejte jen s větší variabilitou oděvů, některé 
přednáškové sály jsou ledové, jiné přetopené, takže spíše vrstvěte, abyste mohli kdykoliv 
svléknout nebo obléknout svetr.

Na seminářích (tak do 40 studentů) je to už o něčem jiném. Je dost silná pravděpodobnost, že 
pedagog si vás bude pamatovat. Výrazné oblečení tomu zapamatování jenom prospěje, je jen 
na vás, jestli chcete vyniknout, nebo se schovat v davu. [97]

K imatrikulaci, ke zkouškám, ale i k promoci na vysoké škole, je potřeba přistupovat 
s vážností a ke zkoušejícím s úctou, kterou projevíme vhodným oblečením. Chlapci to mají 
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jednoduché. Na zkoušku si vezmou si klasický oblek, kterým nic nezkazí, nebo alespoň 
decentní košili a tmavé kalhoty. Dívky mají možností více. Především platí důležité pravidlo: 
„Žádné hluboké výstřihy!“ Co se týče barev, zapomeňte na příliš křiklavé odstíny. Vhodné 
je vzít si například spodek v černé, béžové nebo šedé barvě. Minisukně si mohou dovolit 
opravdu jen dívky štíhlé. Správnou volbou je sukně střední délky či společenské kalhoty. 
Ty mohou být klidně i upnuté. Jako vršek je ideální střídmý top či halenka, přes které si lze 
kdykoliv přehodit lehký svetřík na knoflíčky. Vzory jako proužky, kostičky nebo puntíky 
rozhodně zakázané nejsou. Pokud jde o boty, vedou elegantní kozačky. Skvělé jsou rovněž 
balerínky či lodičky. Vysoký podpatek se nejvíce hodí k úzké sukni střední délky.
Když je venku zima, vezměte si je s sebou do tašky a ve škole se do nich před zkouškou 
přezujte. Hlavně nezapomeňte – už nikdy žádné sešlapané tenisky a světlé džíny! [58]
Oblečení ke zkoušce nepodceňujte. Kantoři i při písemných zkouškách mají oči, a kromě 
taháku pod lavicí vidí i to, co máte na sobě. [74]

3.5 Imatrikulace a promoce

Mezi mimořádné rodinné události, ale také společenské akce patří určitě svatba, křtiny 
a také imatrikulace a promoce. Pokaždé se jedná o příležitost setkat se s rodinou, přáteli, 
známými. Promoce se odehrávají v nejhonosnějších sálech univerzit, v prostorách, které mají 
pro příslušnou vysokou školu historický význam. 

Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, který je neodmyslitelně spjat s nástupem studentů 
do prvních ročníků vysokých škol. Původ slova je v latinském in – matriculo, což znamená 
zápis do seznamu. Při imatrikulaci na půdě vysokých škol jde o zápis do fakultní matriky. 
Tento obřad je důležitým okamžikem pro studenta, který je zapsán v některém z bakalářských 
nebo magisterských studijních oborů. Během obřadu student slibuje, že bude řádně plnit 
studijní povinnosti při respektování závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí 
akademických funkcionářů.

V současnosti se jedná o ceremoniál, který má spíše slavnostní charakter. Oficiálně se totiž 
osoba stává studentem již zápisem na příslušnou univerzitu nebo jinou vysokou školu. 
To však nijak nezastiňuje skutečnost, že imatrikulací se student slavnostně stává součástí 
akademické obce, v rámci které bude nejen několik let působit, ale také ji reprezentovat, 
a to nejen po dobu studia. S tím se pojí povinnosti studenta respektovat tradice, zachovávat 
úctu, ale také šířit dobré jméno školy, na kterou nastupuje. Jde především o morální závazek 
vůči instituci, v rámci které student hodlá získat své odborné vzdělání.

V rámci obřadu imatrikulace student skládá slavnostní imatrikulační slib, což je jádro celého 
aktu. Tento slib se vyvinul již v historii. Adepti ucházející se svým studiem o členství 
v některém z odborných cechů museli obdobně slíbit zachovávání určitých tradic a norem. 
Ačkoliv se v minulosti těmto obřadům přikládala větší váha, na mnohých vysokých školách 
se tato tradice zachovala dodnes s patřičnou vážností. Důkazem toho je i průběh slavnostního 
aktu, kterého se účastní vyučující příslušné fakulty. Jsou oděni v talárech, které na sobě nesou 
insignie jako výsostné znaky a symboly univerzity, jenž v minulosti odrážely její postavení 
ve společnosti. Dnes mají insignie především reprezentativní funkci. Celý obřad je 
doprovázen slavnostní hudbou a vyučující jsou oslovování honosnými tituly. V průběhu 
ceremoniálu zazní i studentská hymna – Gaudeamus igitur, která je výrazem zachovávání 
tradicí. 

Promoce je slavnostní předání diplomů svědčících o završení univerzitního studia, nebo 
v druhém případě, předání dalších akademických či vědeckých titulů. Diváky tvoří příbuzní 
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a známí. Ti vstupují první. Ale takhle ne, k honosnému prostředí patří i důstojné chování 
hostů. Tak ještě jednou a pozor, nejste na stadionu! [46]

Každá vysoká škola má poněkud jiný obřad, ale některé principy platí stejně: [74]

 dostavíme se v čas,

 naprosto nezbytný je slavnostní oděv -  podle roční období může být tmavý 
oblek (modrý, černý) i světlý (béžový, šedý), světlé košile, kravaty jsou u pánů 
samozřejmostí. Pro dívky šaty (jakékoliv barvy, pokud nejsou kašpárkovitě 
pestrobarevné), nebo kostým. Nejskromnější varianta je halenka a sukně.

 dostavíme se umytí, učesaní, střízliví a „nezhulení“ – na oslavy bude dost času 
večer,

 bedlivě vyslechneme a pokusíme se pochopit pokyny organizátorů, zejména ti, 
kdo jdou první nebo pronášejí jakoukoliv řeč (za absolventy),

 při vlastním obřadu nemrkáme, ani nemáváme na příbuzné a známé, nesmějeme 
se nahlas, nekonverzujeme s vedle stojícími či sedícími spolužáky,

 chováme se skromně, decentně, a pokud se nám něco přihodí (ulomený 
podpatek, prasklý šev na kalhotách, zapomenutá řeč), nezmatkujeme a tváříme 
se, jako by se nechumelilo. Boty odkopneme, a jdeme na boso, prasklých kalhot 
si nikdo nevšimne.

Také účastníci z řad rodičů, příbuzných, známých, životních partnerů či dětí by měli 
respektovat pokyny pořadatelů a společenské konvence. Kromě oblečení a včasného 
příchodu, jakož i nepřetahování se o místa k sezení s jinými diváky. K tomu patří 
i dodržování zákazu probíhání s fotoaparátem či kamerou během obřadu, povstání 
při příchodu a odchodu akademických funkcionářů, při státní hymně na začátku, při složení 
akademického slibu a při studentské hymně, hrané obvykle na závěr. [74]

Nejvhodnějším vyjádřením blahopřání při takové příležitosti zůstávají květiny, vše ostatní 
by mělo přijít až při slavnostním obědě, který se hodí uspořádat. Ale dary by neměly být nijak 
zvlášť okázalé. [46]

Kontrolní otázky:
1. Co pro Vás znamená maturita.
2. Jaké oblečení můžete na maturitu zvolit.
3. V čem si myslíte, že se liší život na střední a vysoké škole.
4. Jak na vysoké škole můžete oslovovat akademické pracovníky.
5. Jak byste charakterizovali imatrikulaci a promoce.
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4 V ZAMĚSTNÁNÍ

Přechod ze školy do zaměstnání je jeden z nejtěžších přechodů v lidském životě – riziko 
nezaměstnanosti je vysoké. [40]

 I v těch ekonomicky nejlepších letech je přechod ze školy do práce složitý proces, 
na který mají vliv takové proměnné jako délka a kvalita získaného vzdělání, 
národní tradice, trh práce, ekonomické podmínky a demografie. 

 V období hospodářské recese je rozumné investovat do vzdělávání. 

 Ke zlepšení postavení mladých lidí na trhu práce je třeba ideálně skloubit sociální 
politiku, politiku zaměstnanosti a politiku vzdělávací.

Pro absolventy je odchod ze školy a první uplatnění se na trhu práce zásadním životním 
okamžikem. Úspěšné zahájení pracovní dráhy je přitom ovlivněno mnoha aspekty: [40]

 aktuální situací na trhu práce, 

 získanými znalostmi a dovednostmi, 

 perspektivností absolvovaného oboru, 

 zájmem zaměstnavatelů, 

 strategiemi hledání prvního zaměstnání – formální způsob (úřady práce, inzeráty 
v novinách, internet, personální agentury) a neformální způsob (absolventi nacházejí  
práci za pomocí příbuzných a stále více  prostřednictvím svých sociálních sítí)

4.1 Ucházíme se o zaměstnání

Hledání nového pracovního uplatnění by měl uchazeč chápat jako své dočasné zaměstnání, 
jako práci samu o sobě. Ucházíte-li se o zaměstnání, prodáváte svou kvalifikaci, své znalosti, 
dovednosti a schopnosti. Chce-li někdo něco prodat, musí obvykle investovat do reklamy.
Vaší reklamou je dokumentace, kterou o sobě zpracujete a předáte zaměstnavateli, u kterého 
byste chtěli pracovat. Je to např. Váš motivační dopis, životopis, Vaše vysvědčení, osvědčení, 
certifikáty. [91]
A kde hledat rady, informace o pracovních místech? [103]

 Asi nejvíce po ruce jsou vaši stávající či bývalí spolužáci a kolegové a jejich osobní 
zkušenost. Někteří z nich již určitě měli možnost vyzkoušet si v dané společnosti stáž 
nebo jsou již ve „vysněné firmě“ dokonce zaměstnáni. Zeptejte se jich, zda opravdu 
souhlasí to, co máte možnost přečíst si v inzerátu nebo co očekáváte s tím, s čím se oni 
setkali. Ptejte se na možnosti vzdělávání, časovou náročnost, kolektiv, kulturu 
společnosti, strukturu zaměstnanců, atmosféru ve firmě a především na náplň práce.

 Zdroj, na který se z věcného hlediska můžete spolehnout, jsou webové stránky
jednotlivých firem. Dozvíte se zpravidla všechny základní informace včetně vyjádření 
zaměstnanců. Pokud se vydáte touto cestou, neměli byste se splést, firmy si nedovolí 
prezentovat a představit informace, které se nezakládají na pravdě (na druhou stranu 
zde nemusíte najít úplně vše, co vás zajímá). Na stránkách firmy byste ale měli zjistit 
popis pracovních pozic, proč si daná společnost myslí, že je zajímavý zaměstnavatel, 
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co vás po nástupu a v budoucnosti čeká, jaké typy lidí firma hledá, termíny 
výběrových řízení, popis firemních oddělení a jejich činnosti.

 Míříte-li ještě dále a rozhodnete se podat přihlášku do zahraničí, pak můžete 
očekávat, že mezinárodní firmy většinou mívají podobné, či dokonce zcela shodné 
náborové strategie i v rámci regionu a na celosvětové úrovni. V dnešní době proto 
nebývá problém ucházet se o práci i přímo v zahraničí (zejména v EU, kde je ve 
většině zemí minimum administrativních bariér) - pokud jste však dostatečně vybaveni 
jazykově.

 Dalším a určitě ne nepodstatným zdrojem informací jsou různé katalogy firem
zaměřené většinou na určitou cílovou skupinu. Katalogy vycházejí v pravidelných 
intervalech a zpravidla nabízejí kromě stylové inzerce užitečná srovnání základních 
fakt.

 Řada společností pořádá dny otevřených dveří. Firmy se mohou prezentovat různými 
formami a provedou vás po svých kancelářích, abyste měli co nejlepší představu, 
v jakém prostředí můžete pracovat. Ze setkání se zaměstnanci si můžete udělat 
představu, jak může vypadat váš pracovní den a jací lidé v dané společnosti jsou.

 Další možností je zúčastnit se různých manažerských her, které se ve firmách 
pořádají. Bývají komplexnější a časově náročnější než semináře, ale na druhou stranu 
získáte možnost být s danou firmou v užším a dlouhodobějším kontaktu (a můžete
i něco vyhrát). Na tyto speciálně připravené akce se nezapomeňte zaregistrovat včas!

 V neposlední řadě může posloužit i denní tisk a další média. Jak se o dané firmě píše 
či mluví v národním i celosvětovém měřítku? Jak se chová ke svým klientům, ke 
svému okolí či zaměstnancům? Jaké názory mají její lidé? Ne vše, co je psáno, je 
opravdu dáno, ale při dlouhodobějším zájmu si i z médií lze udělat určitý obrázek.

 A nezapomeňte si zjistit, kdy se objeví ve Vaší blízkosti pracovní veletrhy! Některé 
vysoké školy organizují vlastní veletrhy, ať už tato aktivita vychází přímo od vedení 
univerzity (fakulty) a oddělení zodpovědných za kariérní poradenství studentům, či se 
na tom podílejí zástupci studentských organizací. Setkat se ale můžete i s celonárodní 
pracovním veletrhem - tzv. Career days, který pořádá také studentská organizace
(AISEC) a na který se sjíždějí studenti z celé republiky.

4.2 Jak napsat motivační dopis, Životopis nebo CV

Zaujal vás pracovní inzerát a chystáte se odpovědět? Skvělé. Teď ale budete muset udělat 
všechno pro to, abyste zaujali vy. Na druhé straně počítače sedí zaneprázdněný personalista, 
který má na přečtení jednoho životopisu jen minutu nebo dvě. Dobře napsaný motivační 
dopis (průvodní dopis, Cover Letter) dokáže o vhodnosti kandidáta na danou pozici 
vypovědět mnohdy víc než stručná životopisná informace o diplomu z ekonomie a třech 
letech praxe v oboru. CV s podobným sdělením dostane personalista patrně více. O tom, 
kterého uchazeče pozve na pohovor, může rozhodnout právě atraktivní průvodní dopis. [96]

Motivační dopis se skládá z následujících částí (vzor v příloze 1):
1. Struktura, oslovení
Struktura motivačního dopisu je přehledná a jednoduchá. Sestává z hlavičky (jméno, adresa, 
telefon, e-mail), adresáta (název a adresa společnosti), oslovení, textu dopisu, a je zakončen 
datem, místem, jménem, případně podpisem pisatele.  V oslovení podchyťte pozornost tím, 
že motivační dopis budete adresovat konkrétní osobě.  
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2. Hlavní část - úvod a jádro dopisu

Pomocí oslovení vytváříte zajímavý text adresovaný jedné osobě. Hned v úvodu ukažte, 
že znáte oblast podnikání společnosti a víte, jakých největších úspěchů za poslední období 
dosáhla. S přihlédnutím na požadavky volného pracovního místa vyzdvihněte své znalosti 
a dovednosti a zdůvodněte, proč právě Vy jste pro onu společnost nejlepší. Odpovězte 
si na otázku, co svým příchodem do společnosti přinesete. Uveďte konkrétní příklady svých 
úspěchů a představte svůj potenciál. 

3. Závěr - pozitivně a akčně

Neprozraďte na sebe všechno; zanechte v čitateli pocit, že by se o Vás chtěl dozvědět víc. 
Projevte zájem a ochotu setkat se. Vyberte kontakt (telefon, e-mail), na kterém budete 
očekávat reakci na svůj motivační dopis.

Životopis, známý i jako curriculum vitae (CV), je dokument obsahující přehled vzdělání 
a relevantních pracovních zkušeností. Většinou je psán s cílem najít zaměstnání. Často je 
právě životopis prvním prostředkem komunikace mezi uchazečem a potenciálním 
zaměstnavatelem.

Informace obsažené v životopise jsou rozhodující pro úspěšné pozvání uchazeče na pracovní 
pohovor (interview). Zaměstnavatelé ho vnímají spíše jako produkt uchazeče o práci, který 
bude v případě pozvání na pracovní pohovor svůj životopis obhajovat. Text má být krátký 
a snadno čitelný. I proto zaměstnavatelé upřednostňují přehledný
- strukturovaný - životopis. [8]

Nejčastěji se používají tyto druhy životopisů: [8]

 strukturovaný životopis - také nazývaný profesní či profesionální životopis,
 beletrizovaný životopis - nedoporučovaná forma životopisu,
 europass - životopis, kterým se uchazeč představuje v různých zemích Evropy. 

Jde o strukturovaný životopis využívaný v jiných evropských zemích,
 úřední životopis - zákonem předepsané formuláře různých ústředních orgánů 

státní správy, státních institucí.

Neexistuje univerzální vzor životopisu, který by byl vhodný pro každého a každou situaci. 
Jsou však určité zásady, které byste při sestavování životopisu měli dodržet. [105]

Základní schéma životopisu může vypadat např. takto (vzor v příloze 2): [80]

Osobní a kontaktní údaje:

 jméno, adresa (trvalé i přechodné bydliště), telefon
 rok narození, občanství, rodinný stav

Dosažené vzdělání:

 název a adresa jednotlivých škol a vzdělávacích zařízení včetně časového úseku, kdy 
jste školu navštěvovali

 typ závěrečné zkoušky a kvalifikaci, kterou jste získali
 základní školu není nutné uvádět
 doplňte kurzy i školení
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Cizí jazyky:

 cizí jazyky, úroveň jejich znalosti a dosaženou zkouška

Práce na PC:

 stručná charakteristika stupně znalosti práce s PC
 seznam programů, se kterými umíte pracovat a případné dosažené zkoušky 

či vlastnictví certifikátů

Předchozí zaměstnání:

 chronologicky od nejnovějšího seřaďte vaše předchozí zaměstnání praxi
 uveďte přesně jméno předchozího zaměstnavatele, vaše pracovní zařazení, funkci 

a pracovní náplň
 absolventi bez předchozího zaměstnání mohou vypsat brigády, stáže či praxe 

dlouhodobějšího charakteru, které během studia absolvovali a které mají určitou vazbu 
na výkon budoucího povolání

 možný je odkaz referenční osobu, na kterou se potenciální zaměstnavatel může obrátit 
pro doplnění dalších informací.

Další znalosti a dovednosti:

 nebojte se ve svém životopise uvést další schopnosti, které byste mohli využít 
v novém zaměstnání

Závěr:

 každý strukturovaný životopis by měl být zakončen datem vyhotovení a vlastnoručním 
podpisem. V případě, že zasíláte životopis elektronickou poštou, podpis formou 
vloženého oskenovaného obrázku se nepřipojuje, stačí pouze napsané jméno 
a příjmení.

Chyby v životopisu [32] [89]

 Nepište do životopisu důvod, proč odcházíte od současného zaměstnavatele.
 Nepoužívejte zkratky.
 Neuvádějte osobní informace.
 Nepřikládejte fotografie, které nejsou určeny na doklady.
 Nenechávejte mezi zaměstnáními časové mezery.
 Nenadhodnocujte své schopnosti a znalosti.
 Pokud za sebou máte praxi či brigádu, nestačí napsat, v jaké firmě, alespoň stručně 

popište také náplň práce.
 Velmi důležité je uvádět aktuální, byť přechodnou adresu.
 Vyvarujte se familiárností a zdrobnělin v e-mailových adresách. Klidně si kvůli 

hledání práce založte nový, seriózní e-mail.
 Životopis si po sobě několikrát přečtěte a opravte pravopisné chyby – mohou vás 

diskvalifikovat.
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4.3 Přijímací pohovor

Jestliže jste byli pozvání k přijímacímu interview, znamená to, že jste svou žádostí o místo 
zaměstnavatele zaujali. Dá se předpokládat, že jste se dostali do užšího výběru a přicházíte 
v úvahu pro nabízené místo. Posláním přijímacího pohovoru je zjistit, zda si firma i uchazeč 
navzájem vyhovují a jsou schopni budoucí spolupráce. Personalisté z tohoto důvodu chtějí 
uchazeče zhodnotit na základě svého osobního dojmu. Pro uchazeče je pohovor naopak 
příležitostí, aby se dozvěděl, co nejvíce o nabízené pozici a pracovním prostředí ve firmě. 
Interview je nejtěžší překážkou na vaší cestě za novým zaměstnáním. 

Vaším cílem je přesvědčit personalistu, že jste tím nejlepším uchazečem pro nabízenou 
pozici. Abyste takto zapůsobili, je nutné se, co nejdůkladněji na přijímací pohovor připravit. 
Vedle odborné kvalifikace zajímá personalistu vaše osobnost a vystupování. Řada firem klade 
velký důraz na motivaci uchazečů a jejich sociální přizpůsobivost. V takovém případě jsou 
vysoce hodnoceni lidé aktivní, přátelští a schopni týmové práce. [33]

Na přijímací pohovor zvolíme střízlivé, decentní a solidní oblečení a doplňky, nezapomeneme 
ani na hygienu a pečlivou úpravu vlasů. Zkrátka a dobře - budeme dokonale upraveni, včetně 
rukou, manikúry, účesu. Líčení zvolíme nenápadné a jemné, nikoli jako do nočního podniku. 
Neopomeneme pečlivou hygienu, muži použijí deodorant, ženy raději lehčí parfém.

Žena může na přijímací pohovor  přijít v jednobarevném, tmavém, střízlivém kostýmku,
s barevně sladěnou halenkou a na nohou klasické lodičky na středně vysokém podpatku. 
Celkový obraz dotváří hezký účes od kadeřníka, nenápadné šperky, punčochy v tělové barvě, 
decentní líčení, perfektně upravené ruce a nehty.

Naopak muž může  si může vybrat tmavý oblek konzervativního střihu, světlá košile
s dlouhým rukávem, tmavé, perfektně vyčištěné boty, upravené vlasy, dokonale oholené 
tváře, čisté ruce s upravenými nehty a třeba klasické, náramkové hodinky.

Přicházíme včas. Lépe řečeno s takovou časovou rezervou, která nám umožní vstoupit 
do správné místnosti na vteřinu přesně a důstojně. Mimochodem, zdravíme všechny 
kolemjdoucí na chodbách - nikdy nevíme, koho vlastně můžeme potkat. Nikdy nemáte 
druhou šanci udělat první dojem. K dobrému dojmu, patří především úsměv.

Dobrý trik: Zapamatujme si jména a v průběhu rozhovoru je pak při oslovování použijme. 
Účinkuje to spolehlivě. Mimochodem, nikdy se nebudeme ptát, jestli si můžeme zapálit 
a cigarety se raději vzdáme, i kdyby členové komise sami kouřili. Tváříme se příjemně, 
usmíváme se, pozorně nasloucháme tomu, co říkají lidé na druhé straně stolu. Dejme si pozor 
na svoji mimiku a gestikulaci - vždy je lepší, když je umírněná.

Jak se posadit 

Způsobů, jak se posadit, je několik. Poloha při sezení o nás totiž říká možná více, než bychom 
si přáli. Chlupaté lýtko (při přehozené noze) není to, co nám komisi nakloní. Vhodných 
variant je několik: sedící dáma by měla mít kotníky i kolena u sebe, případně si může přehodit 
nohu přes nohu, ale nevyzývavě. A na závěr: křeslo je zrádnější než židle - nemůžeme 
si do něj lehnout, jak nás to svádí. Usedneme co nejvíce dozadu a sedíme zpříma.

Nikdy není na škodu si doma před zrcadlem nacvičit své vystoupení. Vyzkoušíme si svou 
celou řeč i s mimikou a gesty. Budeme se pak cítit mnohem jistěji a nebudeme dělat chyby.
A v neposlední řadě pohovory vždy končí personalista. [46]

Následuje několik principů z desatera rad, na které by měl uchazeč o své první zaměstnání 
myslet: [12]
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 Nastudujte co nejvíce informací o firmě a pozici - V každém pohovoru 
přichází otázka – proč u nás chcete pracovat. Odpověď "nevím, o tom jsem 
ještě nepřemýšlel" vás automaticky "popraví". "Prostudujte webové stránky 
firmy, zamyslete se nad tím, co firmě můžete nabídnout."

 Soustřeďte se na dobrý první dojem - Podle mnoha personalistů může tvořit 
i polovinu úspěchu. Prvních několik minut tak může rozhodnout. Buďte slušní, 
pozdravte, představte se, vyzařujte pozitivní energii, to znamená úsměvem nic 
nezkazíte. Snažte v personalistech vzbudit sympatie ještě dříve, než se začnete 
bavit o práci. Pár neformálním vět pro začátek také může pomoci. 
"Zní to možná trochu triviálně, ale základ je, zvlášť pro absolventy, upravit 
se, navonět, vykoupat, i to k prvním dojmu patří." 

 Pozdní příchod na pohovor Vám často zavře dveře

 Pozor na řeč vašeho těla - I gesta a postavení těla o vás řeknou hodně. 
Personalisté z nich často poznají vaše rozpoložení i povahu.

 Vhodně se oblečte.

 Nelžete ani v životopise, ani při pohovoru - Nepřehánějte v líčení svých 
schopností. Nevyplatí se vám to. Vždy může přijít nějaká otázka na jednu 
z vašich "přifouknutých" referencí, na kterou nebudete znát odpověď, a váš 
kredit se ocitne v úrovni odpadkového koše. Své schopnosti a dovednosti 
"naceňte" přiměřeně realitě.

 Pozor na cizí jazyky - Připravte se totiž, že pokud uvádíte v životopise 
jazykovou dovednost, personalisté si vás určitě během pohovoru prověří – buď 
formou testu, či konverzace.

 Nebuďte arogantní, jen přiměřeně sebevědomí - Odpovídejte konkrétně 
a k věci, uvádějte praktické příklady, ale neodbíhejte od tématu.

 Prokažte zájem o pozici, připravte si vlastní otázky - Pohovor musí být 
i z vaší strany aktivní, tudíž nebuďte jen pasivním respondentem, ale také 
se občas ptejte na věci kolem firmy či o dané pozici

 Platovou otázku sami neotvírejte - Ptát se hned ve dveřích, jaký plat 
se s danou pozicí pojí, je špatné. Pokud nástupní plat není přednastaven 
či domluven předem, počkejte, až o platu začne personalista. Na otázku 
personalistů by měl mít dotyčný připravenou jasnou odpověď, kolik peněz 
si představuje. Aby se kandidát zbytečně nepodcenil, či naopak nepřecenil, je 
dobré znát platy na obdobných pozicích na trhu.

A Jaké jsou nejčastější trapasy uchazečů o zaměstnání? Jak se jim vyhnout? Co dokáže 
personalisty rozesmát? Věřili byste, že nejvíc faux-pas pramení z naprostých maličkostí, které 
vás ale mohou zbytečně diskvalifikovat? Jejich společným jmenovatelem je 
NEPOZORNOST. [12] [65]

 V životopisech jsou takovým jevem často hrubé pravopisné chyby (i typu 
„životopys“) - Personalista dostal například životopis, který neobsahoval jméno 
a osobní údaje uchazeče, byly pouze v mailovém průvodním dopise. Při osobní 
schůzce to bývá žvýkání, telefonování s kamarádem, případně věta „já už tady budu 
za chvíli končit“ nebo totální neznalost pozice, o kterou se kandidát uchází.
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 Nejčastějším průšvihem bývá naprostá nepřipravenost kandidátů - Nevědí vůbec 
nic o konkrétním místě, kam se hlásí, ani o firmě, myslí si tuzemští personalisté.

 Běžnou chybou bývá nepřipravenost na obvyklé dotazy - Například jakou práci 
kandidát hledá, co chce vlastně v rámci své práce dělat? Zdánlivě jasný dotaz mnohdy 
končí katastrofální odpovědí nebo výrazem nevím. Jak mohu jít na pohovor a vůbec 
nevědět, jaký je můj profesní cíl?

Tipy, jak se DOKONALE ZTRAPNIT u výběrového řízení: [54] 

- Nasekejte chyby v životopisu.
- Své CV okořeňte fotem z dovolené.
- Neuvádějte do CV kontakt.
- Uveďte vystudovanou základní školu.
- Odevzdejte nepřehledný životopis.
- Na smluvenou schůzku dorazte pozdě.
- Na pohovoru žvýkejte.
- Popleťte si pozice, o které se ucházíte.
- Pomotejte i název firmy.
- Hlaste se na pozici, na niž nesplňujete požadavky.
- Zakuřte si při pohovoru.
- Pomlouvejte bývalé šéfy.
- Mlaskání, pohvizdování apod.
- Nevypnutí mobilního telefonu.
- Neschopnost vysvětlit naše silné stránky pro výkon dané práce.

Kontrolní otázky:
1. Jaké jsou nejčastější způsoby hledání zaměstnání.
2. Rozdíl mezi motivačním dopisem a životopisem.
3. Jaké údaje obsahuje životopis.
4. Co je posláním přijímacího pohovoru.
5. Jaké nejčastější chyby dělají uchazeči o zaměstnání u přijímacího pohovoru.
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ZÁVĚR

Všichni lidé by měli zvládnout alespoň základní etiketu společenského chování. Ke vzdělání 
přece nepatří jen znalosti cizích jazyků, počítačů a matematiky. Neméně důležitá je také 
abeceda slušného chování, etiketa. Čím dříve se s ní dítě či mladý člověk seznámí, tím méně 
trapasů a těžkých chvil zažijí ve škole, ve společnosti a později i v zaměstnání. Ale ani 
dospělým neškodí, jestliže si průběžně pravidla slušného chování opakují. Etiketa 
společenského chování sice nepatří k povinným předmětům ve školách, ale její zvládnutí 
mnohdy člověku usnadní i složité životní situace. Člověk znalý pravidel společenského 
chování může daleko snáze zvládnout například i těžkou zkoušku (konkurz, výběrové řízení, 
vstupní pohovor), při nichž jeho „společensky neohrabaný“ kolega shoří jako papír. Protože 
by se slušné chování v žádném případě nemělo omezit jen na „salon“, je třeba jeho pravidla 
dodržovat na každém kroku. [24]

Proto věřím, že tento studijní text aspoň trochu přispěl k lepší orientaci, jak se chovat 
v některých situacích, s kterýma se každý člověk může setkat.  A na závěr jsem si dovolil 
použít citát od Jana Amose Komenského.

         

         „Pole má oči, les uši, chovej se všude, jak se sluší“
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PŘÍKLADY

Společenská významnost lidí [42]

Starší muž vs. mladší žena
Pokud se sejde starší muž a mladší žena, záleží především na výši jejich věkového 

rozdílu. V případě, že je věk daného muže takový, že by mohl být otcem dané ženy, nebo 
snad dokonce jejím dědečkem, hraje společensky významnější roli on. On podává ruku, žena 
je tomuto muži představována třetí osobou jako první atd. On je společensky významnější.

Nadřízený muž vs. podřízená žena
Ačkoli žena musí respektovat vyšší pozici muže v rámci firemní hierarchie (netyká mu, 

neoslovuje ho důvěrně, plní úkoly atd.), nadřízený muž by si měl uvědomit, že jeho podřízená 
je především žena. Tudíž si zaslouží veškeré formy pozornosti, o kterých už jsme ve vztahu 
muž – žena mluvili. Tím více, pokud je daná žena výrazně starší než on a do hra se tedy 
zapojuje poměr starší osoba je společensky významnější než mladší. 

Obecně vzato, abychom to uzavřeli, je ovšem společensky významnější (tedy v rámci 
dané firmy) nadřízený nad podřízenou. On by měl tedy rozhodovat o tom, jaká budou pravidla 
společenské významnosti směrem k podřízené, zda se přikloní více k variantě „nadřízený 
vede“, nebo „žena vede“.

Mladší nadřízený, starší podřízená
Podobná situace je logicky i v případě starší podřízený, mladší nadřízený. Základní 

společenská významnost je evidentní. Nadřízený je výše. Je však opět na jeho taktu 
a slušnosti, jak bude ke staršímu podřízenému přistupovat, jak jej bude v rámci týmové role 
dalece respektovat jako autoritu.

Neverbální komunikace
Klasickým symbolem pravdy, upřímnosti a věrnosti jsou dlaně směrované směrem 

od těla. Pokud tedy člověk, se kterým jednáte, drží své ruce obdobným způsobem, jako osoba 
vpravo na obrázku, pak s vámi jedná otevřeně. Naopak osoba nalevo (se spojenými dlaněmi)
signalizuje uzavřenost.

Možná si to ani neuvědomujete, ale jak se vítáte s hodně dobrým kamarádem, kterého 
jste dlouho neviděli? Tak, že se na sebe při společném setkání usmíváte a vítáte 
se s rozpaženými pažemi s dlaněmi směrovanými směrem ke kamarádovi. Tímto gestem 
říkáte: „Jsem moc rád, že tě zase vidím a myslím to opravdu upřímně!“. Posléze následuje 
společné objetí, kterým vyjádříte skutečnost, že jste si k sobě blízcí.

Obrázek č. 29:  Gesta jako neverbální komunikace

Zdroj: Gesta rukou [online] [vid. 21. června  2013]. Dostupné 
z http://www.mitvsehotovo.cz/2010/06/rec-tela-gesta-rukou/
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Zakrývání úst
Pokud si ústa zakryje osoba, která má nějaký mluvený projev, je to indikátor lži. 

Když si ústa zakryje člověk, který naslouchá, pak si myslí, že řečník lže.
Mnutí očí
Opět se jedná o signál, že někdo lže. V tomto případě „nechceme vidět lež“. Muži 

si často důrazně mnou oči v momentě, kdy se jim zdá, že jim někdo lže. Také se mnohdy 
dívají do země. Ženy si oči nemnou tak prudce jako muži, spíše užívají nenápadnější pohyby 
a také se nedívají do země.

Škrábání na krku
Jedná se o jasný signál – pochyby, nejistota. Gesto by se také dalo použít jako „nejsem 

si jist, že s tebou souhlasím“.
Prsty v ústech
Prsty vložené v ústech jsou jasným signálem nervozity. Tento reflex máme od přírody. 

Jako malí jsme totiž brali matčino ňadro v ústech jako jistotu jídla. Při kojení jsme se také 
cítili v bezpečí, neboť jsme byli v matčině objetí.

Založené ruce 
Pokud máme ruce založené a opřené o hruď, vytváříme si před sebou jakousi bariéru, 

za kterou se snažíme schovat. Tímto postojem zaujímáme defenzivní pozici a dáváme najevo 
jasný nesouhlas.

Extrémem je, když jako přednášející uvidíte posluchače, který sedí na židli, je zakloněn 
a má založené ruce. Dává najevo absolutní nesouhlas a nezájem o problematiku.

Lze člověka s tímto postojem donutit opustit toto gesto? Ano, existuje pro to snadný 
trik. Stačí se jej například zeptat na názor k dané problematice. Tím posluchač „otevře svůj 
přístup“.

Gesto „kroužek z prstů“ – O.K. [27]
Gesto, kdy zvedneme ruku asi do výšky hlavy a dáme palec a ukazováček k sobě (čímž 

ukážeme jakoby kruh), se rozšířilo v USA počátkem 19. století, a to ve spojitosti s novinami, 
které se snažily o zkracování běžných frází. Gesto chápeme jako O.K. (vše v pořádku). Podle 
jedné teorie je to údajně opak K.O. (knock – out). Ať už je to jakkoliv, význam zkratky OK je 
zcela běžný ve všech anglicky hovořících zemích.

Co se týká samotného gesta, je v různých zemích vykládáno trochu jinak. Francie chápe 
gesto jako nulu nebo nic, Japonsko jako peníze a ve státech kolem Středozemního moře je 
to znamení pro otvor a vyjadřuje, že muž je homosexuálně zaměřený. Pokud tedy bude 
cestovatel toto gesto používat jako univerzální, může se dostat do dost trapných situací…

Gesto vztyčený palec
Vztyčený palec může mít v různých kulturách tři významy:

 „Znamení při stopování“
 „Vše v pořádku“
 „Trhni si“ – pokud palec prudce vztyčíme

Když toto gesto ukážete v Řecku, jakoby jste řekli „jdi se vycpat“. Zvláštností je, 
že Australané a Američané při počítání na prstech vztyčí palec až při čísle pět (kdežto my 
použijeme palec jako první).

Gesto „písmeno V“
Mluvíme o gestu, kdy vztyčíme pouze ukazováček a prostředník a vznikne tak jakoby 

písmeno V. Toto gesto je populární v Austrálii, Velké Británii a na Novém Zélandu 
a překládá se jako „trhni si“.
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Signál V jako vítězství byl používán W. Churchillem v období druhé světové války. 
Jeho dlaň vždy směřovala ven – pokud byla dlaň namířená k mluvčímu, šlo by o gesto 
vulgární a urážlivé.

Pro Evropany znamená gesto „vítězství“, ať už je postavení dlaně jakékoliv. Představte 
si situaci, kdy Angličan ukáže Evropanovi, ať se jde vycpat a Evropan bude přemýšlet nad 
tím, jaké vítězství měl dotyčný na mysli.

Gesto může znamenat i číslo dvě – pro výčepního v hospodě znamená, že chcete dvě 
piva. [28]

Květina jako dárek

Květiny - nabídka k sňatku aneb jak požádat ženu o ruku
Pánové, rozhodli jste se požádat svou vyvolenou o ruku? Dámy, dostaly jste kytici 

rudých růží? V tom případě je spočítejte - 12 rudých růží vyjadřuje nabídku k sňatku! 
Břečťan ujišťuje o věčné věrnosti a verbena znamená „vem si mě“. Nejlepší bude 
zkombinovat rudé růže s břečťanem. Pokud jde o barvu, bílá květina evokuje čistotu citu, 
např. lilie nebo růže. Pro už sezdané páry se hodí květ lípy, který symbolizuje pevnost 
vzájemné lásky.

Láska - jak vyjádřit vášeň ?
Tuto emoci nejlépe vyjádříte červenou barvou. Platí to pro rudé růže (za předpokladu, 

že nedarujete kytici s 12 květy), která se považuje přímo za ztělesnění vášně. Orchidea je 
velmi oceňovaná pro svou krásu a vzácnost, což z ní činí poměrně drahou květinu. 
Symbolizuje smyslnost, krásu a svůdnost.

Jak vyjádřit přátelství
Na znamení přátelství se hodí polní květy, jako sedmikrásky nebo bukvice lékařská. 

Konvalinka je také vhodná, stejně jako zimolez, který stvrdí váš přátelský svazek.
Jak vyjádřit zármutek
Hodně květin vyjadřuje smutek, např. hlaváček letní. Hořec a sléz znamenají utrpení. 

Sněženka vyjadřuje, že právě procházíte těžkým obdobím a asfodel o vás říká, že vaše srdce 
je opuštěné. Květ lotosu ukazuje na milostný zármutek, leknín, další vodní rostlina, 
symbolizuje chlad - „vaše srdce neopětuje mou lásku“. Měsíček znamená zármutek. Na 
usmíření sáhněte po olivové ratolesti, která symbolizuje mír.

Kterým květinám se vyhnout?
Některé květiny mají různé významy. To je příklad chryzantéma - znamená lásku, 

všeobecně je vnímána jako symbol věčnosti, my ji ale máme spojenou hlavně s Dušičkami 
a návštěvami hřbitovů. Totéž platí i pro karafiát. Normálně znamená vášeň, ale herci tvrdí, 
že přináší smůlu. Na jihu Evropy je to oblíbená hřbitovní květina. Zapomeňte i na cesmínu, 
bodlák a ostatní květy, které píchají a mohou tak evokovat agresivitu. Na závěr nezapomeňte, 
že počet květin v kytici má být lichý. Existují ale výjimky, např. pro růže. [44]
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Nejčastější otázky u přijímacího pohovoru [62]
 Proč jste se rozhodl studovat? 

 Můžete nám něco říci o svém vzdělání? 

 Je něco, co se vám na škole líbilo? 

 Máte nějakou praxi?

 Můžete nám něco říct o svém předchozím zaměstnání? 

 Proč jste odešel (odcházíte) z předchozího zaměstnání? 

 Co jste dělal po odchodu ze svého minulého zaměstnání? 

 Co považujete za svůj největší pracovní úspěch? 
 Můžete popsat nějakou obtížnou situaci, které jste musel čelit? 

 Jaké jsou Vaše zájmy
 Na co jste nejvíce hrdý
 Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky
 Jak si představujete svůj profesionální život za 5 let? 

 Proč by si mezi uchazeči měli vybrat vás? 

 Povězte, co víte o naší firmě 

 Proč chcete pracovat pro naši firmu? 
 Kdyby vám místo bylo nabídnuto, jak byste strávil první dva týdny v práci? 

 Jaký může být váš přínos pro naši společnost? 

 Proč se ucházíte o toto místo? 
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PŘÍLOHY

Příloha 1

Vzor motivačního dopisu, který splňuje většinu uvedených základních požadavků 
a parametrů.

Dobrý den, paní XYZ. 

Reaguji na Váš inzerát na pozici Obchodní zástupce, který jsem si přečetl na www.monster.cz. 

Nabízím bohaté obchodní zkušenosti, flexibilitu, příjemný vzhled a samozřejmě profesionální 
jednání na vysoké úrovni. V současné době jsem zaměstnán jako Sales Account Manager 
u společnosti ZYX, kde mám na starosti veškeré obchodní aktivity. Řídím obchodní oddělení, 
vytvářím marketingové akce a starám se o strategická partnerství. Osobně jsem proklientsky 
zaměřen a jsem zvyklý jednat na nejvyšších místech v různých korporátních i státních subjektech. 

Věřím, že mohu být pro vašeho klienta přínosem a velmi rád bych se účastnil výběrového řízení 
a tuto pozici. 

S přáním krásného dne

Josef Novák.

Zdroj: Webový portál SU OPF [online] [vid. 6. července 2013]. Dostupné 
z http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/docs/motivacni-dopis-vzory
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Příloha 2

Vzor životopisu 

Jméno: Alena Procházková
Adresa: Nádražní č.p. 17/9, 779 00  Olomouc
Telefon: +420 752 533 423
E-mail: aprochazkova@seznam.cz

Datum a místo narození: 25. srpna 1971 v Karviné
Státní příslušnost: ČR
Rodinný stav: vdaná
Zdravotní stav: dobrý

Vzdělání: 1986 – 1990 Střední ekonomická škola v Olomouci
obor všeobecná ekonomika, ukončen maturitní zkouškou

Doplňující vzdělání: 1996 Svaz účetních Olomouc, kurz Mzdové účetnictví

Pracovní historie: 1/1997 – 5/2011 XYZ Olomouc, a.s.
firma působící v oblasti montáže a servisu zdvihacích zařízení
mzdová účetní      

- kompletní zpracování mezd
- vedení personální agendy

9/1990 – 10/1996 AB + C Olomouc
firma zabývající se prodejem a servisem kancelářské techniky 
asistentka ředitele

- sestavování obchodních dopisů
- vedení personální agendy, komunikace se zdravotními pojišťovnami 

a správou sociálního zabezpečení

Jazykové znalosti:   anglický jazyk - aktivně
  německý jazyk - základy

Počítačové znalosti:   Microsoft Office - Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010,  
  Outlook 2010, Internet Explorer, Program Mzdy 1997

Další dovednosti:   řidičský průkaz sk. B

Co mohu nabídnout:   Jsem pečlivá a zodpovědná, odvádím přesnou práci.
  Ráda a rychle se učím nové věci. Vyhovuje mi práce v týmovém prostředí.

Reference:   Ing. Lubomír Novotný, majitel firmy XYZ Olomouc, a.s., 
  tel.: 585 457 283

Olomouc 22. června 2011

Vlastnoruční podpis

Zdroj: Vzor životopisu [online] [vid. 6. července 2013]. Dostupné 
z portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/poradenstvi/zivotopis_2011.doc




