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9. LEKCE

nejmenší a měl by to dodržovat 
naprosto každý – bez výjimky.

Novinářka:
Rozumím a souhlasím. Tak já 
moc děkuji za váš čas a mějte se 
hezky.

Žena:
Vy také, na shledanou.

oblékají nebo vyjadřují. Ale 
vždycky je to otázka výchovy, 
protože děti se chovají podle 
toho, co vidí doma. Za mých 
prarodičů neexistovalo, že by dítě 
skákalo dospělým do řeči nebo 
křičelo na celé kolo. Děti mohly 
být vidět, ale ne slyšet. Pravidla 
byla mnohem přísnější, ale 
dodržovala se. No, a pokud to teď 
tak není, tak část viny jistě nesou 
rodiče. Každopádně si myslím, že 
by etiketa mohla být vyučovacím 
předmětem na školách, protože 
ve společnosti se ocitneme občas 
každý, takže tu pozornost si to 
zaslouží.

Novinářka:
To máte pravdu.

Žena:
A i v zaměstnání je to nesmírně 
důležité. Kdokoli, kdo pracuje 
s lidmi, jako například manažeři, 
realitní makléři nebo obchodníci, 
všichni ti, kteří mají za úkol něco 
vyjednat nebo prodat – pro ty 
je etiketa vlastně konkurenční 
výhoda. Víte, jak to myslím? Jak 
se říká – „slušnost nic nestojí, 
ale může přinést velké zisky jak 
jednotlivci, tak firmě“.

Novinářka:
Hm…. A je něco, co je pro vás 
z hlediska kultury nebo etikety 
naprosto nepřijatelné?

Žena:
Myslím si, že jsem hodně 
tolerantní, ale naprosto 
nepřípustné pro mne je, když 
někdo neumí poprosit, pozdravit 
nebo poděkovat. Takové to 
základní pravidlo tří pé: poprosit, 
pozdravit, poděkovat. Je to to 

Novinářka:
Dobrý den, mohu i vás poprosit 
o zodpovězení pár otázek 
do ankety o etiketě v různých 
generacích?

Žena:
Dobrý den, povídejte….

Novinářka:
Jak jste na tom s kulturou 
a navštěvováním společenských 
akcí?

Žena:
No, přiznám se, že od té doby, 
co mám děti, tak na kulturu 
není tolik času, kolik bych si 
představovala. Ale mám ji ráda 
a snažím se k ní vést i moje děti, 
a proto občas někam vyrážíme 
společně.

Novinářka:
A co etiketa? Je podle vás 
důležitá? A dodržujete ji?

Žena:
Rozhodně ano, a snažím se k ní 
vést právě i moje děti. Chci, 
aby věděly, co je slušné nebo 
vhodné, jak správně vystupovat 
ve společnosti, jak se správně 
oblékat, jak se bavit se staršími 
lidmi, jak se chovat k opačnému 
pohlaví nebo jak slušně jíst. To 
mi přijde jako úplný základ a je 
to důležité pro vztahy s lidmi, 
kariéru, život obecně, takže to 
dodržujeme všichni.

Novinářka:
Jaký máte názor na současnou 
situaci ve společnosti? A co 
si myslíte o názoru, že starší 
generace etiketu ctí a mladí už to 
nedělají?

Žena:
Asi na tom něco bude, když 
vidím, jak se mladí lidé chovají, 

V 9.2 Pozdravit, poprosit, poděkovat
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