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Pár slov úvodem

Všechno, co se stane poprvé, má tak trochu slavnostní 
nádech. Tato knížka je pro svou autorku jejím prvním 
literárním dítětem. Kladla otázky a sestavila odpovědi
lidí, u nichž předpokládala jistou zkušenost, zralost
i smělost vyslovit své názory na chování lidí mezi lidmi.
Nechtěla to mít nudné, a tak hledala perličky. Zajímala
jí vyslovená i nevyslovená pravidla.

Klíč, podle něhož se chovají lidé v soukromí, ve svých
profesích, v obchodním nebo akademickém světě. Jejich
malá soukromá tajemství, zákony, jimiž se řídí. Ozvěny
intuice, pozůstatky a ozvěny naší zvířecí minulosti.
Zákony, jimž podléháme.

Autorka je známa ve světě obchodních pravidel, z říše
nutnosti, jak vystupovat při různých příležitostech, osvěd-
čila se jako rádkyně v bludišti pravidel, etikety a spole-
čenských předpisů. Stala se dobrou vílou podnikatelů 
a soukromníků, její hvězda občas zazáří i na televizním
nebi. Ptala se umělců, podnikatelů, vědců a lidí z praxe.
Která pravidla společenského chování jsou ta nejdůleži-
tější? Jak se zachovat správně, jak uhájit své a přitom
být korektní, zachovat si rovnou páteř?
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Všechny otázky a odpovědi, máte, milí čtenáři, nyní
před sebou. Z nich jako obrázek vyvolaný z negativu se
zvýrazní všechny osobnosti, které Alena Hájková oslovi-
la. Dozvíte se pravidla, jimiž je záhodno se řídit. Otevře
se vám mikrosvět úspěšných a občas obdivovaných lidí,
který je ale součástí světa nás všech. 

Knížka, kterou držíte v ruce, je malá, ale užitečná.
Hezké počtení, kdekoliv ji otevřete.

Arnošt Lustig
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Alena Hájková (*1964 v New Delhi, Indie)

Po studiu hry na klavír a zpěvu 

na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze 

a na Obchodní akademii v Resslově ulici

v Praze působila od roku 1992 na vel-

vyslanectví Indické republiky v Praze 

a v několika mezinárodních firmách.

Následně strávila několik let v Německu,

kde získávala zkušenosti, které zúročila

založením společenské a vzdělávací agen-

tury STYLE (www.agentura-style.com,

info@agentura-style.com) v roce 1998.

Zabývá se organizací společenských akcí,

mediálním poradenstvím, společenským

vystupováním, komunikací a podporou

profesního rozvoje jednotlivců i pracov-

ních týmů. Mezi její klienty patří hotel

Hilton a společnosti Nestlé, Boehringer

Ingelheim, Merck a Čepro. Publikuje v MF DNES, v Lidových novinách 

a v lékařském a rodinném časopise MAMITA, vystupuje v rozhlase na sta-

nicích Rádio Regina a Radiožurnál a v televizních pořadech (ČT 1, Nova,

TV Prima). Je vdaná, má dva syny.

O autorce
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Předmluva

Během našeho života se setkáváme s mnoha lidmi.

Někteří nás zaujmou natolik, že se stanou našimi přá-

teli, o některých ani nevíme, že kolem nás prošli. Vše

je pomíjivé, zůstává nám pouze to, co máme v sobě,

co jsme se naučili, čeho jsme sami dosáhli, co jsme

sami zažili - naše osobní zkušenosti.

Každý z nás má jinou životní filozofii. Někdo věří 

ve svou šťastnou hvězdu, jiný v budoucí životy. Někdo

z nás je věřící, další věří v osud nebo v teorii spiknutí.

Nechme proto každému jeho víru.

V rámci globalizace se naše cesty sbližují a my se o-

tevíráme světu. Pokud se budeme neustále vzdělávat

a pracovat sami na sobě, bude pro nás daleko jedno-

dušší porozumět nejen druhým, ale i sobě samým.

Vzdělání a kvalifikace jsou tedy v dnešní době nedíl-

nou součástí našeho života. 

Velkou roli v komunikaci mezi lidmi hraje také spo-

lečenské vystupování. To obsahuje různá pravidla, kte-

rá jsou víceméně daná v určité kulturní oblasti a která

nás provázejí na každém kroku. Protože se neustále

pohybujeme mezi lidmi, jsou nezbytnou součástí na-

šeho každodenního života.
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Chování člověka ovlivňuje také to, jestli má k sobě 

a k ostatním lidem pozitivní nebo negativní přístup.

Pozitivně naladěný člověk si dovede vytvořit svůj styl,

dobrou image, dokáže sebevědomě a slušně vystupo-

vat, což je důležité pro uplatnění jak v zaměstnání, tak

ve společnosti.

Jinak se chováme doma, jinak v zaměstnání nebo 

ve společnosti. Ať už jsme ale kdekoliv, měli bychom

se vždy chovat slušně. Pokud chceme mít v životě ús-

pěch, bez umění dobře vycházet s lidmi se neobejde-

me. Zároveň je nesmírně důležité, abychom zůstali 

sami sebou, neboť je to jedna z cest k vnitřní spoko-

jenosti.

Alena Hájková

autorka
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O UMĚNÍ
VYCHÁZET S LIDMI
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Nakolik je důležitý první dojem?

Ať chceme nebo ne, náš úspěch nebo neúspěch závisí 
z velké části na tom, jaký dojem o sobě zanecháme. 
Na začátku setkání nás lidé vnímají daleko pozorněji 
a tak na to, abychom zaujali, moc času nemáme. Takže
pokud něco zkazíme, náprava může trvat i několik let,
někdy se nám nemusí podařit vůbec.

Každý z nás má svou image, kterou vyvolává v druhých
lidech příjemný nebo naopak nepříjemný pocit. Ten ne-
příjemný může být vyvolán například i tím, že nám do-
tyčný připomíná někoho, kdo je nám nesympatický nebo
máme na něj nepříjemné vzpomínky.

Image se skládá z našeho vystupování, vzhledu, jak 
a o čem nebo jakým tónem hovoříme. Na druhém vní-
máme i to, jestli působí jeho hlas příjemně či protivně,
jaká používá gesta, jaké má postoje, mimiku. Důležitá je
i upravenost, oblečení a doplňky, tedy kravata, šátek, 
hodinky, šperky nebo parfém. U žen hraje také velkou roli
líčení. A ještě jsou tu naše boty. Schválně se podívejte,
kolik lidí je oblečeno ve značkovém oblečení a přitom
má sešmajdané a špinavé boty. Jako by byly schované až
úplně dole, kam už nikdo nedohlédne. 

Tedy to první, čeho si na nás ostatní všimnou, je ob-
lečení. I to, jak jsme upravení, co máme na sobě, vypo-
vídá o naší osobnosti. Podle toho, jak se oblékáme, 
dáváme okolí najevo, kdo jsme a jak si vážíme sebe 
a ostatních. Tak nás bude hodnotit i naše okolí. Je jasné,

14
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že ne každý má plný šatník drahého oblečení nebo bot,
ovšem každý může přijít oblečen čistě, upraveně a vkusně.

Samozřejmě, že jsou určité profese, například umělec-
ké, které dovolují jistou volnost až extravagantnost v ob-
lékání, ovšem pokud máme v náplni práce jednat s lidmi,
jsme-li například obchodníky nebo vedoucími pracovníky,
měli bychom zvolit jiný, střídmější styl oblékání. Oblečeni
a upraveni bychom měli být podle toho, jakou profesi
vykonáváme, s kým jednáme a kam zrovna jdeme. 

Věřte, že i mimika, gesta a chůze můžou na nás pro-
zradit víc než náš mluvený projev. Už zdálky vidíme, jestli
k nám přichází někdo, kdo je v dobré náladě nebo nějaký
bručoun. Ten, kdo působí nepřístupně, neumí pořádně
podat ruku, pozdravit, neustále se mračí, uhýbá očima,
odpovídá otráveně na půl huby, je neustále plný svých
problémů nebo hovoří jen o sobě, nebývá moc oblíbený.
Bohužel právě proto, že je tak zaměstnán sám sebou,
nemá ani šanci vycítit, že není vítaný. 

Naopak ten, kdo se mile usmívá, je dobře naladěn,
působí optimisticky, je elegantně oblečen, projevuje zá-
jem o lidi, chválí, má smysl pro humor, vyzařuje pozitiv-
ní energii, je všude vítán. Nesporně velkou výhodu má
člověk vyzařující určité charizma. Říká se tomu kouzlo 
osobnosti. Pro úspěch, ať už osobní nebo pracovní, je
charizma velmi důležité. Být charizmatickým se ale nedá
naučit, to je dar od Boha. 

Důležitá je i přiměřenost našeho chování. Určitě není
dobré někam přijít a začít hned něco vykřikovat, jen 
aby si nás všichni všimli. Také ale není dobré působit 

***KNIHA  11.11.2004 13:23  Stránka 15

+



16

zakřiknutým dojmem. To, aby se ostatní nemuseli doha-
dovat, zdali jsme vůbec pozdravili nebo odpověděli 
na otázku. I po telefonu se dá poznat, jestli jsme v dobré
náladě, jestli sedíme rovně nebo se cpeme sušenkami
na gauči. Proto bychom měli působit harmonicky, naše
gesta by měla být v souladu s tím, o čem mluvíme. Tomu
bychom měli přizpůsobit i své oblečení a celkovou upra-
venost. Pak je náš obraz ucelený. 

Všichni neustále někam píšeme, někomu esemeskuje-
me, a tak náš písemný projev prozrazuje o naší povaze
mnoho věcí. Podle toho, co a jak píšeme, nebo jakou vo-
líme grafiku, si dělá adresát svůj obrázek o nás. I písem-
ný projev je tedy součástí prvního dojmu.

Na image se dá pracovat postupně nebo ji můžeme
časem, díky okolnostem, změnit úplně. Podívejte se na-
příklad na ženy nebo muže, kteří byli novináři, herci,
zpěváky, a pak se dostali do nejvyšších kruhů. Tato spo-
lečnost vyžaduje naprostou změnu v chování, dodržování
protokolů, jiný styl oblékaní. Přestože se změna image
může někomu dokonale povést, budeme mít tendenci
daného člověka posuzovat na základě prvního dojmu,
který jsme si utvořili ještě v dobách, kdy byl ve své pů-
vodní profesi. Málokdo si však uvědomuje, jak je těžké
odejít z již zaběhnutého způsobu života a přizpůsobit se
novým poměrům.

A nakonec nezapomeňte na to nejdůležitější. První,
čeho si okolí všimne, je náš vzhled, pak jakým způsobem
hovoříme, jak stojíme, a teprve nakonec zaregistruje, co
říkáme.
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Přátelství není samozřejmost

S lidmi, kteří nás pozitivním způsobem zaujali, se snaží-
me navázat užší vztah. Většinou bývají sympatie nebo
antipatie vzájemné, a tak záleží na tom, do jaké míry náš
úsudek ovlivnil první dojem. Je jasné, že každý z nás chce
ze začátku působit co nejlépe, udělat dobrý dojem. Zá-
leží na tom, zdali se chováme přirozeně nebo zdali jde 
o naučenou pózu. Nikdo se však nevydrží přetvařovat
neustále, takže první dojem může později člověka zkla-
mat. Nebo naopak. Z prvního setkání nemusíme být
zrovna nadšení, pak si postupně na dotyčného zvykáme
a nakonec si řekneme, že on není až tak špatný. Může se
ale stát, že přijde nějaká krize, během které se dotyčný
ukáže v pravém světle, a my posléze budeme muset
uznat, že nás první dojem o něm nezklamal, že byl prav-
divý.

Většinou si děláme úsudek na základě detailů, které
nás zaujmou - například způsob komunikace, oblečení,
upravenost, kvalita bydlení, zájmy a výběr přátel. To jak
vystupujeme navenek, nemusí vždy korespondovat s tím,
jací jsme uvnitř. To může mít několik důvodů. Hlavní 
roli hraje osobní zkušenost. Špatné osobní zkušenosti
mohou člověku bránit, aby se choval otevřeně. Takový
člověk se nerad otevírá, neboť si chrání své nitro. Někdy
ovšem ani přehnaná vřelost nemusí signalizovat, že má-
me před sebou člověka vstřícného a otevřeného. 

Skutečný charakter člověka nejlépe poznáme v krizo-
vých situacích. Mnohdy předstírané přátelství nebo 
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kamarádství se pak zbortí jako domeček z karet. Jen přá-
telství, založené na vzájemném pochopení, toleranci 
a důvěře, přetrvává. Přátelství nevzniká okamžitě, nějaký
čas trvá, než ho oba partneři vzájemným upřímným 
chováním a důvěrou vybudují. Mezilidské vztahy, ať už
přátelské nebo partnerské, by měly být založeny na res-
pektování svobody obou partnerů. Jedině takové vztahy
mohou přetrvat.

Přítel je ten, kdo je ochoten nám naslouchat, když
nám není nejlépe, je to člověk, který nezneužije našich
důvěrných informací. Ovšem je třeba si uvědomit, že ani
sebelepší přátelé za nás nevyřeší naše problémy. Můžou
nás vyslechnout, můžou nám poradit, ale konečné roz-
hodnutí musíme učinit jedině my sami. Těžko také mů-
žeme hledat pomoc u těch, kteří si sami nedokážou po-
radit a sami jsou plní nejrůznějších problémů.

Pokud někomu pomůžeme, nečekejme vždy vděk. Toho
se většinou nedočkáme. Vždyť pokud se rozhodneme
někomu pomoci, je to naše svobodné rozhodnutí, ne
povinnost. Existují mezi námi takoví, kteří naši pomoc
považují za samozřejmost. Na druhé straně odmítnutí
pomoci nemusí signalizovat naši neochotu, ale dává
prostor dotyčnému, aby sám své problémy pochopil 
a řešil. V míře zodpovědnosti za svůj život se odráží 
stupeň vyspělosti každého z nás. 

Znám spoustu lidí, kteří mají své „známé“ doslova 
na každém kroku. Uvnitř jsou ale úplně sami, protože své
city naprosto rozmělnili mezi ostatní. Podle mého názoru
je lepší mít nanejvýš jednoho nebo dva důvěrné přátele,
o kterých víme, že se na ně můžeme plně spolehnout.
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Nakonec stejně  pochopíme, že jediní, na koho se mů-
žeme bez obav spolehnout, jsme my sami.

Jsou i takoví, co o kamarádství nestojí. Jsou to napří-
klad velmi introvertní lidé, kteří jsou pohrouženi sami
do sebe a cítí se nejlíp v okruhu své rodiny, svých nej-
bližších. Tito lidé těžko navazují vztahy, bývají nepřizpů-
sobiví a ani nestojí o to, aby je druzí sami vyhledávali.
Někteří z nich mají velmi bohatý vnitřní život, jiní se 
zase bojí zklamání, protože se mezi lidmi cítí nejistě.
Jsou i takoví, kteří o druhé stojí až v okamžiku, kdy z toho
můžou mít prospěch. Nemálo je i těch, kteří potřebují 
ke svému životu obdiv, publikum. Neustále hovoří 
o svých úspěších, co vše viděli, kde všude byli, kdo se 
s nimi bavil a jak jsou všude vítáni. Druhé většinou vy-
hledávají jen proto, že se potřebují někomu vypovídat,
pochlubit, avšak o přátelství prakticky nestojí.

Velmi těžké je získat důvěru druhých a pokud si ji 
získáme, dbejme na to, abychom ji neztratili, protože
zpátky se získává velmi těžko. To, že jsme s někým v dů-
věrném vztahu, neznamená, že mu všechno na sebe pro-
zradíme. Neodhalujme se úplně, nechávejme si svá
drobná tajemství pro sebe, aspoň budeme působit ta-
jemněji. Každý má právo na svá malá tajemství, na své
soukromí. Lidé se rozcházejí i po dvaceti letech a nikdy
nevíte, zdali potom vaší důvěry nezneužijí ve svůj pro-
spěch. Pozor také na žárlivost či nedůvěru! Takové vlast-
nosti můžou přátelský vztah úplně zničit. Neustále ně-
komu dokazovat, že to, co jsme udělali nebo řekli, bylo
jinak, je vysilující. Proto je vhodnější z takového vztahu
rychle odejít. 
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