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Job klub Vimperk, 11. 9. 2017 
ETIKA A ETIKETA V ZAMĚSTNÁNÍ 

 

             

Job klub byl zaměřen na téma „Etika a etiketa v zaměstnání“. Existují nepsaná pravidla 

slušnosti, ale protože jsou nepsaná, každý je vnímá jinak. Naštěstí jsou i psaná pravidla 

slušného společenského chování. Říká se jim etiketa. Jejím smyslem je zpříjemnit sociální 

kontakt mezi lidmi.  

Zdravotní postižení s sebou přináší některá omezení, která si často lidé bez handicapu 

nedokáží představit. Zdravotní handicap v lidech vyvolává mnoho předsudků a obav. Určitá 

nedůvěra k lidem se zdravotním postižením se projevuje nejvíce v souvislosti se 

zaměstnáním. Mnoho situací, které člověka handicapují, nevzniká pouze na základě 

zdravotního postižení, ale v důsledku architektonických a mezilidských vztahů. Díky 

pravidlům slušného chování mohou ukázat, že i když jsou jakkoliv zdravotně omezení, umí se 

se svým chováním a vnímáním sociálně zařadit a hlavně prosadit.  

Z těchto důvodů jsme se rozhodli, věnovat tomuto tématu hlouběji.  

Na úvodu setkání jsme se s přítomnými účastníky přivítali a seznámili je s harmonogramem 

Job klubu. Job klub byl pojat v teoretické rovině.  

Nejprve byli účastníci stručně seznámeni s knihou od Ladislava Špačka – Nová Velká Kniha 

Etikety. A poté jsme tuto knihu hlouběji probrali. Účastníci si mohli zvolit téma, např. 

oblékání, pohovor nebo telefonování. Video k danému tématu účastníkům utkvělo v paměti, 

neboť viděli dané rady i v praxi.  
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V závěrečné části si naši účastníci samostatně zkusili test, který jsme si posléze společně 

prošli a vysvětlili. Kladli dotazy a v neposlední řadě se podíleli na sdělování svých dojmů, 

názorů či zkušeností.  

Na úplný závěr konzultanti poděkovali za účast a nastínili termín dalšího setkání. Účastníci 

byli též seznámeni s možnostmi programu na příští Job klub.   


