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Štika pracuje, i když nepracuje
·tika se nikdy nezamûﬁuje jenom na ãinnost samu, zamûﬁuje se pﬁedev‰ím na psychologick˘ efekt ãinnosti.
Pﬁi‰la v poledne do podnikového bufetu jako vy a jako
ostatní. Teì se posadila a obhlíÏí lidi kolem sebe. Ob jedno místo sedí ‰éf oddûlení, kam by se ráda dostala...
hm... toho by se mûlo vyuÏít!
„Dovolí‰, kolegynû, potﬁebovala bych se o nûãem dohodnout s panem BorÛvkou, nemohla bych si s tebou
vymûnit místo?
„Prosím.“
A ·tika sedí tam, kde potﬁebuje a kde mÛÏe vyvíjet
dal‰í ãinnost.
Je to úãelné? Co mÛÏe dohodnout mezi polévkou
a mouãníkem? Nebylo by lep‰í zajít za BorÛvkou do
kanceláﬁe a v klidu si s ním o tom nûãem promluvit?
Nebylo.

Intimní ovzduší
·tika dobﬁe ví, Ïe by nebylo.
Má fantazii. Umí si velice dobﬁe pﬁedstavit, jak by takové pﬁijetí v BorÛvkovû kanceláﬁi vypadalo.
Ve‰la by dovnitﬁ, BorÛvka by sedûl za psacím stolem.
Ukázal by rukou na Ïidli, ·tika by si sedla. Mezi nimi by
byl stÛl – a ·tika by se okamÏitû ocitla v postavení Ïadatele. Îadatele, kter˘ nûco chce.
·tika není v podniku první den. Dobﬁe ví, jakou náladu taková situace v ‰éfech automaticky vyvolává. Nic jiného neÏ netrpûlivou shovívavost: Co se dá dûlat, vyslechnout musím kaÏdého.
„Tak prosím, oã jde?“
A ·tika by musela hned a bez okolkÛ (‰éf se potají
dívá na hodinky) úﬁedním hlasem pﬁednést svou záleÏi82 / Vyznáte se v tlačenici?
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tost. ·éf by ji stejnû úﬁedním, zdvoﬁil˘m hlasem mohl
odmítnout:
„Milá kolegynû, hroznû rád bych vám vyhovûl, samozﬁejmû, ale momentálnû zde nemám místo, stále je‰tû
není jisté, jestli Rajnohová odejde, nebo ne... Bude-li to
aktuální, dám vám urãitû vûdût.“
Takhle naivnû tedy ·tika vûci nevyﬁizuje.
Pﬁesedne si v bufetu a ﬁekne: „Dovolíte, pane BorÛvko?
Vymûnila jsem si místo s va‰í sousedkou, doufám, Ïe se nezlobíte, Ïe jsem vás o tu hezkou spoleãnici pﬁipravila.“
BorÛvkovi nezb˘vá neÏ ﬁíct: „Jste pﬁinejmen‰ím rovnocenná náhrada.“
V‰imli jste si toho tónu? Myslíte, Ïe je pak je‰tû moÏné ﬁíct: „Tak prosím, sleãno, o co jde?“
·tika dobﬁe ví, Ïe v˘sledek kaÏdého rozhovoru je velice závisl˘ na
1. prostﬁedí, v nûmÏ se odehrává
2. atmosféﬁe, v jaké se odehrává.
Bufet nebyl v tomto pﬁípadû zvolen náhodnû.
Mezi ní a BorÛvkou tam nebude psací stÛl, kter˘ by je
oddûloval a zv˘razÀoval odstup mezi vedoucím a podﬁízenou. V jídelnû bude sedût vedle BorÛvky, a to v jeho
tûsné blízkosti (místnost je pﬁeplnûná), coÏ automaticky
vyvolá atmosféru jakési rovnosti a vylouãí oficiální pﬁístup. To za prvé.
Za druhé: rozhovor se bude muset odehrávat v lehãím
tónu. Umíte si pﬁedstavit BorÛvku, jak v jídelnû ﬁíká:
„Rád bych, ale musíme vzít v úvahu v‰echny faktory...
podle rozhodnutí ﬁeditelství bylo na základû stíÏností na
metody pﬁi pﬁemísÈování zamûstnancÛ...“ Tak by to
moÏná formuloval za sv˘m stolem v kanceláﬁi. Tady v‰ak
ﬁekne: „Podívám se na to. Starej sice nedávno zatrhl dal‰í pﬁesuny, ale uvidíme.“
Tak co? Nezní to mnohem slibnûji? Podobn˘ tón by se
ov‰em BorÛvkovi zdál v kanceláﬁi zcela nevhodn˘.
Tohle v‰echno ·tika ví. Ale protoÏe vÏdy sama h˘be
vûcmi, aby vûci neh˘baly s ní, nasadí intimnû vemlouVyznáte se v tlačenici? / 83
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vav˘ tón sama, jak jsme vidûli, a to hned na poãátku celého rozhovoru:
„Doufám, Ïe se nezlobíte, Ïe jsem vás pﬁipravila o takovou hezkou spoleãnost.“
„Jste pﬁinejmen‰ím rovnocenná náhrada.“
A ryba je chycená. Z tûchto vod uÏ BorÛvka tûÏko vyplave nazpátek, na hladinu oficiálnosti. ·tika se usmívá –
a zaãíná konverzaci.

Nejdřív konverzovat,
teprve potom vyjednávat
„Od vás je taková poklona dvojnásob cenná.“
„Proã právû ode mû?“
„Jen se netvaﬁte tak nechápavû!“
„Já ale doopravdy nevím.“
„âlovûk, po kterém vzdychají v‰echny Ïenské v podniku...“
BorÛvka si mimodûk pohladí probleskující ple‰:
„Kdo?“
·tika se zatváﬁí záhadnû: „Já vám to mám prozrazovat? Kdepak, o mnû je‰tû nikdy nikdo nemohl ﬁíct, Ïe
bych byla indiskrétní!“
BorÛvka je pﬁekvapen˘, omráãen˘, snaÏí se pravidelnû d˘chat, aby uklidnil pﬁedinfarktové srdce.
Nûjaké Ïeny se o nûj zajímají! O nûho! A on o tom nevûdûl!
Najednou se mu zdá, Ïe venku je krásnû, Ïe by se mûl
dát ostﬁíhat a Ïe vlastnû je‰tû není ani tak star˘. Probudí
se v nûm náhl˘ pocit laskavosti k celému svûtu.
·tika, která samozﬁejmû neví o nikom, kdo by po nûm
vzdychal, taktnû odvede ﬁeã:
„Sly‰ela jsem, Ïe jste byl na lyÏích. Jak jste se mûl?“
BorÛvka té milé mladé dámû (je vÛbec moÏné, Ïe si
doposud nev‰iml, jak je milá?) vdûãnû a s pﬁekypující
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vlídností vypráví, jak se mûl na horách. ·tika pozornû
(velmi pozornû! – to je jedna z dÛleÏit˘ch zásad) naslouchá, projevuje nesmírn˘ zájem o to, jak dûtiãky nechtûly na chatû jíst ‰penát, za jak˘ch okolností byla roztrÏena vûtrovka a jak geniálnû se BorÛvka na poslední chvíli
vyhnul borovici.
„To se mi líbí, Ïe si udrÏujete kondici. Nesná‰ím muÏe,
kteﬁí na sebe po tﬁicítce pﬁestávají dbát,“ pronese ·tika.

Umíte žertovat?
Zatímco ·tika a BorÛvka bojují s tvrd˘m hovûzím, mÛÏeme si zatím zrekapitulovat, jak˘ byl psychologick˘ efekt
konverzace, pﬁesnûji ﬁeãeno, co ·tika vykonverzovala.
Jak jsme poznali, ·tika zatím nevyﬁídila v pravém slova smyslu nic – a také se o to ani nesnaÏila.
NesnaÏila se, protoÏe ví, Ïe kaÏdé takzvané osobní vyﬁizování má právû tak jako kaÏdé obchodní jednání své zákonitosti. A ty je tﬁeba dodrÏovat, chce-li ãlovûk dosáhnout úspûchu.
První takovou zákonitostí je posloupnost.
Není dobré zaãít vûci zaﬁizovat hned poté, co ﬁekneme
dobr˘ den. Poãáteãní etapou kaÏdého jednání je etapa
konverzace, pﬁi níÏ se naváÏe osobní kontakt.
Jak˘mi zpÛsoby osobní kontakt navázat, to uÏ záleÏí na ·tiãinû bystrosti: musí umût sama posoudit, jakého partnera má pﬁed sebou. Prostﬁedky volí individuálnû – aÏ na jeden, kter˘ se jí osvûdãil u v‰ech druhÛ
muÏÛ od patnácti do devadesáti let, a tím je útok na
muÏskou je‰itnost. Je vÏdycky dÛleÏité odhadnout,
co mÛÏe partnera v rozhovoru potû‰it. V kaÏdém pﬁípadû s nimi ·tika mluví jako s lidmi, kteﬁí nûco znamenají, jejichÏ ãinnost (anebo je samé) ona, ·tika, uznává a oceÀuje.
Partnera to potû‰í. ·tika u nûho dosáhla vhodného
rozpoloÏení ducha, vyvolala atmosféru pozitivnosti,
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porozumûní a laskavosti – vykonverzovala zatím osobní
partnerovu snahu a pﬁání vyjít tomu milému dûvãeti
vstﬁíc.
Zdá se vám to málo?
M˘líte se. Je to uÏ polovina úspûchu.

Požádejte mě, abych vás požádala
Partie je rozehraná. Co udûlá ·tika? PoÏádá teì o to místo? Ale kdepak.
·tika? Nikdy!
Tak se to nedûlá, ﬁekne vám ·tika. B˘t v situaci Ïadatele nebo prosebníka je vÏdy situace nev˘hodná. A jedna z dal‰ích ·tiãin˘ch zásad je b˘t v nev˘hodn˘ch situacích co nejménû.
Jak to ale udûlat? Bez Ïádosti to pﬁece nejde. KaÏd˘
ãlovûk je x-krát za den v situaci Ïadatele, poãínaje pﬁípadem, kdy objednává opravu telefonu, a konãe pﬁípadem,
kdy se snaÏí získat zamûstnání.
To je pravda, jenomÏe...
JenomÏe ·tika s oblibou staví tuto situaci na hlavu.
Pﬁesnû tak jako Giuseppina v nádherné pasáÏi z románu
Rogera Vaillanda Zákon: „...plave rychl˘m kraulem za komisaﬁem. KdyÏ chce, plave rychleji neÏ on. Je vytrénovaná, protoÏe krauluje kaÏd˘ den od zaãátku do konce sezóny. Vypoãítala si uÏ, Ïe komisaﬁe pﬁedeÏene, aÏ bude
unaven˘ a bude se vracet k pobﬁeÏí, a Ïe to pak bude vypadat, jako by ji pronásledoval.“ A také se tak stane, „Giuseppina je rychlej‰í plavec neÏ komisaﬁ, a navzdory jeho kliãkování to vÏdy zaﬁídí tak, Ïe je o nûco vpﬁedu, takÏe se
honorace, která je pozoruje z pláÏe, mÛÏe domnívat, Ïe
komisaﬁ Giuseppinu pronásleduje. KaÏdou chvíli se ve
vodû obrátí a velmi hlasitû se smûje smíchem, jímÏ dûvãe
reaguje na vyz˘vavé chování muÏe, kdyÏ jí jeho nástrahy
nejsou proti mysli, kdyÏ se tím spí‰ baví, kdyÏ ho lo fa caminare, vodí za nos, kdyÏ muÏ tancuje, jak ona píská.“
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Giuseppina je, jak vidíte, typická ·tika: komisaﬁ jí
v moﬁi nadává, ale honorace na pláÏi si myslí, Ïe ji milostnû pronásleduje. Bravo!
Stejnû tak i ·tika, kdyÏ o nûco Ïádá, to zaﬁídí tak, aby
ji vlastnû poÏádali, aby ona Ïádala; a ve sv˘ch nejlep‰ích
akcích jedná dokonce s takovou bravurou, Ïe ten, od
koho nûco chce, si posléze myslí, Ïe mu ·tika svou Ïádostí projevuje milost a mimoﬁádnou laskavost.
Jako právû teì. Sledujme dal‰í rozhovor.
„Pr˘ od vás odchází kolegynû Rajnohová?“
„Ano. Proã se ptáte?“
„Ale... jen tak mû napadlo...“ usmívá se ·tika, „kolují
o vás povûsti, Ïe jste dobr˘ ‰éf...“
·tika se pﬁímému vyslovení Ïádosti vyh˘bá, její dal‰í
zásadou totiÏ je Ïádat jen to, co mÛÏeme dostat. Zatím si
v‰ak není jistá. Proã se zbyteãnû vystavovat poráÏce? To
by jí na povûsti nepﬁidalo, a odcházet odnûkud nebo od
nûkoho s dlouh˘m nosem pﬁedstavuje vÏdy alespoÀ ãásteãnou ztrátu prestiÏe.
Nejdﬁív je zapotﬁebí vysondovat pÛdu.
Prvá, právû spu‰tûná sonda (okrá‰lená, jak jsme vidûli, lichotkou) vynesla na povrch neutrální odpovûì:
„To rád sly‰ím.“
„Potﬁeboval byste nûkoho spolehlivého, nejménû tak
spolehlivého, jako byla paní Rajnohová.“
„To ano. A kdyby je‰tû tak umûl anglicky!“
V tu chvíli ·tika ví, Ïe vyhrála. S jistotou kormidluje
ke zdárnému v˘sledku:
„To by pﬁece mûlo b˘t ve va‰em oddûlení samozﬁejmé!
Tak ãasto se od vás telefonuje partnerÛm do ciziny...“
„No vidíte, a musím témûﬁ v‰echno zastat sám.“
„Neﬁíkejte! VÏdyÈ máte urãitû plno jin˘ch starostí.“
„To tedy mám, a kolik! JenÏe se s tím nedá nic dûlat,“
stûÏuje si BorÛvka. (AlespoÀ nûkdo mu rozumí!)
„Já to nechápu,“ pohor‰uje se ·tika. „U nás angliãtinu
skoro nepotﬁebujeme, a pﬁece bylo docela normální, Ïe
jsem tuhle bavila u kávy toho Whistlera tak dlouho, dokud nepﬁi‰el ‰éf...“
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„Vy umíte anglicky?“
„Jistû,“ odpoví ·tika s dobﬁe hranou samozﬁejmostí,
„anglicky a ‰panûlsky.“
„Posly‰te,“ zavrtí sebou BorÛvka, „ve va‰em oddûlení
to vÛbec neuplatníte. To je zakopan˘ kapitál. Jednou za
rok uvaﬁit kafe Whistlerovi, to je nesmysl! Va‰e znalosti
jsou naprosto nevyuÏité.“
·tika pokrãí rezignovanû rameny a tváﬁí se, Ïe pozornû krájí knedlík.
„Posly‰te...“ odhodlává se BorÛvka a z tónu jeho hlasu, kter˘ ohla‰uje rychlé rozuzlení pﬁípadu, ·tika usoudí, Ïe teì je tﬁeba otoãit se k nûmu a slavnostnû vyslechnout, co bude následovat:
„Tedy... co kdybyste pﬁe‰la ke mnû?“

Kdo bude říkat ale?
·tika splnila svÛj úkol bûhem obûda brilantnû – dokonce lépe, neÏ doufala: zmûní oddûlení, aniÏ by o to vÛbec
Ïádala!
·tice se toãí z toho dokonalého vítûzství hlava, takÏe
kdyÏ vstává... CoÏe?
Vám to nepﬁipadá tak veliké? Nepokládáte za tak
zvlá‰È dÛleÏité, zda o pﬁestupu zaãala hovoﬁit ·tika anebo BorÛvka? Velice se m˘líte, drahá Ne‰tiko. Situace,
která vznikla, bude mít dalekosáhlé dÛsledky – a ·tika to
moc dobﬁe ví. Skuteãnost, Ïe obratn˘m manévrem donutila BorÛvku, aby ji o pﬁestup do svého oddûlení poÏádal on sám, bude mít pro ·tiku nûkolik velmi dÛleÏit˘ch následkÛ:
Zv˘‰ila svou cenu.
Je to jako se zboÏím na trhu: ãím vût‰í poptávka, tím
vy‰‰í cena, tím je zboÏí vzácnûj‰í – a tím víc se ho snaÏíme dostat.
A protoÏe nabídka na pﬁestup vy‰la nakonec od BorÛvky, stává se pﬁemístûní jeho prestiÏní záleÏitostí: ne88 / Vyznáte se v tlačenici?
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povede-li se to, bude to prohra nikoli ·tiãina, n˘brÏ BorÛvkova.
Dal‰í etapu boje pﬁenesla na jinou osobu.
·tika teì mÛÏe sloÏit ruce do klína a odpoãívat: bojuje za ni ‰éf, coÏ je jednak o stupeÀ vy‰‰í instance, jednak
je zde vût‰í záruka, neboÈ se nebude za sebe exponovat sama, ale exponuje se za ni nûkdo jin˘.
To je mnohem lep‰í: ten druh˘, jak víme, mÛÏe pouÏít
daleko úãinnûj‰í zbranû. Jen si pﬁedstavme, jak divnû by
znûlo, kdyby ·tika sama o sobû vyhla‰ovala: „Jsem skvûlá, spolehlivá pracovnice a moje angliãtina je naprosto
nevyuÏitá!“ KdyÏ v‰ak místo jsem dosadíme ona a její...
No? To uÏ je nûco jiného, není-liÏ pravda? Vidíme, Ïe
BorÛvka má v tomto boji daleko bohat‰í arzenál a mÛÏe
proto dokázat to, co by ·tika sama sotva mohla: mÛÏe ji
u ﬁeditele chválit a vymáhat její pﬁestup.
I zde, kdy ·tika pouÏije nám uÏ známou kﬁíÏovou metodu, je tím, kdo byl poÏádán: mÛÏe si klást podmínky.
Kdyby byla ·tika sama poÏádala o pﬁemístûní a dostala se tak do role Ïadatelky, byla by musela ãekat na ‰éfovu odpovûì a na jeho podmínky. Schéma rozhovoru
mezi Ïadatelem a Ïádan˘m je pak obvykle takovéto:
Îadatel: „Prosím vás o...“
Îádan˘: „Dobﬁe, vyhovím vám, ale...“
V‰imnûte si toho ale. Vyskytuje se v devadesáti devíti
pﬁípadech ze sta, protoÏe Ïádan˘ si nedá ujít pﬁíleÏitost,
aby za to, Ïe vyhovûl, dostal nûco na protiúãet: on je pﬁece ten dobrák, kter˘ vychází vstﬁíc, aãkoli by nemusel.
Bylo pﬁece v jeho moci nevyhovût. Îadatelova vdûãnost
je tedy nûco samozﬁejmého.
Podle tohoto schématu mohl mít rozhovor mezi ·tikou a BorÛvkou dvû podoby:
1. varianta
·tika: „Prosím vás o místo.“
BorÛvka: „Dobﬁe, vyhovím vám. Ale budete se muset
spokojit s o nûco men‰ím platem.“
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2. varianta
BorÛvka: „Prosím vás, nechtûla byste ke mnû pﬁejít?“
·tika: „Dobﬁe, vyhovím vám. Ale musíte mi dát o nûco
vy‰‰í plat.“
Zaãátek jí tedy vy‰el.
Nepochybuji, Ïe ji za mûsíc najdeme v BorÛvkovû
kanceláﬁi a BorÛvka, kter˘ si ji „vybojoval“, bude py‰nû
pobíhat po podniku a vychloubat se sv˘m vítûzstvím i lanaﬁsk˘mi schopnostmi.
âím víc se bude chlubit, tím víc se bude ·tika usmívat –
bude si uvûdomovat to, co chudákovi BorÛvkovi zatím
je‰tû nedo‰lo: Ïe ji totiÏ v tûchto kanceláﬁích nebude moci
za nûjak˘ ãas hanût, i kdyby ·tika pracovala sebehÛﬁ. Zesmû‰nil by se.
·tika sedí za sv˘m nov˘m stolem a usmívá se. Její budoucnost je zabezpeãena.
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