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IInnffoorrmmaaccee  oo  ootteevvřřeennéémm  KKuurrzzuu  eettiikkeettyy  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt  

  
TTeennttoo  kkuurrzz  eettiikkeettyy  jjee  uurrččeenn  pprroo  ššiirrookkoouu  vveeřřeejjnnoosstt..  
  
ÚÚččaassttnnííccii  ssii  oossvvoojjíí  pprraavviiddllaa  eettiikkeettyy  kkaažžddooddeennnníícchh  kkoonnttaakkttnníícchh  ssiittuuaaccíí,,  eettiikkeettuu  oobblléékkáánníí  nnaa  
ssppoolleeččeennsskkéé  uuddáálloossttii  aa  eettiikkeettuu  vvyybbrraannééhhoo  cchhoovváánníí  uu  ssllaavvnnoossttnníí  ttaabbuullee..  
  
PPrroočč  kkuurrzz  eettiikkeettyy  aabbssoollvvoovvaatt  uu  nnááss??  

  
--  mmnnoohhoo  nnáázzoorrnnýýcchh  uukkáázzeekk  aa  pprraakkttiicckkýýcchh  ppřřííkkllaaddůů  pprroo  ddookkoonnaalléé  oossvvoojjeenníí  eettiikkeettyy  
--  ššiirrookkáá  nnaabbííddkkaa  ttéémmaatt  vvččeettnněě  mmeezziinnáárrooddnníícchh  ooddlliiššnnoossttíí  eettiikkeettyy  vvee  ssvvěěttěě  
--  ppoowweerr--ppooiinnttoovváá  pprreezzeennttaaccee  pprroo  ddooddrržžeenníí  ppoosslloouuppnnoossttii  pprroobbíírraannýýcchh  ttéémmaatt    
--  vvttiippnnoouu  ffoorrmmoouu,,  aallee  ppřřiittoomm  úúddeerrnněě  vveeddeennýý  vvýýkkllaadd    
--  ppřřííjjeemmnnéé  pprroossttřřeeddíí  aa  oossoobbnníí  ppřřííssttuupp  oodd  zzaaččááttkkuu  ddoo  kkoonnccee  
--  úúččaassttnnííccii  oobbddrržžíí  oossvvěěddččeenníí  oo  aabbssoollvvoovváánníí  kkuurrzzuu  eettiikkeettyy  aa  ssppoolleeččeennsskkééhhoo  cchhoovváánníí  

  
  

    
  

  
  

MMííssttoo  kkoonnáánníí::  
PPeennssiioonn  HHoollaattaa  ******  SSuuppeerriioorr  

KK  LLaabbii  662277//  99AA  
550000  1111  HHrraaddeecc  KKrráálloovvéé  
wwwwww..ppeennssiioonnhhoollaattaa..cczz  

  
TTeerrmmíínn  kkoonnáánníí  kkuurrzzuu::  

TTeerrmmíínnyy  kkoonnáánníí  jjssoouu  uuvveeddeennyy  nnaa  nnaaššiicchh  wweebboovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh..    
  

ČČaass  kkoonnáánníí  kkuurrzzuu::  
OOdd  0099..3300  ddoo  1155..3300  hhooddiinn..  

  
KKaappaacciittaa  kkuurrzzuu::  

KKuurrzz  bbuuddee  ppoořřááddáánn  oodd  44  ddoo  1122  oossoobb..  
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PPřřííkkllaaddyy  ttéémmaatt  ––  VVššeeoobbeeccnnáá  eettiikkeettaa  

  
• krátký exkurz do historie etikety a její současné pojetí 
• první dojem 

• společenská hierarchie 
• každodenní kontaktní situace od podání ruky po rozloučení 
• zdravení a oslovování 

• jak správně ve společnosti představit sebe i své přátelé 

• vysokoškolské tituly a jejich používání u nás a v zahraničí 

• předání a přijmutí vizitky 

• pozvánky a definice pojmů (R.S.V.P., R.L.O., P.M.,...atd.) 

• povinnosti hostitele a povinnosti hosta 

• základy řeči těla - Body language 

• kdo, kde, kdy, jak ? (schody, výtah, auto, vlak) 

• doporučená témata rozhovoru, small talk 

• květiny (květomluva, kdo komu předává květinu) 

• dary a dárky (vč. národních zvyků a odlišností) 

• jak se vyvarovat nejčastějším faux pas ve společnosti 

• mobilní etiketa a netiketa 

• národnostní zvyky a odlišnosti 

• shrnutí nabytých vědomostí 

• odpovědi na otázky 

 

PPřřííkkllaaddyy  ttéémmaatt  ––  EEttiikkeettaa  oobblléékkáánníí  
  

• dresscode (smart casual, business casual, formal dress, black tie, white tie) 

• první dojem a pravidlo šaty dělají člověka 

• odívání žen ve společnosti 

• odívání mužů ve společnosti 

• rozdělení dámského šatníku dle společenské příležitosti a denní doby 

• rozdělení pánského šatníku dle společenské příležitosti a denní doby 

• nejčastější faux pas v odívání u žen 

• nejčastější faux pas v odívání u mužů 
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PPřřííkkllaaddyy  ttéémmaatt  ––  EEttiikkeettaa  ssttoolloovváánníí  
  

• jak být dobrým hostitelem či spolustolovníkem 

• vybrané způsoby od telefonické rezervace až po odchod z restaurace 

• příchod do restaurace, šatna, uvedení ke stolu 

• zasedací pořádek při všech možných stolových uspořádáních 

• jak správně sedět v restauraci na židli (odlišnosti u ženy a muže) 

• kam s kabelkou 

• zásady a standardy kvalitní obsluhy 

• prostřený stůl (klasika versus nové trendy) 

• příbory (správné držení, co kterým příborem jíst, rybí příbor, překládací příbor,…atd.) 

• sklenice (správné držení, typy sklenic) 

• couvertový / pečivový talířek 

• klubový talíř 

• ubrusy a ubrousky 

• složení jídelního lístku krok za krokem 

• pečivo 

• polévky 

• degustačního menu a jeho správné složení a specifika, snoubení s víny 

• neverbální komunikace s obsluhujícím personálem 

• nejčastější odborné výrazy na jídelním lístku dnešní doby 

• sommelierský rychlokurz (dekantace, rozdělení vín,…atd.) 

• úpravy mas a úprava pokrmů před hostem 

• servis a pojídání gastronomických specialit (šneci, ústřice, krevety, langusty, kaviár) 

• pracovní oběd versus pracovní večeře 

• pepř a sůl a ostatní dochucovací prostředky 

• druhy společenských podniků (přesná specifika, časové možnosti,…atd.) 

• telefonování v restauraci 

• potřebujete odejít během stolování od stolu 

• sekt versus champagne, cognac versus brandy, whisky a jiné 

• minimum baristy 

• platba u nás a jinde ve světě 

• odkašlání, žvýkačka, párátka 

• výtah, schody, taxi 

• mezinárodní etiketa u stolu 
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KKuurrzz  oobbssaahhuujjee::   
--  kkuurrzz  eettiikkeettyy  vv  ččaassoovvéé  aannoottaaccii  55  hhooddiinn  

--  ddooppoolleeddnníí  ccooffffeeee  bbrreeaakk  
--  oobběědd  vvččeettnněě  wweellccoommee  ddrriinnkkuu  aa  oossttaattnníícchh  nnááppoojjůů  

--  ooddppoolleeddnníí  ccooffffeeee  bbrreeaakk  
--  oossvvěěddččeenníí  oo  aabbssoollvvoovváánníí  kkuurrzzuu  

  
CCeennaa  kkuurrzzuu  aa  ppooddmmíínnkkyy  oobbjjeeddnnáánníí::  

CCeennaa  jjee  uuvveeddeennáá  vv  oobbjjeeddnnáávvkkoovvéémm  ffoorrmmuulláářřii  zzaa  ddaannýý  kkuurrzz    
vvččeettnněě  2211%%  DDPPHH  pprroo  jjeeddnnuu  oossoobbuu..  

  
VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  oo  tteennttoo  kkuurrzz  žžááddáámmee  uucchhaazzeeččee    

oo  vvyyppllnněěnníí  oobbjjeeddnnáávvkkoovvééhhoo  ffoorrmmuulláářřee..  
  

VVáámmii  ooddeessllaannáá  oobbjjeeddnnáávvkkaa    
  bbuuddee  eelleekkrroonniicckkoouu  ppooššttoouu  zzppěěttnněě  ppoottvvrrzzeennaa  zzppěětt  nnaa  VVáášš  kkoonnttaakkttnníí  eemmaaiill..  

  
KKuurrzz  mmuussíí  bbýýtt  uuhhrraazzeenn  nneejjddééllee  jjeeddeenn  ddeenn  ppřřeedd  jjeehhoo  kkoonnáánníímm..  

UUvveeddeennoouu  ččáássttkkuu  zzaa  kkuurrzz  zzaaššlleettee  nnaa  nnáášš  úúččeett  ččíísslloo::  7788--77553333007700225577//00110000  
VVaarriiaabbiillnníí  ssyymmbbooll  bbuuddee  uuppřřeessnněěnn  vv  ppoottvvrrzzoovvaaccíímm  eemmaaiilluu  nnaa  zzáákkllaadděě  VVaaššíí  oobbjjeeddnnáávvkkyy..  

  
DDěěkkuujjeemmee  aa  ttěěššíímmee  ssee  nnaa  sshhlleeddáánníí  ss  VVáámmii  ppřřii  nnaaššiicchh  kkuurrzzeecchh  eettiikkeettyy..  

  
  
  
  
  

 

 


