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Zadání: Etiketa ve Zmijozelu 
Je čistě na vás, jak zadání pojmete – můžete ho vztáhnout na zmijozelskou kolej dle HP reálií, 
na Zmijozel u nás na hradě či ho pojmout úplně jinak... strukturu a myšlenku nechávám čistě 
na vás. 
 
Vypracování: 
POZDRAV 
Jedním ze základních pravidel etikety je schopnost správně vyhodnotit, který pozdrav 
je v dané situaci vhodný a taktéž kdo koho zdraví. Jiný druh pozdravu volíme v 
neformální společnosti mezi přáteli a jiný pozdrav je vhodný na obchodní či 
společenské schůzce, kde se s ostatními dobře neznáme. Taktéž pravidla kdy muž 
vždy zdraví ženu, či podřízený zdraví nadřízeného, či student učitele nám jsou známá. 
Jak tato pravidla ale dodržují studenti Zmijozelu? Naprosto precizně. Udělala jsem si 
vlastní výzkum a sledovala na chodbách naší školy, jak zmijozelští ovládají tato 
pravidla. Byla jsem nesmírně překvapena. S pokorou a úctou se téměř při pozdravu 
uklonili každému profesorovi a dlouhé nosy a vyplazené jazyky náhle za zády se již 
nepočítají. I neformální pozdravy jim jdou skvěle a proto jsou tak oblíbení. Obzvlášť 
pozdrav „Čau lví mládě, sežere tě hádě.“ jsem opravdu ocenila. 
  
TYKÁNÍ / VYKÁNÍ 
Na naší škole máme striktně dáno školním řádě, jaká jsou daná pravidla v otázce 
tykání a vykání. Studenti svým profesorům zásadně vykají a stejně tak profesoři svým 
studentům. Naopak studenti mezi sebou si tykají, taktéž jako profesoři mezi sebou. 
Trochu složitější je to s duchy, kde často jde o nastavení a domluvu jednotlivého ducha 
s jednotlivým profesorem. Oblast etikety se taktéž tímto tématem zabývá a určuje 
pravidla pro nabídku tykání. Je to opačně než u pozdravů. Tedy starší nabízí tykání 



 

mladšímu, žena muži a nadřízený podřízenému.  Zmijozelští studenti mají v této 
oblasti naprosto jasno a můžete se od nich učit. Profesory často oslovují velmi vhodně 
a ve vykání „Vážený pane profesore, mohu si dovolit nabídnout Vám pár švestiček ze 
své zahrádky?“ Naopak mezi studenty používají zásadně tykání „Jezevče uhni mi z 
cesty.“  nebo „Jseš lev a kňouráš mi tu jako kotě.“ 
  
VČASNÉ PŘÍCHODY 
Je vizitkou každého slušně vychovaného člověka, aby na domluvené schůzky vždy 
přišel včas a nenechal svůj doprovod čekat. Stejně na naší škole se ctí pravidlo 
včasných příchodů na vyučovací hodiny, famfrpálové tréninky, společenské události 
a další na čas domluvené akce. Jen pan ředitel má občas problém s časovým odhadem 
a tzv. akademickou 15ti minutovkou při příchodech na závěrečnou slavnost apod. 
akce naší školy. On si to ale může dovolit. Stejně jako studenti té nejlepší koleje. Každý 
student ví, že chodí vždy a zásadně včas na všechny schůzky s někým, kdo je pro jejich 
další život, vývoj či aktuální rozhodnutí důležitý. Vždy dorazí včas na konzultace k 
jejich hodnocení a vždy minimálně s čokoládou. Studenti Zmijozelu vědí, co se sluší. 
Naopak na schůzky, které jsou pro ně ztrátou času dorazí pozdě s klidem, či vůbec. Je 
ale omluvitelné, že studenti s takovým potenciálem nemohou plýtvat svůj čas na 
kohokoliv. 
  
STOLOVÁNÍ 
Etiketa stolování je velmi rozsáhlé téma. Od způsobu prostředí stolu či slavnostní 
tabule, pro pravidla usazení nebo naopak odchodu od stolu, až po pravidla při 
objednávání jídla v restauraci, či placení. Samotná kapitola je i samotné pojídání 
pokrmu či pití nápojů. Je naprosto nežádoucí, aby slušně vychovaný člověk při 
společném stolování srkal, mlaskal či krkal. V tomto mají některé jiné země své 
specifické zvyky, ale my se zaměřujeme na nás a naše zvyklosti a slušné způsoby. Stůl 
Zmijozelu je vždy naprosto reprezentativní. Skvěle prostřený (což tedy musíte tuto 
zásluhu ponechat domácím skřítkům) a u něj vždy zasednou krásní, mladí a velmi 
reprezentativní studenti, což samotnému stolování dodá tu pomyslnou třešničku na 
dortu. Samotné sledování studentů při pojídání pokrmu může být pro sledující 
profesory či rodiče důvodem k dojetí, jak pyšní na nás jsou. Občas od našeho stolu 
odletí kus bramborové kaše na hlavu havraspárského studenta, ale věřte, že to byla 
pouhá nehoda. Chtěli jsme se o kaši rozdělit a nějak to vystřelilo. Máme podezření, že 
nám někdo začaroval lžíce. 
  
OMLUVA A JEJÍ POUŽITÍ I PŘIJETÍ 
Důkazem dobrého vychování a skvěle zvládnutou etiketou je schopnost přijmout 
omluvu a zároveň se v případě potřeby omluvit. Upřímně a otevřeně přiznat svoji 
chybu a odčinit to, co naše chyby způsobily. Dokázat přijít za osobou, která si naši 
omluvu zaslouží a dokázat se omluvit. Může to znít jednoduše, ale spousta lidí toho 
není schopná a neumí to. Stejně tak je občas náročné omluvu přijmout. Přemoci 



 

negativní emoce, přemoci případné vnitřní naštvání na toho druhého. Ne vždy lze 
přijmout omluvu hned, ale není slušné případné přijetí oddalovat. Studenti Zmijozelu 
naprosto excelují v přijímání omluv. Dost často si ji nechají zopakovat i stokrát, aby 
měl ten druhý dobrý pocit, že se mohl omluvit. Co se týče omluv ze strany 
zmijozelských studentů směrem k ostatním, určitě by taktéž excelovali, ale my chyby 
neděláme, tudíž se nemáme za co omlouvat. 
  
DĚKUJI / PROSÍM 
Nutností správně vychovaného kouzelníka je schopnost poděkovat a poprosit vždy, 
když se to sluší. Obzvlášť slovo děkuji je slovem, kterým není třeba šetřit. Pokud pro 
nás druhý cokoliv udělá, pomůže nám, pobaví nás, dopřeje nám jakoukoliv radost, je 
vždy žádoucí upřímně a s úsměvem na tváři poděkovat. Zároveň slovo prosím je 
slovem, které je třeba použít, když potřebujeme jakoukoliv pomoc od druhých. Tímto 
slovem je ale někdy dobré šetřit a nebýt v něm urputný. Prosba totiž nemá býti 
naléháním. Studenti Zmijozelu jsou velmi znalí těchto pravidel a striktně se jimi řídí. 
Škoda, že nemají totiž příležitosti je využít. Většina jejich okolí pro ně malé pomoci a 
drobnůstky dělají vždy, když jim to jen na očích vidí a bez očekávání slova díků. Tedy 
i když něco potřebují ani nestačí slovo prosím říct a již to druzí běží pro studenty 
Zmijozelu udělat. 
  
ÚPRAVA ZEVNĚJŠKU A OBLEČENÍ 
No tak jestli je v něčem Zmijozel nepsaným (no ono dle Denního věstce i psaným) 
králem, tak je to práva oblast schopnosti se perfektně obléknout a vypadat při každé 
příležitosti skvěle. V tomto nám jsou vynikajícím příkladem právě naši zelení profesoři 
v čele s madam kolejní, která je vždy hvězdou školních chodeb a večírků. Je součástí 
etikety dbát o svůj zevnějšek a pečovat o sebe. Samozřejmostí je přísná a pravidelná 
hygiena, čisté a upravené nehty, umyté a voňavé vlasy, vždy použití deodorantu a 
vhodný a dobře padnoucí oblek. Studenti Zmijozelu dokážou vždy strhnout pohledy 
ostatních, protože vždy jsou skvěle sladěni, dokážou vybrat perfektně padnoucí 
kousky ze svého šatníku a vybrat ty nejlepší možné doplňky. Však se sama podívejte 
a kochejte se výsledky Vašeho vedení. 
  
NEDOKONALOSTI OSTATNÍCH 
Je pravidlem, že při dobře zvládnuté etiketě dokážete velmi diskrétně upozornit 
jednotlivce na jakoukoliv jejich nedokonalost. Ať už to bude uvízlý špenát mezi zuby, 
nebo kus toaletního papíru na botě či šaty oblečené naruby. Nemusí to ale být 
nedokonalost pouze zevnějšku a jejich aktuálního vzhledu, ale i schopnost upozornit 
na něco, co druhému nejde, v čem není dobrý, nebo co by neměl dělat. Je to schopnost 
poskytnout dobře a správně i negativní zpětnou vazbu. Využít soukromí a vhodné 
chvíle a neupozorňovat na tyto nedokonalosti mezi ostatními. Nerada bych 
přiznávala, že Zmijozel v něčem neexceluje, ale je pravda, že ne vždy se našim 
studentům toto zadaří v úplném soukromí a upozorní ostatní na toaletní papír přímo 



 

na tanečním parketu. Je to ale samozřejmě jejich dobrou vírou, že chtějí co nejdříve 
druhému pomoci a ta potřeba pomoci je občas rychlejší než důsledné promyšlení, jestli 
je to právě teď vhodné. Za to není možné se a kohokoliv zlobit. 
  
INTIMNOSTI NA VEŘEJNOSTI 
Je velmi nevychované se kdekoliv na veřejnosti oddávat jakékoliv formě intimnosti. 
Často vidíme i na chodbách naší školy muchlující se dvojice. Pod rozkvetlými stromy 
se pusinkují pubertální dvojice, vodí se za ručičky a dávají svoji náklonnost najevo 
všem kolem, aniž by na to vůbec měl někdo chuť koukat. A to nemluvím o dopadu na 
psychiku těch, kteří nemají svůj protějšek a tuto možnost a musí to vidět. Často je to 
opravdu nechutné a mnoho lidí se cítí nekomfortně, když toho musí být svědkem. 
Nevědí kam s očima a nechtějí u toho být přítomni. Studenti Zmijozelu s tímto nemají 
problém. Většina studentů Zmijozelu si je vědoma své jedinečnosti, svého perfektního 
vzhledu a vynikajícího vystupování a nemají vůbec potřebu svůj potenciál plýtvat na 
nějaké nemravnosti na školních chodbách. Často máme i problém najít sobě rovného 
a stejně skvělého, jako jsme my sami. 
  
PRVNÍ DOJEM 
Chcete-li definici skvělého prvního dojmu, podívejte se na kteréhokoliv zmijozelského 
studenta. Po přečtení všech kapitol výše je zřejmé, že student Zmijozelu musí udělat 
skvělý dojem vždy. Kombinace veškerých oblastí etikety nám dovoluje udělat dobrý 
dojem, který je tam moc důležitý pro navazování správných vztahů a kontaktů. Je 
zárukou toho, že budeme ve společnosti oblíbení, vyhledávaní a ostatním s námi bude 
dobře. Dát si záležet na prvním dojmu znamená nepodcenit své případy, upravit se, 
zjistit si něco málo o lidech, s kterými se jdeme setkat, mít stále v záloze dobrá témata 
ke konverzaci a hlavně u toho všeho dbát na dobré vychování a správné návyky. 


