ÚKOL do diskuse: čím se vyznačuje uctivost v jednání a řeči s jiným člověkem. Čím se vyznačuje
servilita? Zkuste to také popsat.

1) uctivost v jednání
Dle internetového slovníku znamená uctivost “zdvořilý” (http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/
slovo/uctivy).
Slovním Wikipedie definuje pojem úcta následovně: “Úcta (od „ctíti“) znamená trvalý vztah
ocenění druhého, který se projevuje dobrovolným sebeomezením v jednání vůči němu, zejména
ohleduplností, zdvořilostí, podporou a případně i dary. Na rozdíl od soutěživého sebeprosazování,
které zdůrazňuje vlastní kvality a možnosti, vztah úcty vyzvedá kvality druhého, kterého si váží.
Klasickým výrazem úcty je například dávání přednosti („až po vás“), úklona, pozvání k jídlu nebo
obdarování, tradiční povinnost úcty k hostům se vyjadřuje v pohostinnosti...”
(https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Acta).
Moje zkušenost s uctivým jednáním v komunikaci s druhým člověkem. Dalo by se říci, že uctivost
patří mezi mé základní principy a ideologii. Věřím v myšlenku: To, jak se chovám já k druhým
lidem, se mi vrátí. Pokud jsem zdvořilá, milá, zajímám se o druhé, snažím se být nápomocná, tak
očekávám, že se I druzí ke mě zachovají. V životě to tak bohužel vždy neplatí. Někdy se snažíte být
zdvořilý, ale někteří lidé toto chování pochopí jako slabost a začnou se s vámi poměřovat a
ubližovat vám.
Nicméně u lidí, kteří mi oplácí dobré dobrým, svou uctivost zachovávám. Během své profese jsem
takto získala nesčetně přátel a opravdových kolegů, se kterými jsme společně využili své potenciály
k seberealizaci. A to je podle mě něco nádherného a úžasného. Pracujete-li s dětmi, tak i ony váš
vztah s vašimi kolegy vycítí. Jsem přesvědčena, že je to jeden z faktorů, který napomáhá k
prohloubení vztahu k dětem, se kterými následně jako tým pracujeme.
Jaké jsou znaky mé úcty k druhému:
- vážím si svého kolegy a považuji ho za profesionála, protože je v praxi delší dobu, ukazuje mi své
zkušenosti, předává mi svá moudra, předává mi zpětnou vazbu k mému výkonu a to jak pozitivní,
tak i tu, ve které bych se měla zlepšit
- vykám kolegům a nadřízeným (pokud mi oni sami nenabídli tykání, tak tykám)
- při příchodu do práce s úsměvem pozdravím a snažím se být vždy pozitivně naladěná
- při konci služby poděkuji za společnou službu, vyzdvihnu chvíle, kdy mi kolega byl silnou oporou
a chvíle, při kterých jsme se zasmáli
- když kolegyně působí smutným dojmem, zajímám se, zda je v pořádku, zda ji něco netrápí, pokud
ano, vyslechnu ji, pokud si žádá radu, pokusím se radu poskytnout
- když s něčím nesouhlasím, nebo nerozumím nějakému přístupu svého kolegy k dětem, tak zásadně
nehodnotím ani nekritizuji. Místo toho se ptám, co kolegu přimělo k tomuto přístupu, abych
pochopila, o co mu šlo. Sdělím mu, jak to na mne působilo a poté přemýšlím, proč jsem z toho byla
v rozpacích. Tento postup mne většinou dovede k tomu, že zjistím, co tím kolega zamýšlel a
pochopím jeho jednání.

2) servilita
Slovník cizích slov definuje servilitu následovně: “podlézavost, patolízalství” (https://slovnikcizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/servilita).
Jiný slovník poskytuje podobnou definici: “podlézavý, poklonkující, přeuctivý, patolízalský”
(https://www.online-slovnik.cz/slovnik-cizich-slov/servilni).
Moje zkušenosti:
Podobné chování jsem spatřila, když jsem čekala u veterináře s nemocným kocourkem. Do čekárny
vešla chovatelka, a i když přišla až po mě, byla natolik zdvořile neodbytná až plačtivá, že se jí
povedlo mne předběhnout. Vyzdvihovala, jak moc je její případ akutní. Mě by to nevadilo, kdybych
byla s kocourkem jen na kontrole. Bohužel mi to vadilo, jelikož jsem byla ve stejné situaci. Můj
kocourek totiž vypadal, jako by někde chytil slintavku.
Než však paní neodbytná chovatelka přišla na řadu, rozhodla jsem se, že jí ukážu, jak takové
chování může být dotěrné. Zavedla jsem s ní přecitlivělou zdvořilostní komunikaci. Neustále jsem
se jí ptala na její zvířátko, usmívala se na ni a dokola pokládala otázky. Měla fretku, kterou shodou
náhod také chovám. Sdělovala jsem jí své zážitky, které s fretkou mám, no prostě bylo na paní
chovatelce poznat, že je jí konverzace se mnou nepříjemná.
Mé jednání bylo záměrné. Naštvalo mě, že mě předběhla a to bez důvodu, jelikož jsme na tom byly
stejně. Nelíbilo se mi chování, jakým se vetřela před mé místo a tak jsem se rozhodla jí poskytnout
zpětné zrcadlo. Já byla z mého výstupu spokojená. Otázka však zní, zda i ona mé signály pochopila.
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