
Kniha Písemná komunikace v praxi je skvělou pomůckou pro firmu i úřad, využije ji ovšem kdokoliv, 
kdo chce být zdvořilý, chce zachovávat pravidla současné spisovné češtiny a nechce se znemožnit 
neznalostí gramatických pravidel. Obsahuje neuvěřitelné množství příkladů, jak správně zacházet s jazykem 
z hlediska gramatického i grafického. Sama norma o úpravě písemností, která je platným vodítkem pro 
písemný úřední i osobní styk, nestačí, je jen pouhým výčtem pravidel. Tato kniha ji rozvádí do netušených 
podrobností, aplikuje ji na písemnosti každodenního využití. Lze ji používat cíleně k uspokojení potřeby 
napsat správně dopis, proslov nebo úřední dokument, ale lze ji dokonce číst i jako souvislý a obohacující 
text, neboť její styl a jazyk je na rozdíl od technických norem živý a čtivý, autoři hýří vtipem a umí i při 
výkladu „nudných“ pravidel vyvolat u čtenářů úsměv. 

PhDr. Ladislav Špaček, popularizátor společenské etikety 

 

V rámci přísloví Byl jeden mnich, který měl mnoho knih, nevěda, co je v nich… jsem se začetl do 
rukopisu knihy Písemná komunikace v praxi a uvědomil si, že každý úředník by měl tuto knihu dostat při 
nástupu do práce. Ač já osobně mám za to, že jsem normy projevu díky svému povolání zvládl, v mnoha 
částech pasáží této knihy jsem se poučil a potěšil jsem se, že existuje kniha, která za mne řeší mnohé 
problémy. 

Dovoluji si tuto studii doporučit starostům a místostarostům, kteří mají možnost nejenom metodicky 
poučit a vést zaměstnance samosprávy, ale doporučuji ji také do firem, které pracují prostřednictvím 
písemné komunikace, která samozřejmě o nich mnohé svědčí.  

Děkuji autorům za precizně zpracovaný problém, který dává možnost vlastní reflexe, zda jsem nebo nejsem 
řádně připraven na práci, kterou jsem si zvolil. Kromě metodiky, kterou mi tato publikace poskytuje, zůstává 
výjimečnou hodnotou také právní reflexe na platnou legislativu. 

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta města Újezd u Brna, biskup husitské církve 


