
Errata 

 

1. Str. 45, poznámka pod čarou č. 130:   

Chybně: ŠPAČEK, V. Nová velká kniha etikety. 

Oprava: ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. 

 

2. Str. 66, poznámka pod čarou č. 194:   

Chybně: ŠPAČEK, V. Nová velká kniha etikety. Str. 21 

Oprava: ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Str. 21. 

 

3. Str. 66, poznámka pod čarou č. 195: 

Chybně: ŠPAČEK, V. Nová velká kniha etikety. Str. 33. 

Oprava:  ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Str. 33. 

 

4. Str. 67, podkapitola Otázka č. 6 – neverbální komunikace: tělesný kontakt (líbání 

na tvář) – 60 %: 

Chybně: V. Špaček podobu upřesňuje: „Ve skutečnosti nejde o políbení v pravém slova 

smyslu, jde jen o náznaky doteků, maximálně lehké doteky tváří. Rty se do akce 

vůbec nedostanou a uslyšet při tomto pozdravu […] hlasité mlasknutí, je 

znamením společenského selhání. „Líbáme“ se obvykle na obě tváře.“199 

Oprava: L. Špaček podobu upřesňuje: „Ve skutečnosti nejde o políbení v pravém slova 

smyslu, jde jen o náznaky doteků, maximálně lehké doteky tváří. Rty se do akce 

vůbec nedostanou a uslyšet při tomto pozdravu […] hlasité mlasknutí, je 

znamením společenského selhání. „Líbáme“ se obvykle na obě tváře.“ 199 

 

5. Str. 68, poznámka pod čarou č. 199:   

Chybně: ŠPAČEK, V. Nová velká kniha etikety. Str. 33. 

Oprava: ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Str. 33. 

 

6. Str. 70, poznámka pod čarou č. 205:   

Chybně: ŠPAČEK, V. Nová velká kniha etikety. Str. 49. 

Oprava: ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Str. 49. 

 



7. Str. 71, poznámka pod čarou č. 206: 

Chybně: Jednalo se o studenta z Brazílie a studentka z Německa, která ke své odpovědi 

dokonce připsala „both“.   

Oprava: Jednalo se o studenta z Brazílie a studentku z Německa, která ke své odpovědi 

dokonce připsala „both“.   

 

8. Str. 72, podkapitola Otázka č. 15 a 16 – život v České republice: návštěva v české rodině 

– 38 % a 58 %: 

Chybně: Oproti tomu V. Špaček uvádí, že se na návštěvě v roli hostů nepřezouváme 

a hostitelé mají hosty povzbuzovat vlastní obutou společenskou obuví. 

Oprava: Oproti tomu L. Špaček uvádí, že se na návštěvě v roli hostů nepřezouváme 

a hostitelé mají hosty povzbuzovat vlastní obutou společenskou obuví. 

 

9. Str. 92, kapitola Zpětná vazba lektorek: 

Chybně: Ve dvou případech naopak vyjádřili přesvědčení, že určité informace jim jsou 

poskytovány, ať už od koordinátorů či prostřednictvím stereotypů, předsudků 

(2). 

Oprava: Ve dvou případech naopak vyjádřily přesvědčení, že určité informace jim jsou 

poskytovány, ať už od koordinátorů či prostřednictvím stereotypů, předsudků 

(2). 

 

10. Str. 99, podkapitola Odborná literatura: 

Chybně: ŠPAČEK, V. Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-

80-204-1954-5. 

Oprava: ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-

80-204-1954-5. 

 

 

 

 


