
Kdy tykat a kdy vykat?

Nevím jak vy, ale já si to tykání a vykání stále pletu. Když už má na situaci změny vykání
na tykání dojít, nikdy si nejsem jistá, zda činím správně. A tak bych si v tom tykání i
vykání dnes udělala pořádek. Společenské ztrapnění při nevhodném nabídnutí tykání je
totiž jistě nepříjemné nám všem.

Kdo může nabídnout tykání?

Není to zas tak složité a tak si pamatujte, že tykání může nabídnout:

ü Žena muži
ü Osoba starší osobě mladší
ü Osoba výše společensky postavená osobě níže společensky postavené

Kde je lepší vykat?

Anglický svět má komunikaci díky jednotnému tykání jistě jednodušší. Jsou však i
momenty, kdy může být vykání výhodou. A to například:

ü Obchodní jednání
ü Vztah nadřízený a podřízený
ü Protihráč
ü Učitel a žák

Obecně lze říci, že vykání nám umožňuje mít větší odstup od druhého. Proto v případě,
že chcete tykání někomu nabídnout, nejdříve zvažte, do jaké míry jste si daného prověřili
a zda je vůbec tykání vhodné. Měli byste si totiž uvědomit, že vykání nelze vrátit a není
možné někomu po měsíci oznámit, že si chcete znovu vykat.

A co dělat, když má žádost o tykání byla zamítnuta?



I to se může stát a jistě takové chvilky nepatří mezi příjemné. Primárně si uvědomte,
proč vás druhý zamítl a jak je možné, že jste situaci neodhadl/a. Buď jste špatně odhadli
situaci anebo jste byli v postavení, kdy jste ani tykání nabídnout nemohli. V každém
případě si nad tím však nelamte hlavu! Nesnažte se hlavně zjišťovat důvody od druhého
a naučte se brát  takovou situaci  s  humorem. Je přece důležité,  jak se k sobě s  druhým
chováte a nikoliv to, zda si tykáte či vykáte.

Přečtěte si také:
Není zóna jako zóna
Jak podávat ruku

Stáhněte si ZDARMA:
Měsíčník „Furt v Pohodě“
Tipy a triky na lepší vztah


