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Víte, Å¾e prÅ¯mÄ›rný zamÄ›stnaný Ä•lovÄ›k stráví aÅ¾ 37 % svého pracovního Ä•asu jednáním s nepÅ™íjemnými, nÄ›kdy i do
lidmi? To je pÅ™i Ä•tyÅ™icetihodinové týdenní pracovní dobÄ› plných 14,8 hodin, tedy témÄ›Å™ patnáct hodin jednání s negati
partnery.

V&scaron;ichni jistÄ› známe úskalí jednání na úÅ™adech. Ale podívejme se na to z druhé strany. Ze strany
zamÄ›stnance onoho úÅ™adu. Takový Ä•lovÄ›k v podstatÄ› jedná s na&scaron;tvanými Ä•i rozhorlenými lidmi celý den. KdyÅ¾
hodinu frontu na po&scaron;tÄ›, tak vÄ›t&scaron;inou nepÅ™istoupíte k pÅ™epáÅ¾ce s okouzlujícím úsmÄ›vem a vtipnou
poznámkou na úvod konverzace.
Stejnému jednání jsou vystaveni napÅ™íklad pokladní v samoobsluhách, reklamaÄ•ní
úÅ™edníci v&scaron;eho druhu, policisté, pracovníci v telefonních servisech, sekuriÅ¥áci v obchodech a mnozí dal&scaron;í
&ndash; jistÄ› vás napadne plno jiných povolání, kde pÅ™evaÅ¾uje jednání s rozÄ•ilenými lidmi.
Co s tím? Jak se zachov
Jak mluvit?
Zkusme se na jejich taktiku podívat a tÅ™eba pochopit, pouÄ•it se, Ä•i nÄ›co z jejich manuálu chování vyuÅ¾ít. K
Ä•lovÄ›k se rozÄ•iluje jinak, kaÅ¾dý reaguje jinak. NÄ›kdo kÅ™iÄ•í, nÄ›kdo nadává, nÄ›kdo vyhroÅ¾uje Ä•i uráÅ¾í. V&scaron;e
reakce pramení z jediného dÅ¯vodu &ndash; strach, vztek a potÅ™eba kontroly situace. V jednání s úÅ™edníkem nejsme
vÅ¾dy schopni mít situaci pod kontrolou, úÅ™edník rozhoduje o nás. V jednání s policistou zas pÅ™evý&scaron;í strach a
vÄ›domí, Å¾e on - dle práva - má nad námi (urÄ•itou, byÅ¥ limitovanou) moc, a mÅ¯Å¾e o nás rozhodovat.
I kdyÅ¾ mÅ¯Å¾
agrese u nÄ›kterých lidí první reakcí na vyhrocenou situaci, tak bohuÅ¾el vÄ›t&scaron;inou nefunguje. Taková situace málokdy
skonÄ•í produktivním výsledkem pÅ™ijatelným pro obÄ› strany. JestliÅ¾e jednáme s rozÄ•ileným Ä•lovÄ›kem, musíme pÅ™izpÅ
jednání jeho, a zvolit pÅ™imÄ›Å™enou verbální reakci.
Zku&scaron;enosti, znalosti, moÅ¾nosti SamozÅ™ejmÄ›,
zku&scaron;ený Ä•lovÄ›k uÅ¾ intuitivnÄ› ví, jak jednat, ví, co mÅ¯Å¾e oÄ•ekávat. Díky mnoha podobným situacím je schopen v
nejlep&scaron;í reakci a upravit konverzaci správným smÄ›rem.
Pokud máme dobré znalosti, víme, jaká slova pouÅ¾ít,
jaký tón hlasu, intonaci, jak upravit rychlost projevu. Lze rovnÄ›Å¾ odhadnout podle postoje, podle chování, podle toho, jak a
kam se druhý dívá, jeho rozpoloÅ¾ení a pÅ™ípadnÄ› i úmysly.
Díky tÄ›mto zku&scaron;enostem a znalostem jsme schopni
pÅ™edem odhadnout své moÅ¾nosti. Jak daleko zajít. ÄŒeho vyuÅ¾ít ve svÅ¯j prospÄ›ch. V ten správný Ä•as. Jak situaci upr
vést komunikaci tím správným smÄ›rem, vyuÅ¾ít v&scaron;ech dostupných moÅ¾ností k co nejoptimálnÄ›j&scaron;ímu
vyÅ™e&scaron;ení daného problému. GRETA PokraÄ•ování pÅ™í&scaron;tÄ›
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