Komunikační a prezentační dovednosti (1)
POPIS:
Komunikace a prezentace je jedním ze základních prvků budování vztahů mezi členy rady mládeže a parlamenty
mladých (dále jen RM/MP) a budování vztahů s místními politiky. Komunikační blok nabízí několik důležitých
metod, které může mladý člověk využít a rozvíjet k odvedení kvalitní práce v RM.

ZNALOSTI:
•
Je seznámen s smyslem kvalitní komunikace
•

Je seznámen s pravidly efektivní komunikace

DOVEDNOSTI:
•
Dokáže si poradit v situacích vyžadujících praktické užívání komunikačních dovedností
•

Dokáže efektivně poskytnout zpětnou vazbu

POSTOJE:
•
Rád(a) komunikuje s ostatními.

CÍL

Příprava členů MR/MP k efektivní komunikaci prostřednictvím:
●
zkušenosti s komunikací v obtížných podmínkách,
●
seznámení se se smyslem komunikace a s faktory, které ho ovlivňují,
●
seznámení se základními prvky mezilidské komunikace,
●
osvojení si pravidel aktivního a efektivního naslouchání,
●
osvojení si pravidel formální e-mailové a telefonické komunikace,
●
osvojení si základních principů vizuální prezentace.

MATERIÁLY

flipchart + fixy
papír A4
samolepicí bločky
propisky
2 krabičky vyrobené dle návodu níže
multimediální projektor a počítač
Příloha č. 1: Mapa interpersonální komunikace
Příloha č. 2: Struktura dialogu
Příloha č. 3: Komunikační model Schulze von Thuna
Příloha č. 4: Pravidla formální elektronické komunikace
Příloha č. 5: Pravidla formálních telefonické komunikace

ČASOVÁ NÁROČNOST

235 min

OBSAH
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●
●
●
●
●
●

Odesílatel a příjemce
Mapa interpersonální komunikace
Z čeho se skládá interpersonální komunikace
Aktivní poslech
Formální komunikace e-mailem a telefonem
Komunikace s úřady
Prezentace

BLOK 1.
~ 25 min
Cíl
Příprava a materiály:

Odesílatel a příjemce
●

Zkušenost s komunikací v obtížných podmínkách

Příprava:
Lektor kreslí nebo vytiskne různé jednoduché obrázky na papíře formátu A4. Může využít různé barvy. Množství obrázků by se mělo
rovnat polovině součtu účastníků. Jednotlivé obrázky lektor umístí do neprůhledných obálek.
Materiály:
●
Papíry A4 s obrázky pro polovinu účastníků
●
Papíry A4 čisté
●
Obálky/složky pro polovinu účastníků
●
Tvrdé desky
●
Tužky / pastelky

Aktivity

Kreslím, co slyším
Lektor rozdělí účastníky do párů. Jeden účastník obdrží obálku s obrázkem, druhý účastník obdrží čistý papír A4 a tvrdou desku, tužku či
pastelky. Pár sedí naproti sobě tak, aby si vzájemně neviděli pod ruce. Účastník, který má obrázek, popisuje partnerovi svůj obrázek – co
vidí, kde se to nachází, jaké je o barvy. Gestikulace je povolená. Partner se snaží nakreslit to, co slyší tak, jak popisu rozumí. Účastníci spolu
mohou mluvit a klást otázky, ale nesmí si vzájemně obrázky ukazovat. (V online formě je možné aktivitu realizovat v oddělených
místnostech.)
Po uplynutí předem oznámeného časového limitu mohou účastníci své obrázky v páru porovnat.

BLOK 1.
~ 25 min

Odesílatel a příjemce

Shrnutí

Lektor prostřednictvím brainstormingu zjišťuje názory účastníků na dotazy:
Co pozitivně/negativně ovlivnilo podobnost kresleného obrázku?
Proč vznikly rozdíly mezi nakresleným obrázkem a originálem?
Lektor shrne odpovědi a snaží se identifikovat, co nejvíce ovlivnilo přenos informací během kreslení.

BLOK 1.
~ 15 min
Cíl
Příprava a materiály

Aktivity

Mapa interpersonální komunikace
●

Úvod do komunikace a její význam

●
●
●

Samolepící bločky ve dvou barvách, propisky
flipchart
Mapa interpersonální komunikace (Příloha č. 1)

Lektor dá každému účastníkovi 3 samolepící papírky od každé barvy (celkem 6). V případě online aktivity lze využít nástroj Google
Jamboard.
Úkolem každého účastníka bude:
●
na papírcích první barvy napsat jedním slovem, co pro něj znamená interpersonální komunikace
●
na papírcích druhé barvy jaký je význam interpersonální komunikace pro člena RM/MP
Po napsání jednoslovných asociací je účastníci přilepí na připravený flipchart a prezentují, co napsali. Tak vznikne mapa interpersonální
komunikace, kterou následně lektor využije, aby vysvětlil různé koncepce a cíle mezilidské komunikace a význam komunikace pro člena
RM/MP.

Shrnutí

K vysvětlení základních pojmů komunikace může lektor využít Přílohu č. 1: Mapu interpersonální komunikace.

Blok 2.
~ 30 min
Cíle
Příprava a materiály

JÁ – TY ; Mluvím – Naslouchám
●
●

Seznámení se s mechanismy interpersonální komunikace
Pochopení účinků různých faktorů ovlivňujících interpersonální komunikaci

Materiály:
●
●
●
●
●

Papír a fixy
Tužky a pastelky
Příloha č. 3
Papíry s texty dle scénáře aktivity níže
2 krabičky ve dvou barvách dle popisu níže

Příprava:
První krabička má nahoře nápis Řečník a po stranách hesla: „informace“, „informace o sobě“, „vyjádření vztahu“, „výzva/očekávání“
Druhá krabička má nahoře nápis Posluchač a po stranách hesla: „informace“, „informace o sobě“, „vyjádření vztahu“, „výzva/očekávání“

Blok 2.
~ 30 min

JÁ – TY ; Mluvím – Naslouchám

Aktivity

Odesílatel a příjemce
Lektor vytvoří pětičlennou skupinu.
Každému účastníkovi předá text scénáře určený k přečtení v roli Řečníka nebo v roli Posluchače. Začíná číst Řečník, Posluchači postupně čtou své texty s
důrazem na intonaci a gesta, aby lépe vyjádřili obsah svého sdělení.
Další dva účastníci (mimo pětici) dostanou od lektora krabičky Řečník a Posluchač, které budou otáčet po každé odpovědi Posluchače vhodnou stranou
krabičky, která bude definovat slyšená sdělení.
Ostatní účastníci budou aktivitu sledovat a naslouchat.
Scénář aktivity:
Na setkání rady mládeže se rozhoduje, kdo půjde na setkání se starostou.
První účastník (Řečník) říká: „Já půjdu.“
A postupně reagují Posluchači:
„Ok, dobře.“ (strana „informace“)
„Teda, ten je odvážný!“ (strana „informace o sobě“)
„Myslí si snad, že je lepší než já?“ (strana „vyjádření vztahu“)
„Copak skutečně čeká, že s tím budu souhlasit?“ (strana „výzva/očekávání“)
Po scénce lektor otevře moderovanou diskuzi s účastníky.
O čem byla řeč? Jak Posluchači reagovali na sdělení Řečníka a proč? Přinesl ten dialog nějaké řešení? Jaké?
Následně lektor při využití připravených krabiček vysvětluje, jak fungují čtyři kanály sdílení informací (Řečník-Odesílatel) a přijímání informací
(Posluchač-Příjemce). Lektor může využít Přílohu č. 3: Komunikační model Schulze van Tuhna.

Blok 2.
~ 30 min

JÁ – TY ; Mluvím – Naslouchám

Shrnutí

V poslední části rozdělí lektor účastníky do čtyřčlenných skupin. V každé skupině účastníci vytvoří modelové situace, které zažili nebo
které mohou vzniknout při práci v radě mládeže, když řečníky a posluchači vysílají a přijímají různým způsobem stejná sdělení.
Po vypršení časového limitu vyznačeného vedoucím účastníci prezentují své výsledky a diskutují o tom, co mohou udělat, aby se vyhnuli
nástrahám, které různé možnosti pochopení stejného sdělení představují a jak učinit komunikaci efektivnější.

Blok 2.
~ 15 min
Cíl

Z čeho se skládá interpersonální komunikace
●

Seznámení se s prvky interpersonální komunikace

Příprava a materiály

Flipchart + popisovače

Aktivita

Lektor povede brainstorming – žádá, aby účastníci popsali, co vše ovlivnilo komunikaci při předchozí aktivitě. Odpovědi se zapisují jedním
slovem na flipchart, který je rozdělený na dvě poloviny: odpovědi, které spadají do verbální komunikace a neverbální projevy.
Lektor shrne, jak tyto činitele ovlivňují proces komunikace, definuje základní typy komunikace.

Shrnutí

Existují 3 části přijímaného sdělení:
7% - to, co říkáš,
38% - způsob, jakým to říkáš,
55% - to, jak vypadáš.

Blok 3.
~ 30 min
Cíl

Aktivní naslouchání
●

Poznanie reguł efektywnego słuchania

Příprava a materiály

Papír A4 pro každého účastníka a propiska

Aktivity

Aktivní naslouchání
Lektor žádá, aby se účastníci posadili a rozdá jim papíry a propisky.
Oznámí jim, že jejich úkolem bude zodpovídat v krátkém časovém limitu otázky, které jim položí. Během plnění úkolu spolu účastníci
nemají komunikovat ani pokládat dotazy, jen píší odpovědi na otázky tak, jak je uslyší.
Otázky
1. Vyděl 40 napůl a přičti 15. Jaký je výsledek?
2. Je ve Skotsku muž právně povinen vzít si sestru své vdovy?
3. Co je správně polsky? Devět a pět je třináct, nebo devět mínus pět je třináct?
4. Kolik metrů čtverečních hlíny je v díře o hloubce šesti metrů, šíři tří metrů a hloubce jednoho metru?
5. Zaoceánské lodi je třeba natřít pětadvaceti vrstvami barvy. Od které vrstvy je třeba začít?
6. Které zvíře lze nejlépe vidět v absolutní tmě: leoparda, sovu nebo netopýra?
7. Jsi v Polsku a máš dvě bankovky. Celkem třicet zlotých. Jedna z těch dvou bankovek je deset zlotých. Jaké jsou to bankovky?
8. Kolik zvířat od každého druhu vzal Mojžíš na svou archu?
9. Která hora byla tou nejvyšší na světě, než byl objeven Mount Everest?
10. Vlak odjíždí z Londýna do Birminghamu v 7:00. Vzdálenost činí 100 mil. Vlak jede rychlostí 100 mil za hodinu. V 7:00 odjíždí další vlak z
Londýna do Birminghamu, cesta je stejně dlouhá, ale tento vlak jede rychlostí 50 mil za hodinu. Který vlak bude blíže Londýnu, až se oba
vlaky setkají?
Po přečtení všech otázek a poté, co účastníci dopíší Lektor prezentuje správné odpovědi a žádá, aby si účastníci své správné odpovědi
poznačili.

Blok 3.
~ 30 min

Aktivní naslouchání

Aktivity

1. Výsledek je 95, protože 40/0,5 = 80, 80 + 15 = 95
2. Ne, protože vdovec je už mrtev.
3. 9+5 =14, ne 13.
4. V díře už žádná hlína není.
5. Začíná se od první vrstvy.
6. Žádné zvíře není vidět – v absolutní tmě nelze vidět nic.
7. Dvacet zlotých a deset zlotých.
8. Mojžíš nevzal na archu žádné zvíře, to byl přece Noe...
9. Mount Everest byl nejvyšší horou světa i když ještě objeven nebyl.
10. Vlaky se setkají až v cílové stanici, kde budou oba stejně vzdálené od Londýna.
Po kontrole se Lektor ptá, kolik mají účastníci správných odpovědí (dle předchozích zkušeností mají účastníci průměrně 4 správné
odpovědi.) a ptá se, proč mají všichni tolik chyb.
Po cvičení Lektor při diskuzi uvede, co vše má vliv na naslouchání.
Příčiny špatného naslouchání:
fyzické (hlad, přejezení se, ztráta sluchu, alkohol, bolest, únava, drogy, hluk, akustika, neony a jiné vizuální prvky)
psychologické (osobní problémy, úroveň soustředění, předsudky, nezájem, těžké téma)
špatné návyky (mezilidské vztahy, předsudky, řeč těla, tón hlasu)
Ze 100 vyřčených slov neslyšíme 30-40.

Blok 3.
~ 30 min

Aktywne słuchanie

Shrnutí

Jak podpořit aktivní naslouchání v RM/MP
Lektor krátce shrne a přednese pravidla aktivního naslouchání, nejlépe formou prezentace:
- Mluvte a naslouchejte ve vyrovnaných úsecích.
- Udržujte pravidelný oční kontakt
- Dělejte si poznámky
- Nedokončujte věty řečníka
- Nesnažte se spěchat se shrnutím
- Reagujte na to, co slyšíte
- Straňte se předsudků
- Pokládejte kontrolní otázky – Pochopil(a) jsem správně, že...?
- Pokládejte otázky zaměřené na jádro problému
- Chvíli mlčte, než odpovíte
- Zevrubně zopakujte to, co jste právě slyšeli

Blok 4.
~ 45 min
Cíl
Příprava a materiály

Formální komunikace prostřednictvím e-mailu a telefonu
●

Seznámení s pravidly elektronické a telefonické formální komunikace

Příprava
●
Příprava možných témat e-mailů pro starostu v souvislosti s činností RM/MP, jedno téma pro každou skupinu
Materiály:
●
Pro každou skupinu vytištěná Příloha č. 4: Pravidla formální elektronické komunikace
●
Prezentace s obsahem Přílohy č. 5: Pravidla formální telefonické komunikace
●
Počítač a projektor

Blok 4.
~ 45 min

Formální komunikace prostřednictvím e-mailu a telefonu

Aktivity

Pravidla formální elektronické komunikace prostřednictvím telefonu a e-mailu
Lektor rozdělí účastníky na 3-4 členné skupiny. Každé skupině pak přidělí téma věci, kterou má skupina projednat se starostou
prostřednictvím e-mailu (např. Domluvit si setkání, zpětná vazba k projektu apod.)
Skupiny mají na splnění úkolu 15 minut.
Po uplynutí časového limitu Lektor vyzve skupiny, aby po směru hodinových ručiček předaly další skupině svůj sepsaný návrh e-mailu pro
starostu. Lektor skupinám pak rozdá Přílohu č. 4: Pravidla formální elektronické komunikace a požádá, aby skupiny opravily obdržené
návrhy za využití předložených pravidel. Skupiny mají čas 10 minut. Pak se opravené návrhy vrátí k autorům, kteří ověří správnost
korektury.
Lektor se ptá, zda účastníci souhlasí s opravami, které obdrželi a zda jim psaní takového e-mailu přišlo těžké. Také se účastníků dotazuje,
jaké podle nich mohou být následky, pokud by se pravidly komunikace neřídili při práci v RM/MP.
Dále lektor přednese pravidla formálních telefonických rozhovorů formou prezentace, ve které může využít obsah Přílohy č. 5: Pravidla
formální telefonické komunikace.

Shrnutí

Lektor zdůrazní, jak důležitá uvedená pravidla jsou a kolik škody může způsobit jejich nedodržování.

Blok 4.
~ 45 min
Cíl

Strukturovaný dialog s vedením městského úřadu
●
●

Seznámení se s pravidly vedení dialogu s cílem zajištění důležité věci ve prospěch RM/MP
Procvičení dovednosti vedení strukturovaného dialogu s rozhodovateli

Příprava a materiály

Příprava:
●
Pokud možno kulatý stůl pro 5 osob
●
Kartičky – vizitky s názvy funkcí pro identifikaci účastníků dialogu

Aktivity

LARP - simulační hra – Setkání na městském úřadě
Lektor účastníky informuje, že tato aktivita se zaměří na cvičení dovednosti členů RM/MP s rozhodovateli o zájmech mládeže.
Buďto lektor zorganizuje losování, anebo vyzve účastníky, aby se přihlásilo 5 z nich. Ti budou hrát připsané role. Požádá ostatní aby
pozorně naslouchali a dělali si poznámky o tom, jak rozhovor probíhá.
Lektor s účastníky rozhoduje o tématu dialogu – je žádoucí, aby téma vyplývalo ze skutečných potřeb mládeže daného města, např. téma
založení mládežnického parlamentu ve městě.
5 zvolených účastníků bude hrát role: starosty města, dvou náměstků a dvou představitelů mládežnické iniciativy. Lektor všem představí
strukturu takovéhoto dialogu (Příloha č. 2), nakreslí strukturu na flipchartu nebo promítá jako prezentaci – struktura poslouží účastníkům
diskuze jako tahák během simulace.
Úkol:
Cílem představitelů mládeže je úspěšné přesvědčení představitelů města o založení mládežnického parlamentu ve městě. Všichni se
usadí u stolu starosty a vedou rozhovor. Pokládají otázky, vysvětlují si odpovědi. Na konci schůzky shrnou to, na čem se domluvili. Na
uskutečnění rozhovoru mají 15 minut.

Blok 4.
~ 45 min

Strukturovaný dialog s vedením městského úřadu

Shrnutí

Po ukončení simulace Lektor uspořádá diskuzi:
●
●
●
●
●

ptá se, zda jsou představitelé mládeže a představitele města spokojeni s výsledkem dialogu, proč ano nebo proč ne
ptá se publika, co bylo dle jejich názoru možné udělat jinak a jak by bylo případně možné dosáhnout lepšího výsledku
ptá se účastníků simulace, zda by bylo navržené řešení snadné realizovat ve skutečnosti
ukončuje oficiálně hru a zbavuje herce jejich rolí
ptá se všech, zda se hovor držel dříve uvedené struktury, kdy ano a kdy ne a čím to bylo ovlivněno.

Lektor zdůrazní, jak důležitá je před tapodobnou schůzkou příprava. Spolu s účastníky sepíše na flipchartu, co lze v rámci přípravy na
důležitý dialog udělat.

Blok 5.
~ 30 min
Cíl
Příprava a materiály

Prezentace
●

Seznámení se se základními pravidly multimediální prezentace

flipchart
projektor
připravená prezentace ve formátu .ppt

Blok 5.
~ 30 min

Prezentace

Aktivita

Prezentace
Lektor vysvětluje, že členové RM/MP se mnohokrát ocitají v situacích, kdy je nezbytné prezentovat něco ostatním, np. představitelům
vedení města prezentovat nápady pro nová místa, kde se může mládež setkávat, představit ostatním mladým lidem, jak funguje
mládežnický parlament apod. Tyto prezentace bývají klíčové, protože se na základě toho, jak dopadnou, odvíjí často dosažený výsledek.
Proto je důležité se na prezentaci připravit různými směry:
●
obsah, který chceme prezentovat,
●
vhodná forma dle tématu i cílového publika,
●
podmínky, v nichž se prezentace bude prezentovat,
●
vztah vůči posluchačům
Lektor dále prezentuje důležitá pravidla a rady, nejlepší je, pokud svým chováním, přípravou a metodami byl příkladem dobré prezentace
on sám a řídil tím, co přednáší nebo ukázal následky chyb, které se mohou stát.
Ad 1
●

●

Na začátku prezentace se představte a sdělte posluchačům, co je cílem vaší prezentace a jak se týká prezentace cílů posluchačů.
Prodiskutujte obavy a pochybnosti, které můžete vy nebo vaši posluchači mít. Řekněte jim, co od vás mohou čekat a jak se
přičiníte k tomu, aby svých cílů dosáhli.
Měli byste si být jisti svými materiály tak, aby prezentovaný formát byl přizpůsoben zájmu a úrovni znalostí posluchačů, abyste
neměli jen kostru své prezentace.

Blok 5.
~ 30 min

Prezentace

Aktivita

Ad 2.
●
●
●
●
●

Ad 3.
●
●
●
●
●
Ad 4.
●
●

Platí pravidlo: „Je lepší něco jednou uvidět, než několikrát uslyšet.“ Až 55 % informací, které si člověk zapamatuje, přijímá svým
zrakem. Prezentace nesmí být vizuálně nezajímavá – jednotlivé snímky by se měly lišit.
Během prezentace se po místnosti pohybujte – pohyb vytváří pocit blízkosti mezi publikem a řečníkem – pokud je to možné a
nelimituje vás v tom např. mikrofon.
Pokud je prezentace delší, měňte sdělovací metody (přednáška, diskuze, otázky-odpovědi, film, snímky, čtení atd.)
Pokud máte v prezentacích PPT poznámky, nečtěte je přímo, účastníky to spíše zmate, než by jim to pomohlo: lidé čtou rychleji,
než mluví a posluchači neví, jestli vás mají poslouchat, nebo si číst.
Při psaní na flipchartech napište maximálně sedm řádků a sedm slov na řádek (tj. Pravidlo 7x7) Používejte jasné a výrazné barvy,
obrázky a texty.

Na místo prezentace se dostavte, než přijde publikum a buďte poslední, kdo odchází.
Nemluvte monotónně, použijte tón hlasu pro zdůraznění nejdůležitějších bodů.
Nedávejte si ruce do kapes, neopírejte se o pódium.
Oblečte si něco, čím podpoříte své sebevědomí, ale co vám bude pohodlné a co vás nemůže nepříjemně překvapit.
Mluvte dostatečně nahlas a srozumitelně, aby vás všichni slyšeli.

Berte v úvahu, v jaké části dne a v kolik hodin prezentujete, může to mít vliv na posluchače např. po obědě vzniká na školeních
hrobové ticho, kdy většina účastníků bojuje se spánkem.
Zkontrolujte předem místnost, kde se prezentace uskuteční – je světlá, tmavá, malá, velká, kolik má prezentující místa apod

Blok 5.
~ 30 min

Prezentacja

Aktivita

Ad. 5.
●
●
●
●
●
●
●

Shrnutí

Zjistěte si předem, pro koho budete přednášet, kolik bude posluchačů a zda se jedná o lidi s nimiž vás pojí více či méně formální
vztahy
Pokud existuje ta možnost, mluvte s publikem – ne ale prostřednictvím otázek položených ve vizuální prezentaci! Nestůjte mezi
prezentací a posluchači.
Pokud je to možné, obracejte se na konkrétní posluchače jejich jménem či funkcí.
Pozorně poslouchejte komentáře a názory.
Jestli ten, koho vyvoláte hovoří příliš dlouho, buďte připraveni zareagovat.
Většina prezentérů tvrdí, že pokud si prezentaci cvičí před přednesem jen mentálně, ve skutečnosti bude trvat ještě o 25 %
déle. Déle také potrvá využití flipchartu a dalších vizuálních pomůcek
Pamatujte si, že je vždy lepší skončit o něco dříve, než překročit povolený čas prezentace.

Lektor účastníkům rozdá samolepicí papírky a požádá je, aby zapsali své obavy v souvislosti s prezentací ve věci činnosti RM/MP –
jedno téma na papírek.
Následně Lektor na flipchartu seskupuje podobné obavy a spolu s účastníky hledá způsoby, jak od daných obav účastníkům ulehčit,
np.
●
vyzkoušet si prezentaci nejdříve před přáteli
●
domluvit se, že důležité prezentace budete realizovat v páru, tehdy pár musí procvičit i rozdělování rolí.

PŘÍLOHY
Zpětná vazba

Příloha č. 1
Mapa interpersonální komunikace

Komunikáto
r (vysílač)

Příjemce
(příjemce)

porozumění

vnitřní
realita

hluk

vnější
realita

PŘÍLOHY
Příloha č. 2

Příloha č. 3

Struktura dialogu se zástupci města

Komunikační model Schulze von Thuna

„Nikdy si za sebou nezabouchněte dveře,
protože nikdy nevíte, kdy na ně budete
muset znovu zaklepat.“
Kulminace - momentová fáze AHA
(sjednocení optimálního řešení.
Vzájemně výhodné řešení.

Věcná
informace

Vazba - fáze otázek
(testujeme alternativy,
výhody, nevýhody)
Řešení - (mluvíme o podmínkách
osobní odpovědnosti, financích,
kontrolních metodách, podpisech
smluv

Vlastní
projev

Vztah

Vlákno - definuje
předmět konverzace
Úvod - prolomení
ledu

Výzva / Očekávání
Dokončení

PŘÍLOHY
Příloha č. 4
Pravidla formální elektronické komunikace

1.

Nezapomínejme uvést předmět e-mailu – měl by být
krátký a obsahovat klíčová slova nebo slovo, které shrne
celou zprávu.

2.

E-mail začínáme úvodem, po kterém vždy píšeme čárku,
pak pokračujeme v textu malým písmenem. Mezi úvodem
a pokračováním zprávy necháváme volný řádek.

3.
4.
5.
6.

Krátce a srozumitelně vyjadřujeme obsah e-mailu.
Vyhýbáme se gramatickým chybám, překlepům apod.
Píšeme dle pravidel českého pravopisu.
Na konec použijeme zdvořilostní frázi (např. s
pozdravem).

7.

Nezapomeneme na podpis – jméno a příjmení pisatele a
jeho funkci v RM/MP.

PŘÍLOHY
Příloha č. 5
Pravidla formální telefonické komunikace

1.

Před realizací telefonního hovoru si poznamenejte hlavní body, které
chcete probrat s volaným.

2.

Na začátek se přivítejte a představte organizaci, kterou zastupujete a sebe
sama.

3.

Během hovoru mějte po ruce papír a propisku, abyste si v případě potřeby
mohli něco poznamenat. Nadepište si na papír jméno a příjmení volaného
na začátku.

4.

Soustřeďte se na to, co vám volaný sděluje a pozorně mu naslouchejte.
Můžete projevit své aktivní naslouchání například slovy „ano“, „rozumím
vám“ apod.

5.

Během hovoru se snažte mluvit jasně a srozumitelně, spíše pomalu, nahlas
a sebejistě.

6.

Na konci důležitého hovoru shrňte, na čem jste se domluvili: „Pokud jsem
to dobře pochopil(a), máte tedy v úmyslu...?“

7.

Poděkujte za čas, který volaný hovorem strávil: „Moc děkuji za čas, který
jste našemu hovoru věnoval(a) a těším se na naši další spolupráci. Přeji
krásný den, na slyšenou!“

