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Příloha č. 1                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

 

Zásady profesionálního telefonování 

 

1. Profesionalita 

� udržovat kontakt – telefonující osoby na sebe nevidí, moment ticha se může zdát 

v telefonu jako věčnost. 

2. Příprava 

� mít důležité informace vždy po ruce. 

3. Zdvořilost 

� představit se – telefonující bude vědět s kým hovoří. lidé neradi hovoří s 

„anonymním“ hlasem. Představení též hovoru dodá osobní přístup.  

4. Praktičnost 

� nezavěšovat příliš rychle – požaduje se efektivní jednání a poskytnutí všech 

potřebných informací. 

� nemluvit přímo do sluchátka. 

� nebavit se s kolegy. 

� nepodceňovat telefonujícího.  

� neslibovat, co nelze splnit.  

5. Rychlost 

� zbytečně nemluvit.  

6. Přesnost 

7. Pozitivní přístup  

� přirozené chování – podle hlasu je možné poznat i náladu. 

� usmívat se – hlas pak zní příjemně a vstřícně. 

� být upřímný – pomluva se šíří daleko rychleji než pochvala. 
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Příloha č. 2                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru  

 

Zásady zahájení jednání 

 

 

 

 

1. Projevit zájem  

2. Dívat se partnerovi do očí 

3. Být pozitivní  

4. Používat „otevřenou řeč těla“ 

5. Očekávat, že jednání bude pozitivní  

6. Snažit se obzvlášť najít, co je na partnerovi pozitivní  

7. Přizpůsobit gesta, hlas a způsob mluvy partnerovi  

8. Používat pozitivní slova a věty  

9. Hovořit o pozitivních tématech  

10. Aktivně poslouchat – vnímat partnera, nemluvit příliš o sobě a svých zkušenostech, 

používat otázky 

11. Být aktivní – hovořit o partnerovi a jeho situaci 
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Příloha č. 3                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru  

 

Řeč těla 

 

Řeč těla je součástí neverbální komunikace - jde o pohyby a výrazový projev (nikoliv hlas, 

tón nebo vzhled). 

Základní charakteristiky: 

- reprezentuje značnou část komunikace 

- při nejednotnosti mezi verbální a neverbální komunikací mají lidé tendenci více 

věřit neverbálním projevům 

- může vyvolat nejistotu - zejména u lidí, kteří hovoří současně ve dvou rovinách 

- řečí těla se projevují nevyřčené myšlenky, pohnutky, apod. 

 

10 nejdůležitějších doporučení pro vaši řeč těla: 

1. Uvědomte si, že vaše řeč těla je důležitou součástí při vytváření prvního dojmu. 

Statistiky ukazují, že příjemce sdělení si při komunikaci (zejména prvním kontaktu) 

všímá slov jen ze 7%, tónu hlasu ze 38% a řeči těla z 55%. 

2. Nesnažte se oddělit řeč těla od ostatních projevů a celkové situace. 

3. Můžete se naučit, jak používat a kontrolovat vaši řeč těla tak, abyste zdůraznili 

slovní projev. 

4. Požádejte své spolupracovníky a přátele o zpětnou reakci a hodnocení vaší řeči  těla 

- co je na ní dobré a co se jim moc nezdá. 

5. Při projevu se snažte o maximální jednotu verbálního projevu a řeči těla. 

6. Tím, že budete otevření nejen pokud jde o vaše slova, ale i o vaši řeč těla, můžete se 

vyhnout řadě konfliktů. 

7. Všímejte si signálů jiných lidí a snažte se je správně interpretovat. 

8. Kombinujte řeč těla s aktivním posloucháním - kontrolujte řeč těla partnera 

používáním otevřených otázek a aktivním posloucháním. Abyste byli schopni 

hodnotit osobu, musíte porozumět její řeči těla a správně ji interpretovat. 
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Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

 

9. Berte v úvahu kulturní a náboženské rozdíly projevující se v řeči těla. 

10. Respektujte řeč těla jiných lidí. 

 

Přizpůsobte vlastní řeč těla partnerovi 

Pokuste se vytvořit soulad mezi vaší řečí těla a řečí těla vašeho partnera tím, že se 

přizpůsobíte jeho modelu. Ovlivněním své řeči těla můžete zlepšit celou vaši 

komunikaci. Přizpůsobení musí být přirozené, nenucené a může zahrnovat: 

� držení těla 
� gesta 
� způsob mluveného projevu 
� výběr slov 
� celkovou náladu 
 

Všímejte si změn v řeči těla partnera 

1.  signály snižujícího se zájmu 

� časté změny pohledu 

� pohled na hodinky 

� zaklánění se 

� neklid, ťukání prsty, apod. 

� špatná reakce na otázky 

 

2.  signály zvýšeného zájmu 

� rozšíření zorniček 

� předklánění se 

� změna hlasu  

� ochotnější odpovědi na otázky 
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Příloha č. 4                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

Způsoby řízení rozhovoru 

 

 

 

Otázky    různé typy otázek v různých fázích jednání  

Pauzy    nechat partnera mluvit  

Přitakávací výrazy  využívat i tón hlasu, nejen slova 

„Papoušek“   opakování toho, co řekl partner  

Téma    mluvit o tom, co partnera zajímá, mluvit o jeho požadavcích 

Řeč těla signalizovat zájem tam, kde chceme partnera povzbudit, aby 

mluvil dále 

„Hlupák“  „Promiňte, asi jsem vám přesně nerozuměl, můžete mi to 

zopakovat (vysvětlit) jinak?“ 

Zrcadlo   přizpůsobit jednání partnerovi  
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Příloha č. 5                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

Efektivní naslouchání  

 

Aktivní naslouchání znamená snahu pochopit, o co druhému jde. Aktivní naslouchání má 

dvojí význam: pomáhá vytvářet atmosféru jednání a budovat vztah k partnerovi a navíc 

získává informace. Aktivní naslouchání není nic snadného. Je třeba velké trpělivosti a držet 

se zpátky. Zde je několik metod, které napomáhají lepšímu soustředění a porozumění toho, 

co mluvčí říká: 

Postoj  - mít otevřenou mysl, která se chce něco dozvědět 

 - poslouchat s cílem najít vhodné řešení 

Pozornost  - soustředit pozornost na myšlenky mluvčího 

 - sledovat hlavní téma 

 - neodbíhat 

 - zajímat se o potřeby druhých a dát jim tak možnost cítit se významněji 

 - hodnotit obsah a ne formu sdělení 

Analýza  - hledat stěžejní myšlenky a to jak jsou koncipovány 

- předjímat mluvčího, snažit se odhadnout kam míří a jaké závěry budou 

udělány 

 - snažit se pochopit postoj a zájem mluvčího 

 - opakovat a shrnovat zásadní body z toho, co mluvčí zatím řekl 

Průběh  - sledovat neverbální komunikaci (potvrzení / rozpor s řečeným) 

 - kladné pohyby jako potvrzení slyšeného (posazení, pokývání) 

 - dělat si poznámky – zákazníkovi stoupne důležitost a nám jistota 

 - ptát se na názor a pocity 

Bariéry aktivního naslouchání:  

1. Připravujeme si odpověď v době, kdy hovoří partner. Přijdu tím o polovinu toho co 

partner říká a navíc připravená odpověď neobsahuje všechny partnerem zmíněné aspekty. 

2. Příprava vlastních argumentů a námitek během řeči partnera. 
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3. Největší překážkou úspěšného přesvědčování / komunikace je netrpělivost, přerušování, 

skákání do řeči, odbíhání od tématu. Jestliže vás brzy znudí, máte-li se soustředit na jedno 

téma, je to překážka, kterou musíte odstranit především. 

4. Výběrové naslouchání – tendence vybrat ze sděleného jen některé informace, které se 

zdají být pro nás (co partner?) podstatné či lichotivé. Slyšíme jen to co chceme slyšet. 

Mnoho dalších informací tak unikne naší pozornosti. 

5. Potřeba předvádět bystrost vlastního úsudku. Více než na to, co nám partner říká, se 

soustředíme na působivost vlastních projevů, na vytváření příležitostí předvést svoji 

bystrost a inteligenci. 

6. Projekce – tendence přisuzovat druhé osobě vlastní pocity a motivy a v souladu s nimi 

interpretovat význam toho, co nám sděluje. 

7. Předsudek – předem zformulovaný názor na partnera / na průběh jednání. 

8. První dojem – je důležitý, ale můžeme se mýlit.  

9. Vynášení vlastního soudu, přeskakování. 
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Příloha č. 6                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

„Osobní dotazník“ – Co jsem udělal/a dobře? 

 

1. Přišel/a jsem včas 

2. Vhodné oblečení 

3. Rozhovor jsem začal/a podáním ruky a s úsměvem  

4. Kladl/a jsem dobře mířené otázky 

5. Dokázal/a jsem se držet faktů  

6. Zjistil/a jsem přesně potřeby partnera pomocí otázek a zpětné vazby 

7. Zachytil/a jsem všechny námitky 

8. Klidně jsem argumentoval/a proti pochybám 

9. Dobře jsem naslouchal/a 

10. Rozhovor jsem úspěšně ukončil/a. 

 

 

Co bych po druhé neudělal/a?  

 

 

 

 

 

 

 


