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PREDSLOV
Táto príručka obsahuje cvičebné pomôcky pre tútorov podnikateliek v
celej Európe. Podnikanie je jednou z obľúbených tém v rozvíjajúcich sa krajinách.
Či už vládne programy alebo medzinárodné fondy podporujú podnikateľské
programy, pomocou ktorých môže veľa ľudí mať svoj biznis a zamestnať vlastných
zamestnancov.
Po tom, čo sa na vedúcich postoch mnohé ženy dostali pred mužov,
podnikanie žien získalo prioritu v podporných programoch. Ženské podnikanie
poskytuje finančnú slobodu aj sebavedomie.
Všetky dokumenty a práce prezentované v tomto manuáli sú pripravené
pre trénerov, tútorov a mentorov ženského podnikania v rámci projektu Win-BusIntegrácia žien do tvorenia biznisu. Projekt Win-Bus je veľmi vďačný Európskej
komisii, Tureckej národnej agentúre, Ženskému podnikateľskému inkubátoru
v Pendiku (PendikKISGEM), Asociácii priemyselníkov a podnikateľov v Pendiku
(PESIAD), Mıestnemu vzdelávaciemu orgánu v Pendiku (PMEM), Centro Ligure
Per La Produttivita (CLP), Inova Consultancy Ltd (Inova), Transfer Slovensko, s.r.o.
a koordinátorovi projektu- Magistrát v Pendiku. Dúfame, že táto príručka bude
zaujímavá a použiteľná nielen pre podnikateľky.
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ÚVOD
Podnıkanıe je vhodnejšou profesiou pre ženy ako stále zamestanie vo
verejnom alebo súkromnom sektore, vzhľadom na to, že musia plniť dvojitú úlohu. V
ostatných rokoch sa ženy čím ďaľej, tým viac zaujímajú o aktivity vytvárajúce príjem,
zamestnávanie seba samých a podnikanie.
Je to možné pozorovať pri rôznych typoch žien v mestskom i vidieckom
prostredí. Ženy sa venujú obom, tradičným (štrikovanie, varenie) i netradičným
(cvičenie, kozmetika, počítačové kurzy atď.) aktivitám. Je zrejmé, že viac a viac
žien podnecuje založenie podnikania. Vo všeobecnosti, ženy, čo iniciujú malé
podnikanie, to robia pre faktory limitujúce ich kapacity začať vo veľkom- nízka dávka
sebadôvery, slabý prístup k technickým informáciam, zlé podmienky na miestnom
trhu, regulačné bariéry a nulový prístup ku kapitálu. Na druhej strane niektorým
mikro podnikanie ponúka zmysluplný zdroj príjmov aj satisfakcie.
Ženy, ktoré sa pokúšajú vstúpiť do priemyslu, či už v menežérskej alebo
podnikateľskej úlohe, sú vystavené rôznym obmedzeniam svojho prostredia. Začatie
a prevádzkovanie biznisu zahŕňa značný risk a snahu na strane podnikateľa zvlášť
pri vysokej miere neúspechu. Tu skúsený poradca pomôže podnikateľom dospieť k
vlastnému smeru. Poradca podnikateliek by ich mal podporovať v rôznych oblastiach,
napríklad v potrebách, motívoch, túžbach, problémoch, administratívnych otázkach
atď. V jednotlivých častiach môže poradca, tréner či mentor nasledovať základné
kroky pri vzájomnom kontakte s podnikateľkami.
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ČASŤ 1
IDENTIFIKOVANIE POTRIEB
PODNIKATEĽA
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LEKCIA 1 : Úvod do časti a povahe podnikateľa
Úvod
Táto časť je venovaná základnému chápaniu termínu podnikateľ. Zaoberá sa
motiváciou a potrebami podnikateľa v súvislosti s ich vedením pri školeniach.
Táto časť sa zaoberá:
• definíciou termínu podnikateľ,
• rôznymi druhmi podnikateľov,
• podnetmi k zahájeniu činnosti,
• začiatkami školenia.
Možno tu nájsť charakteristiku termínu podnikateľ, rôzne typológie podnikateľov,
ale aj podnety pre začatie podnikania. Naučíte sa prispôsobiť školenia pomocou
rozdielov medzi jednotlivými podnikateľmi a rôznymi potrebami, ktoré majú.
Podnikatelia
Definícia: Podnikateľ je termín, ktorý sa používa na označenie osoby ochotnej založiť
novú spoločnosť alebo podnik a prijať plnú zodpovednosť za príjmy.
Slovo podnikateľ má pôvod vo francúzskom slove entreprendre, ktoré znamená
„pustiť sa do niečoho, začať”. V súvislosti s podnikaním ide o založenie podniku.
Pre školiteľa je na začiatok dôležité zistiť s kým počas vzdelávacieho procesu pracuje.
Definícia poukazuje na základné podmienky platné pre všetkých podnikateľov.
Táto všeobecná definícia podnikateľa je súborným označením pre širokú skupinu
ľudí. Školiteľ podnikateľov sa stretáva s rôznymi typmi ľudí. Všetci z nich patria do
tejto všeobecnej skupiny a spájajú ich nasledovné spoločné znaky:
• začínajú podnikať,
• podstupujú riziko,
• majú možnosť dosiahnuť zisk.
Všetci podnikatelia tiež musia byť schopní riadiť obchod a myslieť globálne, čo
znamená, že majú mať na zreteli produkty alebo služby, zákazníkov, financie atď. Pre
školiteľa vo sfére podnikania to znamená, že je veľa oblastí, v ktorých podnikateľov
budú viesť a v rámci nich sa venovať rovnakým témam a námetom.
Čo treba o podnikateľoch vedieť
V snahe dozvedieť sa o podnikateľoch čo najviac je vhodné sledovať najnovšie
národné štatistiky, ktoré sa nimi zaoberajú a kde sa zvyčajne okrem iného dajú nájsť
informácie o:
• výročných správach pre novozaložené podniky,
• úmrtnosti podnikov,
• sektorových prehľadoch,
• klasifikáciách do skupín, napr. na základe pohlavia, veku, úrovne vzdelania alebo
druhu skúseností,
• porovnaniach s inými krajinami,
• tempách rastu.
Štatistiky môžu poskytnúť aj informácie o ich výskyte, počtoch a klasifikáciách. Tieto
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informácie môžu školiteľovi perspektívne pomôcť nastaviť školenia v závislosti od
individuálnych potrieb.
Vedomosti o tom ako podnikatelia vo všeobecnosti riadia podniky by tiež mohli slúžiť
ako výstraha alebo naopak motivácia, či inšpirácia pri školení nových podnikateľov.
Rozdiely medzi podnikateľmi
Súborné označenie „podnikatelia” zahŕňa mnoho rôznych typov osôb. Okrem
spoločného záujmu založiť si podnik a byť zodpovedný za výsledky sa podnikatelia
rôznia takisto, ako ľudia vo všeobecnosti. Preto sú všetci podnikatelia jedineční,
avšak s cieľom lepšie im porozumieť je vhodné začleniť ich do niekoľkých podskupín.
Vo všeobecnosti možno nájsť veľa rôznych názvov špecifických skupín podnikateľov.
Napríklad:
• nezávislí podnikatelia,
• nezávislí pracovníci,
• podnikatelia zameraní na životný štýl,
• projektovo orientovaní podnikatelia,
• podnikatelia orientovaní na rast,
• majitelia,
• kreatívni podnikatelia,
• podnikatelia v oblasti globálnych riešení (born global),
• podnikatelia v oblasti kultúry,
• podnikatelia z etnických menšín,
• podvodníci a šarlatáni,
• podnikatelia v oblasti produkcie,
• sociálni podnikatelia,
• gazely.
Podnikateľov možno rozdeliť do skupín napríklad aj na základe pohlavia, sektoru,
veku, geografického položenia, vzdelania a podobne.
Rozdiel môže tiež závisieť od znakov jednotlivca, ako napríklad:
• motívy,
• osobnosť,
• spôsob učenia,
• preferencie,
• potreby,
• ambície,
• ciele.
Bez ohľadu na rovnakú štartovaciu pozíciu podnikania, tieto skupiny pomáhajú
venovať viac pozornosti rozdielom medzi podnikateľmi.
Z pohľadu školiteľa podnikateľov možno rozdeliť do skupín na základe uvedených
osobných znakov. Ide totiž predovšetkým o faktory rozhodujúce pri poradenstve, o
ktoré jednotliví podnikatelia žiadajú.
Tieto osobné faktory sa môžu prelínať s inými kategorizáciami. Sú však rozhodujúce
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pre poradenstvo, o ktoré podnikatelia žiadajú, pretože sa týkajú spôsobu
komunikácie, počiatočnej situácie a predmetu poradenstva. Ambície a ciele
budú napríklad v otázke kategorizácie pri školení podnikateľov zaujímavejšie ako
pohlavie, či vek.
Osobné faktory sú tiež rozhodujúce vzhľadom na zisk, ktorý jednotliví podnikatelia
pri školeniach dosiahnu v prípade, že by rovnaké poradenstvo bolo poskytnuté
každému..
Aby sme zhrnuli túto kapitolu, základné znaky podnikateľov teda sú:
• všetci podnikatelia začínajú v rovnakej pozícii,
• všetci podnikatelia sú jedineční,
• sú to rôzne osobnosti, ktoré majú rozdielne motívy, potreby a ciele,
• vyžadujú rôzne druhy služieb, spôsoby zaobchádzania a iný druh poradenstva,
• z poradenstva bude každý z nich ťažiť iným spôsobom.
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LEKCIA 2 : Profil podnikateľa
Úvod do podnikateľských profilov
Spomenuli sme podobné vlastnosti podnikateľov na základe definície podnikateľa
a opisu charakteru podnikateľskej činnosti. Tiež sme uviedli, že podnikatelia sú
jedineční a navzájom sa líšia rovnako ako ľudia vo všeobecnosti.
Aby sme mohli lepšie nahliadnuť do potrieb podnikateľov, bolo by vhodné
kategorizovať podnikateľov na základe podobností a rozdielov.
Prečo kategorizácia?
Kategorizácia znamená, že podnikatelia sú rozdelení do skupín na základe množstva
špecifických faktorov. Kategorizácia umožňuje získať prehľad v rámci nehomogénnej
skupiny, pričom zároveň venuje pozornosť najväčším rozdielom.
Výhody kategorizácie:
• možnosť získať rýchly prehľad,
• možnosť rozlišovania medzi podnikateľmi na základe hlavných rozdielov,
• možnosť rozdielneho prístupu v kladnom zmysle slova.
Nevýhody kategorizácie:
• riziko chybnej interpretácie,
• riziko necelistvého uvažovania.
Obyvateľstvo môže byť kategorizované tak, že ho rozdelíme do dvoch alebo
viacerých skupín. Rozhodujúcim momentom pre niektoré skupiny je však fakt,
že majú primerané množstvo spoločných vlastností na to, aby mohli patriť do
jednej skupiny. Pri rozdeľovaní podnikateľov do kategórií sa odporúča nevytvárať
viac skupín, ako je školiteľ schopný v procese poradenstva rýchlo rozlíšiť, pretože
takýmto spôsobom by sa výhody kategorizácie stratili.
Takisto je dôležité, aby bola kategorizácia uskutočnená pomocou relevantných
parametrov, aby bolo možné ju využiť ako základ pre činnosť. V jednom kontexte
môžu totiž byť isté kritériá relevantnými, v iných súvislostiach sa však môžu stať
irelevantnými.
Typológie podnikateľov
Jestvuje mnoho rôznych kategorizácií podnikateľov, a to takých, ktoré môžu byť
vhodné v rôznych kontextoch. Pokiaľ ide o podnikateľov, o týchto kategorizáciách
sa často hovorí ako o rôznych typoch podnikateľov.
Táto časť zahŕňa tri rôzne príklady kategorizácie podnikateľov:
• alfa a beta podnikatelia; zdroj: Entrepreneurship (Podnikanie), marec 2008;
• deväť druhov osobností podnikateľov; zdroj: Sbinformation.com;
• päť druhov osobností podnikateľov; zdroj: Indický inštitút manažmentu.
Stereotyp 1: alfa a beta podnikatelia
Článok v časopise Entrepreneurship (Podnikanie) uviedol v marci roku 2008, že na
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svete jestvujú dva typy podnikateľov: alfa podnikatelia a beta podnikatelia.
• Alfa podnikatelia sú ľudia, ktorí prirodzene prijímajú riziká, sú až iracionálnymi
idealistami. Sú charizmatickí a sústreďujú okolo seba ľudí tak, aby vytvorili živú
spoločnosť. Alfa podnikatelia sú tí, čo robia prvý krok.
• Beta podnikatelia sa naopak veľmi zameriavajú na výkon a v zásade sa správajú
racionálne, pokiaľ ide o riziká. Konajú na základe skúseností. Prijímajú problémy a
snažia sa metodicky ich riešiť. Beta podnikatelia sú v podnikaní úspešní.
Záver článku spočíva v tom, že je treba prestať podporovať alfa podnikateľov. Nedá
sa niekoho naučiť, aby bol alfa podnikateľom, dá sa len naučiť ľudí, aby sa stali beta
podnikateľmi. Spoločnosť nepotrebuje alfa, ale veľa beta podnikateľov.
Stereotyp 2: deväť druhov osobností podnikateľov
Na stránke Sbinformation.com bol uverejnený článok, ktorý označuje deväť druhov
podnikateľov. Všetky typy sú schopné rozbehnúť úspešné podniky, na to však majú
vplyv rôzne osobné faktory, ktoré k tomu môžu prispieť. Ak si podnikatelia určia
dominantný prvok svojej osobnosti, pomôže im to uvedomiť si, ako by mali konať
vo svojom novom podniku.
• Zlepšovateľ. Takíto podnikatelia sa snažia prostredníctvom svojho podniku zlepšiť
svet. Heslo pri ich činnosti znie: morálne korektné spoločnosti budú odmenené
za to, že pracujú pre dosiahnutie vyššieho cieľa. Zlepšovatelia majú neoblomnú
schopnosť viesť podniky s vysokou dávkou bezúhonnosti a morálky. Majú sklon byť
perfekcionistami a nadmernú pozornosť venujú zamestnancom a zákazníkom.
• Poradca. Tento typ podnikateľskej osobnosti poskytuje zákazníkom nadmerne
vysokú mieru pomoci a rád. Heslom poradcu je: zákazník má pravdu a my musíme
spraviť všetko preto, aby sme ho uspokojili. Spoločnosti, ktoré vybudovali poradcovia
sa zameriavajú na zákazníka. Poradcovia sa niekedy začínajú sústrediť na potreby
svojho obchodu a zákazníkov až do takej miery, že zabúdajú na vlastné potreby, na
čom môžu v konečnom dôsledku pohorieť.
• Superhviezda. Hlavnou vlastnosťou superhviezd je ich charizma a energickosť.
Tento druh osobnosti im dovoľuje vybudovať si podnik ako vlastnú značku. Sú
podnikateľským typom, ktorý má v sebe nadchnutie pre vec, je veľmi súťaživý a
často sa zaraďuje medzi vorkoholikov.
• Umelec. Táto podnikateľská osobnosť sa vyznačuje zdržanlivosťou, ale zároveň
vysokou mierou tvorivosti. Najčastejšie sa s nimi stretávame pri podnikoch a
činnostiach, ktoré vyžadujú kreatívnosť, akými je napríklad webový dizajn alebo
reklamné agentúry. Umelci si podniky budujú na jedinečnosti ich talentov
a tvorivosti. Môžu byť prehnane vnímaví k reakciám zákazníkov, i keď ide o
konštruktívne odozvy.
• Vizionár. Podnik za ktorým stojí vizionár je často postavený na budúcich víziách a
myšlienkach zakladateľa. Vizionári v sebe majú veľa zvedavosti a snahy o porozumenie
svetu, ktorý ich obklopuje a vytvoria si plány tak, aby sa vyhli prekážkam. Môže sa
stať, že sa príliš sústredia na svoj sen a málo pozornosti venujú skutočnosti.
• Analytik. Spoločnosť analytika sa zameriava na systematické riešenie problémov.
Na tomto princípe často fungujú firmy v oblasti vedy, techniky alebo počítačov.
Spoločnosti analytikov vynikajú v riešení problémov.
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• Guľový blesk. Podnik, ktorý vlastní a vedie guľový blesk prekypuje životom,
energiou a optimizmom. Takáto spoločnosť je akýmsi zdrojom energie a zákazníci pri
nej nadobúdajú pocit, že “všetko sa dá„, a to navyše zábavným a hravým spôsobom.
Radou pre guľové blesky je, aby sa snažili vyrovnať svoju impulzívnosť pomocou
obchodného plánovania.
• Hrdina. K hlavným prednostiam hrdinu patria jeho vodcovské schopnosti a
spôsobilosti. Takýto typ podnikateľa je schopný poradiť si s krízovými situáciami a
prekonať všetky prekážky. Tento profil v sebe ukrýva podstatu podnikania a môže
spojiť kvalitné spoločnosti.
• Liečiteľ. Liečiteľ sa sústredí na vnútorný pokoj. Kľúčovým slovom pre tento typ
podnikateľa je harmónia, dobrá karma a rozvoj v oblasti ľudských zdrojov. Liečiteľ
do podniku prináša starostlivosť a harmóniu. Má zvláštnu schopnosť prežívať veci a
zotrvávať s vnútorným pokojom
Podstatou uvedeného článku je, že podnikatelia s každým druhom osobnosti môžu
v podnikateľskom prostredí uspieť, pokiaľ ostanú verní svojmu charakteru. Fakt, že
poznajú svoje silné stránky, by mohol byť kompasom v ich podnikaní.
Stereotyp 3: päť druhov podnikateľov
Poradca: Stredná až vysoká miera úspešnosti tu naznačuje, že ste schopní poradiť
si s krízami pokojným a bezpečným spôsobom. Najlepšie sa cítite v práci, ktorá
vyžaduje jasné rozhodovanie, i keď vás obklopuje zmätok. Buďte si však vedomí, že
môžete pohorieť. Šialenosti vás vyhľadávajú.
Predajca: Ožívate v dave. Aj rozhovor na večierku sa pre vás stáva súťažnou
disciplínou. Ak máte situáciu pevne v rukách, z každého vzťahu môžete vyťažiť zlato.
Nedôverčiví samotári tu môžu stratiť veľa.
Tvorca: Na stretnutiach ste géniom vy. Vy ste ten, kto dychtí po rozmanitosti a
uprednostňuje dômyselné stratégie. Možno nie ste jednotky v zhodnocovaní
vkladných knižiek, môžete však zmeniť svet pomocou svojich skvelých nápadov.
Diplomat: Ste tolerantní, príjemní a chápaví, prirodzenými sprostredkovateľmi
pri vyjednávaní nemožného. Svojou vynachádzavosťou a taktickým zmýšľaním
dokážete preniknúť do byrokracie a prinútiť ľudí, aby tancovali tak, ako vy pískate.
Človek činu: s týmto druhom osobnosti sa stotožňujú tí, čo sú usilovní, disciplinovaní
a spoľahliví. Pomocou svojej húževnatosti a organizačných schopností by ste mohli
riadiť vlastnú malú krajinu. Treba však len chcieť a dobre sa rozcvičiť.
Okrem motivácie sa uvedené typy podnikateľov ďalej rozlišujú v závislosti od
demografie, stratégií a rastového potenciálu.
Tieto tri stereotypy sú príkladmi kategorizácie podnikateľov, ktoré zároveň
predstavujú rozdiely medzi podnikateľmi, a tým prispievajú k lepšiemu pochopeniu
rozdielnosti ich potrieb.
Môže jestvovať viacero typológií, ktoré boli vytvorené s rôznymi cieľmi, čo môže
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pomôcť samotným podnikateľom nahliadnuť do vlastných potrieb, vytvoriť si
odborný obraz skupiny alebo interpretovať závery.
V týchto klasifikáciách si môžeme všimnúť rôzne elementy súvisiace napríklad s
kultúrou, geografickým položením, sektorom, či hospodárskymi podmienkami,
ktoré sa časom môžu meniť. Podstatou však ostáva, že tieto typológie ponúkajú
podrobnejší obraz o podnikateľoch, pričom zachovávajú celkový prehľad. Odporúča
sa teda vybrať si typológiu, ktorá najlepšie zodpovedá potrebám cieľovej skupiny.
Štyri podnikateľské archetypy
Táto časť predstavuje typológiu štyroch druhov archetypov, ktoré sú použité práve s
cieľom dať školiteľom možnosť prispôsobiť vzdelávanie podnikateľov.
Na začiatku stojí kategorizácia založená na osobnej motivácii a hnacích silách.
Motivácia
Definícia:Motivácia je kombináciou vnútorných a vonkajších vplyvov na naše
myšlienky, emócie a telo, ktoré nás pobádajú konať a priblížiť sa k tomu, v čo veríme,
že bude pre nás prospešným, a to krátkodobo a/alebo dlhodobo.
Motivácia je zámerom dosiahnuť cieľ a vedie k cielenému správaniu. Niektoré
ľudské činnosti možno najlepšie pochopiť vďaka vnútornej hnacej sile. Hoci ju často
považujú za súčasť prirodzeného biologického mechanizmu, ktorá rozhoduje o
ľudskej činnosti, motívy sú definované ako vrodené mechanizmy, ktoré sa upravujú
prostredníctvom poznania. Ak sa tieto sily využívajú efektívne, môžu jednotlivcom i
skupinám pomôcť pracovať na spoločných cieľoch a dosiahnuť ich.
U podnikateľov sa rozoznáva mnoho rôznych druhov motívov k rozbehnutiu
vlastného podniku. Najčastejšími sú:
• slobodné uvažovanie/byť sám sebe pánom,
• zaujímavejšia práca,
• väčšia sloboda vo výbere činností/flexibilita,
• vyšší zárobok/zlepšenie životného štandardu,
• spojenie práce a domova (rodiny),
• rôzne: napr. dopyt/ponuka od dodávateľov, nezamestnanosť atď.
Každý podnikateľ má vlastné popudy pri každom zo základných motívov rozbehnúť
svoj podnik.
Popud
Definícia: popud je jav zodpovedajúci silnej potrebe alebo túžbe, ktorá vychádza
z motivácie. Každý z bežných motívov na rozbehnutie podniku je teda spojený s
popudmi, ktoré sa vyznačujú spôsobom, akým by svoj podnik chcel podnikateľ viesť.
Motív

Popud

slobodné uvažovanie/byť sám sebe pánom

samostatnosť/harmónia

zaujímavejšia práca

ambície/výzvy

väčšia sloboda vo výbere činností/flexibilita

harmónia/výzva

vyšší zárobok/lepší životný štandard

tradície/ambície

spojenie práce a domova (rodina)

sebarealizácia/harmónia

Rôzne: napr. dopyt/ponuka dodávateľov,
nezamestnanosť atď.

Čunka ... / tradície
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U podnikateľa sa môže spájať viacero druhov motívov a hnacích síl. Čo sa však týka
popudov, boli určené štyri extrémy, pričom podnikateľ má vo väčšine prípadov
prednostne najbližšie k jednému z nich.
Tieto štyri krajné body, menovite sebaaktualizácia, ambície, harmónia a tradícia, sú
znázornené na doleuvedenom obrázku prostredníctvom spektra štyroch farieb. Sú
však rozdiely v tom, do akej miery sa profil podnikateľa s týmito extrémami zhoduje,
čo na obrázku odrážajú farebné odtienky.

Tieto štyri extrémy odrážajú hnacie sily pri rozbiehaní vlastného podniku a sú
základom kategorizácie podnikateľov, pretože sa snažia v rámci každej kategórie
pokryť tie isté potreby.
Školiteľ podnikateľov teda môže uvedený diagram využiť ako pomôcku pri
identifikácii podnikateľov, s ktorými pracuje.
Charakteristika štyroch archetypov
Štyri hnacie sily sú počiatočným momentom využitia podnikateľských archetypov,
na základe čoho sú zároveň pomenované:
Podnikateľ orientovaný na rast

Ambícía

Harmónia

Sebaaktualizácia

Tradícia

Podnikateľ
orientovaný na
rast

Projektovo
orientovaný
podnikateľ

Podnikateľ
zameraný na
životný štýl

Tradičný
podnikateľ
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Základné vlastnosti podnikateľa orientovaného na rast sú:
Osobné:
Jeho profesionálna úroveň je vysoká a prvoradou ambíciou je rast spoločnosti.
Spoločnosť je jeho primárnou prioritou. Často má odborné vzdelanie a blízko k
rozbehnutiu vlastného podniku. Podnikateľmi orientovanými na rast sú často muži.
Typické oblasti:
IT, biznis inteligencia (systémový rozvoj/predaj), činnosti spojené s výskumom
a zdravotníctvom, produkcia
Vedomosti:
Podnikateľ orientovaný na rast vyžaduje profesionálnu sieť. Vyhľadáva vedomosti
profesionálov a keď narazí na problém, musí nájsť príčinu.
Rozvoj:
Chce byť proaktívny. Ak je to nevyhnutné, sú pripravení prispôsobiť sa alebo dokonca
sa zmeniť od hlavy po päty. Na možnosť predať vlastnú spoločnosť reagujú kladne.
Praktické rady:
Treba im ponúknuť detailný obchodný plán, sústrediť sa na produkt, bez všeobecnej
predstavy, údaje o trhu sú sekundárne.
Projektovo orientovaný podnikateľ
Základné znaky projektovo orientovaného podnikateľa sú:
Osobné:
Projektovo orientovaný podnikateľ je na vysokej profesionálnej úrovni. Jeho
snahou je vyskúšať všetko. Rodina a voľný čas sú pre neho dôležité a vždy potrebuje
všeobecný nadhľad. Často má vzdelanie v oblasti humanitných vied a blízko k
otvoreniu vlastného podniku. Nerozbieha podnik, rozbieha sám seba.
Typické oblasti:
Konzultanti (ľudské hodnoty), dizajn (prevádzky s jedným pracovníkom), psychológia,
organizovanie udalostí, žurnalistika/komunikačná oblasť, prekladateľské agentúry
Vedomosti:
Projektovo orientovaný podnikateľ potrebuje profesionálnu sieť v oblasti obchodu.
Má výnimočný sklon k vyjednávaniu a nerozumie odborníkom. Keď sa objaví
problém, vie nájsť mnoho príčin. Je jedným z hlavných používateľov rôznych sietí a
rád sa delí o vedomosti s druhými.
Rozvoj:
Na profesionálnej úrovni je veľmi aktuálny. Koná len tak, aby to bolo morálne a
profesionálne v súlade s jeho predstavami.
Praktické rady:
Má rozsiahlu podnikateľskú základňu. Komercializácia produktu môže byť pre neho
zložitá. Nie je ambiciózny, čo sa týka obchodu, ale sám za seba. Všetko zvažuje z
každého uhla .
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Podnikateľ zameraný na životný štýl
Základné znaky podnikateľa zameraného na životný štýl:
Osobné:
Podnikateľ zameraný na životný štýl je často nespokojný so životom, ktorý
viedol. Navštevuje mnohé kurzy a školenia. Snaží sa o realizáciu svojho
kreatívneho ja a žije s láskou. Pri rozbiehaní nového podniku neraz mení oblasť.
Často sa zameriava na duchovnú stránku a snaží sa vytvoriť si celkový obraz.
Podnikateľmi orientovanými na životný štýl sú často ženy.
Typické oblasti:
Masérka, autorka detských kníh alebo iná práca s deťmi, terapia, poskytuje
alternatívnu liečbu, predaj liečiv na chudnutie, krémy, bylinkové produkty,
internetové obchody.
Vedomosti:
Podnikateľ zameraný na životný štýl rád navštevuje kurzy a uprednostňuje
prítomnosť rovnako zmýšľajúcich ľudí. Rád sa rozpráva s ľuďmi, ktorí počúvajú.
Rozvoj:
Najčastejšie spolupracuje s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Rozvoj obchodu nemá až
takú dôležitosť, podnik však musí prinášať osoh a zábavu. Najdôležitejšie je, aby
obchod bol v súlade so životnými okolnosťami.
Praktické rady:
Má nadšenie pre svoje produkty a služby a preto si myslí, že každý/veľa ľudí si ich
kúpi. Jeho heslom je „malé ale dobré”. Zárobok nie je pre podnikateľa zameraného
na životný štýl až taký dôležitý.
Tradičný podnikateľ
Základné znaky tradičného podnikateľa sú:
Osobné:
Tradičný podnikateľ má odborné vzdelanie, snaží sa rozbehnúť svoj
podnik s kvalitným, presne stanoveným produktom. Chce zarábať peniaze a v prvom
rade pracovať, čo znamená, že sa nezaujíma o chod a rozvoj podniku.
Typické oblasti:
Obchody s oblečením, tesárstvo a ďalšie remeslá, kvetinárstvo a ďalšie druhy
Maloobchodov, reštaurácie a pizzerie, kadernícke salóny.
Vedomosti:
Tradiční podnikatelia majú záujem o krátke kurzy určené pre špecialistov.
Uprednostňujú praktickú prácu a skúšanie vecí v praxi. O rady žiadajú priateľov a
kolegov. Ich heslom je: „Čo je na tom ťažké??”
Rozvoj:
Ich cieľom je získať do svojej spoločnosti nových ľudí (zamestnancov, tvorba), nové
pomôcky/nástroje. Z niektorých tradičných podnikov sa časom stávajú rastové
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spoločnosti (v čase rastových medzier; súvisí to so stavom hospodárstva)
Praktické rady:
Hodnota produktu je stanovená, nediskutuje sa o nej. Potrebný je len rozpočet a
všetko je tak, ako má byť. Myslí si, že s vlastnením podniku je veľa oštary.
Väčšinu podnikateľov by malo byť možné identifikovať na základe motivácie,
popudov a uvedených opisov štyroch archetypov. Z toho vyplýva, že teraz máme
podrobnejšiu predstavu o podnikateľoch ako sme mali na začiatku.
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LEKCIA 3 : Tútorovanie rozdielnych podnikateľských profilov
Úvod do druhov profilovania podnikateľov
Pri profilovaní podnikateľov je podstatné poznať ich priority a byť schopný na
základe nich konať. V tejto lekcii nájdete rady k školeniu štyroch archetypov z
predchádzajúcej lekcie, a to na základe ich preferencií. Túto tému opíšeme len v
krátkosti, pretože najdôležitejšou metódou v rámci tejto kapitoly budú cvičenia.
Školenie štyroch archetypov
Typ školenia, o ktorý žiadajú, bol preskúmaný na základe každého zo štyroch typov
podnikateľov.
Táto časť ponúka krátky prehľad toho, o čo jednotlivé typy žiadajú od svojho školiteľa
a čoho si školiteľ musí byť vedomý vo vzťahu k jednotlivým typom.
Podnikateľ orientovaný na rast
Podnikateľ orientovaný na rast vyhľadáva rady od popredných odborníkov bez
ohľadu na to, či sa otázka týka obchodného rozvoja alebo produktov. Školenia
podnikateľov sú približovacím prostriedkom k poradenstvu s vyššou mierou
špecifík.
Podnikateľ orientovaný na rast sa zvyčajne spolieha sám na seba, je zaneprázdnený
a venuje veľkú pozornosť profesionálnosti.
Vyžaduje rozšírený obchodný plán, ktorý si v procese môže meniť. Obchodný plán
má zvyčajne pripravený pomerne zavčasu a je otvorený spätným väzbám.
Najväčšiu medzeru však má podnikateľ orientovaný na rast v nedostatočnom
nahliadaní do hĺbky vecí, nedostatku vedomostí a málo realistickom odhade
rozmerov trhu, zákazníkoch a čase vstupu na trh.
Potrebuje preto zistiť primárne informácie o trhu a partnerov, ktorí majú vedomosti
o danom zákazníckom segmente.
Pre školiteľa môže byť užitočné postaviť sa do pozície mentora pre podnikateľa
orientovaného na rast, pretože potrebuje dobré rady, skúsenosti a trénera.
Podnikateľ orientovaný na rast rád jedná s poprednými odborníkmi.
Projektovo orientovaný podnikateľ
Projektovo orientovaný podnikateľ rád jedná na tému obchodného konceptu.
Zvyčajne do veľkej miery ťaží z obchodného plánu, z ktorého cítiť vysokú
profesionálnu úroveň.
Projektovo orientovaný podnikateľ sa primárne sústredí na všeobecnú predstavu a
školiteľa vníma ako osobu, s ktorou môže spoločne premyslieť niektoré zo svojich
nápadov. Školiteľ môže byť pre projektovo orientovaného podnikateľa užitočný, keď
zaujme rolu trénera.
Projektovo orientovaný podnikateľ často ponúka širokú škálu služieb a robí mu
ťažkosti vysvetliť zákazníkom, čo predáva. Práve preto musí mať dobrú podnikateľskú
základňu a ponúkať služby šité na mieru.
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Projektovo orientovaný podnikateľ uprednostňuje jednanie s príslušnými
obchodníkmi alebo profesionálmi, než s rodinou, priateľmi, či odborníkmi.
Projektovo orientovaný podnikateľ rád diskutuje a z času školiteľa ťaží čo najviac.
Podnikateľ zameraný na životný štýl
Podnikateľ zameraný na životný štýl rád rozpráva o svojich nápadoch a má nadšenie
pre svoje produkty a služby. Dychtí po informáciách a preto od školiteľa vyžaduje,
aby mu poskytoval konkrétne odpovede a zastával úlohu mentora.
Zvyčajne neočakáva vysoký zisk zo svojho obchodu a vo všeobecnosti priznáva, že
nie je možné vybudovať nevyhnutnú podnikateľskú základňu. Preto často potrebuje
vedľajší zdroj príjmov.
Podnikateľovi zameranému na životný štýl pomáhajú získať prehľad kontrolné
zoznamy, pravidlá a obchodný plán. Rád je až nadmerne pripravený, čo mu
umožňuje jeho obchodný plán alebo účasť na doplnkových kurzoch, seminároch,
či iných stretnutiach, kde môže spoznať ďalších ľudí. Vo všeobecnosti je pre neho
dôležité, aby veci nešli príliš rýchlo.
Rád jedná s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí mu vedia dodať odvahu.
Tradičný podnikateľ
Tradičný podnikateľ vyžaduje špecifický druh školenia. To znamená, že chce získať
prehľad a odpovede na konkrétne otázky, najlepšie ihneď. K úspechu mu pomáhajú
pravidlá, kontrolné zoznamy a často venuje pozornosť detailom.
Zvyčajne nevenuje zvláštnu pozornosť obchodným plánom a pred plánovaním
uprednostňuje konanie. Nezriedka sa snaží zbaviť administratívneho bremena tak,
aby sa mohol viac sústrediť na produkty a rozvoj podniku.
O hodnote jeho produktov a služieb sa nediskutuje. Uprednostňuje školiteľa, ktorý
zastáva úlohu experta a je teda schopný konkrétne odpovedať na jeho otázky.
V debatách najviac tento typ podnikateľa dôveruje predovšetkým účtovníkovi,
priateľom a rodine.
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ČASŤ 2
VYBUDOVANIE EFEKTíVNEHO
VZŤAHU S PODNIKATEĽOM
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LEKCIA 1 :Úvod do časti a osobnostných profilov
Úvod
Táto časť sa zaoberá vzťahmi medzi školiteľom a podnikateľom. Sústredí sa na
techniky, ktoré môžu školiteľom pomôcť vybudovať čo najlepší vzťah medzi ním a
podnikateľom s cieľom ponúknuť podnikateľovi optimálne školenie.
Táto časť sa venuje:
• osobným profilom,
• pochopeniu významu osobných profilov pre vzťah medzu školiteľom a
podnikateľom,
• komunikácii s podnikateľmi,
• technikám v individualizovanej komunikácii,
• technikám prezentácií.
Ďalej obsahuje osobné profily školiteľa a podnikateľa spolu s interakciou medzi nimi,
ako možno vidieť v doleuvedenom diagrame.
INTERAKCIA
Etkileşim

Eğitici
TÚTOR

Girişimci
PODNIKATEĽ

Interakcia sa zároveň stáva priamo školením jednotlivých podnikateľov alebo
prezentáciou pred väčšou skupinou podnikateľov.
Osobné profily
Definícia: Typ osobnosti zodpovedá psychologickej klasifikácii rôznych druhov ľudí.
Osobné profily popisujú psychické popudy osoby, a tým vysvetľujú naše správanie
v konkrétnych situáciách.
Osobné profily sa často využívajú napríklad pri náboroch nových zamestnancov
alebo pri rozvoji tímu.
Prečo používať osobné profily?
Ako je uvedené vyššie, osobné profily poukazujú na psychické popudy osobnosti, a
tým vysvetľujú naše správanie v konkrétnych situáciách.
Tento pohľad do samých seba nám umožňuje lepšie a funkčnejšie vzťahy s inými,
pretože náhľad do seba je spojený i s lepším videním ostatných ľudí. Namiesto toho,
aby sme napríklad odsudzovali osobu, s ktorou si nerozumieme, mali by sme sa
naučiť, ako s takouto osobou zaobchádzať. Takýto náhľad je pri školení podnikateľov
veľmi cenný.
Práve ľudský prístup je to, čo odlišuje dobrého školiteľa od nie príliš kvalitného.
Kľúčom k ľudskému prístupu je porozumenie. Z neho vyplýva správanie
prispôsobené situácii. Ide o správanie spočívajúce v prístupe k druhej strane na
rovnakej úrovni ako k sebe samému.
Školiteľ má prirodzené priority a tým, že si ich uvedomuje, môže zároveň
uvedomelejšie pracovať na školení a prispôsobiť ho situácii.
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Keď poznám samého seba môžem lepšie sprevádzať iných!

PREČO
- inšpirovať
- motivovať

AKO

KEDY

- sprevádzať
- počúvať
- stanovovať ciele
- koučovať

- učiť
- vytvárať dôveru

Schéma znázorňuje, že jadro dobrého školenia spočíva v nahliadaní do vlastného
vnútra. Len ak dobre poznáme samého seba, môžeme optimálne využívať školiace
prostriedky.
Osobná spôsobilosť školiteľa
Stovky školiteľov podnikateľov sa počas vývoja tohto kurzu podieľali na určovaní
ideálneho profilu školiteľa. Tento profil zahŕňa odbornú, ale aj osobnú spôsobilosť.
Nižšie v skratke ponúkame prehľad niekoľkých z najdôležitejších kompetencií.
Osobná spôsobilosť ideálneho školiteľa spočíva v tom, že je:
• motiváciou a inšpiráciou pre svoje okolie,
• empatický, má chápavý prístup a snaží sa porozumieť,
• osobou, pri ktorej máme pocit, že sme v dobrej spoločnosti,
• pružný a stále pripravený upravovať svoj prístup,
• osobou, ktorej sa človek rád zverí,
• sústredený a rozhodný,
• schopný vybudovať si v človeku dôveru.
Tieto kompetencie tútora je možné pomerne ľahko identifikovať, pričom je potrebný
hlbší náhľad a sebauvedomenie. Takýto náhľad možno okrem iného získať aj
pomocou analýzy osobného profilu.
Analýzy osobných profilov
Jestvuje niekoľko druhov analýz osobných profilov. Táto učebná pomôcka
predstavuje dva príklady najpoužívanejších druhov. Okrem nich existujú ďalšie,
ktoré môžu byť rovnako vhodné pre daný cieľ.
Spoločným znakom týchto analýz je, že sú pomerne jednoduché a ponúkajú veľkú
mieru náhľadu. Školiteľ by ich mal využívať v prvom rade a predovšetkým preto, aby
bol schopný zvýšiť si úroveň vedomostí o sebe samom, môžu sa však využiť aj pri
zisťovaní priorít podnikateľa.
Odporúča sa spraviť si test na určenie osobného profilu v rámci školenia. Pri
vykonávaní týchto dvoch druhov analýz sa vyžaduje oprávnenie, pričom takáto
služba je platená. Ďalšia možnosť je nájsť si bezplatnú pomôcku na testovanie a
oboznámiť sa s charakteristikou analýzy, aby bolo možné diskutovať o jednotlivých
osobných profiloch.
DISC
Analýza osobných profilov je jednoduchou pomôckou na získanie vedomostí o
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vlastnom profile a ďalších druhoch osobných profilov. Je modelom pre skúmanie
správania jednotlivcov v ich prostredí alebo v rámci špecifických situácií. DISC sa
zameriava na spôsoby správania a priority v správaní.
Ich vyhodnotením môžeme klasifikovať štyri aspekty správania pomocou analýzy
osobných priorít vo vzťahu k slovným asociáciám. DISC je skratka anglických slov:
• Dominance (dominancia) – vo vzťahu k riadeniu, moci a asertivite,
• Influence (vplyv) – vo vzťahu k spoločenskej situácii a komunikácii,
• Steadiness (stálosť) – v zmysle: trpezlivosť, vytrvalosť a premyslené správanie,
• Conscientiousness (zásadovosť) – vo vzťahu k štruktúre a organizácii.
Tieto štyri rozmery môžeme zatriediť do mriežky tak, že D a I budú vo vrchnom rade
a budú predstavovať extroverta v rámci danej osobnosti, a S a C budú v spodnom
rade reprezentovať introvertnú stránku. D a S tak budú v ľavom stĺpci zastupovať
odbornú a pracovnú stránku veci, pričom I a C v pravom stĺpci reprezentujú sociálne
aspekty. V rámci takéhoto systému teda vertikálna dimenzia predstavuje moment
asertivity alebo pasívnosti, zatiaľ čo horizontálna zastupuje otvorenosť v protiklade
k opatrnosti.
• Dominancia: ľudia, ktorí získajú na úrovni D najviac bodov, sú veľmi aktívni,
schopní čeliť problémom a výzvam. Sú nároční, energickí, sebeckí, majú pevnú
vôľu, vodcovské sklony, sú odhodlaní, ambiciózni, priebojní a vedia ísť svojou
cestou. Ak však na tej istej úrovni majú nízky počet bodov, sú to skôr ľudia, ktorí
sa snažia preskúmať situáciu čo najlepšie ešte predtým ako spravia rozhodnutie. Sú
konzervatívni, rezervovaní, ochotní spolupracovať, vypočítaví, nenároční, opatrní,
uhladení, príjemní, skromní a pokojní.
• Vplyv: tí, čo získajú na úrovni I najviac bodov majú schopnosť ovplyvňovať iných
pomocou reči a činov a väčšinou sa správajú emotívne. Sú presvedčiví, príťažliví,
srdeční, majú sklony k manipulovaniu, sú názorní, optimistickí a dôverčiví. Tí, čo
naopak získajú na tejto úrovni nízky počet bodov, sú pod väčším vplyvom informácií
a faktov, než pocitov. Sú hĺbaví, presní, vypočítaví, skeptickí, logicky zmýšľajúci,
podozrievaví, vecní, pesimistickí a kritickí.
• Stálosť: ľudia, ktorí získajú vysoký počet bodov na úrovni S kráčajú pevne, potrebujú
bezpečnosť a nemajú radi náhle zmeny. Sú pokojní, uvoľnení, trpezliví, majetnícki,
správajú sa predvídavo, rozvážne, sú stabilní, dôslední a nesprávajú sa emocionálne
a sú nečitateľní. Ľudia s nízkym počtom bodov na tejto úrovni majú radi zmenu a
rozmanitosť. Sú aktívni, názorní, netrpezliví, horliví, až impulzívni.
• Zásadovosť: osoby, ktoré sa s úrovňou C stotožňujú najviac lipnú na pravidlách,
predpisoch a štruktúrovanosti. Radi robia svoju prácu kvalitne a správne hneď
na prvýkrát. Sú starostliví, opatrní, nároční, čistotní, systematickí, správajú sa
diplomaticky, sú presní a taktní. Osoby na opačnom póle úrovne C vzdorujú
pravidlám a chcú slobodu. Sú svojhlaví, tvrdohlaví, neústupní, nesystematickí,
nezávislí a nevenujú pozornosť detailom.
Náhľady
Náhľady do osobných profilov, to je názov pomôcky pre osobný rozvoj, ktorý
jednotlivcovi poskytuje pútavý pohľad do samého seba, ale zároveň do ostatných, a
tak môže dodať istotu a chuť na zmenu.
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Systém pozostáva z jednoduchého modelu:
• rozumieť sebe,
• rozumieť druhým,
• prispôsobiť sa druhým tak, aby sa zlepšil vzájomný vzťah a vlastná úspešnosť.
Na diagrame nazvanom Kruh náhľadov by sme mohli nájsť celú škálu psychologických
typov osobnosti. Pozostáva zo štyroch skupín, resp. štvrtín: červená, žltá, zelená a
modrá. Každý človek bude mať jednu z týchto farebných energií, ktorá bude zároveň
predstavovať dominantný, prioritný spôsob zmýšľania, pracovania a pôsobenia na
ostatných.
Každá z farebných energií má svoje silné a slabé stránky, ktoré závisia od danej
situácie a uhlu pohľadu!
Správanie –dobrý deň Správanie – zlý deň

červená

žltá

zelená

modrá

náročný
pevná vôľa
podnikavý
súťaživý
odhodlaný
zameraný na cieľ
veselý
dynamický
presvedčivý
nadšený
emotívny
expresívny
povzbudivý
prívetivý
súcitný
starostlivý
trpezlivý
uvoľnený
skeptický
opatrný
rozvážny
jednoznačný
formálny
analytický

necitlivý
dotieravý
útočný
arogantný
neodbytný
preťažený
povrchný
netaktný
nerozvážny
stresovaný
tvrdohlavý
pomalý
závislý
ústupčivý
bezcharakterný
podozrievavý
nerozhodný
rezervovaný
uzavretý
ľahostajný

Ak ste porozumeli týmto štyrom náhľadovým profilom alebo profilom systému
DISC, mali by ste vedieť ako by ste vy i ostatní pravdepodobne reagovali v daných
situáciách. Potom môžete s nimi komunikovať tak, aby vystúpili do popredia
najlepšie vlastnosti všetkých zúčastnených, čo istotne oceníte a ohodnotíte kladne,
čím sa uvoľní napätie a zníži pravdepodobnosť, že vzniknú nedorozumenia.
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LEKCIA 2 : Úlohy konzultanta
Úvod do úloh konzultanta
Ako inštruktor môžete prevziať rôzne úlohy poradcu, podľa podstaty rozhovoru
alebo podnikateľových potrieb. V prvej časti sme objavili, že podnikatelia majú rôzne
potreby, a aj to, že každý z nich sa inak snaží. Taktiež sme zistili, že ako inštruktor
dávate prednosť určitým formám komunikácie. Takže za účelom vylepšenia
inštruovania, môžete užitočne podriadiť svoje obľúbené úlohy a namiesto toho sa
zamerať na tú úlohu ktorú upredňostňuje podnikateľ.
Táto kapitola sa zameriava na rôzne úlohy poradcu, ktoré inštruktor môže prevzať.
Úlohy konzultanta:
Definícia: Úloha konzultanta zahŕňa správanie, nástroje a formu komunikácie
použitú poradcom vo vzťahu k jeho klientovi. Správna úloha konzultanta bude
záležať na situácií, napr. zámer, očakávanie alebo potreba.
Tu sú rôzne úlohy, ktoré môže konzultant prevziať, keď inštruuje klienta, napríklad:
• Poradca ( expert )
• Zmena riaditeľa
• Navrhnutie riaditeľa
• Tréner
• Učiteľ
• Diagnostik
• Procesový poradca
Konzultant môže rôzne meniť svoje role keď to uzná za vhodné.
S ohľadom na inštruovanie podnikateľa, hlavné úlohy poradcu pre inštruktora sú
poradca, tréner a učiteľ. Tieto role sú zhrnuté v nasledujúcej sekcii.
Radenie a učenie sú veľmi rozšírené konzultantské role a techniky, pokiaľ vedenie je
len získavanie súhlasu medzi všetkými konzultantmi.
Radenie:
Definícia: Radenie znamená vlastniť vedomosť a posúvať ju podnikateľovi.
Charakteristika radcu je, že poskytuje podnikateľovi odpovede, pokyny, nástroje a
techniky. Radca rozhoduje a riadi postup podnikateľa. Radca je expert a očakáva sa
od neho, že bude schopný odpovedať otázky priamo na mieste.
Radenie je najkonkrétnejšia konzultantská rola a je hlavným nástrojom mnoho
inštruktorov.
Fázy počas konzultančného procesu :
Podnikateľ dáva otázky a inštruktor odpovede. Inštruktor bude rozprávať a
odpovedať pokým bude podnikateľ počúvať a príjmať.
Prvky poradenského procesu :

Učenie sa pri tútorovi
Podnety od podnikateľa
Odpovede od tútora
Prípadná kontrola
splnených cieľov
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Prvé dve fázy nie je nutné vykonávať v chronologickom poradí, záleží to hlavne na
podnikateľovi.
Kľúčové slová pre konzultanta:
• Buďte pripravený. Podnikateľ bude od vás očakávať, že ste expert a, že budete
schopný poskytovať špecifické odpovede.
• Buďte objektívny. Podnikateľ bude posudzovať vašu schopnosť podávať fakty.
• Buďte presvedčivý. Podávanie faktov bude v očiach podnikateľa oslabené, ak
môžu byť napadnuté.
• Buďte špecifický. Nie je potreba dlhých diskusií o faktoch, dávajte podnikateľovi
radu, fakty a pokyny.
Učenie
Definícia: Učiteľ bol mýtickou gréckou postavou a jedným z Odysseových dobrých
priateľov. Otcovsky sa staral o Odysseovho syna Teleakhosa keď bol Odysseus preč.
Učiteľovo meno je stále srdečne používané v súvislosti so skúseným inštruktorom,
ktorý sa správa ako vzor a dáva otázky, zdieľa zážitky a poskytuje svoj názor. Učiteľ
koná ako typ pokusného balónika pre zverencove ( osobu, ktorá je učiteľovým
žiakom) nápady a pomáha vytvoriť priestor v ktorom môžu byť nové myšlienky a
nápady hodnotené a testované. Učenie je rozvíjajúci sa vzťah medzi skúsenejším
inštruktorom a menej skúseným podnikateľom. Učiteľ inšpiruje svojich zverencov
aby nasledovali svoje sny. Učiteľ poskytuje podnikateľovi osobné vedomosti a
zážitky, a riadi a drží dialóg s podnikateľom keď sa rozhoduje o postupe, a inštruktor
môže poskytnúť návrhy. Aby ste boli učiteľom, je nevyhnutné mať súvisiace zážitky
a ochotu zdieľať ich.
Učiteľ robí svoje zážitky, vedomosti a pohľad dostupnými a zverenec je zodpovedný
za ich prispôsobenie a použitie vo svojej vlastnej stuácií.
Proces učenia:
Proces učenia má štyri kroky:
Prvý, musí byť vytvorený dôverný vzťah medzi učiteľom a zverencom. Dôležitosť
tohto kroku je často podceňovaná, ale je rozhodujúci pre úspešnosť procesu.
Očakávania medzi oboma časťami zladené pred tým ako začne proces rozvíjania.
Rozvíjanie podnikateľa môže postupovať v mnoho rozličných spôsoboch, ale učiteľ
typicky koná ako vzor, ktorý alternuje medzi zdieľaním zážitkov, zabezpečovaním
dobrej rady a vedením podnikateľa.
Keď je proces rozvoja ukončený, posledným krokom procesu je robenie podnikateľa
nezávislým od jeho učiteľa.
Proces učenia
Vytvor si vzťah
Vytvor si súhlas
cez vyjednávanie
Rozvíjaj učiaceho sa
Ukonči vzťah

Nasledujúci štvorkrokový proces učenia pomáha učiteľovi a zverencovi
maximalizovať benefity ich vzťahu.
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Kľúčové slová pre učiteľa:
• Buďte inšpiratívny za účelom motivovania podnikateľa k rozvoju.
• Buďte zdrojom z ktorého môže podnikateľ čerpať.
• Buďte pre podnikateľa partnerom s ktorým môže skúšať súperiť.
• Buďte vizionárom, aby mohol byť celý podnikateľov potenciál využitý.
• Mali by ste spolu s podnikateľom odrážať rovnocenné postavenie a prejsť
spoločným obdobím vývoja.
Zabezpečte podnikateľa radami, zážitkami a dialógmi.
Vedenie
Motto: „Keď si myslíte, že to čo sa deje zasiahne vašu myseľ, začnite myslieť na
niečo iné.“
Definícia: Vedenie je štýl riadenia, ktorý je náprotivkom velenia a riadenia. Skúsený
tréner iba ojedinele navrhne riešenie. Vedenie nie je zamerané na chyby ktoré sa
objavia, ale na možnosti ktoré prichádzajú. Úlohou trénera je vylepšiť videnie reality
a posilniť sebavedomie a zodpovednosť.
Vedenie vedie k rozvoju a maximálnemu využitiu ľudského potenciálu z hľadiska :
1.)Motivácie k vyššej snahe, výkonu
2.)Procesu seba-zdokonaľovania
3.)Identifikácie individuálnch potrieb
4.)Vytvorenia prevádzkových podmienok
Vedenie dáva počiatočný impulz k otázkam. Takže my tiež začneme s otázkami:
Ako definovať vedenie ?
Odpoveď:
-Vzťah rovnocenných partnerov
-Špecifická starostlivosť o ľudí
-Vedie k uvoľneniu potenciálu vedenej osoby
Vedenie sa zameriava na pozíciu človeka.
Cyklus vedenia – Etapy:
0.Bod mrazu (pit) – sme zaseknutí na jednom mieste
1.Prejavujeme sa – ale nevieme ako sa pohnúť dopredu
2.Pripravený na zmenu – potreba impulzu
3.Pohyb, ale nie sme si istý kam
4.Nájdenie správneho smeru
5.Hodnotenie a prehodnotenie – postoje
Modely vedenia:
1.Individuálny – tréner a klient
2.Skupinový – používa tímovú spoluprácu
3.Interné – spoločnosť používa
svojho vlastného trénera
4.Externé – je potrebný dobrý výber trénera
5.Seba- vedenie – sebadisciplína
a a kontrola princípov vedenia
6.Vedenie priamo na pracovisku
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Úloha trénera:
1.Bútľavá vŕba
2.Rozprávač príbehov
3.Odporca
4.Partner
5.Učiteľ
6.Bádateľ
7.Inšpirátor
8.Moderátor
9.Vyjednávač
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LEKCIA 3 : Komunikácia
Úvod do komunikácie
Táto kapitola sa zaoberá rôznymi komunikačnými technikami, ktoré môžu pomôcť
vylepšiť komunikáciu medzi podnikateľom a tútorom. V predchádzajúcej časti
kurzu sa vyjasnili okolnosti okolo komunikácie medzi týmito dvoma stranami,
podnikateľom a tútorom. Táto kapitola sa zaoberá ich vzájomnoou interakciou a
spôsobmi, akými môže byť optimalizovaná.
Komunikácia
Definiácia: Komunikácia je interakcia medzi osobami vymieňajúcimi si informácie.
Komunikačný akt je definovaný ako úmyselné správanie odosielateľa o niečom
oboznámiť adresáta.
Stupeň porozumenia napr. stupeň súhlasu medzi tým, čo chce odosielateľ ozrejmiť
a tým, čo adresát vníma, sa môže pohybovať od úplne jednotného názoru až
k úplnému nedorozumeniu. Vo väčšine prípadov musíme rátať s čiastočným
porozumením, čo je najviac realistické.
Keď komunikácia zlyhá, je dobré preskúmať dôvody, prečo sa tak stalo. Takto môže
byť problém identifikovaný a komunikačné partnerstvo obnovené.
Zlyhanie v komunkácii má za následok nedostatok porozumenia alebo
nedorozumenie. V prípade nedostatku porozumenia sa má adresát spýtať
odosielateľa na lepšie vysvetlenie a pod. V prípade nedorozumenia si adresát myslí,
že porozumel vysvetleniu bez toho, aby sa to v skutočnosti stalo.
Aby bol akomunikácia úspešná je nutné, aby odosielateľ rozprával v rámci adresátovho
východiskového bodu a pre adresáta počúvať a porozumieť odosielateľovmu bodu.
Následne musí existovať vzájomná empatia medzi odosielateľom a adresátom, ak
chcú založiť komunikačné partnerstvo.
Na komunikáciu medzi tútorom a podnikateľom existujú isté predpoklady na
strane tútora, ktoré môže optimalizovať. Tútor si musí byť vedomý svojej povahy a
komunikačného štýlu (dominancia versus empatia, poučenie versus trénovanie atď.).
Tútor musí byť navyše schopný interpretovať očakávania, povahu, komunikačný štýl
atď. Na podnikateľovej strane, aby mohol optimalizovať komunikatívne prostredie.
Naše rozdielne svetové mapy
“Efektívna komunikácia stavia most medzi rozdielmi”
Začiatočným bodom komunikácie je, že ľudia majú rozdielne svetové mapy.
Tieto znejasňujú komunikáciu, pretože formujú filtre, ktorých odkazy sa musia
preniesť medzi odosielateľom a adresátom. Tieto filtre môžu byť použité na
vymazanie informácie, zovšeobecňovanie alebo skreslenie
Odkazu, tak že je adaptovaný adresátovým vnímaním reality.
Príjemca použije naprijatei odkazu tiež svoj zmyslový systém, t.j. odkaz bude
interpretovaný: sluchová a zraková interpretácia toho, čo bolo povedané a
kinestetická interpretácia na základe pôsobenia pocitov.
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Pre dobrú komunikáciu je preto nepostrádateľná tútorova snaha o porozumenie
podnikateľovej mapy sveta. Toto zminimalizuje risk, že odkazu nebude porozumené
alebo že bude porozumený nesprávne kvôli filtrom.
Zároveň si musí byť tútor vedomý, že odkaz je interpretovaný celým zmyslovým
systémom príjemcu. Preto sú to nielen slová, ktoré rozhodujú o prijatom odkaze.
Nasledujúca sekcia sprehľadňuje rôzne komunikačné techniky, ktoré môžu
napomôcť preniknúť filtrami a optimalizovať komunikáciu.
Transakčná analýza
Definícia:Transakčná analýza je metódou porozumenia komunikácie alebo
vyjednávaním medzi ľuďmi. Tiež to môže byť metóda ovplyvnenia správania iných
ľudí a kontrolovania vlastného správania.
Transakčná analýza vlastne zahŕňa tri formy analýzy:
• Konštrukčnú analýzu
• Funkčnú analýzu
• Transakčnú analýzu
Konštrukčná analýza
Konštrukčná analýza je opisom stavov správania, mentálneho a zmyslového u
osoby: rodič-I, dospelý-I a dieťa-I.
Opis týchto troch stavov poskytuje dobré porozumenie osobnostného rozvoja,
ktorými osoba prešla. Tiež porozumieme ako sa osoba správa, rozpráva a cíti.
Schéma nižšie ilustruje rozdielne štádia a opisuje ich charakteristické črty.
Funkčná analýza
Funkčná analýza identifikuje “hry”, ktoré ľudia hrajú na seba. Popisuje vzory a
všeobecný postoj k životu.
Funkčná analýza odhaľuje, ako prelomiť negatívne vzory a zmeniť prípadné
negatívne vnímanie vlastnej osoby, ktoré pramení v najútlejšom detstve.
Všeobecne pracujeme so štyrmi základnými súbormi postojov pri rokovaniach s
ostatnými:
Nie som OK - si OK
Som OK - nie si OK
Nie som OK - nie si OK
Ja som OK - ty si OK
Keď prevláda jeden postoj, snažíme sa ho potvrdiť. Tento prístup je úzko spojená s
údermi (súhlas), ktoré sme dostali v detstve.
Existuje je veľa variácií, ktorými sa môžu ľudia pohybovať medzi týmito štyrma
postojmi k životu.
Každý, môže potrebovať odpoveď od okolitého sveta, či už ide o pozitívny alebo
negatívny smer. Ľudia majú tendenciu hľadať typu smeru sa im dostalo v detstve.
Transakčná analýza
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Starostliví rodičia
Starajú sa

Konštrukčná analýza
Kritickírodičia
Štandardné zákony
alebo regulácie
Radí
Názory
Postuláty
Disciplína
Kontroluje
Moralizuje
Učí
Posudzuje
Určuje hodnoty
Myšlienkový proces
Myšlienky:
- logické
- racionálnel
- zamerané

Kritický
rodič

Zaujímajú sa
Ochraňujú
Ľúbia

Zbiera informácie/dáta

Dospelý
(“počítač”)

Slobodné dieťa
nekontrolované
Emocionálne
- Rozhnevané
- Plačlivé
- Šťastné
- Nedočkavé
- Milujúce
- Všetečné
İntuitívne
Egoistické
Vyžadujúce
Zvedavé
Spontánne
Tvorivé

Analýzy
Ohodnocuje
Plánuje
Pravdepodobnostná banka
Rozhoduje
Dôvody
Prispôsobené dieťa
kontrolované
Seba kontrolované
Prispôsobené
Kultivované
”Vydrží”
”Naučí sa, čo je akceptované”
Lichotí sa
… ak v sebe nemáme
prispôsobené dieťa, stávame sa
sociálnymi skrachovancami

Ako reagujeme na vonkajšie vplyvy môže byť vysvetlené pomocou I-štádia, ktoré
sme použili v reakcii. Takže I-štádia môžu vystupovať ako základ pre analýzu a
porozumenie našej vzájomnej komunikácie.
Každý z nás má I-štádium, na základe ktorého upredňostňujeme konať. Keď sa
naučíme pri stretnutiach všímať si I-štádia ostatných ľudí, a uvedomíme si naše
vlastné modely, môžeme zadaptovať komunikáciu tak, aby sme dosiahli najlepšie
riešenia.
Nižšie uvedené príklady znázorňujú, že to čo hovoríme, nie je vždy to, čo si myslíme.
Je preto relevantné pozrieť sa, aké I-štádium odosiela odkaz, aby sme vedeli
interpretovať význam.
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Príklady

Slová

Výroky

Otázky

Verbálne (čo hovoríš)
FORMA
Prakticky (čo tým myslíš)
OBSAH

“Zoberieme to na ďalšie
stretnutie”
“Môže ma to práve teraz
obťažovať!”

“Nerozumiem tomu!”

“Nie je horúco?”

“Som tu len ja sám, kto to
nepochopil? t?”

”Myslel si otvoriť okno?”

Kritický rodič
charakteristika
hlas
pravidlá
kritický
dávať rady
autoritatívny
postuláty
šokujúci
kontrola
mrmlajúci
inštrukcie
ponižujúci
spravodlivosť
môžeš/musíš
irónia

Starostlivý rodič
slová
hlas
dobré
prívetivý
pekné
povzbudivý
ľúbim ťa
pokojný
senzitívne
milujúci
pokojné sympatický
tak,tak
zúčastnený
pozor
nechaj to tak

slová
nikdy
musiš
môžeš
zlý
dobrý
urob

charakterstika
poradiť
starostlivosť
ochraňovať
milovať
opatrovať

Rodič
logický
racionálny
zameraný na

Kritický rodič
Podnecujúce
pocitové
intuitívne
spontánne
kreatívne
náročné
skúmajúce
zvedavé
sobecké

uniformný
pýtajúci sa
necitlivý

prečo
ako
kedy
čo
kde

slobodný
vysoký
energický
chichotavý
agitačný

ah
super
waw
budem mať

cieľ
objem
množstvo
inak
prakticky
výsledok

dôverujúci
pokojný

Adaptované dieťa
nemôžem plačúci
rád by som naliehavý
skúsim
apelujúci
dúfam
manipulatívny
ďakujem
kajúci
nešťastný
až po vás

analyzovať
hodnotiť
zhromaždiť
plánovať
rozhodnúť
dôvody

sebakontrola
prispôsobenie
zdvorilosť
dávanie
získať priazeň

Funkčná analýza
Funkčná analýza identifikuje “hry”, ktoré ľudia hrajú na seba. Popisuje vzory a
všeobecný postoj k životu.
Funkčná analýza odhaľuje, ako prelomiť negatívne vzory a zmeniť prípadné
negatívne vnímanie vlastnej osoby, ktoré pramení v najútlejšom detstve.
Všeobecne pracujeme so štyrmi základnými súbormi postojov pri rokovaniach s
ostatnými:
Nie som OK - si OK
Som OK - nie si OK
Nie som OK - nie si OK
Ja som OK - ty si OK
Keď prevláda jeden postoj, snažíme sa ho potvrdiť. Tento prístup je úzko spojená s
údermi (súhlas), ktoré sme dostali v detstve.
Existuje je veľa variácií, ktorými sa môžu ľudia pohybovať medzi týmito štyrma
postojmi k životu.
Každý, môže potrebovať odpoveď od okolitého sveta, či už ide o pozitívny alebo
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negatívny smer. Ľudia majú tendenciu hľadať typu smeru sa im dostalo v detstve.
Transakčná analýza
MODULE
2
Transakčné analýza je analýza toho, čo si ľudia robia a hovoria
navzájom.
Transakcia
sú všetky podnety, ktoré vedome či nevedome vníma človeka. Môže to byť napríklad
signál od inej osoby, reč tela, alebo rozhovor.

Komunikačné
vzory
Communications
patterns
P

Pararelné
transakcie

Parallel transactions

P

A

A

C

C

Pararelné transakcie sa vyskytujú vtedy, keď na správu vyslanú z ego stavu
jednej osoby nastane adekvátna a predpokladaná reakcia od príjemcu.

Parallel transactions occur when a message sent from an ego state
gives an expected reply from the ego state targeted in the recipient.
Parallel transactions are most often experienced as meaningful communication.

Pararelné transakcie sú najčastejšie sa vyskytujúca zmysluplná komunikácia.
A: “Koľko
“What’s the
AA–– A:
je time?”
hodín?” A -_A: “Je desať”
A – A: “It’s ten”

Skrížené
transakcie

Intersecting transactions

Skryté
Hidden transactions
transakcie

P

P

A

A

C

C

P

P

A

A

C

C

Skryté transakcie sa vyskytujú vtedy, keď na správu vyslanú z ego stavu
jednej osoby nastane neadekvátna a nepredpokladaná reakcia od príjemcu.
A – A: “Koľko je hodín?” P -_C: “Ach, ty sa vždy tak ponáhľaš”

Intersecting transactions occur when there is an unexpected reaction from
the recipient, i.e., the reply is not from the ego state expected by the sender.
A – A: “What’s the time?”
P – C: “Oh, you’re always so busy”

Skryté transakcie sú veľmi komplexné. Obsahujú jednu alebo viacej správ.
Hidden transactions can be very complex. They contain one or more
messages.
When a hidden
is sent,
it is hidden
under
a sociallyakceptovateľnou transakciou.
Keď
je vyslaná
skrytámessage
správa
je skrytá
pod
sociálne
acceptable transaction. In some situations the hidden message quite
Vovert.
mnohých prípadoch je skrytá správa v podstate veľmi otvorená.
A – A: “Isn’t it a bit cold in here?”

“Close the window”
A(P– –A:C): “Nie
je tu trochu zima?” (P –C): “Zatvor okno!

Examples related to a tutor (T)/entrepreneur (E)-session. T sends A – A signals, which are
individually
perceived
and returned
by different
E-states:môže byť identifikované I-štádium
Pomocou
analyzovania
týchto
transakcií

Parallel
odosielateľa aj adresáta. Často sa dá komunikácia očakávať.
T (A – A):
Have you prepared your business plan?
E (A – A):
I have started, but there are some points I would like to discuss
Existujú with
tri typy
you.transakcií, ktoré sú na príkladoch ilustrované dole:

• Súbežné transakcie

Intersecting
T (A• –Pretínajúce
A):
Have sa
youtransakcie
prepared your business plan?
E (P• –Skryté
C): transakcie
No. I’m sorry. I know that you stress the importance of a
business plan. But I have been so busy that ……
Hidden
Príklady súvisiace s tútor (T) / podnikateľ (E)-časťou. T vysiela
T (Aindividuálne
– A):
Have vnímané
you prepared
your business
plan?
a vrátené
rôznymi
E-štádiami.
E (P – C):
(I am fed up with all that talk about business plans. I only
want strict advice regarding financing)

A-A signály, ktoré sú

Súbežné

By knowing one’s own and other people’s I-states and remembering to be conscious of
(A - A):
ste svojyou
podnikateľský
zámer? communication tool for use in
yourTown
usePripravili
of transactions,
will gain an effective
E (A -)A:
Začal
som, ale
sú tam niektoré body, ktoré by som chcel pre diskutovať
connection
with
the tutoring
of entrepreneurs.

vami

s

Environment
Pretínajúce sa

When an entrepreneur comes to a tutorial, it is important that the surroundings for the
T (Aare
- A):
Pripravili
ste svoj
podnikateľský
tutorial
optimal.
The return
from
the tutorial canzámer?
otherwise be affected.

E (P - C): Nie, ospravedlňujem sa. Viem, že zdôrazňujete význam
podnikateľského plánu. Ale ja mám toľko práce, že ...

Skryté EUROPEAN NETWORK OF ENTREPRENEURSHIP ANGELS
T (A - A): Pripravili ste svoj podnikateľský zámer?
E (P - C): (Mám po krk všetkých tých rečí o podnikateľských zámeroch. Ja chcem len
presné rady týkajúce sa financovania.)
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Tým, že poznáte vlastné I-štádiá aj I-štádiá iných ľudí a pamätáte si byť vedomý
svojho vlastného použitia transakcií, získate efektívny komunikačný nástro aj pre
použitie v spojení s školení podnikateľov.
Prostredie
Keď podnikateľ príde na školenie, je dôležité, aby prostredie pre učenie sa bolo
optimálne. Návrat zo školenia môže byť inak ovplyvnený.
Kľúčové slová pre učebné prostredie:
• Srdečné
• Pokojné
• Harmonické
• Vážne
• Kompetentné
• Uvoľnené
Podmienky prostredia sa musia zhodovať s tak veľa rôznymi typmi podnikateľov,
ako je to možné.
Atmosféra dôvernosti a dôvery musí byť zabezpečená a prostredie musí pomôcť s
vysielaním tohto signál.
Technika otázok
Pýtanie sa správnych otázok je podstatou efektívnej komunikácie, a preto podstatné
pri doučovaní podnikateľov. Pýtanie sa správnych otázok pomáha inštruktorovi
zdokonaliť jeho alebo jej komunikatívne zručnosti, čiže vylepšenie porád.
Otázky môžu byť použité na vylepšenie rozhovoru mnoho spôsobmi. Môžu byť
použité ako hnacia sila a dať rozhovoru smer a štruktúru a môžu poskytnúť náhľad do
sveta podnikateľov. Otázky môžu demonštrovať záujem v podnikateľovi, formovať
základy pre premýšľanie a zmysel k výsledkom. A nakoniec, ale nie najmenej, otázky
môžu pomôcť pri vyzývaní a inšpirovaní podnikateľa.
Správne kladenie otázok:
-Pýtajte sa krátke otázky
-Nepýtajte sa viac otázok súčasne
-Čakajte na odpoveď a aktívne počúvajte
-Neodpovedajte si na svoje vlastné otázky
-Nespovedajte
-Otázky sú nástrojom kontroly (a kontrola vyžaduje zodpovednosť)
-Pýtajte sa otvorené otázky (uzavreté otázky sa pýtajte len na získanie vecných
informácií)
-Preukážte rešpekt voči osobe ktorá vás vyučuje a neprekračujete hranice pre jej
bezúhonnosť a citlivosť
Keď sa pýtate otázky, vždy nechajte ľuďom dostatok času na odpoveď.
Odpovedajúci môže chcieť utvoriť príklady a zvážiť odpoveď na vašu otázku. Po
krátkej chvíli bez odpovede vyučujúci môže opatrne pokročiť zopakovaním otázky,
spýtaním sa či bola otázka porozumená, alebo v prípade pauzy pri odpovedaní,
zopakovať niektoré slová z nedokončenej odpovede. Akokoľvek, nepokračujte
jednoducho v rozprávaní, s predpokladom, že nebude žiadna odpoveď.
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Typy otázok:
Vyučujúci si môže vybrať medzi mnoho rozličnými otázkami, záležajúc na tom akú
informáciu a efekt chce získať.
Dva typy hlavných otázok sú otvorené a zatvorené:
Zatvorené otázky:
Zatvorená otázky môže byť odpovedaná krátkou a vecnou odpoveďou – často „áno“
alebo „nie“
Napríklad:
„Vytvoril si obchodný plán ?“ Táto otázka môže byť zodpovedaná s áno alebo nie.
Ak sa spýtate „Odkiaľ pochádzaš?“ je často možné odpovedať na ňu krátkou,
stručnou odpoveďou.
Zatvorené otázky sú užitočné ak chcete skontrolovať či podnikateľ niečomu
porozumel, pri ukončení rozhovoru, vytváraní rozhodnutí alebo pri udávaní limitov.
Na druhej strane, nevhodne použitá zatvorená otázka môže v rozhovore spôsobiť
nečakaný záver a spôsobiť nepríjemné ticho, takže je vhodnejšie vyvarovať sa
zatvorených otázok v strede porady.
Otvorené otázky:
Otvorené otázky si vyžadujú dlhšie odpovede. Často sa začínajú s čo, ako, prečo atď.
Otvorenou otázkou sa pýtame na vedomosti, pocity alebo osobné názory.
Úvod ako „povedz mi“ alebo „opíš“ môže byť použité na začatie otvorenej otázky.
Otvorené otázky sú užitočné ak chcete rozvinúť otvorenú diskusiu, získať viac
detailov, určiť level ambícií podnikateľa, atď.
Naviac, rozličné typy otázok môžu byť použité v závislosti na tom akú otázku chcete
objasniť. Nasledujú príklady na použitie návrhovo orientovaných otázok:
Úvodné otázky:
Môžete mi povedať o ... ? Aký máte zážitok s ... ? Pokúste sa opísať ...
Rozširujúce otázky:
Ako sa to stalo ... ? Máte ďalšie príklady ? Čo ďalšie sa stalo ?
Názorové otázky:
Aký myslíte, že majú názor ostatní ... ? Komu najviac dôverujete ... prečo ?
Zdrojové otázky:
Naposledy keď ste uspeli, čo ste robili potom ?
Hypotetické otázky:
Ak by bol tento problém vyriešený, čo by bolo iné ?
Nadväzujúce otázky:
Znamená to, že ... ?
Činnostné otázky:
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Čo spravíte ako prvú vec teraz keď sme ukončili rozhovor ? Kto vám môže pomôcť ?
Čo budete robiť nasledujúcich pár týždňov?
Typy otázok hore sú vhodné v rozličných fázach porád.
Fázy porád
Porada prechádza množstvom fáz počas ktorých môže byť výhodou pýtať sa rôzne
typy otázok.
Nasledujuje zoznam príkladov otázok ktoré môžu pomôcť odhaliť, rozšíriť, overiť a
vyvodiť:
FÁZA 1:
Odhalenie
• Čo ... ?
• Ako ... ?
• Kedy ... ?
• Kto ... ?
• Čo je dôvodom?

FÁZA 2:
Rozšírene

FÁZA 3:
Overenie

• Spýtajte sa na vzťahy
• Spýtajte sa na rozdiely
• Spýtajte sa na maximá
a minimá
• Spýtajte sa na možnosti
• Spýtajte sa na výhody
a nevýhody

FÁZA 4:
Vyvodenie

• Spýtajte sa na budúci
• Kedy budete ...?
návrh
• Čo urobíte ako
• Spýtajte sa na prekážky
prvé ... ?
• Pýtajte sa konfrontujúce • Kde budete ... ?
otázky
• Spýtajte sa na následky

Fázy sa môžu zdať ako všeobecná štruktúra rozhovoru, ale tiež môžu byť použité
mnohokrát v priebehu porady vo vzťahu k rozličným témam počas diskusie.
Reč tela
Reč tela hovorí viac ako povedané slová. Vučujúci by mal byť trénovaný v čítaní
podnikateľovej reči tela aby mohla byť komunikácia efektívnejšia. Komunikovanie
zahŕňa usmievanie sa alebo aj kamennú tvár, pozeranie sa vpred alebo dolu na
zem, snahu o dosiahnutie niečoho alebo zostávanie pasívnym. Signály sú mixom
hovorených slov a reči tela a je individuálne príjmaná a vnímaná individálnym
príjmateľom.
Mnoho ľudí zisťuje, že sú nepochopení v každodennej komunikácií. Aké sú dôvody
kvôli ktorým dochádza medzi ľudmi k nedoruzumeniam ?
Hlavne preto, že odosielatelia si nie sú vedomí signálov ich tela, ktoré odosielajú.
Signály ktoré môžu rozhodovať či bude správa porozumená alebo možno
neporozumená kvôli konfliktom medzi hovorenými slovami a rečou tela.
Americký profesor Albert Mehrabian vypracoval štúdiu o účinku komunikácie pri
komunikácií s inými ľuďmi:
-7 % toho čo ľudia vnímajú je založené na hovorenom slove
-38 % toho čo je vnímané je tón hlasu použitý pri rozprávaní
-55 % toho čo je vnímané počas reči je reč tela
Štúdia ukazuje že účinok a vnímanie medziľudskej komunikácie súvisí s rečou
tela, následne s tónom hlasu a hovorené slovo má len malý význam. Keď sa tieto
tri aspekty navzájom podporujú vzbudí to u ľudí dojem dôveryhodnosti. Je menej
dôveryhodné ak tón hlasu a reč tela signalizujú niečo iné, ako to čo hovoríme.
Preto je užitočné zamerať sa na reč tela za účelom skvalitnenia komunikácie. Spôsob
akým sú prsty, dlane, ruky, ramená, trup, dolná časť tela, nohy, chodidlá, oči, pery,
atď nevedome používané. Ak si odosielateľ nie je vedomý vplyvu reči tela, je možné,
že bude vysielať signály, ktoré budú počúvajúcemu oznamovať opak toho čo je
zamýšľané.
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Spôsob ako môžeme v praxi využiť štúdiu pri získavaní súdržnejšej reči tela
uvedomelým precvičovaním pri komunikácií s ostatnými. Tu je zopár príkladov na
to ako precvičovať :
• Ak sa chcete niečomu vyhnúť, povedzte to počas cúvnutia o krok vzad
• Ak hovoríte niečo smutné, nechajte svoju hlavu, ramená a ruky klesnúť trochu
nižšie
• Ak vás niečo zaujíma, nakloňte sa dopredu a majte naklonenú hlavu
• Ak ste zažili niečo veľké, použite svoje ruky na znázornenie toho o čom hovoríte
• Ak chcete niekoho odmietnuť, môžete to znázorniť zároveň svojimi rukami a
dlaňami
Pravidlo 4x20
Ďalší spôsob zdokonalenia je uvedomiť si pravidlo 4x20, ktoré zahŕňa reč tela. Táto
technika pozostáva zo štyroch prvkov obsahujúcich činiteľ 20.
1.Prvých 20 cm – približná výška tváre
2.Prvých 20 krokov – približný počet krokov od vchodu ku konferenčnému stolíku
3.Prvých 20 slov
4.Prvých 20 sekúnd – celkový dojem pokrýva prvých 20 sekúnd, zahŕňajúc
trasenie rúk atď.
Inštruktor môže benefitovať z pravidla 4x20 dvomi spôsobmi.
Môže ho použiť na ustálenie pozitívneho priestoru na stretnutie s podnikateľom.
Inštruktor by sa mal na privítanie usmievať a prietľsky pozerať do očí podnikateľa (1).
Inštruktor by mal privítať podnikateľa chôdzou priamo k nemu so vzpriamenou
hlavou naznačujúc spôsobilosť (2). Inštruktor by mal verbálne privítať svojho hosťa
a použiť malý rozhovor na odľahčenie situácie a na vytvorenie pozitívnej atmosféry
(3). Inštruktor by sa mal uistiť, že potrasenie si rúk, úsmev, celkový postoj, atď. počas
počiatočnej fázy zabezpečili dobrú, harmonickú a relaxačnú atmosféru (4).
Na druhej strane inštruktor môže použiť pravidlo 4x20 na pozorovanie
podnikateľovho vystupovania počas úvodnej fázy kontaktu. Aj keď 20 sekúnd
je príliš krátky čas na utváranie si záverov v súvislosti s osobnosťou podnikateľa,
inštruktor z neho získa aspoň počiatočný dojem. Ten môže byť užitočný keď príde
na podnikateľov osobný predaj. A preto si inštruktor môže čiastočne zakladať jeho
poradenstvo týkajúce sa napríklad osobného predaja podnikateľa pri vystúpení
4x20.
Aktívne počúvanie
Inštruktorove používanie techník otázok (špeciálne používanie otvorených otázok)
vyzýva podnikateľov na prejavenie sa a odpovedanie po uvážení. Odpovede sa
musia zhodovať nielen počúvaním, ale aktívnym počúvaním.
Definícia: Aktívne počúvanie znamená byť zvedavý a znepokojený tým čo hovorí
niekto iný. Konštruktívna a racionálna komunikácia vyžaduje, aby príjemca ovládal
aktívne počúvanie, ktoré je predpokladom na zdokonalenie dialógu a vzájomné
porozumenie.
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Aktívne počúvanie pozostáva z nasledujúcich prvkov:
-Počúvanie
-Odrážanie
-Povzbudzovanie
-Zhrnutie z pohľadu hovoriaceho
Prvky aktívneho počúvania:
•Zistenie úplnej informácie – „Na čo ste zameraný ?“
•Zopakovanie informácie ( parafrázovanie) – „Hovoríte, že toto sa často stávalo?“
•Zopakovanie vyjadrených pocitov – „Takže táto trieda vás frustruje.“
•Povzbudzovanie na získanie viac informácií – „Prosím pokračujte. Chcem tomu
lepšie porozumieť.“
•Ukážte, že počúvate – príklady reči tela: prikývnutie, očný kontakt, pozeranie sa na
hovoriaceho, naklonenie sa k hovoriacemu
•Zhrnutie toho čo bolo povedané – „ Konkrétne informácie, ktoré odo mňa chcete
sú .... hovorím správne ?“
Obzvlášť dôležité je, aby inštruktor poskytol podnikateľovi dostatok času na
dopoveď. Inštruktor by sa mal vyhýbať používaniu prvých otázok a a nemal by
ponúkať záverečné návrhy ani riešenia, ktoré môžu rušiť alebo ukončiť konverzáciu.
Aktívne počúvajúci je vnímavý k názorom hovoriaceho a pokúša sa inšpirovať
a povzbudzovať hovoriaceho na vyjadrenie jeho alebo jej vlastného riešenia
problému.
Je dôležité aby inštruktor prevzal zodpovednosť za zdokonaľovanie komunikácie
používaním vhodných otázok tak ako aj aktívnym počúvaním.
Kľúčové slová pri hodnotení zručností aktívneho počúvania:
•Schopnosť koncentrovať sa (dokáže sa počúvajúci sústrediť na problém hovoriaceho ? )
•Vážnosť ( berie svoju úlohu ako počúvajúci vážne ? )
•Sebadisciplína ( je napríklad opatrný aby netáral prúd osobných zážitkov ? ).
•Pocit zodpovednosti ( berie na seba zodpovednosť za zaručenie toho, že hovoriaci
je pochopený ?).
•Schopnosť pochopiť, vnímať a objasniť postoje iných ľudí.
•Schopnosť podať spätnú väzbu.
NLP Kompetencie
Definícia: NLP je názor, že človek je celkový systém fungujúci na základe myseľtelo s prepojeniami medzi zážitkom (neuro), jazykom ( linguistic ) a správaním (
programming).
NEURO sú naše zážitky, ktoré sú riešené, filtrované a spracované v našej nervovej
sústave(mozog) cez naše zmysly.
LINGUISTIC je jazyk a vyjadrovacia časť spôsobu akým vnímame svet. Naše zážitky
sú kódované, usporiadané a riešené cez zmysly tak, aby nám dávali význam a
následne sú v našej mysli zastúpené cez:
PROGRAMMING, čo znamená spôsob, akým používame naše zážitky – ktoré sú
spracované, usporiadané a riešené v našej nervovej sústave cez zmysly a jazyk – na
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komunikáciu so sebou samými a s inými na dosiahnutie výsledkov aké chceme.
Tu sú niektoré základné zručnosti NLP s ktorými môže inštruktor pracovať na
zlepšenie komunikácie s podnikateľmi.
Vzťah :
Keď sú si dvaja ľudia sympatickí, navzájom sa napodobňujú – rečou tela, tónom
hlasu,použitím jazyka atď. Neuvedomelý signál, ktorý tým vysielajú je „Páčiš sa
mi“ , signál,ktorý dodáva sebaistotu a dôveru. NLP používa túto znalosť dobrého
kontaktu na vedomé vylepšenie komunikácie. Toto znamená, že inštruktor sa môže
naučiť zladiť reč tela, tón hlasu a hovorené slová s inými ľuďmi za účelom vysielania
signálov naznačujúcich, že rozumie a rešpektuje podnikateľovu predstavu sveta.
Odosielanie týchto signálov označujeme ako vytváranie vzťahu s inou osobou.
Dobrý vzťah znamená dobrý kontakt na mnohých úrovniach. To znamená, že
inštruktor naozaj stretne inú osobu, kde je on alebo ona, aby pomohol k zlepšeniu
vhodného interpretovania odoslanej správy.
Párovanie:
Na vytvorenie vzťahu môžeme spárovať rôzne aspekty druhej osoby. Zámerne sa
môžeme dať do tej istej polohy ako osoba s ktorou sa rozprávame, alebo rozprávať
tak rýchlo alebo tak pomaly ako osoba s ktorou hovoríme. Toto párovanie sa
nazývame reč tela inej osoby alebo rýchlosť reči. Párovanie sa musí byť diskrétne a
mierne oneskorené voči druhej osobe, aby nebolo pre druhú osobu príliš očividné,
čo by malo za následok opačný efekt. Je možné zladiť pohyb hlavy inej osoby s našim
vlastným. Lepšie párovanie sa s inou osobou znamená vytvorenie lepšieho vzťahu.
Čím viac párovacích signálov odošleme, tým je väčšia šanca, že budeme vnímaný
ako „Si v poriadku“.
Stimulácia a vedenie:
Keď sme už naviazali vzťah a a následne preukázali rešpekt voči predstave sveta
druhej osoby, môžeme ju začať viesť smerom, ktorým chceme. Tento proces je
nazývaný stimulácia a vedenie. Najskôr stimulujeme predstavu sveta tejto osoby
( napríklad nadviažeme vzťah ) a potom ju začneme viesť k rozšíreniu tejto predstavy.
Stimulácia a vedenie sú tu po celý čas, aj keď si to neuvedomujeme. Keď sme si
toho vedomý, môžeme zabezpečiť, že stimulácia je vykonávaná ešte pred tým ako
začneme viesť. Pokiaľ druhá osoba ešte neprejavuje záujem, je nevyhnutné pracovať
viac na vzťahu s ňou a potom ju začať viesť opäť.
Vzťahy získavame spoznávaním druhých ľudí. Nie je nutné s nimi súhlasiť, ale jeden z
nich by mal vždy uznať, že majú odlišné názory. Takto získame omnoho viac ako keby
sa pustíme do diskusie alebo konfrontácie. Toto uznanie dodá druhej osobe pocit, že
predstava jej sveta je rešpektovaná a podnikateľ sa cíti dostatočne stimulovaný na to
aby počúval názory iných.
Dôležitý prvok pri vytváraní vzťahu je to, že „hovoríme rovnakým jazykom“.
Nasledujúca časť o komunikačných kanáloch a zaoberá práve týmto.
Štyri komunikačné kanály
Naše myšlienky pozostávajú z obrázkov, zvukov, telesných vnemov a slov, ktoré
spolu formujú vnútornú realitu. Ako jednotlivci používame všetky tieto prostriedky,
ale niektoré používame viac ako ostatné. Spôsob akým rozmýšľame sa odráža v tom
ako sa prejavujeme, vrátane reči tela.
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NLP rozdeľuje komunikáciu na 4 spôsoby:
-Vizuálna – vnímanie myšlienok a obrazov
-Zvuková – vnímanie a premýšľanie o zvukoch
-Telesná – vnímanie a premýšľanie nad telesnými vnemami, vrátane vône a chute
-Zvukovo-digitálna/Z.D. – vnímanie a premýšľanie nad aktuálnymi slovami a ich
významom
Čím lepšie zmeny môžu byť vykonané medzi týmito štyrmi spôsobmi, tým ľahšie
sa nám vytvárajú vzťahy s ostatnými. Prvým krokom je sledovanie ako daná osoba
myslí.
Druhým krokom je zladenie sa s myslením tejto osoby použitím rovnakej rýchlosti
reči a používaním niektorých rovnakých jazykových prvkov.
Zhrnutie – komunikácia
Táto časť nám ukázala rôzne techniky na zdokonalenie komunikácie medzi
inštruktorom a podnikateľom. Byť si vedomý prvkov v komunikácií, inštruktor s
najväčšou pravdepodobnosťou dosiahne to čo chce, dávajúc podnikateľom to čo
potrebujú a tak má lepšiu šancu na dosiahnutie úspechov.
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ČASŤ 3
PRÍPRAVA EFEKTÍVNEHO BIZNIS
PLÁNU
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Obchodné plány
Obchodný plán je napísaný opis vašej obchodnej budúcnosti. To však nie je všetko –
je to taktiež dokument, ktorý opisuje čo plánujete robiť a ako to plánujete robiť. Ak
si na zadnú stranu obálky poznačíte opis vašej obchodnej stratégie napísali ste plán,
alebo aspoň zárodok plánu.
Obchodný plán môže pomôcť vykonávať množstvo úloh, pre tých ktorí ho čítajú
alebo píšu. Sú používané na sprostredkovanie vízií potencionálnym investorom.
Taktiež ho môžu využívať firmy, ktoré sa pokúšajú nalákať kľúčových zamestnancov,
na hľadanie nových obchodov, vysporiadanie sa s dodávateľmi alebo jednoducho
na lepšie pochopenie ako viesť ich spoločnosť lepšie.
Takže čo obsahuje obchodný plán a ako ho vytvoriť ? Jednoducho povedané
obchodný plán ozrejmuje vaše obchodné ciele, stratégie ktoré budete potrebovať
na ich dosiahnutie, potencionálne problémy, ktoré sa môžu objaviť a spôsoby ako
ich vyriešiť, organizačnú štruktúru vášho obchodu (vrátane titulov a záväzkov) a
nakoniec kapitál potrebný na financovanie vášho podniku a jeho udržovanie až
pokým sa nerozpadne.
Znie to ohromujúco? Môže to byť ak ho zostavíte správne. Dobrý obchodný plán
nasleduje všeobecne akceptované pokyny pre obe, formu aj obsah. Obchodný plán
má tri hlavné časti:
•Prvá je obchodný návrh, kde rozoberáte priemyselné odvetvie, obchodnú
štruktúru, hlavný produkt alebo službu, a ako plánujete obchodovať a dosiahnuť
úspech.
•Druhá, je trhová časť v ktorej opisujete a analyzujete potencionálnych zákazníkov:
kto sú a kde sú, čo ich donúti nakupovať atď. Taktiež tu opisujete konkurenciu, a ako
jej chcete čeliť.
•Nakoniec, finančná časť, ktorá obsahuje váš príjem a prehľad o peňažných tokoch,
súvahy a iné finančné ukazovatele, tak ako aj zvratovú analýzu. Táto časť si môže
vyžadovať pomoc od vášho účtovníka a dobrý tabuľkový program.
Keď dôkladne rozoberieme tieto tri hlavné časti, obchodný plán pozostáva zo
siedmych kľúčových častí.
1.Zhrnutie
2.Opis obchodu
3.Trhovú stratégiu
4.Analýzu konkurencie
5.Podmienky na trhu a rozvojový plán
6.Prevádzkový plán
7.Finančný sektor
Obchodný plán by mal navyše obsahovať obal, titulnú stranu a obsah.
Aký dlhý by mal byť váš obchodný plán?
Záležajúc na tom, na čo ho chcete používať, užitočný obchodný plán môže byť
akéhokoľvek rozsahu, od škrabopisu na zadnej strane obálky až po detailný plán
opisujúci celú spoločnosť s viac ako 100 stranami. Typický obchodný plán obsahuje
15 až 20 strán, ale nie je nevyhnutné držať sa tejto normy.
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Veľa závisí na povahe vášho podnikania. Ak máte jednoduchý koncept, môžete
to byť schopný vyjadriť pár slovami. Na druhej strane, ak navrhujete nový druh
obchodu, prípadne nový priemysel, môže to vyžadovať celkom veľa vysvetľovania
aby bol pochopený.
Zámer vášho plánu určuje jeho dĺžku. Ak chcete váš plán použiť na usilovanie sa
o milióny dolárov do vášho kapitálu na rozbehnutie riskantného obchodu, môže
to vyžadovať veľa vysvetľovania a presviedčania. Ak sa ho však chystáte použiť len
na interné účely, na riadenie a udržiavanie obchodu, skrátená verzia by mala stačiť.
Kto potrebuje obchodný plán
Jediná osoba, ktorá nepotrebuje obchodný plán, je tá ktorá sa nechystá robiť
obchod. Nepotrebujete plán na to, aby ste začali nejakú záľubu alebo ďalšiu prácu
popri vašom pravidelnom zamestnaní. Ale ktokoľvek kto začína alebo rozširuje risk,
ktorý pohltí veľké množstvo peňazí, energie alebo času a očakáva návrat zisku, by
mal mať čas na navrhnutie plánu.
•Začiatky. Typický zostavovateľ obchodného plánu je podnikateľ, ktorý získava
finančné prostriedky na začatie nového obchodu. Veľmi veľa spoločností malo ich
začiatky na papieri, vo forme plánu, ktorý bol používaný na presviedčanie investorov
na získanie potrebného kapitálu na začiatok. Väčšina kníh zameraných na obchodné
plány sa zdajú mať ako úmysel naštartovať majiteľov obchodu. Je na to jeden dobrý
dôvod: Ako najmenej skúsení z potencionálnych zostavovateľov plánu, majú možno
najoceniteľnejšie rady. Avšak je chybou myslieť si, že iba tí ktorí nemajú peniaze na
začiatok, potrebujú obchodný plán. Majitelia obchodov zisťujú, že je užitočné mať
obchodný plán v akejkoľvek fáze existencie ich spoločnosti, či už hľadajú peniaze
alebo sa pokúšajú zistiť ako investovať prebytok.
•Zabehnuté firmy hľadajúce pomoc. Nie všetky obchodné plány sú napísané
naivnými podnikateľmi. Mnohé sú písané spoločnosťami, ktoré majú už dávno za
sebou začínajúcu fázu. Walker Group/Design bola napríklad dobre zabehnutá firma,
zameraná na navrhovanie obchodov pre väčšinu maloobchodníkov, keď majiteľ Ken
Walker dostal nápad zavednia ochrannej známky a licencie na odev, symbolmi 01 –
01 – 00, ako druh číselnej skratky pre blížiace sa tisícročie. Pred začiatkom namáhavej
a nákladnej úlohy – zavedením ochrannej známky celosvetovo, Walker vypracoval
obchodný plán na predpovedanie predaja aby presvedčil veľkoobchodníkov, že
bude dobrý nápad, keď budú predávať výrobky s ochrannou známkou 01 – 01 – 00.
Toto pomohlo novému podniku stať sa víťazom dávno pred tým ako prišiel veľký
deň. „ Ako výsledok maloobchodnej podpory, sme mali licenciu na 45 produktových
radov vopred.“ Hovorí Walker.
Spoločnosti, ktoré sa práve nachádzajú v strednej fáze si môžu načrtnúť plány na
pomoc pri nájdení financovania pre rozvoj firmy, práve tak ako na začiatku, aj keď
množstvo ktoré potrebujú môže byť väčšie a investori viac ochotní. Môžu pociťovať
potrebu toho, mať napísaný plán, ako pomoc pri vedení už rastúceho obchodu,
alebo sa im plán môže zdať ako cenný nástroj použitý na vyjadrenie poslania a
vyhliadok obchodu pre zákazníkov, dodávateľov a iných.
Plán aktualizácie zoznamu
Tu je sedem dôvodov aby ste začali rozmýšľať nad aktualizáciou vášho obchodného
plánu. Ak sa čo i len jeden hodí na vás, je čas na aktualizáciu.
1.Začiatok nového finančného obdobia. Môžete aktualizovať váš plán každoročne,
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štvrťročne alebo aj mesačne, ak sa vaša spoločnosť rýchlo mení.
2.Potrebujete financovanie alebo prídavné financovanie. Požičiavajúci a ostatní
finančníci potrebujú aktualizovaný plán, aby im pomohol pri vydávaní finančných
rozhodnutí.
3.Nastala viditeľná trhová zmena. Zmena vkusu zákazníkov, konsolidácia trendov
zákazníkov alebo zmena klímy, môžu vyvolať potrebu aktualizácie.
4.Vaša firma vyvinula alebo vyvíja nový produkt, technológiu, službu alebo
zručnosť. Ak sa váš obchod výrazne zmenil odvtedy ako ste plán písali po prvý
raz, je čas na aktualizáciu.
5.Nastala zmena vo vedení. Nové vedenie by malo dostať čerstvé informácie
o vašom obchode a vašich cieľoch.
6.Vaša spoločnosť prekročila hranice, ako napríklad presťahovanie materskej
pobočky, prekročenie miliónteho predania, alebo prijatie stého zamestnanca.
7.Váš plán sa zdá byť zastaraný. Možno ste naposledy odviedli chabú prácu alebo
sa možno iba veci zmenili rýchlejšie ako ste očakávali. Ale ak sa váš plán zdá
byť bezvýznamný, zmeňte ho.
Kontrolný zoznam cieľov a úloh
Ak máte problém rozhodnúť sa aké sú vaše ciele a úlohy, tu je zopár otázok ktoré by
ste si mali zodpovedať.
1.Aký mám predpoklad, že to uspeje?
2.Som ochotný investovať moje vlastné peniaze a pracovať dlhé hodiny zadarmo,
obetovať svoj osobný čas a životný štýl možno na pár rokov?
3.Čo sa stane ak to nebude fungovať ?
4.Ak uspejem, koľko zamestnancov bude mať firma ?
5.Aké budú jej tržby za rok ? Päť rokov ?
6.Aký bude jej podiel na trhu v tomto časovom úseku ?
7.Bude ponúkať len jeden druh tovaru alebo bude predávať široké spektrum
tovarov a služieb.
8.Aké je moje geografické zameranie ? Lokálne ? Národné ? Globálne ?
9.Budem výkonný riaditeľ ? Alebo budem svoje úlohy presúvať na iných ?
10.Ak budem presúvať úlohy tak ktoré ? Predaj ? Technické ? Iné ?
11.Ako sa cítim pri prijímaní nariadení od ostatných ? Dokázal by som pracovať
s partnermi alebo investormi, ktorí sa dožadujú spolupráce pri riadení
spoločnosti ?
12.Zostanem nezávislým a súkromníkom alebo sa postupne stanem verejným ?
Vaše finančné ciele
Nie je nevyhnutné investovať veľa peňazí aby sme ich veľa zarobili, ale predsa len
je nevyhnutné nejaké investovať. Špeciálne je to pravda, ak počas skúšania vašich
cieľov a úloh vidíte pred sebou veľmi rýchly rast.
Energický, optimistický podnikateľ má tendenciu veriť, že rast predaja pokryje
všetko. Že bude schopný financovať svoj vlastný rast, rastom ziskov. Avšak toto
je zriedkavým prípadom, pre obzvlášť jednoduchý dôvod: Najčastejšie musíte
svojim dodávateľom zaplatiť pred tým ako vám zaplatia zákazníci. Táto hádanka
toku peňazí je dôvodom prečo tak veľa rýchlo rastúcich spoločností musí vyhľadať
bankové financovanie ale financovať svoj rast kapitálom. Doslova rastú rýchlejšie
ako si môžu dovoliť.
Začnite spýtaním sa seba samého aké druhy financovania budete potrebovať – a
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čo ste ochotný akceptovať. Je jednoduché, keď nemáte dostatok peňazí, alebo
očakávate nedostatok peňazí, zaujať postoj, že žiadny zdroj nie je vhodný. Ale každý
druh financovania má rozličné vlastnosti, ktoré by ste mali zvážiť počas robenia
plánu. Tieto vlastnosti majú tri základné formy:
•Po prvé, je určité množstvo kontroly ktorého by ste sa mali vzdať. Rovnocenný
partner môže celkom prirodzene vyžadovať približne rovnaké množstvo kontroly.
Pri rizikovom kapitále často vyžadujú významný vstup do riadenia firmy. Napríklad
umiestnením jedného alebo viacerých pracovníkov do predstavenstva. Dobrovoľní
investori sa môžu veľmi zapájať do chodu firmy, alebo sa nezapájať vôbec. Záleží na
ich osobnom štýle. Bankári, ako druhý koniec stupnice, sa vôbec nezapájajú pokiaľ
splácate splátku na čas a pokiaľ nie sú v rozpore so žiadnymi podmienkami vášho
úveru.
•Taktiež by ste mali zvážiť množstvo peňazí, ktoré budete potrebovať. Akékoľvek
množstvo menšie ako pár miliónov dolárov je príliš nízke na to aby bolo považované
napríklad za štandardnú verejnú ponuku akcií. Investori rizikového kapitálu
najčastejšie investujú od $250,000 do $3 miliónov. Na druhej strane iba najbohatší
dobrovoľný investor bude schopný zabezpečiť viac ako pár stotisíc dolárov.
Skoro každý zdroj peňazí, od banky až po sprostredkovateľa, má nejaké pokyny o
výške financovania aké poskytuje. Predvídanie množstva vašich potrieb vás bude
viesť pri príprave vášho plánu.
•Tretím činiteľom je cena. Tú možno merať z hľadiska úrokových sadzieb a podielov
na vlastníctve, rovnako ako počas papierovania a iných starostí.
Ako použijete váš plán
Verte alebo nie, časť plánovania vášho plánu je plánovanie toho čo s ním urobíte.
Nie nezbláznili sme sa – zatiaľ ešte nie. Obchodný plán môže byť použitý na viacero
účelov, od sledovania postupu vašej spoločnosti k cieľom až po lákanie kľúčových
zamestnancov, aby sa pripojili k vašej firme. Rozhodnutie ako použijete ten váš je
dôležitou časťou prípravy pred napísaním ho.
•Chystáte sa ho použiť na pomoc pri vyzbieraní peňazí ? V tom prípade by ste sa
mali veľmi pozorne zamerať na zhrnutie, vedenie, marketing a finančné aspekty.
Mali by ste mať dôkladne vypracovanú víziu ako bude vaša spoločnosť zarábať
peniaze. Ak hľadáte bankový úver, budete potrebovať zdôrazniť vašu schopnosť
produkovať dostatočné množstvo peňazí na splácanie úverov. Podieloví investori,
hlavne pri rizikovom kapitále, musia vidieť ako môžu profitovať z vašej spoločnosti a
produkovať dostatočný výnos, ktorý bude prijateľný.
•Chystáte sa použiť plán na nalákanie talentovaných pracovníkov ?Potom budete
chcieť zdôrazniť také veci ako akciové možnosti a iné spôsoby náhrady, tak ako aj
umiestnenie, pracovné prostredie, firemnú kultúru a možnosti rastu a rozvoja.
•Očakávate, že ukážete plán dodávateľom aby ste im ukázali, že ste cenný zákazník
? Poriadny obchodný plán môže presvedčiť dodávateľa o niektorých vzácnych
tovaroch, aby vás zvýhodnil oproti ostatným vašim rivalom. Môže vám to tiež
pomôcť zaistiť dodávateľský úver. Môžete zdôrazniť, že ste špeciálny zákazník a že
vždy platíte načas.
Hodnotenie potenciálu vašej spoločnosti
Bohužiaľ pre väčšinu z nás, naše túžby o tom kam by sme chceli ísť nie s až také
dôležité ako naša obchodná schopnosť dostať nás tam. Inak povedané, ak si
vyberiete zlý obchod, nepôjdete nikde.
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Našťastie, jedným z najcennejších použití obchodného plánu je pomoc pri
rozhodovaní či obchod ktoré si vybralo vaše srdce naplní aj vaše sny. Mnoho
obchodných nápadov nikdy neprešlo plánovacou úrovňou, pretože ich
potencionálni tvorcovia, ako súčasť logického a súvislého plánovania, aj otestovali
ich predpoklady.
Overte váš nápad voči najmenej dvom premenným. Prvou, finančnou, aby ste sa
uistili, že obchod dáva ekonomicky zmysel. Druhou, životný štýl, pretože kto chce
úspešný podnik, ktorý nenávidí ?
Odpovedanie nasledujúcich otázok vám pomôže zistiť potenciál vašej spoločnosti.
Neexistujú nesprávne odpovede. Podstatné je pomôcť vám rozhodnúť sa ako sa
bude váš návrh zhodovať s vašimi cieľmi.
Finančné:
1.Aký počiatočný vklad bude obchod vyžadovať ?
2.Aké množstvo kontroly ste ochotný ponechať investorom ?
3.Kedy začne obchod profitovať ?
4.Kedy môžu investori, vrátane vás, očakávať návrat peňazí ?
5.Aké sú predpokladané zisky z podnikania po čase ?
6.Budete schopný venovať všetok svoj čas obchodu - finančne ?
7.Aký druh mzdy alebo rozdelenia zisku očakávate, že budete mať ?
8.Aké sú šance, že sa obchod nepodarí ?
9.Čo sa potom stane ?
Životný štýl:
1.Kde sa chystáte žiť ?
2.Aký druh práce sa chystáte robiť ?
3.Koľko hodín denne budete pracovať ?
4.Budete si môcť zobrať dovolenku ?
5.Čo sa stane ak ochoriete ?
6.Budete zarábať dostatočne veľa aby ste si mohli dovoliť váš životný štýl ?
7.Vie vaša rodina a súhlasí s vašimi obetami obchodu ?

44

Ženy Integrácia V Business Stvorenia

ČASŤ 4
KOMUNIKÁCIA A PREZENTÁCIA
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Úvod do komunikácie a prezentácie
Táto kapitola sa zaoberá technikami komunikácie medzi inštruktorom a skupinou
podnikateľov, ktorá je v niektorých bodoch odlišná od komunikácie medzi
inštruktorom a jedným podnikateľom. Dôraz je kladený na udržanie pozornosti
publika, prípravu prezentácie vhodnej pre všetky typy poslucháčov a podanie
zrozumiteľných informácií.
Komunikácia a prezentácia
Účel prezentácie a komunikácie
Na začiatok je dôležité vyjasniť si čo je hlavným cieľom prezentácie. Úlohou
prezentácie a komunikácie je najčastejšie prenos informácií, vo väčšine prípadov
prenos informácií, s ohľadom na konkrétnu skupinu.
Ako pripraviť prezentáciu
Je veľmi dôležité nepodceniť prípravu celej prezentácie. Prezentujeme pomyslený
„vrchol ľadovca“ našich vedomostí, napríklad: moja znalosť toho čo prezentujem,
musí byť omnoho hlbšia ako len to čo prednášam publiku. Je vhodné vytvoriť si
mapu mysle, v ktorej si jasne určím čo je hlavnou podstatou (ideou) prezentácie
a čo by som mal určite spomenúť a popri tom ďalšie pomocné informácie, ktoré
sú taktiež súčasťou mapy mysle, ktoré môžeme ale taktiež nemusíme spomenúť.
Taktiež je vhodné v predstihu si vytvoriť tempo prezentácie a uvedomiť si, že čím
menej poviem, tým väčší výsledok dosiahnem. Počas prípravy prezentácie, je
dobré vytvoriť si pre našu vlastnú pohodu, nejaké relaxačné techniky. Prezentácia
bude pripravená mnou (je vhodné pracovať na pozitívach ktoré mi „sadnú“), ale
taktiež sa pripravím na účastníkov, preto zistím čo najviac o skupine pre ktorú idem
prezentovať.
Odporúčania na vytvorenie prezentácie
Na začiatku sa odporúča počkať kým sa publikum ukľudní, a tým si získať autoritu
a rešpekt. Prvých 20 sekúnd prezentácie je najdôležitejších, pretože počas nich si
publikum na vás vytvorí názor. Na začiatku pripravená prezentácia v Power-Pointe,
nám pomôže vytvoriť si pohodlie. Taktiež odporúčame nasledujúci postup akcií:
predstavenie sa – pozdravenie – uvítanie. Je užitočné naučiť sa prvých 10 – 15 viet
naspamäť, takže môžeme vnímať publikum. Je vhodné informovať publikum ako
dlho budem rozprávať , načrtnúť o čom budem rozprávať (3-4 body). Princíp „3Pp“
môže byť vhodným nástrojom počas celej prezentácie.
1.Povedzte o čom idete hovoriť
2.Povedzte to
3.Povedzte čo ste povedali
Princípy PowerPoint-ovej prezentácie
Je vhodné mať 4 body na každej snímke ( na každú tému si pripravte 5-6 viet).
Použitím 10 snímok za 50 min. by bolo príliš náročné udržať si pozornosť publika.
Používanie príliš veľa farieb taktiež nie je odporúčané, namiesto toho použite
„neagresívny“ vzhľad.
Užitočné tipy:
Počas prezentácie je dobré postupovať od jednoduchšieho k zložitejšiemu a
používať také jazykové prostriedky, aby sme nimi zaujali publikum. Môžeme použiť
aj humor, ale musíme sa kontrolovať. Neopravujte sa ak niečo zle vyslovíte. Sedením
vedľa publika sa k nemu dostanete bližšie; synchronizujete sa.
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Otázky pre publikum:
Technika otázok bola rozpracovaná v časti 2, téma 3, teraz iba pridáme tipy na
pýtanie sa otázok, keď hovoríme k skupine poslucháčov. Na začiatok môžeme
motivovať publikum napríklad otázkou „Viete prečo som tu ?“ – slúži na prelomenie
ľadov. Môžeme použiť aj rečnícke otázky. Počas pýtania sa by sme však mali mať na
pamäti jednu dôležitú myšlienku z publika: Chceme od nich počuť „áno“.
Argumentácia – odpovedanie na otázky publika:
Odporúča sa vytvoriť si k prezentácií pomocný materiál – pripraviť si zbierku
argumentov – vytvoriť nepríjemné otázky, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s danou
témou a vytvoriť k nim aj odpovede.
Príklad priamej argumentácie:
Krok 1: Otázka – ujasniť si ju alebo sa ju pokúsiť pochopiť, môžeme parafrázfovať :
„Naozaj ste sa spýtali ...?“ , to vám taktiež dá čas na odpoveď.
Krok 2: Odpovedáme
Krok 3: Overenie: „Porozumeli sme sa? Môžem pokračovať?“ aby sme dali účastníkom
pocit, že sa s nami môžu rozprávať o každej tému ktorá je pre nás dôležitá
Všeobecné odporúčania:
-Zvážte čo poslucháč očakáva od vašej komunikácie, čo vie o téme a aký je
stupeň jeho znalosti
-Keď komunikujete, postupujte od jednoduchšieho po zložitejšie
-Zdôraznite zásadnú otázku a držte sa témy
-Nehovorte naraz príliš mnoho detailov
-Používajte krátke vety
-Pozerajte sa publiku do očí
-Nehovorte kazateľským tónom, nemoralizujete a zbytočne nepoučujte publikum
-Hovorte radšej pomaly, ale jasne
-Sledujte či poslucháči rozumejú vašim slovám a či udržiavajú kontakt
-Odnaučte sa vyplňovať prestávky s rôznymi „hmmm“ výrazmi
-Gestikulujte, gestá musia podporovať a doplňovať vašu reč
-Nepoužívajte gestá, ktoré pútajú pozornosť , len ich nápaditosťou
-Neveďte monológ, ale dialóg
-Pýtajte sa otázky, tí ktorí sa pýtajú otázky riadia rozhovor
Efektívne komunikačné bariéry:
-Strach z neúspechu
-Rodinné problémy, problémy so zamestnancami
-Pozičné bariéry
-Moje vlastné potreby sú pre mňa dôležitejšie ako potreby zákazníka
-Kultúrne/spoločenské rozdiely
-Reč, rýchlosť
-Emócie (hnev, depresia)
- Psychická nepohoda
-Viac rozmýšľame nad odpoveďou ako počúvame
-Snívanie s otvorenými očami
-Odbočovanie od témy
-Používanie nárečí a slangu
Počúvanie
Motto: Príroda dala mužovi jedny ústa a dvoje uši, na to aby dvakrát počúval pred
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tým ako niečo povie.
Počúvanie šetrí náš čas.
• Počúvaním preukazujeme rešpekt voči inej osobe, ktorá veľmi dobre viem či
počúvať, alebo nie
• Počúvanie nám umožňuje získať informácie na mieste
• Dôkladné počúvanie nám umožňuje rýchlo sa dozvedieť podstatu, stratégiu a
taktiku druhej strany
• Mení to náš názor – záujem, ľahostajnosť alebo odmietnutie. Ak dobre počúvame,
môžeme cítiť druhú reakciu pred tým ako skončíme
• Ak máte pocit nespravodlivosti, počúvanie vás upokojí
• Počúvanie je nevyhnutné ak sme na slabej pozícií
Neverbálna komunikácia:
Informácie poskytujeme slovami, postoje a emócie neverbálnou komunikáciou.
Neverbálna komunikácia je menej kontrolovaná našou vôľou, je založená na
podvedomí a vyvíjala sa skôr. V porovnaní so slovami, neverbálna komunikácia je
úprimnejšia.
Typy neverbálnej komunikácie:
-Proxemika – vzdialenosť od inej osoby
-Haptika – priamy kontakt s osobou
-Držanie tela – postavenie
-Kinetika – pohyb tela
-Gestika – vedomé pohyby rúk (gestá)
-Tvárové prostriedky – výraz tváre
-Pohľady vašich očí – očný kontakt
-Neverbálne prvky komunikácie – pomýlenie sa, smiatie sa, plač, vypĺňanie páuz
Komunikačná zóna
-Intímna zóna (0 – 0.5 m) – partneri, rodičia s deťmi, zaľúbenci
-Osobná zóna (0.5 – 1 m ) – kamaráti, dobrí priatelia
-Špeciálna zóna (1.5 – 3.5 m ) – kolegovia v práci
-Verejný priestor (od 3.5 m ) – napr. rozprávač, inštruktor
Slovník reči tela:
Možné vysvetlenie

Signál

Ruky za hlavou, lakte nabok, Rokovania sú dokončené
naťahovanie sa
Nasadzovanie si okuliarov
Rokovanie začína byť zaujímavé
Dávanie si okuliare dolu

Nesúhlas, nedostatok záujmu (nepozeranie

Opieranie sa o chrbát

Ústup, obrana, citlivosť, nepríjemné miesto

Prekrížené ruky cez trup

Negatívny postoj, iný názor ako my,

Šúchanie si nosa

Mierne alebo silné odmietnutie
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Zatváranie knihy, pera,
hýbanie s vecami
Nakláňanie sa dopredu

Úvod je príliš dlhý a nudný

Očný kontakt

Pozornosť

Záujem a sústredenie

Ukončenie očného kontaktu a Počúvajúci chce rozprávať a niečo pridať
rýchly pohľad dolu
Signál

Možné vysvetlenie

Klopkanie

Netrpezlivosť, nervozita

Náhodné kresby

Publikum nezaujíma rokovanie,
nepotrebuje to
Nadradenosť. Len ja tomu rozumiem

Prepletené ruky, prsty
formujúce vežu
Posunutie stoličky od inej
osoby
Posunutie stoličky k inej
osobe

Negatívny postoj, ústup od rokovania
Záujem, sústredenie, pozitívny postoj

Ako si získam pozornosť druhej osoby
• Budem udržiavať očný kontakt – o 40% väčší úspech
• Záujem pevný postoj – neistá osoba často „pochoduje“, čo odvádza pozornosť
na jeho fyzický vzhľad – nervozitu
• Dávam si pozor na signály – najčastejšie tvár ( musí sa zhodovať s obsahom
komunikácie ), ale signály dávam celým telom
• Technika reči taktiež patrí do komunikácie – schopnosť meniť tón hlasu,
zvýrazniť efekt používania páuz, dôveryhodnosť – hlbší tón hlasu atď.
Vhodný spôsob vystupovania
• Ak je to možné, rozprávajte bez stáleho hľadenia do papierov. V žiadnom
prípade nečítajte súvisle. Mohli by ste hovoriť monotónnym hlasom a ľudia by
viac neudržovali pozornosť.
• Hovorte pomaly, nikam sa neponáhľajte, máte dostatok času, zhlboka dýchajte.
Používajte krátke vety.
• Stále sa sledujte či poslucháči rozumejú tomu o čom hovoríte.
• Počas vašej prezentácie udržiavajte s poslucháčmi očný kontakt; striedajte ho za
účelom získania si každého.
• Nehovorte ako „verklík“ . Meňte rýchlosť reči, zdôrazňujte dôležité veci, z času
načas zostaňte ticho.
• Hovorte odovzdane, ukážte poslucháčom, že vám záleží na tom o čom rozprávate.
• Usmievajte sa.
Odhadnite ľudí v komunikácií
Umenie posudzovať človeka, je daná schopnosťou čítať neverbálne prejavy a dať ich
do kontextu s obsahom slovnej komunikácie.
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Najčastejšie chyby pri posudzovaní druhých ľudí
Halo efekt – uprednostňovanie iba jednej vlastnosti osobnosti alebo správania
-Chyba prvého dojmu – neradi sa vzdávame nášho prvého dojmu, aj keď ho
ostatné informácie vyvracajú
-Chyba podobností – prisudzovanie vlastností jedného človeka druhým ľuďom
-Projekcia – prenášanie našich chýb na ostatných
-„Nálepkovanie“ – názory založené na skorých záveroch
Predpoklady pre úspešnú komunikáciu
Neverbálne

Verbálne
Hovorte uvoľnene, jasne a
zrozumiteľne
Krátke vety

Očný kontakt s publikom

Počas rozprávania pravidelne
dýchajte
Pozornosť na vyplňovanie
páuz
Prispôsobte obsah reči
publiku

Uvoľnené gestá

Úsmev

Obmieňanie hlasu
Prispôsobte hlas miestnosti v ktorej
sa nachádzate

Komunikačné typy ľudí
Použite dve kritéria pre hodnotenie publika:
PREVAHA a PRÍVETIVOSŤ
PREVAHA má dve štádia VEDENIE a PODRAĎOVANIE, PRÍVETIVOSŤ má taktiež dve
štádia, a to PRÍVETIVÝ a NEPRÍVETIVÝ.
Vedúci typ
Vlastnosti
Zameranie

Túži po moci a chce byť prvý
iniciatívny, rozhodnosť, energia, nezávislosť
na podstatné veci, sám seba motivuje

Podriadený typ
Vlastnosti
Zameranie

nemá rád rozhodovanie sa, prenecháva vedenie
závislosť, nerozhodnosť, nedostatok sebadôvery, pasivita
ochota byť riadený, vyhýbať sa konfrontácií, podstata
a motivácia od ostatných

Neprívetivosť
Zameranie
Prívetivosť
Zameranie

ostatní znamenajú menej ako ja, necitlivosť voči potrebám
druhých
		
zameraný iba na seba
		
zaujíma sa o ostatných, citlivosť voči iným, empatia
		
zameriava sa na spoločný profit

Možné kombinácie typov komunikácie
1)SOCIÁLNY TYP (pozícia porazeného)
2)BYROKRAT ( depresívna pozícia)
3)DIKTÁTOR ( autoritatívna pozícia)
4)VEDÚCI TYP ( kooperačná pozícia)
Sociálny typ – vždy ide s davom, nedostatočne iniciatívny. Ľahko ovplyvniteľný.
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Zhovorčivý, má problémy s rozhodovaním sa (potrebuje konzultovať), skáče od
témy k téme.
Všeobecné smernice – potrebuje byť akceptovaný, zvýrazniť zisky vyplývajúce z
akceptácie, rešpekt a bezpečnosť
Silné slová – najpopulárnejší, bezpeční, najinteligentnejší ľudia, mnoho vašich
priateľov
Byrokrat – zakríknutý, zlé rozhodnutia, nedôveryhodný ( všetko čo chcem je
podvádzať, využívať). Avšak tiež potrebujú pocit bezpečnosti a podpory, vyhýbajú
sa konfrontácií
Všeobecné smernice – nenaliehajte, konajte pomaly a buďte trpezlivý, ukážte
záujem a vybudujte si dôveru. Uprednostňujú to čo je overené.
Silné slová – najkonzervatívnejší, tradičný, rozumný, opatrný, nariadenia, kolektívny
súhlas
Diktátor – zlý v komunikácií, sarkastický a hádavý, zameriava sa na získanie
bezpečnosti a rešpektu
Všeobecné smernice – Počas rokovaní buďte asertívni. Môžu sa rozhodovať, vyzerajú
lepšie ako ostatní, často riskujú. Je nevyhnutné získať si ich dôveru.
Silné slová – dosiahnutie nezávislosti, budete chcieť, budete jeden z mála, nepatriaci
do davu
Vedúci typ – očakávajú, že im budete rozumieť a splníte ich potreby, povedzte
im ako efektívne. Sú otvorení novým nápadom. Chcú sa rozhodovať. Neznášajú
manipuláciu.
Všeobecné smernice – ukážte ako vlastnosti riešenia, ktoré ste vybrali, riešia
vlastnosti ich problému. Nebojte sa ukázať im ich nedostatky.
Silné slová – čo si myslíte, ako vidíte problém, pokúšajte sa posudzovať
Charakteristiky rozličných typov rozhovorov:
-Informatívny rozhovor
-Nadobúdajúci (selektívny) rozhovor
-Stimulačný rozhovor
-Vyrovnávací rozhovor
-Náhradný rozhovor
-Vyčítací rozhovor
-Rokovanie
-Optimálne komunikovať znamená rešpektovať sebavedomie druhých
-Optimálne komunikovať znamená brať ohľad na potreby druhých
-Optimálne komunikovať znamená motivovať ostatných
Krízová komunikácia
-Odolnosť (stres)
-Zlý odhad druhej strany
-Skreslený CEH faktor
-Prostredie (rušivé elementy)
-Čas
-Nedostatočná spätná väzba
Rady proti nervozite
-Dýchajte
-Buďte perfektne pripravený

51

Ženy Integrácia V Business Stvorenia

-Buďte v pohode (plná šálka)
-Upokojujúce rituály
-Pozitívne očakávania
Pravidlá aktívneho počúvania
(záujem dohody)
Formulácia ktorá pomáha druhej osobe rozhovoriť sa
Formulácie
Povzbudzovanie

Ciele
Čo robiť
Príklady
Prejaviť záujem
Súhlaste alebo nesúhlaste, „Môžete mi o tom povedať
Povzbudiť druhú osobu k používajte neutrálne slová, niečo viac?“
obsiahlejšej konverzácií meňte tón hlasu

Objasňovanie

Pomáha objasňovať slová,
získať viac informácií,
získať pomoc a ďalšie
hľadiská

Hodnotenie

Uvedomiť si dôležitosť
druhej osoby.

Pýtajte sa otázky, opravujte „Kedy sa to stalo?“
nesprávnu interpretáciu „V akých situáciach?“
problému, povzbudzujte „Ako reagovať?“
druhú osobu k hlbšiemu
vysvetleniu
Parafrázovanie a zhrnutie Dokázať, že počúvame a Prezentovať nápady a fakty „Správne rozumiem, že
rozumieme.
novým spôsobom. Zhrnúť ...?“
Zistiť či správne rozum- komunikáciu.
„Možno by ste chceli ...?“
ieme a interpretujeme
„Ak tomu rozumiem
niekoho slová.
dobre, tak ...?“
Dokázať, že rozumieme Vyjadriť základné emócie „Zdá sa mi že si veľmi
Odrážanie pocitov
ako sa druhá osoba cíti. a pocity druhej osoby.
nahnevaný, však ?“
Ukázať porozumenie voči
„Z tohto sa musíš
tomu čo druhá osoba
zblázniť.“
zažíva.
Spojiť dôležité nápady
Zhrnutie
Re-formulovať vyjadrené „Takže, to čo ste povedali
a fakty dokopy, posúdiť
nápady a pocity.
je ...“
pokrok, dať základy hlbšej
diskusie.
Uvedomiť si závažnosť
jeho pocitov a problémov,
ukázať že si uvedomujeme
jeho snahu a aktivitu.

„Oceňujem vašu snahu na
vysporiadanie sa s týmto
problémom.“
„Oceňujem váš prístup a
snahu.“

Zhrnutie – komunikácia a prezentácia:
Táto časť ukazovala komunikáciu medzi inštruktorom a skupinou podnikateľov, cez
prezentáciu ktorá môže uľahčiť rozširovanie informácií. Dôraz bol kladený na získanie
si pozornosti publika, prípravu prezentácie vhodnú pre všetky typy poslucháčov a
podávanie zrozumiteľných informácií.
Cvičenie 1
Zamestnanec spoločnosti pracuje na stanovenej úlohe, ktorá bola pred týždňom
odsúhlasená riaditeľom spoločnosti. Keďže ju nedokáže zvládnuť ide za riaditeľom
so slovami, „Spravil som na čom sme sa dohodli, ale nefunguje to.“
Úloha: Navrhnúť vedúce postupy.
Cvičenie 2
Úloha z vedenia spoločnosti pre šéfa: Naučiť skupinu robotníkov lepšie komunikovať
a ukázať viac diplomacie v ich správaní.
Úloha: Vyvinúť vedúce postupy.
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