
Principy mistrovského vyjednávání

Vyjednávání…řeknete si – „…je toto téma vůbec pro mě?“
Zeptám se Vás jinak.

Komunikujete v životě s dalšími lidskými jedinci?
Pokud jste odpověděli ANO, pak je téma vyjednávání aktuální právě pro Vás.

Věřili byste tomu, že vyjednáváme denně?
A s kým?

S dětmi, rodiči, učiteli, nadřízenými, zaměstnanci, zákazníky, ale i při náhodných setkáních…
…no a možná brzo ráno vyjednáváme i sami se sebou :)

Tehdy si ani neuvědomujeme, že vyjednáváme.
Co ale dělat, když jde o něco, co může mít veliký dopad?

Jinými slovy - co když o něco fakt jde?
Jak vyjednat velký kontrakt? Slibnou dlouhodobou spolupráci?

Zde platí heslo – BÝT VŽDY PŘIPRAVEN.
A právě proto jsem vytvořil tuto příručku.

Najdete tu podrobný návod, jak úspěšně dotáhnout vyjednávání do konce.
Přikládám i šikovný tahák Principy Mistrovského Vyjednávání.

Ten si vytiskněte a umístěte někam, kde na něj budete denně koukat. 

Nejspíše se shodneme, že nejlepší vyjednávání je takové,
ke kterému vůbec nemusí dojít – tedy obě strany se dohodnou hned

k oboustranné spokojenosti.
Jak to ale bývá, ideálních situací je pomálu.

Proto je dobře, že se Vám dostala do rukou tato příručka.
Stačí se naučit používat 4 principy mistrovského vyjednávání.

S nimi už Vás nezaskočí nic – ať už je to reptající ratolest, nebo náročný zákazník.
Mně osobně se osvědčily v každodenní praxi.

A které principy to jsou?



A ještě doporučuji…
Naslouchejte

Příliš nemluvte
Nepřerušujte

Snažte se pochopit partnera, buďte empatičtí
Hledejte, co máte společného

Zapojte partnera
Neříkejte své stanovisko brzo

Soustřeďte se na své silné stránky
Dejte druhé straně čas na rozmyšlenou

Udělejte si čas a nečiňte svá rozhodnutí pod tlakem, bez rozvážení 

Schéma mistrů vyjednávání

- sdělit holá fakta celé situace
- ANO: neutrálně, věcně,                                                   
   objektivně  bez emocí a názorů –    
   „do těchto bot teče“
- NE: zlehčování, dramatizování,    
   hodnocení

Popsat fakta Vyjádřit pocity Předložit řešení Uzavřít pozitivně

- jsou nepopiratelné a pomáhají 
    k vyjádření celé situace
- ANO: vyjadřujeme pocity 
    související se situací – Jsem 
    zklamán, Jsem překvapen,…
- NE: nehodnotíme osobu - 
    nikdy

a) Způsob kooperativní – 
      OTÁZKY – Co navrhujete?
b) Způsob direktivní – 
      ALTERNATIVY – Buď - a nebo.
c) Způsob imperativní – 
      ZASEKNUTÁ DESKA – žádná 
      diskuze.

- souhrn užitku pro Vás a 
    protistranu, ověřit pochopení 
    a uzavřít pozitivně :)

www.impulzy.cz

Principy mistrovského vyjednávání



Tato zásada znamená jediné:
Popsat fakta.
A to neutrálně, objektivně, bez emocí. Obloukem se vyhněme eufemismům, 
zlehčování nebo naopak dramatizaci situace.
Představte si úplně holá fakta - bez názorů, bez hodnocení.
Od osobního vnímání je třeba se v tuto chvíli oprostit.
Vstřebáváme informaci.

Jak popsat fakta, pokud řešíme nespokojenost protistrany:
Protistrana nám oznámí, proč je nespokojena. Jasně zformuluje fakta.
Příklad: „boty propouští vodu dovnitř“
                     „v mé polévce plave moucha“
                     „masáž trvala jen 40 minut namísto 60“
Nevšímejme si však rozhořčení ze strany zákazníka.
Nenechme se rozhodit svými vlastními pocity.
Některé myšlenky nikam nevedou.
Příklad: To je trapné.
                     Taková ostuda.
                     Proč se do mě tak naváží?
                     Proč já? Budu z toho mít průšvih?
Na tento druh myšlenek při vyjednávání zapomeňte.
Jediné, co řešíme:
                   bota propouští vodu dovnitř,
                   v polévce zákazníka krauluje moucha
                   masáž trvala o 20 minut méně, než bylo domluveno
Nic víc, nic míň.

Jak popsat fakta, pokud řešíme naši nespokojenost:
Jednání zahájíme popisem faktů, které jsme zjistili
a které byly důvodem ke vzniku nespokojenosti.
Opět připomínám – protože je to důležité:
Popisujeme situaci, nehodnotíme.
Příklad: „Konstatuji, že do těch bot teče.“
                     „Bylo dohodnuto, že bude podáváno vegetariánské jídlo.“

    „Byli jsme domluveni, že masáž bude hodinová, reálně trvala 40 minut.“                 

Krok  1 - POPSAT FAKTA

A nyní jsou na řadě pocity. Jsou nepopiratelné, proto k procesu jednání patří.
Navíc nám pomáhají ve vyjádření se k celé situaci.
Ale pozor, zde je třeba své emoce moderovat.
Nebuďme osobní, nebuďme krutí, či útoční – to sem absolutně nepatří.
Ani když jsme bůhví jak moc rozčarováni a cítíme se být v právu.
Pocity je třeba vyjádřit tak, abychom neohrozili vztah s protistranou

Jak vyjádřit pocity, pokud řešíme nespokojenost protistrany:
Po předání holých faktů provedeme shrnutí pocitů protistrany.
Je zapotřebí, abychom věděli, zda cítí zklamání, smutek, překvapení, nebo 
zlost.
Dle toho pak můžeme
                         - vhodně reagovat
                         - jasně analyzovat situaci a již v hlavě si připravit nástin řešení.

Jak vyjádřit pocity, pokud řešíme naši nespokojenost:
Aby komunikace při vyjednávání byla co nejjasnější,
je třeba vyjádřit své pocity.
Může se to zdát jako oříšek – vyjádřit pocity, ale nebýt osobní.
Jde to naprosto jednoduše – stačí si uvědomit:
Pocity při jednání popisujeme a pojmenováváme.
Neprožíváme však emočně – osobně.
Vyjádření pocitů nesmí být namířeno vůči osobě, nebo použito k hodnocení 
člověka.
Příklad: Jsem velmi smutný, že mi teče do bot.
                     Jsem překvapen, že mi v polévce plave moucha.
                     Jsem trochu zklamán, že masáž trvala pouze 40 minut, namísto 60.
Dát při jednání najevo své osobní emoce a názory se nevyplácí.
A to nejen proto, že bývá protistrana nepříjemně zasažena v osobní rovině,
ale i proto, že pak celé jednání ztrácí punc profesionality.

Krok  2 - VYJÁDŘIT POCITY



Krok  3 - PŘEDLOŽIT ŘEŠENÍ

Název principu hovoří sám za sebe. Aby bylo jednání úspěšné a měli jste z něj 
dobrý pocit a užitek jak Vy, tak protistrana, je třeba jej uzavřít POZITIVNĚ.
A to poukázáním na kladné důsledky vybraného řešení.
Pozor, důsledky nám však musí být naprosto jasné. A pokud jsou, jejich 

vyjádřením si ověříme, zda jsou jasné i protistraně.

Krok  4 - UZAVŘÍT POZITIVNĚ 

Pokud jsme zvládli své emoce a postupovali dle návodu,
obvykle začne protistrana hledat řešení sama.
Hned po vyjádření pocitů následuje pauza.
Stěžejní pauza.
Jestliže pauzu „neustojíme" a půjdeme zákazníkovi příliš rychle na pomoc,
předchozí úsilí bude zbytečně vynaložená energie.
Jestliže pauzu „ustojíme", je velká naděje, že protistrana využije ticha,
které následuje za vyjádřením našich pocitů.
Nabídne nám sám řešení situace.
Pokud se tak nestane, přejdete tedy ke třetí etapě.
Předkládáme řešení.
Máme k dispozici tři základní varianty způsobů, jak postupovat.
1) Způsob kooperativní
2) Způsob direktivní
3) Způsob imperativní

1) Řešení - způsob kooperativní:
Tento způsob předložení řešení používáme v případech, které nejsou příliš vážné.
Všimněte si, že je tu předkládáme prostor pro diskuzi.
Příklad: „Co můžeme udělat pro to, abychom našli společné řešení?"
                     „Co navrhujete?"
                     „Jaké bude podle Vás nejpřijatelnější řešení pro obě strany?"
                     „Navrhuji Vám, abychom si udělali seznam možných řešení,
                     a pak vybereme to, které bude oběma stranám nejvíce vyhovovat."

2) Řešení - způsob direktivní:
Použijeme, když úroveň závažnosti situace neumožňuje kooperativní způsob.
To znamená, že řešení navrhujeme sami.
Direktivní způsob aplikujeme formou variant.
Když dáme protistraně varianty řešení, druhá strana se uvolní.
Získá jistotu, že výběrem jedné alternativy ovlivňuje průběh jednání.
My však víme, že diskuze se ubírá přesně tím směrem, kterým potřebujeme.

Příklad: „Reálně existují dvě možná řešení. Buď neprovedete úhradu ve splatnosti 
                     a my Vám přerušíme dodávku, nebo uhradíte do konce splatnosti 
                     a dodávka zůstane nepřerušena. Které variantě dáváte přednost?"
                     „Buď Vám můžeme smlouvu zrušit v předstihu a Vy doplatíte poplatek za
                     předčasné vypovězení, nebo necháme smlouvu doběhnout do konce.
                     Nechám na Vás, co Vám vyhovuje více.“

3) Způsob imperativní:
Tento způsob použijeme tehdy, když už není absolutně žádný prostor k diskuzi.
Poslouží nám asertivní technika „zadrhnuté desky".
Příklad:
Prodejce: „Peníze musí být na kontě ke dni splatnosti, taková je podmínka."
Zákazník: „Vím, ale můžete pro jednou udělat výjimku?"
Prodejce: „Peníze musí být na kontě ke dni splatnosti, taková je podmínka."
Zákazník: „Jeden můj známý mi říkal, že mohl odložit placení o deset dní."
Prodejce: „To je možné, ale u nás musí být peníze na kontě ke dni splatnosti, taková 
je podmínka."
Obvykle není zapotřebí opakovat frázi více, než dvakrát.
Tedy za předpokladu, že svou „nahrávku“ pronášíme pevným a rezolutním tónem.



Tak co? Těšíte se na příležitost, kdy si tyto principy vyzkoušíte v praxi?
Mám pro Vás ještě jednu radu na závěr:
Jděte do toho a trénujte je v naprosto běžných situacích.
V tom je ta síla – zažít si Principy mistrovského vyjednávání v OBYČEJNÝCH 
situacích.
Tam získáte jistotu k tomu, abyste je aplikovali i v situacích NEOBYČEJNÝCH.
A nedělejte si hlavu z toho, že se Vám to mnohdy i nepovede.
Koneckonců, někdy jsou situace, kdy je vyjednávání zcela zbytečné.
Není to tak dávno, kdy jsem se byl ubytovat v jednom hotelu.
Byl večer a já byl vyčerpaný.
Na recepci nás přivítal přísně vyhlížející starší pán a povídal:
„Občanský průkaz.“
Uvědomil jsem si, že mi leží v přihrádce v autě.
„Zde je můj řidičský průkaz, najdete mě i v systému,
spal jsem u Vás minimálně desetkrát. Občanský mám v autě.“
Pravím a vyndávám řidičák z peněženky.
Pan recepční mě zarazí se slovy „Ne, potřebuji občanský průkaz.“
Přiznám se, že jsem byl nejen unavený a podrážděný z té dlouhé cesty.
Byl jsem i rozladěný ze způsobu, jakým nás pan recepční přivítal.
„Prosím Vás, podívejte se do systému – najdete mě tam, jsem tu stálý host.“ 
Hovořím.
„Ne, nepodívám, dejte mi občanský průkaz.“
Poznáváte tu zadrhnutou desku?
„Ale vždyť stačí ťuknout myší, napsat mé jméno a vyjede Vám o mě všechno.“
Odmlouvám. Marně.
Pán zostří tón a praví doslova toto:
„Nedělejte problémy, jděte do auta a doneste si ten občanský průkaz.“
To už jsem se trochu namíchl – vidíte? Emoce.
„Prosím vás, stačí se podívat do systému – umíte se vůbec ten systém 
otevřít?“

Načež ten pán – již také trochu nastartovaný – odpovídá:
„Neumím ho otevřít. Doneste si občanský průkaz!“
Aha, blesklo mi, neumí otevřít software, tam je ten problém.
V tu chvíli mi došlo, že zde už není co k vyjednávání.
Naopak mi bylo líto, že jsem na toho pána takto vyběhl.
Zklidnil jsem se, odešel jsem do auta a přinesl svůj občanský průkaz.
Toto vyjednat nešlo.
A to je v pořádku. Víte proč?
Protože přesně takové situace nás posouvají vpřed.

Tak hurá na to!

Váš 
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