
 

Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží 
názory pouze autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní 
obsažených. 
 

 

  

LIDÉ A 
ORIENTACE NA 
ZÁKAZNÍKA 

      

 



2 
 

OBSAH 
 

Obsah 

1 CÍL – CO SE NAUČÍTE .................................................................................................. 1 

2 CO JSOU DOVEDNOSTI ORIENTOVANÉ NA LIDI A ZÁKAZNÍKY A PROČ JSOU DŮLEŽITÉ . 1 

3 EMPATIE ................................................................................................................... 2 
3.1 Empatické naslouchání a mediace ................................................................................. 3 

4 EMOČNÍ SEBEUVĚDOMĚNÍ ........................................................................................ 4 

5 EMOČNÁ SAMOREGULACE ........................................................................................ 6 

6 TÝMOVÁ PRÁCE ........................................................................................................ 7 
6.1 Johariho okno – Porozumění vztahu se sebou a jinými .................................................. 8 

7 ŘEŠENÍ OTÁZEK ZÁKAZNÍCKÝCH SLUŽEB ................................................................... 10 
7.1 Řešení problémů se zákaznickými službami pomocí podpůrné komunikace.................. 11 
7.2 Jak poskytnout vysoce kvalitní zákaznický servis ......................................................... 13 
7.3 Jak rozvíjet a zlepšovat dovednosti orientované na zákazníka...................................... 13 

8 ZÁVĚR ..................................................................................................................... 15 

9 REFERENCE .............................................................................................................. 16 

 

 

 
 
   
 
 
 
  
 

 



 

1 
 

1 CÍL – CO SE NAUČÍTE 

V této sekci se dozvíte: 

● Proč jsou dovednosti lidí v životě a práci důležité; 

● Jak můžete zlepšit své lidi a dovednosti zaměřené na zákazníka; 

● O strategiích pro zákaznickou podporu; 

● O důležitosti sebeuvědomění a empatie a o tom, jak je zlepšit. 

 

2 CO JSOU DOVEDNOSTI ORIENTOVANÉ NA LIDI A ZÁKAZNÍKY A 

PROČ JSOU DŮLEŽITÉ 

Dovednosti zaměřené na lidi jsou dovednosti, díky nimž je vaše interakce s lidmi 

produktivnější a zábavnější. Situace, jako je uvolněná konverzace, vyjadřování pocitů nebo 

řešení hádky, vyžadují dovednosti lidí. 

 

Silné dovednosti lidí vám umožňují navázat zdravé kontakty s lidmi tím, že lépe porozumíte 

jejich pocitům a potřebám a budete efektivně prezentovat své nápady a argumenty. Na 

pracovišti z vás udělají lepšího spolupracovníka, týmového pracovníka a motivátora. 

 

Dovednosti zaměřené na zákazníka jsou součástí dovedností lidí. Pomohou vám pochopit 

potřeby zákazníků a vyřešit jejich problémy. 

Zaměstnanci, kteří pracují v oddělení služeb zákazníkům, jsou tváří každé společnosti. 

Podniky si cení zaměstnanců, kteří mohou poskytovat dobré služby zákazníkům, protože 

podporují loajalitu zákazníků a dobrou pověst. 

 

Dovednosti lidí a zákazníků jsou propojené a silně závisí na dovednostech, jako je 

komunikace, aktivní naslouchání, empatie, řešení problémů a další dovednosti potřebné k 

navázání mezilidských vztahů. 
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3 EMPATIE 

Empatie je schopnost skutečně cítit emoce ostatních lidí. Pomůže vám dostat se do jejich 

pozice a porozumět důvodům, proč jednají tak, jak jednají. Protože jim rozumíte, můžete se s 

nimi spojit na osobní úrovni a opravdu vám na nich záleží. Když vám na nich záleží, jste 

motivováni jim pomoci. 

 

Nejdůležitější věcí na empatii je, aby se lidé cítili skutečně pochopeni. Díky tomu jsou 

otevřenější pro pozitivní vztah s vámi a hledání řešení problémů. 

 

Abychom lépe porozuměli empatii, podívejme se na její specifika: 

● Podívejte se na svět jiných lidí – Rozumíte tomu, co vám ostatní říkají, a můžete to vidět 

jejich očima. 

● Oceňujte je jako lidské bytosti / nesuďte je – Často soudíme lidi, abychom měli záminku, 

ani se nepokusit porozumět jejich úhlu pohledu. Abyste tomu předešli, musíte být schopni 

vidět je jako lidské bytosti, které jsou cenné a mají své potřeby. 

● Porozumět pocitům – Abyste se mohli skutečně spojit s pocity druhých, musíte se dostat 

do kontaktu se svými emocemi. Proto je důležité, abyste nejprve byli duševně v rovnováze a 

porozuměli sami sobě, než pochopíte pocity ostatních lidí. 

● Komunikujte porozumění – Posledním aspektem empatie je, aby se lidé cítili pochopeni. 

Aby měli pocit, že jsou viděni a slyšeni. To může být těžké a vyžaduje to praxi, protože to 

předpokládá dobré porozumění komunikaci a pocitům a potřebám lidí. 
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CVIČENÍ 

Zkuste odpovědět Ano nebo Ne. Výsledky vám ukáží, zda jste empatický člověk.  

 

● Jste velmi dobří ve skutečném poslechu toho, co ostatní říkají. 

● Lidé vám často říkají o svých problémech. 

● Dobře si všímáte, jak se cítí ostatní lidé. 

● Často přemýšlíte o tom, jak se cítí ostatní lidé. 

● Druzí lidé za vámi chodí pro radu. 

● Často se cítíte přemoženi tragickými událostmi. 

● Snažíte se pomáhat ostatním, kteří trpí. 

● Dokážete říct, kdy lidé nejsou upřímní. 

● V sociálních situacích se někdy cítíte vyčerpaní nebo ochromení. 

● Velmi vám záleží na ostatních lidech. 

 

Výsledky: více odpovědí „ano“, máte empatičtější osobnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.1 Empatické naslouchání a mediace   

Pro úspěšnou mediaci dodržujte tato pravidla: 

● Buďte neutrální – Jako prostředník musíte ke všem přistupovat stejně a nestavět se na 

žádnou stranu. 

● Nerozhodujte – Jako prostředník nemáte pravomoc rozhodovat, kdo je správný nebo 

špatný, můžete je pouze vést k nalezení řešení přijatelného pro všechny. 

● Shromažďovat informace – Poslouchejte a klaďte otázky, abyste pochopili podstatu 

problému a potřeby všech zúčastněných. 

● Ovládejte negativní emoce – Uvědomte si negativní emoce zúčastněných lidí a 

přesměrujte tuto negativní energii na hledání řešení. 

● Buďte řešitelem problémů – Zaměřte se na hledání řešení, které je přijatelné pro 

všechny, myslete kreativně a pomozte všem stranám vidět všechna možná řešení. 
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Mediátor musí získat důvěru a spolupráci všech stran zapojených do sporu. Za tímto účelem 

musí být mediátor schopen naslouchat s empatií, aby porozuměl jejich emocím a potřebám. 

Pouze poté je může prostředník vést k oboustranně uspokojivému řešení. 

 

Důrazné naslouchání je forma aktivního naslouchání zaměřeného na porozumění pocitům 

řečníků a budování vzájemné důvěry. Chcete-li být dobrým důrazným posluchačem, dozvíte 

se, co dělá a co nedělá empatické naslouchání. 

CO DĚLÁ CO NEDĚLÁ 

Ukažte, že máte zájem a nasloucháte. 

Buďte soustředění a navazujte oční kontakt. 

Potvrďte tím, že kývnete hlavou a řeknete: 

„Vidím“ nebo „Řekněte mi o tom více“. K 

navození konstruktivní atmosféry použijte 

pozitivní neverbální komunikaci. 

 

Nepokládejte příliš mnoho otázek: Příliš 

mnoho otázek může vypadat, jako byste 

vyslýchali posluchače. 

 

Buďte neutrální: Umožněte řečníkovi 

odhalit pocity a myšlenky, aniž byste je 

kritizovali nebo soudili. 

 

Nechovejte se blahosklonně: Nezmenšujte 

hodnotu emocí řečníka pomocí laciných 

frází jako „Není to tak špatné“ nebo „Zítra 

se budete cítit lépe“. Nepoučujte ani 

nedávejte rady. 

 

 Chovejte se jako zrcadlo: Zrcadlete řečníka 

abyste jim ukázali, jak rozumíte tomu, co 

říkají a cítí. 

 

Nenechte se vyprovokovat: Nereagujte 

hněvem ani frustrací a nezapojujte se do 

hádky ani neposuzujte řečníka. 

 

4 EMOČNÍ SEBEUVĚDOMĚNÍ 

Emoční sebeuvědomění je schopnost rozpoznat a porozumět vašim pocitům a emocím. 

Umožňuje vám zjistit, jak emoce ovlivňují vaše činy, rozhodnutí a chování, a využít tyto 

znalosti ve svůj prospěch 
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To je obzvláště důležité při řešení negativních emocí, jako je strach nebo hněv, které vás 

mohou učinit neproduktivními a iracionálními ve vašich rozhodnutích a činech. Emoční 

sebeuvědomění vám umožňuje předvídat a rozpoznávat situace a okolnosti, které vám 

způsobují negativní emoce, a reagovat kontrolovaně a konstruktivně. 

 

Procvičování a rozvíjení emocionálního sebeuvědomění má následující výhody: 

● Lepší porozumění a kontrola vašich emocí; 

● Lepší porozumění emocím a motivacím ostatních lidí; 

● Lepší rozhodování, více proaktivity a sebevědomí; 

● Lepší produktivita a vztahy na pracovišti. 

 

Jak funguje emoční sebeuvědomění v reálném životě? Zde je příklad: 

Poté, co jste po určitou dobu nezaměstnaní, vám bude nabídnuto místo, které odpovídá vaší 

kvalifikaci, ale vyžaduje aktivní znalost cizího jazyka, která podle vás chybí. Vaším prvním 

impulzem je nepřijmout nabídku, protože se obáváte, že nedostatek jazykových znalostí 

bude příliš velkým problémem. 

 

Místo toho, abyste se vzdali strachu, ptáte se sami sebe, z jakého důvodu se bojíte. Když se 

zamyslíte nad zdrojem svého strachu, uvědomíte si, že vaše jazykové znalosti ve skutečnosti 

nejsou problémem. Skutečným problémem je, že se jednoduše bojíte konverzovat v cizím 

jazyce. 

Můžete se rozhodnout přijmout nabídku a vyřešit problém tím, že budete chodit na hodiny 

konverzace a procvičovat s přáteli.  

 

Chcete-li zlepšit emoční sebeuvědomění, postupujte takto: 

● Napište deník – Napište o svých pocitech a reakcích v různých situacích, jak jste se cítili; 

● Přemýšlejte o svých rolích – Uveďte své každodenní role jako manžel, manželka, rodič, 

bratr, sestra, přítel, zaměstnanec atd. Přemýšlejte o pocitech spojených s každou z nich jako 

šťastná, smutná, naštvaná atd. A zapište si je; 

● Předvídejte své emocionální reakce – Zamyslete se nad situací, které budete v budoucnu 

čelit, a zkuste předpovědět, jak se s ní budete cítit. Naučte se předvídat a přijímat pocity 
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slovy: „Cítím se frustrovaný“ nebo „Cítím strach“. Předvídání a přijímání těchto pocitů vám 

dá kontrolu nad nimi; 

●Znát své hodnoty – Buďte si vědomi svých hodnot a zásad v životě. Provedou vás životem a 

učiní vás uvolněnější a sebevědomější; 

● Uvědomte si své předpoklady – Vaše předpoklady o věcech mohou být negativní, 

například „Nejsem dost chytrý, abych se to naučil“, nebo pozitivní, jako „všechno nakonec 

dopadne dobře“. Uvědomění si svých předpokladů určuje, jak přistupujete k věcem v životě, 

a dává vám možnost změnit negativní postoje. 
 

 

5 EMOČNÁ SAMOREGULACE 

Emoční autoregulace je schopnost ovládat své emoce a impulsy. Než si vytvoříte emoční 

sebeovládání, musíte si vyvinout emoční uvědomění. 

 

CVIČENÍ 

Jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit své sebevědomí, je psát deník. 

Mějte s sebou poznámkový blok a pero na další dva týdny. 

Několikrát denně napište podrobnosti o svých myšlenkách a pocitech. Pokaždé pište po 

dobu 3-5 minut. Zkuste odpovědět na následující: 

● Proč jsem se rozhodl psát právě v tuto chvíli, jaký byl důvod? 

● Jaké emoce zažívám? 

● Jak tyto okamžiky a emoce souvisejí a jak bych je kategorizoval? 

Během těchto dvou týdnů sledujte, jak bude fungovat vaše mysl. Zpočátku pravděpodobně 

budete mít potíže rozpoznat své emoce a uspořádat své myšlenky. Časem však získáte větší 

kontrolu a soustředění a budete schopni psát lépe a podrobněji. Chcete-li dosáhnout 

optimálních výsledků, zaměřte se zejména na poslední otázku. Můžete také cvičit společně s 

někým a poté porovnat výsledky. 
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Samoregulace vám umožní udělat pauzu a přemýšlet, než zareagujete. Díky ní jsou vaše 

reakce racionálnější, což vám umožňuje udržovat dobré vztahy a dosahovat vašich cílů. I 

vteřinová pauza vám může dát dostatek času na uklidnění a klidnější reakci. 

 

Ovládání emocí ve stresových situacích může být velmi těžké. Až se příště ocitnete v 

emocionálně náročné situaci, udělejte pauzu podle těchto kroků: 

● Nereagujte – Toto je nejtěžší část. Pokud se dokážete zastavit v emocionální reakci, 

budete schopni dokončit zbytek kroků. 

● Zhluboka se nadechněte – Zhluboka se nadechněte, abyste uklidnili svou mysl a tělo. To 

vám poskytne schopnost racionálního myšlení. 

● Přemýšlejte po dobu 5 sekund – Poté, co se nadechnete, věnujte 5 sekund přemýšlení o 

tom, proč tato osoba jedná tímto způsobem, jaké jsou její potřeby a motivace. 

● Odpovězte soucitně – Místo toho, abyste druhou osobu obviňovali ze situace, zkuste si 

myslet: „Co mohu udělat, abych této osobě pomohl splnit její potřeby?“. 

 

Tímto způsobem použijete samoregulaci, abyste pro někoho udělali něco pozitivního a 

abyste se v tomto procesu cítili cenní. 

6 TÝMOVÁ PRÁCE 

Jednou z nejdůležitějších dovedností lidí je týmová práce neboli schopnost pracovat a 

spolupracovat s lidmi v týmu. 

Pro úspěšnou týmovou práci musí každý člen týmu rozvíjet určité chování: 

• Otevřenost – členové týmu musí být připraveni přijmout různé nápady a pohledy. 

Toho je dosaženo ochotou lépe poznat ostatní členy. To pomáhá každému pochopit a 

přijmout, že různí lidé mají různé nápady a úhly pohledu; 

• Důvěra a odhalení – členové týmu si musí navzájem dostatečně důvěřovat, aby mohli 

sdílet nápady a pocity. Důvěra se vytváří postupně na základě vzájemného respektu a 

poctivosti; 
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• Podpora – členové týmu musí prokázat vzájemnou podporu, aby dosáhli svých cílů. 

Nesmí to být konkurenti, ale kolegové, kteří se navzájem podporují, pokud nastanou 

problémy; 

• Respekt – členové týmu musí komunikovat s respektem. Musí se soustředit spíše na 

hledání řešení problémů než na vzájemné obviňování, pokud se něco pokazí. 

Konstruktivní zpětná vazba a uctivá komunikace jsou cestou. 
 

6.1 Johariho okno – Porozumění vztahu se sebou a jinými   

Jednoduchou metodou pro zlepšení komunikace a porozumění mezi členy týmu je 

„Johariho okno“. Tato metoda zlepšuje skupinové vztahy podporou odhalení, 

sebepoznání a zpětné vazby. Základní myšlenkou Johari je, že důvěra se buduje 

odhalením informací o sobě ostatním a že se o sobě dozvíte prostřednictvím zpětné 

vazby od ostatních. 

 

Johariho okno reprezentují čtyři kvadranty : 

 

1. OTEVŘENÁ OBLAST 

( Známo sobě a známo ostatním ) 

 

 

 

2. SLEPÉ MÍSTO 

( Neznámo sobě , ale známo ostatním ) 

 

3. SKYTÁ OBLAST 

( Známo sobě ale neznámo ostatním ) 

 

 

4. NEZNÁMÁ OBLAST 

(Neznámo sobě a neznámo ostatním) 

 

Kvadrant 1 

Tento kvadrant je OTEVŘENÝ PROSTOR. Sem vkládáte informace o sobě, které jsou vám i 

ostatním známy. Může to být informace o vaší osobnosti, emocích, dovednostech a 
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znalostech. Cílem je zvětšit tento kvadrant bez zveřejnění příliš mnoha osobních údajů. Další 

informace lze do této oblasti přidat přijetím zpětné vazby od členů skupiny. 

 

Kvadrant 2 

Toto je SLEPÝ BOD. Představuje informace o vás, které vám nejsou známy, ale ostatní o nich 

vědí. Je to skvělá příležitost prozkoumat vaše „slepá místa“. Může to být něco jednoduchého 

nebo to může být něco, co je pro jednotlivce obtížné vidět a přijmout, například nízká 

sebeúcta. Členové skupiny vám pomohou odhalit vaše slepé oblasti poskytnutím zpětné 

vazby o věcech, které o vás vidí a které neznáte. 

 

Kvadrant 3 

Toto je SKRYTÁ OBLAST. Představuje informace, které o sobě víte, ale ostatním nejsou 

známy, jako jsou tajemství, obavy, slabosti. Vaším cílem je zmenšit tuto oblast odhalením 

informací o vás členům skupiny a tím je přesunout do otevřené oblasti. 

 

Kvadrant 4 

Toto je NEZNÁMÁ OBLAST. Představuje informace o vás, které jsou vám a ostatním zpočátku 

neznámé. Tyto neznámé informace odhalíte průzkumem pomocí otevřené komunikace. 

Můžete odhalit nové dovednosti, emoce, překážky atd. 

 

Cílem Johariho je zvětšit otevřený prostor. To se děje dvěma způsoby: 

 

● Sebeodhalením. Sebeodhalení je dosaženo obousměrnou komunikací mezi vámi a 

ostatními členy skupiny. Jak se získávají nové informace, skrytá oblast se zmenšuje a 

otevřená oblast se zvětšuje. 

Tip: Buďte opatrní, co o sobě prozrazujete. Zveřejnění malých tajemství buduje důvěru a 

vztahy, ale zveřejnění citlivých osobních údajů může poškodit vaši pověst a dostat vás do 

znevýhodněné pozice. 

● Přijímáním zpětné vazby od ostatních o věcech. Které o sobě nemůžete vědět, ale ostatní 

ano. Zpětná vazba zmenšuje slepý bod a zvětšuje otevřený prostor. 
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Tip: Při poskytování zpětné vazby je velmi důležité, aby zpětná vazba byla upřímná, ale nikoli 

příliš negativní, protože může poškodit vzájemnou důvěru 

 

7 ŘEŠENÍ OTÁZEK ZÁKAZNÍCKÝCH SLUŽEB 

Při řešení stížností zákazníků existují různé přístupy. Nejdůležitější je zůstat klidný, přátelský 

a soustředit se na řešení problému. 

Řešení problémů se často zdá snadné, ale není tomu tak vždy. Někdy je to komplikované. 

Systematické řešení problémů se službami zákazníkům usnadňuje a zefektivňuje proces 

řešení problémů. 

 

Chcete-li úspěšně vyřešit problém se zákaznickým servisem, postupujte podle těchto 

základních kroků: 

 

1. Buďte klidní a identifikujte problém; 

2. Dobře poslouchejte a zjistěte, co zákazník potřebuje; 

3. Uznejte problém a pokusit se ho vyjasnit; 

4. Zjistěte, jak problém ovlivňuje zákazníka; 

5. Nabídněte možná řešení a prodiskutujte je se zákazníkem; 

6.Vytvořte plán implementace řešení. 

 

CVIČENÍ 

Řekněte o sobě svému příteli něco, co ještě neví. Jak ses cítil? 

Řekněte o sobě svému příteli něco, co ještě neví. Jak ses cítil? 
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7.1 Řešení problémů se zákaznickými službami pomocí podpůrné komunikace  

Cílem podpůrné komunikace je vést k pozitivní změně nebo řešení problému a zároveň 

zachovat nebo dokonce zlepšit vztah mezi zúčastněnými lidmi. 

PŘÍKLAD 

   
Řešení problémů se zákaznickými službami vyžaduje dovednosti a správný přístup. Zde je 

příklad toho, jak jednat s velmi rozzlobeným zákazníkem. Nezáleží na tom, zda je zákazník 

oprávněně naštvaný nebo ne. 

Pokud jednáte se zlostným zákazníkem, můžete použít takzvaný přístup „ASAP“. 

Vypadá to takto: 

 

Upřímně se omluvte: Vždy se osobně omluvte slovy „Je mi to líto“ nebo „Je mi to opravdu 

líto“, i když se zákazník mýlí. 

 

Soucit: Když mají zákazníci pocit, že jim byla spáchána křivda, chtěli by slyšet, že někdo 

jejich situaci rozumí.  

 

Ukažte jim, že s nimi sympatizujete, i když nechápete, proč jsou tak naštvaní. Řekněte 

něco jako „Chápu, že jste naštvaní“, abyste jim ukázali, že vám na jejich problému záleží. 

 

Přijměte odpovědnost: Jako zaměstnanec vaší společnosti musíte převzít odpovědnost za 

problémy zákazníků. To neznamená, že jste skutečně zodpovědní za problém, a to 

neumožňuje, aby zákazník byl nepřiměřený ve svých požadavcích. Převzetí odpovědnosti 

umožňuje zákazníkovi mít s někým mluvit a pracovat na vyřešení problému. 

 

Připravte se na pomoc: Poté, co ukážete zákazníkovi, že vám na něm záleží, buďte 

připraveni vyřešit skutečný problém. Často se ukazuje, že problém, který měl rozzlobený  

zákazník, byl velmi malý a snadno se vyřešil za minutu nebo dvě. Ve skutečnosti je být milý 

a vstřícný vůči obtížným zákazníkům často důležitější než samotný problém. 
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Při jednání s lidmi s negativními postoji, jako jsou nespokojení zákazníci, je nezbytná 

podpůrná komunikace. Často jsou emocionálně ovlivněni, protože mají pocit, že jim bylo 

nějakým způsobem ublíženo, i když tomu tak není. 

Podpůrná komunikace podporuje řešení problémů podporou: 

● Přesná komunikace v obtížných situacích; 

● Pozitivní vztahy při řešení negativních problémů; 

● Zaměřte se na řešení problému, nepřiznávejte vinu. 

 

Chcete-li toho dosáhnout, naučte se a používejte níže popsané techniky podpůrné 

komunikace: 

 

 

TECHNIKA POPIS 

Zaměřte se na 

problém a možná 

řešení 

 

Zaměřte se na problém a hledejte řešení. 

Neobviňujte druhou osobu ani nekritizujte její osobní vlastnosti. 

Díky tomu budou méně defenzivní a připravenější přispět k 

pozitivnímu řešení. 

 

Použijte popisný jazyk 

 

Popište problém přesně a objektivně. 

Nepoužívejte hodnotící jazyk, protože to zní, jako byste soudili 

lidi a vzbuzovali v nich pocit nekompetentnosti. 

 

Buďte inkluzivní 

 

Ukažte lidem, že jsou oceňováni a respektováni. 

Nemluvte, jako byste byli nad nimi, protože se tak budou cítit 

méně důležití nebo méněcenní. 

 

Podporujte inkluzivní 

dialog 

 

Pamatujte, že komunikace je obousměrný proces. 

Pomocí aktivního poslechu dejte lidem najevo, že posloucháte a 

zajímá vás, co mají na srdci. Nechte ostatní mluvit. Přivítejte 

jejich příspěvky, abyste věděli, že jejich názor je cenný. 
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7.2 Jak poskytnout vysoce kvalitní zákaznický servis  

Pokud jste v zákaznickém servisu, velká část vašeho úspěchu spočívá ve vaší schopnosti 

poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní zážitky. Pro podporu a získání věrných zákazníků 

dodržujte tato pravidla: 

● Pochopte a ovládejte emoce – Buďte v kontaktu se svými emocemi. Uvědomte si všechny 

negativní emoce, které máte, a naučte se, jak se uklidnit dýcháním. Pomalu, zhluboka a 

kontrolovaně se nadechněte. Naučte se číst emoce lidí. Pochopení toho, jak se cítí, vám 

poskytne cenné informace o tom, jak s nimi komunikovat. 

● Péče o potřeby zákazníka – Pracujte na rozvíjení porozumění potřebám zákazníka. Najděte 

důvod, proč jim na nich skutečně záleží, a buďte ochotni jim pomoci. Dívejte se na lidi jako 

na jednotlivce a zacházejte s nimi tak, že jsou to vaši přátelé. Položte si otázku „Co potřebují“ 

a co je třeba udělat, aby byli spokojeni. Převezměte odpovědnost nad rámec interakce s 

nimi. Při rozhovorech se zákazníky se vyhněte výrokům jako „To je váš názor“ nebo 

„Nemohu vám sdělit své příjmení“. 

● Buďte pozitivní – Buďte otevření a upřímní. Použijte lehký humor k vytvoření přátelské 

atmosféry. Spolupracujte se zákazníky a budujte pozitivní vztahy. 

● Naslouchat zákazníkům – Naslouchejte jim a ukažte jim, že máte zájem, aby se cítili 

váženi. Nepřerušujte je a věnujte čas naslouchání. Poslouchejte, co je za slovy a věnujte 

pozornost jejich tónu, hlasitosti, řeči těla atd., byste lépe porozuměli tomu, co chtějí. 

Používejte empatické naslouchání. Projevte zájem o to, co říkají, potvrďte je přikývnutím 

nebo slovy: „Rozumím“, nepokládejte příliš mnoho otázek a nekritizujte je. 

● Projevujte pozitivní emoce – Buďte klidní a používejte jednoduchý jazyk. Používejte 

pozitivní prohlášení. Nereagujte emocionálně na jejich negativní emoce, ale projevte soucit a 

jemné odhodlání. 

● Zaměřte se na hledání řešení – Nesoustřeďte se na problém, uznejte jej, omluvte se a 

pokračujte. Zaměřte se na pozitiva. Uvědomte si možné konflikty a rozpusťte je. Nenechte se 

vyprovokovat. 

 
7.3 Jak rozvíjet a zlepšovat dovednosti orientované na zákazníka 

Když pracujete na svých dovednostech zaměřených na zákazníka, zvažte následující rady: 

● Procvičujte si aktivní poslech s cílem něco se naučit a zaměřte se na mluvčího. 
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● Požádejte o přímou zpětnou vazbu od zákazníků nebo kolegů. Přímá zpětná vazba vám 

může pomoci pochopit, co poskytujete ostatním za skvělé zážitky každý den. Vyvarujte se 

negativní kritiky osobně. Sledujte svou zpětnou vazbu a přemýšlejte o ní s každým novým 

kolem, abyste získali představu o svém zlepšení. 

● Požádejte manažera o zpětnou vazbu. Může být užitečné předat nebo vytisknout vaši 

komunikaci pro vašeho manažera, abyste zdůraznili své silné stránky a oblast pro zlepšení. 

● Procvičujte nové dovednosti. Buďte ochotní se učit. Můžete procvičovat dovednosti jako 

přátelskost a být trpělivý s kýmkoli. Zjistíte také, že zlepšení znalostí o službě nebo produktu, 

které váš zaměstnavatel nabízí, zlepší vaši schopnost řešit problémy se zákazníky. 

Rozvíjení dovedností, díky nimž je pracovník součástí silného zákaznického servisu, vám 

spolu s praktickými zkušenostmi pomůže uspět ve vaší kariéře. 
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8 ZÁVĚR 

Schopnosti zaměřené na lidi vám umožňují navázat zdravé vztahy s lidmi. Na pracovišti z vás 

udělají lepšího spolupracovníka, týmového pracovníka a motivátora. Dovednosti zaměřené 

na zákazníka jsou součástí dovedností lidí. Pomohou vám pochopit potřeby zákazníků a 

vyřešit jejich problémy. 

Empatie je schopnost skutečně cítit emoce ostatních lidí a porozumět důvodům, proč jednají 

tak, jak jednají. Nejdůležitější věcí na empatii je, aby se lidé cítili skutečně pochopeni. 

Spory lze řešit prostřednictvím mediace. Mediátor musí získat důvěru a spolupráci všech 

účastníků sporu. Mediátor musí být neutrální a může lidi vést pouze k uspokojivému řešení. 

Emoční sebeuvědomění pomáhá pochopit, jak emoce ovlivňují vaše činy, rozhodnutí a 

chování, a využít tyto znalosti ve svůj prospěch. Můžete to zlepšit tím, že si uvědomíte, jaké 

situace a okolnosti negativně ovlivňují vaše emoce, a budete lépe připraveni reagovat 

pozitivně. 

 

Emoční autoregulace je schopnost ovládat své emoce a impulsy. Umožňuje vám udělat 

pauzu a přemýšlet, než zareagujete. Díky tomu jsou vaše reakce klidnější a racionálnější. 

Místo toho, abyste reagovali rozzlobeně, zhluboka se nadechněte, 5 sekund přemýšlejte o 

tom, proč někdo tak jedná, a poté uklidněte situaci soucitem. 

 

Týmová práce je jednou z nejdůležitějších dovedností lidí. Aby byli členové týmu úspěšní, 

musí je podporovat a respektovat a být schopni otevřeně komunikovat. Jednou z nejlepších 

metod, jak to vyvinout, je okno Johari. 

 

Při jednání s nespokojenými zákazníky používejte podpůrnou komunikaci. Chcete-li 

poskytovat vysoce kvalitní zákaznický servis, musíte být schopni starat se o potřeby 

zákazníka. Poslouchejte, co vám říkají, umíte ovládat své emoce, zůstaňte pozitivní a 

soustřeďte se na hledání řešení. 
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