
 

 
Kateřina Sodomková 

www.radostspolupracovat.cz 

STĚŽEJNÍ PŘEDPOKLADY 

RADOSTNÉ (nejen) ONLINE 

SPOLUPRÁCE 
 

Jak to vidím já, co je pro mě zásadní a současně, jaké hodnoty  

zastávám a jsou mi vlastní. 
 

A k tomu tipy, na co se při začínající spolupráci zaměřit. 

 

http://radostspolupracovat.cz/
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Nad vším stojí: 

SPOLEHLIVOST  

alias  

DRŽET SLOVO 
 

http://radostspolupracovat.cz/
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A úzce s tím souvisí: 
 

KOMUNIKACE 
vždy a o všem s cílem vyjasnění nejasného a získání potřebných informací. A rozhodně 

pokud vím, že musím změnit podmínky týkající se především CENY a TERMÍNU. 
 

OMLUVA, 

pokud se změní okolnosti a nemohu dodržet domluvu. 
 
 

PŘIZNÁNÍ CHYBY, 
pokud se cokoli nepovede. 

 

http://radostspolupracovat.cz/
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TO VŠE DOHROMADY DĚLÁ  

JEDEN VÝSLEDEK => DŮVĚRA 
 

 

Kde je důvěra, tam je i cesta k radostné spolupráci. 

 

A právě DŮVĚRU považuji za základ 

fungující spolupráce. 

http://radostspolupracovat.cz/
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Jenže tohle se pozná až v procesu, že? 
 

Ale jak poznat na začátku, že spolupráce bude šlapat? 
 
 Na co se dívat? 

 
 Kam zaměřit pozornost? 

 
 Na co se ptát? 

 

 Co dělat? 
 

http://radostspolupracovat.cz/
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Tohle: 

 

OSOBNÍ DOPORUČENÍ  
je skvělý start. 

 

REFERENCE 

Mrkněte na web. 

 

ZAVOLEJTE SI  
Telefon, skype, hangout  

 

http://radostspolupracovat.cz/
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PTEJTE SE  

na všechno, co vás o daném člověku zajímá. 
 

DÍVEJTE SE, 
jak komunikuje a zda to s vámi ladí. 

 
Na oplátku dělejte tohle:  

 

FORMULUJTE SVŮJ POŽADAVEK 
co nejjasněji. 

http://radostspolupracovat.cz/
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DÁVEJTE ZPĚTNOU VAZBU 
Negativní i pozitivní. 

 
 

JAKÉKOLI DIVNÉ POCITY 
rozpusťte komunikací. 

 
 

ZODPOVĚZTE OTÁZKY, 

které vyvstanou. 
 

http://radostspolupracovat.cz/
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Cílem je po úvodních mailech či hovorech  

odpovědět ANO na tyhle otázky: 

 

PTÁ SE VÁS? 
Ujišťuje se, že si rozumíte?  

 

SNAŽÍ SE VÁM VYHOVĚT? 
 

NAVRHUJE současně VLASTNÍ ŘEŠENÍ, 
abyste společně našli to pravé? 

 

http://radostspolupracovat.cz/
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Cítíte z něj NADŠENÍ A ZÁJEM? 

 
 

Fajn, tak se 

 

domluvte se na NĚČEM MENŠÍM,  
abyste se na sebe naladili. 

 
 

http://radostspolupracovat.cz/
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Je to OK? Líbí se vám odvedená práce? Super, tak se 

 

domluvte na CENĚ a TERMÍNU  

nebo na dlouhodobé spolupráci.  

 

A užívejte si  

RADOSTNOU SPOLUPRÁCI, 
ideálně se mnou  

http://radostspolupracovat.cz/
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Tohle není jediná možná cesta k navázání spolupráce a ani já nejedu vždy 
přesně podle tohoto scénáře.  

 
 někdy si stačí vyměnit 2 maily a je jasno 
 jindy je potřeba hodinový telefonát, abychom si řekli vše potřebné 
 někdy dám jen velmi hrubý cenový odhad a funguje to bezvadně 
 jindy potřebuji stanovit cenu předem velmi přesně 

 

Fakt je to o komunikaci, důvěře a SPOLUPRÁCI. 

 
Každopádně je fajn si podobné otázky pokládat a víte co ještě? 

Vaše intuice vám dokáže velmi dobře napovědět. 

Důvěřujte jí a důvěřujte sami sobě! 

 

http://radostspolupracovat.cz/
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ZEPTALA JSEM SE PÁR LIDÍ, 

jaká 3 slova považují za stěžejní pro fungující spolupráci. 

 
 

Řekli tohle: 

 

EMPATIE, VSTŘÍCNOST, PROFESIONALITA 
Tereza Kramerová – www.terezakramerova.cz 
 

PROFESIONALITA, DŮVĚRA, SPOLEHLIVOST 
MUDr. Václav Kopecký – www.esthetx.cz 

http://radostspolupracovat.cz/
http://www.terezakramerova.cz/
http://esthetx.cz/
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KOMUNIKACE, OTEVŘENOST, DŮVĚRA 
Stáňa Mrázková – www.stanislavamrazkova.cz 
 

ODVAHA, KONÁNÍ, LEADRSHIP 
Tomáš Adam – www.ftfc.cz  
 

RESPEKT, UPŘÍMNOST, RADOST 
Alice Kirš – www.alicekirs.cz 
 

PRAVIDLA, ZÁJEM O DRUHÉHO, PROAKTIVITA 
Anna Lukešová – www.annalukesova.cz 
 
 

http://radostspolupracovat.cz/
http://www.stanislavamrazkova.cz/
http://www.ftfc.cz/
http://www.alicekirs.cz/
http://www.annalukesova.cz/
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DÔVERA, SÚZNENIE, RADOSŤ 
Miriam Štolfová – www.miriamstolfova.sk 
 

KOMUNIKACE, DŮVĚRA, SYSTÉM 
Lucie Koubek – www.luciekoubek.cz 
 

DŮVĚRA, RESPEKT, KOMUNIKACE 
Michala Měřínská – www.michalamerinska.cz 
 
 
 

Jsem vděčná všem zúčastněným a ze srdce děkuji  

 
 

http://radostspolupracovat.cz/
http://www.miriamstolfova.sk/
http://www.luciekoubek.cz/
http://www.michalamerinska.cz/
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Jaká jsou vaše 3 slova pro radostnou a fungující spolupráci?  
A myslíte, že je spolu můžeme naplnit?  

Věřím, že ano. 

 

CHCETE RADOSTNĚ 

SPOLUPRACOVAT SE MNOU? 
 

Napište mi svá 3 slova na:  
katka@radostspolupracovat.cz 

 

Budu se těšit 

http://radostspolupracovat.cz/
mailto:katka@radostspolupracovat.cz

