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Úvod do studia předmětu  
 

Milý čtenáři, 

první řádky právě otevíraných skript bychom chtěli - z pozice autorů publikace 

věnovat motivům, které vedly ke vzniku tohoto textu.  

Po mnoho let se setkáváme s mladými lidmi, kteří stojí na začátku 

vysokoškolských studií a téměř bez rozdílu spojují představu své budoucí 

profese především se studovanými obory a jejich hlubokým ovládnutím. 

Pochopitelně – mít a uplatnit poznatky studovaných disciplín jsou nutnou 

podmínkou, abychom jako lidé byli v roli učitele-vychovatele-sociálního 

pracovníka-speciálního pedagoga-mentora-trenéra-pracovníka v multikulturní 

sféře… respektováni a stali se, takříkajíc profesionálními představiteli oboru jako 

vědní disciplíny. 

 

Předchozí text může vyvolat oprávněnou otázku o tom, kdo je to profesionál 

a jakými dispozicemi by měl přesvědčit o své kompetentnosti? Připomeneme si 

některé z kompetencí v podobě složek způsobilosti: 

▲   Kompetence oborově vědní   ▲ 

Již jsme připomínali základní význam vysokoškolských studií, tj. prohloubit 

odbornou (nejen teoretickou) přípravu ve studovaném oboru jako vědní oblasti. 

Protože se každá vědní disciplína vyvíjí, je zřejmé, že s vystudovanou úrovní 

poznání nevystačíme a naopak nás „doba přinutí“ sledovat vše nové, co je 

s naším oborem spojené.   

▲   Kompetence pedagogická a psycho-didaktická  ▲ 

Jsme-li v roli vzdělavatelů, pak není odborná připravenost jediným znakem naší 

profesionality. Naše role spočívá v přenášení vědních poznatků adresátům 

(v nejširším pohledu vychovávaným), a to v takové podobě, která respektuje 

nejen jejich sociální pozici, ale především vývojové a věkové zvláštnosti. 

Dobrým vzdělavatelem-lektorem-sociálním pracovníkem-mentorem … je tedy 

ten, který své působení upravuje (modifikuje, provádí) přes pedagogicko-

psychologickou znalost těch, na které působí.  

Trocha polemiky: budete mít v mnohém pravdu, když přijdete 

s protiargumentem, že vysokoškolská studia představí žáka-svěřence-klienta… 

spíše v akademické a neautentické podobě a teprve reálná praxe jim dá 

skutečnou tvář a lidský rozměr.  

Poznámka: Určitě jste nemohli přehlédnout, že autoři nepovažují své dílo za knihu. 

To proto, že jim v mysli běží známý citát, že „…knihou by se mělo nazývat vlastně 

jen to, co přináší něco zcela nového…“ Pokud uplatníme toto drastické kritérium na 

právě otevírané stránky, pak jistě v mnohém danou podmínku nesplňuje… 
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▲   Kompetence konzultativní a manažerská  ▲ 

Být profesionálem (především v sociálních profesích) znamená v nejrůznějších 

situacích a podobách poskytovat pomoc a přispívat odborným názorem. 

Opíráme se o oborovou znalost s přispěním naší znalosti diagnostických postupů 

a především schopnosti „to vědní“ aplikovat v nejrůznějším terénu. I pro tuto 

nezanedbatelnou složku profesionality je třeba mít organizační dovednosti 

a systematičtější uvažování.    

▲   Kompetence zdravotně výkonová  ▲ 

Pohledem věku vysokoškoláků by se tato kompetenční složka mohla zpochybnit 

hezkým zdomácnělým výrokem „o co go?“. Profesní jednání oceníme mimo jiné 

i v tom, že „nezávislé“ na okamžitých výkyvech zdraví či psychických stavech 

a má tak říkajíc stabilní (a tedy očekávaný) průběh. Jenže tato ideální představa 

dostává trhliny s přibývající praxí, věkem, proměnami osobního i profesního 

života.   

▲   Kompetence reflexivní  ▲ 

Ke znakům profesionality také patří „pronásledování“ otázkami typu: jak mne 

druzí vnímají jako člověka v profesní roli? Byla má dnešní práce pro druhé 

významná a jak ji příště dělat „jinak“ (a nemyslíme synonymicky, že lépe). Jak 

mne mé zaměstnání naplňuje v dnes, zítra… a z dlouhodobějšího pohledu? 

 

Zdánlivě zpochybňující (sebe)reflexivní uvažování má v sobě mnoho dobrého: 

jen tak se do naší práce nedostane stereotyp, neustále hledáme optimální 

podobu přístupu k druhým i sobě samému a v neposlední řadě je „modifikace“ 

profesního působení dobrou prevencí před nebezpečími syndromu vyhoření 

a dalšími neutěšenými psychickými stavy, jež nastávají špatnou „duševní 

ekonomikou“, tj. když stále více vydáváme, aniž bychom ono pozitivní 

a uvolňující přijímali.      

▲   Kompetence sociálně osobnostní a komunikativní  ▲ 

V závěru kompetenčního výčtu záměrně uvádíme kompetenci sociálně 

osobnostní a komunikativní. Rozkryjeme-li její obsah, pak ho lze vysvětlit jako 

profesní předpoklad, který hovoří o tom, že (sociální) profesi by měli vykonávat 

lidé vyzrálí, psychicky a sociálně „hotoví“, s ustálenými náhledy nejen na svou 

odbornost a povolání. Týká se to nejen hodnotového žebříčku, ale také 

hlubokého přesvědčení o smyslu svého poslání, o potřebě být ostatním 

prospěšný a snažit se jim porozumět. 
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Pohlédnete-li na vyjmenované kompetence a budete-li hledat společného 

jmenovatele, pak pravděpodobně dospějete k pojmu komunikace-

komunikativnost. Je spojujícím článkem mezi odbornou, pedagogickou, 

psychologickou, didaktickou, konzultativní i reflexivní složkou profesionality. 

Z obecnějších důvodů, které požadují v lidském jednání potřebnou 

komunikativní úroveň, můžeme uvést např. následující: 

1. Doba žádá komunikativnost: 

Doba, v níž žijeme, nás neustále přesvědčuje o narůstající potřebě úspěšné 

komunikace s druhými lidmi; vyzdvihuje se autentická schopnost dorozumění 

i porozumění v profesním i osobním setkávání člověka s člověkem (potvrzuje se 

tak známý výrok, že „mezi lidmi není možné nekomunikovat…“), 

2. Rozvoj sociálně orientovaných profesí: 

Se společenskými proměnami nemůžeme nevidět také nebývalý rozvoj profesí 

se sociálním posláním; vznikly nové studijní obory zaměřené na styk se sociálně 

handicapovanými vrstvami, které vyžadují společenskou garanci a pomoc, jež je 

nemyslitelná bez profesionálního sdělování s lidským rozměrem.  

Komunikativní dovednosti a schopnosti člověka, který jedná v roli, jsou do jisté 

míry obrazem jeho profesionálních kvalit; platí to jak pro společensky zaměřené 

profese (vyučující, vychovatele, sociální kurátory, charitativní pracovníky), tak 

pro všechna „ostatní“ zaměstnání, ve kterých účastníky spojuje společná činnost 

nebo vztah závislosti, pomoci a potřeby (trenér a sportovec, vedoucí a člen 

zájmového kroužku, lékař a pacient), 

3. Dnešní výchova staví na principu vzájemné komunikativnosti: 

Každodenní výchovná praxe na našich školách se ještě v mnohém nepodobá 

„dílně lidskosti“, chcete-li humanisticky orientované výchově, k níž se 

programově hlásíme. K jejím základním myšlenkám patří kooperace 

a partnerství všech aktérů vzdělávání, jež se neodmyslitelně buduje vzájemnou 

komunikativností…, komunikativními cestami bychom měli působit a hledat 

řešení v těch situacích, kdy se ve třídách objevuje násilí, znevážení původu, 

rasy nebo světového názoru (pohříchu dodejme, že právě naše současnost 

přináší až příliš často konkrétní příklady takovéhoto chování a jednání),     

Je zřejmé, že se v sociálním styku „člověka s člověkem“ setkáváme s nejrůznější 

úrovní komunikativnosti, kterou předurčují mnoho okolnosti, od těch psychicky 

osobnostních, až po míru sociální zkušenosti a průběh našeho sociálního učení.  

Ano – čtete správně: komunikace je v mnohém závislá na sociálním učení 

jedince. Vycházíme z předpokladu, že komunikativní dispozice jedince nejsou až 
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tak předurčeny dědičně, a naopak se na jejich formování a vývoji silně podílí 

socializace, včetně procesů uvědomělého či spontánního sociálního učení. 

Dospěli jsme k tolik potřebnému závěru (bez nějž by tato skripta postrádala 

smysl), a to, že komunikativním dovednostem se můžeme učit.  

Nejen ve vysokoškolské praxi to znamená, že komunikativní dovednosti 

můžeme nacvičovat (osvojovat, prohlubovat...) vhodně uspořádaným sociálním 

učením; nácvik směřuje od sebepoznávání a sebeotevírání k porozumění 

druhým lidem, až k trvale přítomné schopnosti využít vhodných výrazových 

prostředků, závislých na celkové situaci. Naše zkušenosti potvrzují, že sociálně 

komunikativní nácvik významně přispívá k celkové osobnostní kultivaci člověka, 

který se připravuje na profesní roli. 

Smyslem a posláním skript je přispět k prohloubení komunikativní připravenosti 

budoucích profesionálů v sociální oblasti rozvíjením teoretického poznání 

o mezilidské komunikaci a zároveň vytvořit praktické příležitosti komunikovat 

v připravených situacích, které se blíží školní či sociální praxi. Jmenovitě text 

představuje deset kapitol o sociální a pedagogické komunikaci, obvykle 

v podobě zhuštěné teorie (s potřebnou literaturou a inventářem potřebných 

pojmů), které doplňují strukturované komunikační aktivity, kterým říkáme 

komunikační mikrovýstupy. Každé téma se snaží o nelehkou syntézu potřebné 

teorie s praktickou příležitostí komunikovat a rozvíjet soubory specifických 

komunikativních dovedností.      

Komu je studijní text určen? 

Vyjmenovali jsme pět obecných důvodů, proč by téma komunikace nemělo ujít 

studentské pozornosti. Další řádky jsou o konkrétních studijních oborech, ve 

kterých se počítá se sociálně komunikativní přípravou a v nichž naleznou právě 

otevíraná skripta své uplatnění. Zřejmě největší uplatnění nalezne ve všech 

aprobacích studia učitelství pro základní či střední školy., nejnověji pak v oboru 

etická výchova.   

Skripta „Efektivní komunikace ve škole“ (dále jen EFK) naleznou své adresáty 

také v některých neučitelských oborech, např. ve studiu sociální patologie 

a prevence, sociální pedagogiky, speciální pedagogiky, výchově mimo 

vyučování, multikulturní komunikaci, charitě, policejní a vězeňské službě 

a dalších specializovaných aprobacích. Ukazuje se, že tyto obory mají vedle 

svých specifik mnoho společného.  

Proto také komunikační příprava budoucích učitelů, budoucích pedagogů 

volného času, pracovníků v sociální sféře… může probíhat podobnými 

metodami, s podobnými záměry a prostředky. Společnou je především profesní 
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příprava na účinnou komunikaci s lidmi, ať již jsou dětmi mladšího školního 

věku, mládeží nebo dospívajícími či dospělými klienty, jež vyžadují sociální 

pomoc a ochranu. 

Jaké záměry má sociálně komunikační příprava? 

Sociálně komunikační příprava „uvnitř“ probíhá v navazujících krocích, které 

mezi sebou (záměry, obsahem, metodami) souvisejí a gradují. V prvních 

setkáních se např. snažíme poznat kvality současného studentského 

komunikativního projevu a osobní názory na význam mezilidského sdělování.  

Těžiště nácviku však zaměřujeme na rozvíjení komunikativních dispozic 

jednotlivých studentů tím, že jim nabízíme cílené dovednostní mikrovýstupy, 

spojené s hodnocením, prožíváním a také sebereflexí.  

Chceme zdůraznit, že usilujeme o individuálně zaměřenou komunikační 

přípravu, jež uspokojuje studentské potřeby, při respektování jejich možností 

a mezí. Připomeňme detailní cíle a záměry komunikačního nácviku. Smyslem je: 

 poznat  vstupní komunikativní předpoklady (začínajících) studentů oborů 

jako základu pro jejich další individuálněji zaměřený rozvoj, 

 rozvíjet  sociálně komunikativní dovednosti formou modelových situací, 

typických mikrovýstupů a dalších uspořádaných komunikačních aktivit, 

 upevňovat  rozvíjené dovednosti a včleňovat je do budované 

dovednostní struktury jednotlivců, studenty záměrně vést k hodnocení 

utvářených dovedností metodami sebehodnocení a sebereflexe, souběžně 

s praktickou přípravou na účinnou pedagogickou a sociální komunikaci 

studenty  připravovat také teoreticky, seznamovat s novějšími i tradičními 

pohledy na teorii sociální a pedagogické komunikace jako oblasti společenského 

a odborného zájmu, 

 vést  studenty k propojení teoretické a praktické složky komunikační 

přípravy, a tím přispívat k tvorbě komunikačního (pedagogického) stylu učitele, 

vychovatele, sociálního pracovníka. 

Co by měl student „umět“ na výstupu komunikační přípravy? 

Očekáváme, že sociálně komunikační příprava, resp. absolvování disciplíny 

„komunikace pro učitele“ přinese příležitost ke sjednocení úrovně dovedností 

budoucích učitelů (nebo studentů sociálních oborů). Které (z našeho pohledu 

standardní) dovednosti by měli absolventi prokázat: 

 ovládnutí základních pohybových a mimoslovních výrazových 

prostředků při sdělování v různém sociálním prostředí, 

 hledání postupů při utvářením méně obvyklých komunikativních 
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dovedností (tzv. elaborace či pokusnictví s výrazovými prostředky), 

 simulování profesního chování v typických pedagogických a 

 profesních situacích (včetně hledání alternativ, změníme-li podmínky 

nebo zadání), 

 praktické ovládnutí dyadické (párové) komunikace s partnerem 

(včetně rozboru s použitím dostupných pozorovacích metod), 

 pojmenování (analýza, reflexe a sebereflexe) základních znaků svého 

i cizího komunikativního jednání, 

 nastartování mechanizmů, které vedou k seberegulaci a autokorekci  

vnějšího projevu (bez rozdílu v tom, plníme-li frontální, skupinové nebo 

individuálně zaměřené mikrovýstupy), 

 spolupodílení se na svém dalším záměrném (a chtěném) sociálně  

komunikativním rozvoji. 

 

Této finální představě je také podřízen obsah skript a styl práce s nimi. Je 

zřejmé, že splnění všech záměrů komunikačního nácviku je obtížné, 

dlouhodobé, individuální a nelze jej spojovat pouze s jedním předmětem 

vysokoškolské přípravy. Naopak - další disciplíny by měly (každá po svém) 

přispívat k očekávané profesionalizaci a osobní kultivaci.  

Pojetí sociálně komunikační přípravy a nácviku, jak ho ve skriptech 

představujeme, je prakticko-teoretické, s větším důrazem na dovednostní (tedy 

praktický) nácvik. Každé z deseti témat je představeno v základní teorii, kterou 

doplňují praktické náměty ke komunikačnímu nácviku.  

Pro pořádek dodáváme, že jsme mikrovýstupy volili tak, aby přibližované 

teoretické poznatky uváděly na příkladech a v dostupných souvislostech. 

S jakými tématy se čtenář skript setká? 

Seznámíte-li se s jednotlivými kapitolami, zjistíte, že jde o studijní text, který 

téma „komunikace“, resp. sociální a pedagogické, přibližuje čtenáři s vědomím 

vývoje, kterým mezilidské sdělování prošlo v jednotlivých společensko-

kulturních etapách. Prvním tématem je historický náčrt vývoje rétoriky (resp. 

historický i dnešní pohled na vývoj řečnictví). Připomínáme skutečnost, že 

rétorika (jako nauka o dobrém psaní a hovoření) předcházela všem dalším 

poznatkům o mezilidském sdělování. Proto navazující téma pojednává 

o sociální komunikaci, interakci a utváření vztahů mezi lidmi v sociálním 

styku. Dnešní tvář sociální komunikace byla formována antickými inspiracemi – 

proto i formální řazení popisovaných kapitol za sebou. Třetí téma je pro nás, 
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kteří pracujeme v pregraduálním vzdělávání, velmi významné: vysvětluje, co je 

podstatou sociálně psychologického nácviku jako případu sociálního učení; 

hledá, jakými metodami sociální komunikaci nacvičovat, jak vést k sebeotevírání 

a reflektování svého vlastního chování.  

Zajímalo Vás někdy, co všechno přichází do úvahy, když spolu lidé komunikují, 

když si cosi sdělují? Právě o tom je kapitola popisující tzv. výraz osobního 

projevu. Poznáme, že komunikační celek v sobě spojuje slovní, pohybové 

a nepřímé komunikační okolnosti. Významnými proměnnými, jež spoluurčují 

celkovou efektivitu sdělování, jsou ale také prostředí a posluchači. První 

polovinu skript uzavírá téma pedagogické komunikace - jako případu 

sociální komunikace.  

Dnešní pedagogická teorie i praxe přisuzuje dialogu ve výchově a vzdělávání 

mnoho významů. Také proto je téma dialogu (a nejen ve škole), postupů 

dotazování, vytváření a kladení otázek... předmětem následující kapitoly.  Doba, 

jíž žijeme, má mnoho přívlastků. Výstižným je označení mediální, kterým 

vyjadřujeme skutečnost, že se komunikační prostředky od klasických prostředků 

(textové a obrazové informace) rozšířily díky elektronické opoře. Proto skripta 

obsahují základní poznatky o mediálním sdělování, přičemž nezapomínáme na 

komunikační možnosti „klasického“ pedagogického textu. Navazujícím tématem 

je pozorování a hodnocení komunikačních projevů ve školní, mimoškolní 

a sociální praxi. Okrajově se dotýká také použití technických prostředků a jejich 

významu v mezilidské komunikaci. 

Závěrečné kapitoly představovaných skript jsou specifické a vhodným způsobem 

doplňují a rozšiřují předchozí témata. V předposledním obsahovém celku se 

studenti dozvědí o takových sociálních aspektech mezilidského chování, 

jakými jsou agresivní jednání či asertivní komunikace. Závěrečný díl skript se 

věnuje problematice mezilidského sdělování, jež s přibývajícím časem nabývá 

na významu. Je zaměřen na komunikaci s těmi, ke kterým osud pohledem 

plného zdraví nebyl příznivý a jež se musí každodenně vyrovnávat se svým 

handicapem. 

Každá kapitola - po teoretické prezentaci - přináší k jednotlivým tématům 

praktická cvičení, utříděné komunikační mikrovýstupy, dotazníky a další náměty. 

V přílohách učebního textu čtenáři naleznou přehledy utvářených dovedností 

a jejich charakteristiky (přiznejme, že jde o výběrové učivo, se kterým se běžný 

uživatel nemusí detailně seznamovat). 

Jak budeme s textem pracovat? 
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Sociálně komunikativní příprava se obvykle uskutečňuje klasickými 

vysokoškolskými formami: teoretickou přednáškou a navazujícími seminárními 

aktivitami. Dosavadní praxe ukázala, že je prospěšné, když každý seminář má 

podobnou strukturu, s opakujícími se nácvikovými procedurami (představu 

semináře přináší tab. 1).  

Blíže se seznámíme s jednotlivými částmi: 

Tab. 1: Optimální struktura seminářů komunikativní přípravy 

Část OBSAH VÝUKY Čas (min) Technické prostředky 

A 
 Cíl - obsah výuky (fixace 
učiva) 

5-10 
zpětný projektor (ZP), 

datová projekce 

B  Komunikační rozcvička 10   

C  Teoretický blok 10 datová projekce 

D 
 Dovednostní 
mikrovýstupy 

55 video - audio 

E 
 Závěr - zhodnocení (další 
program) 

5  

 
 

Na začátku nového semináře by měli všichni zúčastnění vědět, co přinese 

nového a s jakými záměry. Navazující fixace (tj. upevnění) teorie je příležitostí 

zopakovat předchozí učivo. Pro vyučujícího je (na rozdíl od studentů) výhodné, 

že se studenti na opakování a upevnění tématu připravují mimo seminář 

samostudiem.  

Fixace probíhá zpravidla jako skupinový dialog či rozprava, kterou „moderuje“ 

pověřený student či studentská dvojice. Záměrem je vyčlenit hlavní a méně 

podstatné části teoretického celku, utřídit zásadní poznatky a postupně budovat 

(a obohacovat) vědomostní strukturu. Skupinový dialog by měl být veden tak, 

aby v rozpravě dostali komunikační příležitost všichni přítomní.  

 

Obsáhnout každé téma pro studenta představuje osvojení na úrovni: 

základních poznatků z tématu, 

stanoveného a dohodnutého rozsahu pojmů, 
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očekávaných sociálně komunikativních dovedností, (které rozvíjejí 

připravené dovednostní mikrovýstupy). 

Diskuse ke zvolenému tématu obvykle končí zvýrazněním hlavních myšlenek 

a vytvořením vazeb mezi novým učebním celkem a předchozími znalostmi 

(snažíme se podporovat systematičnost a poznatkovou kontinuitu). 

V jednotlivých kapitolách skript se budete postupně seznamovat s některými 

pojmy, definicemi či odbornými výrazy. Každé téma (kapitola) má v závěru 

uvedeno pojmový slovník, kde jsou nové pojmy nejen zavedeny, ale také 

vysvětleny a podle jednoduchého klíče charakterizovány.  

Např. pojem rétorika je charakterizován znaky 1-Z-K. Zkratky za pojmem mají 

tento význam: 

1 - znamená, že pojem byl zaveden a vysvětlen v 1. obsahovém tématu, 

Z - znamená, že jde o pojem z pohledu naší disciplíny základní (R - pak 

rozšiřující), konečně 

K znamená, že jde o pojem z oblasti komunikace (V - z oblasti všeobecné slovní 

zásoby, event. dalších vědních disciplín: K - komunikace, S - sociologie apod.). 

Jak je patrné, bylo záměrem nejen pojmy zavést a vysvětlit, ale také podle 

jednoduchých kritérií rozčlenit a uspořádat. Vraťme se ke struktuře jednotlivých 

seminářů. Po teoretické části jsou na řadě praktická cvičení s použitím 

komunikačních mikrovýstupů a námětů, jež jsou zaměřeny na rozvoj 

jednotlivých složek vnějšího studentského projevu. Kromě těchto cvičení je 

třeba počítat s komunikačními aktivitami, které jednotliví vyučující zařazují podle 

situace ve studijní skupině a podle momentálních pedagogických záměrů 

(známé jako „komunikační rozcvičky“). 

Závěrem každého semináře je stanoveno následující téma; před studenty opět 

stojí úkol v samostudiu se připravit na teoretické shrnutí a současně se 

nachystat na dohodnutý komunikační výstup podle zadání. 

Jak rozumět pojmu „mikrovýstup“? 

Mikrovýstup je cvičná a záměrně navozená a monitorovaná 

komunikační situace, jejímž hlavním smyslem je poskytnout komunikační 

příležitost k utváření, upevnění, rozvíjení nebo obměně komunikativních 

dovedností. Na straně komunikanta záměrně vytváří stimulující napětí (plynoucí 

z novosti, nezkušenosti.), jež vede ke komunikačnímu aktu, který je reflektován 

okolím a sebehodnocen. Mikrovýstup je cílem určená komunikační aktivita. Na 

rozdíl od většiny sociálních nebo pedagogických situací je kratší, a to jak v čase, 

tak v obsahu komunikace a zvolených komunikačních prostředcích. Zpravidla 
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probíhá nejprve ve cvičných (kontrolovaných) podmínkách, později pak v tom 

prostředí, pro něž se nácvik uskutečňuje. 

Mikrovýstup v sociálně komunikativním nácviku je definován svými záměry, 

obsahovým zaměřením, převládajícími výrazovými prostředky, 

adresností a časovou dotací. Je vždy spojen s rozvojem vytypovaných 

komunikativních dovedností. Má své postupy a fáze; lze říci, že všechny jsou 

důležité. Avšak hodnocení a sebereflexe po mikrovýstupu patří k těm stěžejním, 

stejně jako zamyšlení o původní představě a jejím uskutečnění.  

Podmínkou účinného komunikačního nácviku je, aby se týkal každého 

jednotlivce zvlášť, s ohledem na jeho individuální potřeby, dosavadní 

komunikativní dovednosti a postoje. Mikrovýstup jako metoda komunikačního 

nácviku je jednou z účinných cest od vnější regulace chování k autoregulaci, od 

komunikačních zásahů k autokomunikačnímu projevu. 

Jak budou mikrovýstupy probíhat? 

Ke každému teoretickému tématu (popsanému v části každé kapitoly) se 

vztahují jednotlivé mikrovýstupy nebo jejich sady. Tak například k prvnímu 

tématu, o RÉTORICE, se váže sada mikrovýstupů nazvaných PRVOTNÍ 

VYSTOUPENÍ s dvaceti pěti jednotlivými tématy. Je jich více proto, aby každý 

student ve skupině mohl zpracovávat „své“ individuální téma. 

 

 

 

 

Čas na přípravu je různý; u prvních mikrovystoupení jsou komunikační úkoly 

zadávány v rytmu jednotlivých seminářů (obvykle z týdne na týden). Později se 

příprava zkracuje (část semináře) a konečně jsou některé mikrovýstupy 

improvizací a dostávají prostor bezprostředně po zadání. Všechny komunikační 

úkoly (a nejen pro vzpomínané téma RÉTORIKY) jsou v základním zadání 

určeny šesti znaky: 

cíl:   k jakému záměru mikrovýstup slouží? 

obsah (téma):  co má být sděleno - komunikováno? 

forma:  jakými formami má komunikace probíhat? 

prostředky:  jakými komunikačními cestami (kanály)? 

adresát:  komu je sdělení určeno? 

čas:   jaká je časová představa mikrovýstupu? 

Poznámka: Kdo se bude připravovat na konkrétní téma, je v prvních lekcích věcí 

dohody vyučujícího a studijní skupiny; později jsou témata, resp. mikrovýstupy 

diferencovány podle potřeb jednotlivých studentů. 
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Rozšířené zadání jednotlivých mikrovýstupů (jež obsahuje počítačová databáze) 

má podobu jednoho kartotéčního záznamu. Např. PRVOTNÍ VYSTOUPENÍ je 

detailně zadáno takto: Část údajů je zřejmá, některé prvky zadání jsou však 

zkratkovité a zaslouží bližší vysvětlení. Nejprve budeme hovořit o části 

kartotéčního záznamu, který je označen *. 

Abs. pořadí: 1 Kartotéka mikrovýstupů pořadí: 1 

Předmět: Efekt. komunikace Lekce:1 Téma: rétorika 

Část: všeobecná Klíčový pojem: ? 

Název: prvotní vystoupení Obtížnost: 1 

Téma: moje oblíbená kniha 

Obsah: student hovoří na zadané téma před studijní skupinou bez předchozí 

přípravy, 

Cíl: Smyslem je navázat první kontakt v disciplíně, představit sám sebe, 

vyjádřit vztah k ..., zveřejnit vlastní názor, poměřit svou komunikační pozici     

s ostatními studenty ve skupině. 

* 

Forma (M/D/E/B): M Kde(S/ZŠ/J): S Kdo (J/D/S/): J 

Čas (minuty): 3 Adresát 

(S/FŽ/Ž/J): 

S Příprava (I/MP/P): I 

Úroveň (Z/MP/P/A): Z Poznámka: s TV záznamem 

** CHARAKTERISTIKA MIKROVÝSTUPU : 

D1: OS D2: V D3: VO D4: M D5: DU Index:  

 

Komunikační formou může obecně být buď Monolog, Dialog, komunikační 

Etuda nebo Beseda ve skupině - třídě. V našem případě jde o monolog, proto 

velké písmeno M. Kde se mikrovýstup uskuteční? Z nabídky: Seminář, Základní 

škola (školní družina) nebo Jinde je zadáno S jako seminář. 

Kdo komunikační mikrovýstup uskuteční (koho se týká)? Nabídka je: Jedinec, 

Dvojice studentů, Skupina - zvolené J znamená, že současně „v akci“ bude 

pouze jeden student. 

 

Časový předpoklad 3 minuty chápeme jen jako orientaci. Daleko důležitější je, 
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že se mikrovýstup odehrává před ostatními Spolužáky ve třídě. Nabídka dále 

počítá s těmito adresáty: fiktivními žáky FŽ, skutečnými Žáky školy nebo Jinými 

(klienti, rodiče apod.). 

O přípravě na mikrovýstupy jsme již hovořili; jen pro pořádek: Příprava P 

(zpravidla 1 týden), MP malá příprava (několik minut), I jako improvizace. 

Konečně: míra úrovně utvářených dovedností může být označena jako 

Začátečnická, MP mírně pokročilá, Pokročilá nebo Absolventská (ve smyslu 

úrovně, která se očekává po ukončení disciplíny). 

Je zřejmé, že rozšířené zadání je sice úplnější a detailní, avšak běžně budeme 

pracovat jen se základním zadáním. 

 

Po přípravě, resp. po mikrovýstupu, se obvykle posuzuje každé jednotlivé 

vystoupení. Považujeme za podstatné, že „všichni hodnotí všechny“, neboli jde 

o hodnocení i sebehodnocení. Dodejme, že hodnocení by mělo mít podobu 

vlastního názoru, dobré rady nebo zamyšlení, jak a proč příště postupovat jinak. 

Při rozboru - kromě zasvěceného (a třeba i kritického) slova spolužáků 

a vyučujícího - vypomáhají technická zařízení. Máme na mysli např. zvukový 

záznam výstupu nebo televizní nahrávku. Každý mikrovýstup má cíleně rozvíjet 

určité (předem stanovené) komunikativní dovednosti nebo jejich soubory.  

 

Proto je součástí každého zadání také inventář rozvíjených sociálně 

komunikačních dovedností. Pro ilustraci uveďme některé dovedností rozvíjené 

v tzv. PRVOTNÍM VYSTOUPENÍ: 

 

Příklady rozvíjených dovedností 

Obsah dovednosti: 

 diskutovat o názorech druhých 

 mimicky podpořit obsah sdělení 

 obhájit svůj názor, postoj 

 podporovat obsah sdělení zvukovou stránkou řeči 

 přijmout vytýkanou chybu 

 přijmout pochvalu 

 přiměřeně oslovit adresáty sdělení - zahájit mikrovýstup 

Charakteristiku mikrovýstupu (označeno **) vysvětlíme v Přílohách. 
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 průběžně se koncentrovat na celkové pojetí mikrovýstupu 

 prokázat základní - minimální pohybovou orientaci ve vymezeném  

          prostoru 

 regulovat vztah mezi obsahem, adresáty sdělení a slovní zásobou 

 rozčlenit logicky obsah monologu 

 vnímat čas mikrovýstupu, přizpůsobit ho daným podmínkám 

 volně, bez metody, zhodnotit (analyzovat) vystoupení spolužáků 

 (uspořádáno abecedně) 

 

Věříme, že teorie komunikačních dovedností, jak jsme s ní seznámili 

v předchozích odstavcích, nevzala chuť ke komunikačnímu nácviku 

a praktickému „laborování“ s vlastními výrazovými prostředky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neskromně očekáváme, že naše společná disciplína Vám přinese obohacení 

nejen v teoretickém poznání, především by měla být příspěvkem k rozvoji 

praktické připravenosti na budoucí povolání. 

 

Důležitá poznámka závěrem: čtenáři, zvyklí na vybroušený literární styl 

učebnic, skript, manuálů a dalších pedagogických textů, budou zklamáni 

použitou dikcí, kterou náš text sděluje. Snažili jsme se o pragmatický styl, 

s obsahem vyjádřeným v krátkých heslech, větách či tezích.  

Důvodem bylo pracovní pojetí skript a skutečnost, že bylo možné na menší 

ploše přinést více poznatků.   

 

 

 

 

 

Být dovedný znamená, že jsem schopen ve sledovatelné podobě předvést požadovanou 

činnost – aktivitu, o které cosi vím a na jejíž podobu jsem se připravil tvorbou tzv. 

prekonceptu činnosti. Dovednost je podle našeho mínění „schopnost akce“, která těží 

z individuální úrovně vnitřních stránek jednající osobnosti, jež výsledek výrazně 

ovlivňují a „tvarují“. Konečně: každá provedená činnost je spojena s prožíváním, 

hodnocením, reflexí a uvažováním o tom, co je dlouhodobě dobré a žádoucí a naopak 

co a jak příště dělat jinak…     
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Význam použitých ikon 

Protože náš text považujeme za „didaktický“ (tedy určený k učení, mající  své 

záměry, metody a formu), rozhodli jsme každou kapitolu „vybavit“ ikonami, 

které usnadňují orientaci v poznatcích a vytvářejí obdobnou strukturu v textu. 

 Cíle 

Jsou uvedeny na začátku každého tématu v konkrétní a ověřitelné podobě. 

 Náročnost na osvojení 

Je vyjádřeno (nejen) časové úsilí ve třech úrovních: nízká - střední – vysoká 

 Situace 

Je popsána úvodní problémovou situaci, otevírající téma obsažené v kapitole. 

 Téma pohledem základní teorie 
Zpracovávané téma je popsáno pohledem základní i doplňující teorie, přináší 

nezbytné odborné poznatky. 

 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

Jsou uvedeny konkrétní praktické úkoly a náměty na mikrovýstupy, které 

rozvíjejí předem stanovené dovednosti v gradaci a návaznosti. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

Jsou vyjmenovány nejdůležitější pojmy a termíny, doplňující teoretickou část.  

 Otázky k přemýšlení 

Jde o náměty a otázky pro studující, jako zpětná vazba o porozumění učivu. 

 Souhrn 

Shrnutí tématu-obsahový výtah hlavních poznatků a myšlenek. 
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 Literatura 
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 Rétorika  1

 

 Cíle 

Stěžejním cílem kapitoly je načrtnout význam (nejen antické) rétoriky pro lidské 

sdělování – pro vývoj řečnictví a komunikace jako teoretického i aplikovaného 

oboru. Po jejím prostudování budou studující schopni: 

 porozumět vývoji antické rétoriky v jejím klasickém období, 

 odlišit znaky řecké a navazující římské rétoriky spolu s jejich 

představiteli, 

 popsat vztahy rétoriky a komunikace v současném pojetí, 

 porozumět pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní rétorské postupy v dovednostním nácviku (blíže 

v praktické části tématu). 

 Časová náročnost 
2 hodiny 

 

 Situace 
Obecná slovní zásoba českého jazyka je velmi rozsáhlá, má mnoho nuancí, 

významů a podvýznamů. O náročnosti „češtiny“ by mohli nejlépe hovořit cizinci, 

kteří se na nejrůznější úrovni snaží naučit našemu mateřskému jazyku. 

Mnohokrát se stane, že chceme jeden jev, děj, význam vyjádřit vícero slovy 

(slovními spojeními) v dobré víře, že popisujeme totéž. Hovoříme o synonymech 

a homonymech.  

Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak naopak 

malí duchové mají zase nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic.  

La Rochefoucauld 

Něžnými slovy a dobrotou je možno vést na vlásku slona.                             

Sádí 
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Nicméně se ne vždy podaří a objeví se pochybnosti, zda význam slova (tzv. 

denotát) je stejný či přibližující se významu. Uvedeme příklad: máme-li slova 

„správný“ a „dobrý“ – jde o identické významy? A pokud ne, v čem jsou 

odlišnosti? Jde o odlišnosti spíše denotativní (tedy významové), nebo 

konotativní (tedy „okolo slova – citové, expresivní, filozofické)?  

Nejen na tuto otázku hledejme odpověď v úvodní kapitole skript o efektivní 

komunikaci.   

 

 Téma pohledem základní teorie 

1.1 Antická rétorika 
Rétorika jako obor lidské činnosti existuje více jak 2.000 let, je spojena se 

společenským životem, filozofickými koncepcemi, uměním a prvními poznatky 

jednotlivých nauk. Nejčastěji se definuje jako nauka o dobrém psaní 

a hovoření. Procházela dvěma klasickými obdobími. 

Rétorika v antickém Řecku 

 

Tvořila důležitou složka veřejného života, identifikujeme 3 obory řečnictví: 

soudní + politické (filozofické) + slavnostní; rétorika vznikala z praktického 

řečnictví (umělé řečnění), první ucelené řečnické teorie i praktické aplikace 

nacházíme u tzv. sofistů, např. Gorgiase z Leontýny. Sofistům („potulným“ 

učitelům řečnictví) je vytýkáno přecenění techniky řeči na úkor obsahu, 

ISOKRATES založil první školu řečnictví a stanovil stylistické  základy platné 

dodnes. 

 

Další představitelé: 

EMPEDOKLES z Akragantu (vyzdvihoval znalost jazyka ...) 

SOKRATES (mistr akademických  dialogů, viz tzv. sokratovská metoda…) 

PLATÓN (žák Sokratův, dialogizuje text, rétorika je prostředkem formování 

veřejného mínění, cílem má být pravda). 

DEMOSTENES: zřejmě nejvýznamnější  orátor  v Řecku, jako mladý se soudil 

o dědictví po otci, díky zkušenostem, vytrvalosti a cílevědomosti se stal učitelem 

řečnictví, později politickým řečníkem a státníkem. Nejslavnější jsou tři řeči proti 

makedonskému králi Filipovi (tzv. filipiky). S oblibou proslovy dramatizoval; 

používal zvolání, řečnické otázky, či patetická oslovení. Jeho projevy byly 

logické, stylově různorodé – ať již se jednalo o věcné texty, či verše. Bohužel 

nezanechal jediné teoretické dílo, avšak z jeho projevů (shrneme-li), bylo 
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zřejmé, že usilovat o: stylovost, logičnost, kladl důraz na dikci, adekvátní použití 

jazykových i mimoslovních prostředků, byl velký vzor pro současníky i dnešek. 

ARISTOTELES: patrně nejvýznamnější myslitel starověku, známý 

encyklopedickými znalostmi. Věnoval se také řečnictví, napsal dílo RÉTORIKA 

(také v Poetice několik kapitol věnoval řečnictví), v Rétorice 3 části: jazyk, styl 

a struktura projevu.  

Rozlišoval ústní a písemnou řeč, zdůrazňoval pestrost 

projevu,  rytmus a tempo, byl proti strojenosti a vyumělkovanosti, moderním 

pohledem viděl v rétorice komunikační proces (cestu naplnění záměrů). 

Význam řecké rétoriky: 

Rozpracování teorie a praxe řečnictví,  

vyčlenění monologu a dialogu jako specifických forem sdělování, spojení 

řečových a mimoslovních prostředků,  

rozlišení gramatiky (nauky o správném psaní a hovoření) a rétoriky, 

časově nezávislá inspirace poznatků pro další generace... 

stanoveny zásady pro písemné i ústní sdělování (např. ustálené členění řeči - 

invencio, dispositio, elocutio, memoria a actio (Mistrík 1980). 

 

Rétorika v antickém Římě 

Obecně známou skutečností je, že antické Řecko bylo politicky podmaněno 

římskou civilizací, avšak v mnoha ohledech představovalo vyspělejší kulturu. 

Nelze pominout také zásadní vliv řecké rétoriky na vznikající římskou a doložit 

skutečností, že mnozí římští orátoři prošli řeckými řečnickými školami.  

 

Teprve Marcus Tulius CICERO je považován za představitele původního 

římského řečnictví. Ve svých spisech vytvářel ideál dokonalého řečníka, napsal 

spis O ŘEČNÍKOVI (De oratore, smyšlený příběh o dvou řečnících), avšak svým 

idealizovaným pojetím neuspěl. Základem jeho rétoriky byla přesvědčivá mluva, 

dojemnost a zábavné uctívání adresáta. 

 

Další představitelé: 

Titus Livius:  zajímavý specifickým výběrem slov (anzianizmem), používal 

poetizmy, archaické a specifické výrazy, 

Lucius Anneeus SENECA: opak Livia, řeč má být: jednoduchá, průzračná, 

spontánní, dialogická, s citáty a metaforami, sám toho příliš nedbal... 

Publius Cornelius TACITUS: napsal Dialog v řečnictví, byl anzianista, 

přístupem k řečnictví se hlásil k Cicerovi... 
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Marcus Fabius QUINTILIANUS: byl první státem placený řečník - učitel 

rétoriky v Římě, napsal Poučení o řečnickém umění, stál 

mezi  patetickým (oslavným, květnatým…) a věcným řečnictvím... 

 

Význam římské rétoriky: 

návaznost na rétoriku řeckou,  

větší publicita řečnictví jako oboru (více děl o rétorice – jako teoretickém 

i praktickém oboru),  

větší orientace na společenskou praxi (soudnictví, státní funkce, politické 

projevy),  

větší inventář v lyrickém poetizmu, sentencích a citátech,  

ostrý boj mezi stoupenci věcného řečnictví a „květomluvci“. 

Stanoveny zásady pro písemné i ústní sdělování (např. ustálené členění řeči - 

exordium, expozitio, causa, simile, exemplum, testimonium, conclusio (Toman 

1981). 

 

1.2 Novější rétorika 
Středověká rétorika 

Po pádu říše římské se rétorika orientuje jak obsahově, tak prostředky na 

církevní tematiku, vznikají pojmy „kazatel - kazatelství“, odlišnosti od řečníka - 

filozofa, základní znaky tehdejší kazatelské rétoriky: 

monologický charakter, více abstrakce, 

méně nebo vůbec polemičnosti, spíše dogmata a pompéznost, 

patetičnost a ódičnost (vytrácí se světský duch z řečnictví). 

 

Dvě formy kazatelství: 

homilie (výklad biblických textů) 

apologie (obhajoba idejí) 

 

Nejvýznamnější představitelé: Tertulianus, Jan Zlatoústý, Řehoř Velký, Tomáš 

Akvinský ...  Církevně bohoslovecká rétorika měla výsadní postavení po celý 

středověk, byla světonázorovou a politickou zbraní někdejšího společenského 

systému. 

 

Z pohledu šíření informací nelze opomenout vynález knihtisku (r. 1441), 

první masově komunikační prostředek, důsledky: zmnožení tištěných žánrů 

(církevních texty, publicisticko-žurnalistické práce, administrativně právní texty, 

zpěvníky, cestopisy atd.) a přístup k informacím většímu okruhu (i méně 

vzdělaných) lidí. 
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Tradiční podobu měla rétorika na středověkých univerzitách, kde se rozvíjelo 

akademické řečnictví (obdobně jako v antice, ale z jiných pozic), tvořilo jedno 

ze sedmera svobodných umění: 

TRIVIUM:  rétorika, gramatika, logika 

KVADRIVIUM: aritmetika, geometrie, astronomie, múzika 

O rétorice se učilo a zároveň byla vyučovací metodou na školách. V pozdějším 

období (renesanci a reformizmu) přísluší rétorice jiné funkce a poslání. 

 

Původní česká rétorika 

Koncem 16. století byla napsána první česká RÉTORIKA Šimona Gelenia 

Sušinského, avšak podstatu přebíral ze středověké a částečně i antické rétoriky. 

Základní zmínky ke slovnímu a písemnému projevu lze nalézt u mistra Jana 

Husa a některých jeho současníků. 

 

V pozdějším období (zejména v obrozenecké době) se zvýšil zájem o český 

jazyk a slovesnou kulturu, nalezneme např. u J. Jungmanna či E. T. Havránka 

a dalších. 

 

Východiskem je osvědčené pojetí rétoriky (nauky o dobrém psaní a hovoření) 

a gramatiky (nauky o správném psaní a hovoření). 

 

1.3 Rétorika a současnost 
Rétorika má své místo v současnosti. Má nejméně trojí význam: 

nadále existuje jako nauka-věda a prohlubuje své poznatky (např. v pracích 

Mistríka aj.), popularizuje řečnictví pro nejširší okruh uživatelů a dává 

návody pro úspěšnou  interakci  s druhými lidmi, je cenným zdrojem poznatků 

při utváření „nových“ disciplín, jakými jsou sociální  komunikace  či pedagogická 

komunikace. Ty si ve větší míře všímají společenské determinace sdělování 

mezi lidmi dbají více na neverbální aspekty komunikace. 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

č. pojem: vysvětlení: Charakt.: 

1 abstraktní pomyslný, obecný, odtažitý 1-z-v 

2 anzianizmus výběr slov 1-r-k 
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3 apologie obhajoba idejí 1-r-v 

4 archaický starobylý, zastaralý 1-z-v 

5 citace doslovné uvedení výňatku 1-z-v 

6 determinace určení, vymezení 1-z-v 

7 dialog rozhovor dvou osob 1-z-k 

8 dikce způsob vyjadřování, volba slov 1-z-k 

9 filipika veřejná útočná řeč 1-r-v 

10 gramatika nauka o správném psaní a hovoření 1-z-v 

11 homilet kazatel 1-r-k 

12 homiletika nauka o kazatelském umění 1-r-k 

13 homologie výklad biblických textů 1-z-k 

14 interakce vzájemné působení 1-z-v 

15 jazyk 
soubor napsaných nebo hlasových 

symbolů 
1-z-v 

16 komunikace vzájemný styk, sdělení, zpráva 1-z-v 

17 
komunikační 

proces 

proces sdělování, danými cílem, 

prostředky a výsledným efektem 
1-z-k 

18 metamorfózy proměny, přeměny, změna tvaru 1-r-v 

19 monolog samomluva, projev jednoho člověka 1-z-k 

20 óda vzletná oslavná báseň 1-z-v 

21 orátor řečník 1-z-k 

22 patetický vášnivý, vzrušený, citově přehnaný 1-z-v 

23 polemika 
(někdy) prudký a vášnivý vědecký 

nebo umělecký spor  
1-z-v 

24 rétorika nauka o dobrém psaní a hovoření 1-z-k 

25 rytmus 
pravidelné střídání přízvučných a 

nepřízvučných dob 
1-r-v 

26 sentence myšlenka, výrok, poučka 1-r-v 

27 styl sloh, vnější charakter uměleckého díla 1-z-v 
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Poznámka: Pojmové slovníky u jednotlivých lekcí vznikají s použitím uváděné 

literatury. 

 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

Mikrovýstup č. 1:   PRVOTNÍ VYSTOUPENÍ 

Základní zadání 

Cíl: Navázat první kontakt v disciplíně, představení sebe sama prostřednictvím 

zadaného tématu, zveřejnění vlastního názoru – postoje. 

 Obsah (téma):  25 různých témat - dole v textu 

 forma:  monolog (vyprávění, dramatizace ...) 

 prostředky:  především slovní, vyjadřující sdělovaný obsah 

 adresát:  spolužáci ve studijní skupině 

 čas:   asi 3 minuty na jedno vystoupení 

 

Rozšířené zadání: 

Abs.  pořadí: 1  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 1 

Předmět: Efekt. komunikace Kapitola: 1 Téma: Rétorika 

Část: všeobecná Klíčový pojem: ? 

Název: prvotní vystoupení Obtížnost: 1 

Téma: moje oblíbená kniha 

Obsah: Student hovoří na zadané téma před studijní skupinou bez předchozí 

přípravy, 

Cíl: smyslem je navázat první kontakt v disciplíně, představit sám sebe, 

vyjádřit vztah k ..., zveřejnit vlastní názor, poměřit svou komunikační pozici s 

ostatními studenty ve skupině. 

* 

Forma (M/D/E/B): M Kde(S/ZŠ/J): S 0Kdo (J/D/S/): J 

Čas (minuty): 3 Adresát (S/FŽ/Ž/J): S 1Příprava (I/MP/P): I 

Úroveň (Z/MP/P/A): Z Poznámka: s TV záznamem 

0** CHARAKTERISTIKA MIKROVÝSTUPU 
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D1: OS D2: V D3: VO D4: M D5: DU Index:  

 

Jednotlivá komunikační témata 

Pořadí - téma    Pořadí - téma 

 

1) moje oblíbená kniha  2)  mé záliby 

3) má středoškolská studia  4)  mé (rodné) město (místo) 

5) můj vztah k budoucí profesi 6)  mé dobré vlastnosti 

7) mé špatné vlastnosti  8)  naše rodina 

9) já a sourozenci   10)  můj běžný (tradiční) víkend 

11) můj běžný den   12)  z čeho mám radost 

13)  z čeho mám strach   14)  co mě trápí 

15)  přání skutečná   16)  přání neskutečná 

17)  co mě ve společnosti těší  18)  co mě ve společnosti netěší 

19)  co mě nechává lhostejným  20)  co mě nenechává lhostejným 

21)  já a hudba    22)  já a výtvarné umění 

23)  já a rozhlas    24)  já a film 

25)  já a televize    26)  jiné téma… 

 

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

 

 diskutovat o názorech druhých, 

 mimicky podpořit obsah sdělení, 

 obhájit svůj názor, postoj… 

 pochválit druhého a zdůvodnit postoj, 

 podporovat obsah sdělení zvukovou stránkou řeči, 

 přijmout vytýkanou chybu, 

 přijmout pochvalu, 

 přiměřeně oslovit adresáty sdělení - zahájit mikrovýstup, 

 poutat pozornost druhých celkovým projevem, 
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 průběžně se koncentrovat na celkové pojetí mikrovýstupu, 

 prokázat základní pohybovou orientaci ve vymezeném prostoru, 

 regulovat vztah mezi obsahem, adresáty sdělení a slovní zásobou, 

 rozčlenit logicky obsah monologu, 

 snášet pozornost druhých, 

 vnímat čas mikrovýstupu, přizpůsobit ho daným podmínkám, 

 volně, bez metody, zhodnotit vystoupení kolegů ze studijní skupiny, 

 vypovědět své pocity po mikrovýstupu, 

 vytknout chybu druhému a zdůvodnit postoj, 

 vést monolog formou vyprávění, 

 záměrně vnímat „ty druhé“ a regulovat své vystoupení, 

 zhodnotit (analyzovat) své vystoupení ve smyslu kladů a záporů, 

 zrakem podporovat obsah sdělení ve smyslu směru komunikace, 

 zrakem podporovat obsah sdělení ve smyslu prostoru s adresáty, 

 ztvárnit vlastní téma (zadaný obsah) vhodnými jazykovými prostředky, 

 zvnějšnit (exteriorizovat) základní pocity. 

 

Navazující přílohy:  Komunikační dotazníky TSK-C a EFK_PRE (Přílohy 2 a 5) 

 

 Otázky k přemýšlení 

 Rozdíl mezi vymezením rétoriky a gramatiky je především v pojmech 

„dobrý“ a „správný“. Pokuste se nalézt odlišnosti na příkladech z našeho 

současného života (společenské nebo osobní praxe), 

 Co měla antická řecká a římská rétorika společného a co odlišného, jak 

se tyto odlišnosti mohly projevit v řečnické praxi? 

 Setkali jsme se s důležitým pojmem apologie. Říká se, že od antických 

dob zesvětštěl a dnes má obecnější význam. Jak jej tedy vysvětlit, třeba ve 

větě: „ten člověk má výborné apologetické dovednosti…“? 

 Rétorika je především o verbálním sdělování (jazykových prostředcích 

a zvukové stránce řeči). Znamená to, že antičtí rétoři neuvažovali o vliv 

neverbálních prostředků na účinek sdělování?   
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 Souhrn 

S rétorikou (jako naukou o dobrém psaní a hovoření) se setkáváme již v antické 

době. Procházela nerovnoměrným vývojem; od počátků v Řecku však byla 

spojována se společenskou praxí a významem. Byla natolik důležitou složkou 

tehdejšího života, že procházela všemi jejími myslitelnými aspekty. Stala se 

prostředkem sdělování i tématem a cílem řečnických škol. 

V pozdějším období, kdy se začala vyčleňovat římská rétorika od řeckého 

základu, přinášela kontroverzi mezi dvěma základními pojetími: mezi tzv. 

věcným (pragmatickým) řečnictvím a jeho oslavnou (uměleckou, slavnostní, 

vyumělkovanou …) podobou.  

Významem překročila staletí; dala vzniknout významným pojmům, pravidlům 

pro úspěšné řečnictví, stanovila ustálenou strukturu projevu. I dnes působí jako 

specifická jazyková věda a má stále co říci současné lingvistické teorii,               

i komunikační praxi. 

 

K ústupu významu řečnictví došlo v dalším společenském vývoji, ve kterém 

středověké období formovalo člověka především z ustálených církevních 

světonázorových pozic, a rétorika ztrácela na světském významu. 

S nastupující renesancí a humanismem se společnost „vracela“ k antickým 

hodnotám, mezi nimiž nechybělo znovuobjevení poznatků o rétorice a snaha      

o její aktualizaci. 

 

Posláním rétoriky ve své době bylo nalezení pravdy a přesvědčování druhých     

o správných postojích; dělo se tak především verbálními prostředky, s menši 

účastí neverbálního sdělování. Z toho pohledu je rétorika „subsystém“ vyššího 

pojmu „komunikace“. Vytvořili jsme myšlenkový most mezi touto a navazující 

kapitolou. 

 Literatura 
BERKA, K. (1985), HARTL, P. (1993), CHERRY, C. (1961), JANOUŠEK, J. (1998), 

JŮVA, V. sen. & jun. (1995), Kol. (1985a), KOMENSKÝ, J. A. (1960), KRECHT, 

CRUTCHFIELD, R.S., BALLACHEY, A. T. (1968), MISTRÍK, J. (1980), PRŮCHA, J. 

ed. (2009), PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. (1997), REJMAN, L. 

(1971), SVATOŠ, T. (2009), TOMAN, J. (1981). 



 

 

 

 

 

 Obor: Efektivní komunikace ve škole 31 

 Sociální komunikace               2

 

 Cíle 

Hlavním cílem kapitoly je naznačit různost přístupu k pojmu „komunikace“ 

a hledat jeho dílčí významy – především z pohledu sociální a částečně 

i pedagogické komunikace. Po jejím prostudování budou studující schopni: 

 porozumět mnohosti pohledu na pojem „komunikace“, 

 identifikovat základní znaky komunikace a její aktéry, 

 popsat vztahy rétorikou, komunikací a interakcí, 

 porozumět dalším pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní komunikační postupy v dovednostním nácviku (blíže  

v praktické části tématu). 

 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii je časovou a myšlenková náročnost vysoká, 

pro ověření v dovednostní praxi pak nízká.  

 Situace 

V jedné anketě se objevila otázka: „Co se Vám vybaví, řekne-li se pojem 

„komunikace?“. Odpovědi byly velmi různé; od těch, které vysvětlovaly pojem 

jako dialog mezi lidmi, výměnu informací s cíle se obohatit, některé hovořily 

o dorozumění v mezilidském styku, další vysvětlovaly, vědu popisující řeč mezi 

jedním a druhým člověkem, jiní uváděli elektronické sdělování, a konečně 

zaznělo i vysvětlení, že komunikace je vlastně cesta-silnice, která spojuje místo 

A s místem B.   

Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající, lačnou 

pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe. 

                                                                                                                             Levi 

Mezi lidmi není možné nekomunikovat. 

                                                                                                                   Křivohlavý 
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Ač se to nezdá, odpovědi poměrně přesně vystihovaly povahu hledaného 

významu. Jde o pojem s mnoha významy, ke kterému se hlásí různé obory 

lidské činnosti, který je neodmyslitelně spojen s lidským společenstvím. 

V mnohém záleží, kdo s termínem „komunikace“ pracuje a v jakých 

souvislostech.   

 Téma pohledem základní teorie 

2.1 Vymezení přístupu 

Základní přístupy k pojmu komunikace 

Původ pojmu z latinského „communicare“ - sdělovat a přenášet informace, radit 

se s někým... Má mnoho významů - jde o interdisciplinární pojem. S pojmem je 

běžné se setkat v laické slovní zásobě, tak v terminologii 

Obsah pojmu komunikace 

Původ pojmu z latinského „communicare“ - sdělovat a přenášet informace, radit 

se s někým... Má mnoho významů - jde o interdisciplinární pojem. S pojmem je 

běžné se setkat v laické slovní zásobě, tak v terminologii řady vědních disciplín: 

k pojmu se hlásí: sociologie, psychologie, filozofie, pedagogické vědy, biologie, 

kybernetika, logika, jazykověda, technické vědy, výpočetní technika a další. 

Obtíže plynou z toho, že každá vědní disciplína definuje pojem „po svém“, dává 

mu svůj specifický obsah, studuje ho svými metodami a také různě interpretuje. 

Původ pojmu v sociologii, nejčastější vysvětlení: 

jde o sdělování, dorozumění až vzájemné ovlivnění, sdělování... mezi lidmi při 

společenském styku (sociální základ komunikace), sdělování (až výměna) 

obsahu (myšlenky, pocity, informace, názory, postoje, zprávy…), 

sdělování komunikačními prostředky (verbální, neverbální, situační, grafické) 

sdělování komunikačními formami (monolog, dialog ...), z hlediska 

komunikačního procesu se chápe jako cesta od komunikačního záměru 

ke  komunikačnímu efektu. 

 

2.2 Hledání významu pojmu 

Různost pohledů na pojem komunikace či sociální komunikace vedla k otázce: 

co je komunikace a jaké jsou základní znaky tohoto pojmu? 

Cesta za odpovědí: 

Z dostupné literatury byly vybrány definice nebo pojmová vymezení; každá 

definice byla analyzována tak, aby byly zjištěny hlavní a vedlejší znaky (tab. 2) 

spolu s jejich zaměřením podle vědního oboru. Metodou syntézy pak byly 
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spojeny znaky zpět do jednoho celku = modelu pojmu „sociální komunikace“. 

Definice, resp. jejich analýza a následná syntéza, byly použity také při tvorbě 

pojmu pedagogická komunikace, a to jejich  modifikací. 

DEFINICE Č. 1 (CHERRY 1961) 

Komunikací rozumíme rozlišitelnou odpověď organizmu na podnět. 

zaměření: biologicko-sociální 

DEFINICE Č. 2 (JANOUŠEK 1968) 

Komunikace jakožto sdělování a přijímání informací v sociálním chování 

a sociálních vztazích lidí. Vnitřně souvisí s interakcí, tj. se vzájemným 

působením na sebe navzájem. 

zaměření: sociální 

DEFINICE Č. 3 (KRECHT 1968) 

Komunikace = vzájemná výměna názorů mezi lidmi. Uskutečňuje se hlavně 

prostřednictvím jazyka a je možná potud, pokud mají lidé společné poznatky, 

potřeby  a postoje. 

zaměření: sociální 

DEFINICE Č. 4 (LAMSER 1969) 

Společenská (sociální) komunikace je sdělování (přenos informací a výměna 

významů) v rámci společenského kontaktu. 

zaměření: sociální 

DEFINICE Č. 5 (KOLÁŘ 1972) 

Dialog můžeme chápat jako vědomé úsilí o otevření člověka člověku, jako 

cílevědomou komunikaci. Dialog je prostředkem získávání opravdového druha 

a tím je cílem i nástrojem komunikace. 

zaměření: filozoficko-sociální 

DEFINICE Č. 6 (LEONŤJEV 1973) 

Pedagogická komunikace je profesionální komunikace učitele se žákem při 

vyučovací hodině i mimo ni, jež má určité pedagogické funkce a je zaměřena na 

vytvoření příznivého psychologického klimatu. 

zaměření: pedagogické 

DEFINICE Č. 7 (HYHLÍK, NAKONEČNÝ 1977) 

Komunikace je proces interakce, jehož se aktivně účastní osoba sdělující určitý 

obsah (k o m u n i k á t o r) a osoba přijímající obsah (k o m u n i k a n t). Role 

osob se může měnit (jde-li o dialog) nebo setrvat (jde-li o monolog), 

má  k o g n i t i v n í, emotivní nebo snahovou složku. 
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zaměření: sociální 

DEFINICE Č. 8 (GAVORA 1981) 

Pedagogickou komunikaci chápeme jako vzájemnou výměnu pedagogických 

informací mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, která vede ke 

změnám v osobnosti žáka, přičemž dochází ke změnám v osobnosti učitele. 

zaměření: obecně pedagogické, psychologické 

DEFINICE Č. 9 (BERKA 1985) 

Komunikace je společenský styk, založený na výměně zpráv mezi lidmi. Aby se 

taková výměna mohla konat, musí mít příslušná individua společnou zásobu 

znaků. Výměna informací, jejichž nositelem jsou akustické, případně optické 

signály, vyplývala pro lidský rod z nutnosti společné výroby. 

zaměření: sociálně kybernetická 

DEFINICE Č. 10 (SUP 1985) 

Komunikací rozumíme přenos informací, myšlenek, pocitů atd. od jednoho 

člověka  k druhému, resp. skupině lidí, uskutečňovaný pomocí symbolů (znaků) 

umožňujících přetváření poznatků a dorozumění mezi lidmi. 

zaměření: sociálně kybernetické 

DEFINICE Č. 11 (KŘIVOHLAVÝ 1987) 

Komunikace = spojení, sdělování a dorozumívání. Má však hlubší význam - 

učinit společným. Jde tedy v podstatě o zbavení něčeho výlučné subjektivní 

vázanosti, jako když např. učitel, který sám přišel na to, jak se určitá věc dělá, 

to sdělí svému žáku. Přesněji tento hlubší význam komunikace vyjadřuje český 

termín „sdílení“. 

zaměření: sociálně filozofické 

DEFINICE Č. 12 (ČORBOVÁ, PÍŠŠOVÁ 1988) 

Vyučovací proces představuje z aspektu teorie komunikace sled komunikačních 

aktů uskutečněných mezi učitelem a žáky (učebnicí a žáky). 

zaměření: pedagogické 

DEFINICE Č. 13 (NIKL 1990) 

Komunikace je obecný jev, s fyzikálními, biologickými, psychickými, 

společenskými a kulturními aspekty. 

zaměření: obecně… 

DEFINICE Č. 14 (NAVRÁTIL, FLEISCHMANN, KLIMEŠ 1992) 

Komunikaci je tedy nutné chápat jako základní prostředek uskutečňování 

výchovy a vzdělávání, který umožňuje zprostředkovaně v podobě verbální         
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a neverbálních projevů učitelů a žáků realizaci zvolených cílů, obsahu, metod     

a forem jako prvků vyučování. 

zaměření: pedagogické 

DEFINICE Č.15 (MAREŠ, KŘIVOHLAVÝ 1995) 

Podstatou sociální komunikace je nejen společenský styk, ale veškerá společná 

činnost, vzájemné působení i vzájemné vztahy jsou nemyslitelné bez předávání, 

přijímání, konfrontování a sdílení určitých významů. 

zaměření: sociálně filozofické 

DEFINICE Č. 16 (PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ 2005) 

Sdělování, dorozumívání mezi lidmi. Sociální komunikace vytváří základní 

souvislosti mezi hlavními stránkami sociálního styku lidí; mezi činností, interakcí 

a společenskými vztahy, sociální komunikace je důležitá i z pedagogického 

pohledu. 

zaměření: sociálně pedagogické 

Tab. 2: Hlavní a vedlejší znaky pojmy sociální komunikace 

Poř. H l a v n í   z n a k y V e d l e j š í   znaky 

1 Komunikace = výměna,  monolog, dialog 

2 Komunikace = sdělování (sdílení)   

3 Komunikace způsobuje změny v 

osobnosti  

 

4 Komunikace = interakce  

5 Účastníci komunikace  komunikátor a komunikant 

6 Komunikace slovní  

7 Komunikace mimoslovní  

8 Komunikace má obsah  emotivní, kognitivní, snahový 

9 Komunikace = odpověď 

organizmu na podnět 

 

10 Komunikace = sdělování + příjem 

informací 

 doprovází sociální chování 

11 Komunikace  =  výměna názorů  prostředkem je jazyk 

12 Komunikace je podmínkou  



 

 

 

 

 

 Obor: Efektivní komunikace ve škole 36 

existence společenských útvarů 

13 Komunikace ve výuce - specifická 

podoba sociální komunikace 

pedagogická komunikace je 

cílově orientovaná 

14 Komunikace vede ke změnám 

sociálně psychologického klimatu 

 také ve třídě 

15 Komunikace je nedílnou součástí  společné činnosti lidí. 

 

2.3 Model pojmu sociální komunikace 

Komunikace je chápána na nejrůznějších úrovních a je v zájmu řady vědních 

disciplín. Sociologie hovoří o sociální komunikaci, pedagogické vědy 

o pedagogické komunikaci apod. 

Sociální komunikace se chápe jako obecný jev, který doprovází 

společenský styk. V užším slova smyslu se jedná o sdělování (sdílení), jehož 

cílem je přenos nebo výměna informací a názorů v sociálním kontaktu            

(tj. projevuje se v sociálním chování a mezilidských vztazích). Jde o natolik 

významné společenské funkce, že se hovoří o podmínce existence 

společenských útvarů a formací. 

Sociální komunikace se bezprostředně dotýká člověka jako individua; 

způsobuje změny v osobnosti, ovlivňuje lidské chování a názory. Je nedílnou 

součástí společné činnosti lidí. Někdy je spojována s pojmem interakce, v jiných 

případech se ukazuje, že sociální komunikace je „subsystémem“ pojmu 

interakce, neboli interaktivní projevy obsahují mimo jiné projevy komunikace. 

Účastníky komunikačního procesu jsou komunikant a komunikátor. 

Předmětem sdělování obsah komunikace (komuniké), který bývá kognitivně, 

emotivně nebo snahově zaměřen. Komunikující osoby si navzájem sdělují 

poznatky, postoje, informace, prožitky, názory... Komunikace je nejčastěji 

spojována s verbálními a neverbálními (mimoslovními) projevy. Na významu 

nabývají i jiné podoby - např. grafická komunikace. Prostředkem verbální 

komunikace je řeč a její obvyklé formy: monolog a dialog. 

Případem sociální komunikace je pedagogická komunikace (také výuková 

komunikace či komunikace ve vyučování). 

Další poznatky o komunikaci 

Hlubší význam komunikace (Mareš, Křivohlavý 1990, 1995) spočívá ve sdílení 

osobního (individuálního a subjektivního), až se sdělované stane společným. 

Rozlišují se tedy pojmy: sdělování a sdílení. 
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Technické pojetí komunikace: komunikace se uskutečňuje v komunikačním 

řetězci, kde na jedné straně je „vysílač“ a na straně druhé „přijímač“. Spojují je 

tzv. komunikační kanály. Nedorozumění mezi komunikujícími osobami může být 

způsobeno „nedokonalostí přenosu“ - tzv.komunikačním šumem. 

Způsob komunikace je v zásadě trojí: verbální, neverbální a komunikace 

činem. Komunikace má směrový charakter; může být jednosměrná (poslech 

rozhlasu, televize..), obousměrná (dialog, telefonát...) či vícesměrná (beseda 

apod.). 

Sociální komunikace má své úrovně: (Lomov 1981) 

Makroúroveň (sociální komunikace v nejširším slova smyslu, na úrovni 

společnosti, historického vývoje apod.), meziúroveň (komunikace při společné 

práci, hře, činnosti), mikroúroveň (v lementárních komunikačních aktech, otázka 

(odpověď, mimika apod.). 

 

2.4 Komunikace a blízké pojmy 
Sociální komunikace, interakce, pedagogická komunikace 

Otázka: je možné tyto 3 pojmy uspořádat od nejobecnějšího k nejvíce 

konkrétnímu? Možné řešení: interakce - sociální komunikace - pedagogická 

komunikace. 

Zdůvodnění: 

Interakcí se rozumí nejobecnější vzájemné působení dvou nebo více činitelů. 

Nemusí však být vždy spojeno procesem komunikace. Např. nelze říci, že 

změna zbarvení chameleóna v případě nebezpečí je projevem komunikace 

s přírodou - jde o projev interakce. 

Základním znakem sociální komunikace je sdělování mezi lidmi; stejný základ 

má i pedagogická komunikace. Proto je i ona sociální komunikací, resp. je 

případem sociální komunikace. Pedagogická komunikace je však 

determinována větším počtem okolností; zpravidla probíhá ve vymezeném 

čase a prostoru, mezi lidmi s určitými rolemi, se stanoveným obsahem a je 

především cílově orientovaná. (V běžné sociální komunikaci nejsou tyto 

determinanty tak zřetelné.) 

Komunikace a rétorika 

 komunikace vychází z obecnějších filozoficko - sociálních či psychologických 

pohledů, 

 komunikace i rétorika jsou historickými kategoriemi, závislými a provázejícími 

společenské dění, 

 rétorika je subsystém komunikace - zdůvodnění: rétorika je nauka o dobrém 
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psaní a hovoření, komunikace je „bohatší“ o neverbální projevy a další 

okolnosti, 

 obě kategorie mají složku normativní a praktickou, 

 rétorika bývá někdy redukována jen na techniku projevu (slovního nebo 

písemného), 

 cíle obou kategorií nejsou totožné, mnoha aspekty splývají - jsou blízké, 

 neexistuje tzv. pedagogická rétorika, ale pedagogická komunikace ano, 

 obě kategorie mají stránku společenskou i individuální, 

 současné teorie komunikace se v mnoha směrech přímo nebo nepřímo 

odvolávají na dílčí poznatky rétoriky. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 

č. pojem: vysvětlení: charakt. 

1 analýza rozbor, rozklad 2-z-v 

2 formy mezilidské 

komunikace 

přímá reakce, gesta, jednání, obrazová 

prezentace, symboly 

2-z-k 

3 funkce slov slova jako symboly, atributy předmětů, 

jako objekty 

2-r-k 

4 kognitivní poznávací (proces) 2-z-v 

5 komunikace 

meziosobní 

probíhá ve dvou liniích: tematické                 

a interpretační 

2-z-k 

7 komunikační akt jedna z podob skupinové komunikace 2-z-k 

8 komunikační cíl cíl výukové komunikace: dát žákům 

vědomosti, vytvořit dovednosti, rozvíjet 

poznávací schopnosti 

2-z-p 

9 komunikační efekt realizovaný záměr 2-z-k 

10 komunikační 

kanály 

souhrn podmínek umožňující 

komunikaci mezi partnery 

2-r-k 

11 komunikační obsah soustava informací od jednoho partnera       

k druhému 

2-z-k 

12 komunikační 

podněty 

viz „komunikační kanály“ 2-r-k 

13 komunikační role specifický případ společenské role, 2-z-k 
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vyplývající ze společenského postavení 

člověka ve společnosti 

14 komunikační 

struktury 

obraz komunikačních aktů vytvářejících 

tzv. komunikační síť 

2-z-k 

15 komunikátor v dialogu osoba iniciující komunikační 

akt, (momentálně činná) 

2-r-k 

16 komunikant v dialogu adresát sdělení 2-r-k 

17 kybernetika věda zabývající se zákonitostmi řízení, 

sdělování a kontroly informací všech 

soustav i lidské společnosti 

2-r-v 

18 metakomunikace mimoslovní komunikace, která mění 

lexikální význam komunikace 

2-r-k 

19 modifikace úprava, přizpůsobení, změna 2-z-v 

20 neverbální mimoslovní, pohybový 2-z-k 

21 obsah sociální 

komunikace 

skrývá určitý sociální verbální a 

neverbální obsah, spojený s kontextem 

dané situace 

2-z-k 

22 partneři 

komunikace 

v komunikaci člověk „za sebe“, za 

instituci,    s jedním, dvěma i více 

partnery, „masově“ 

2-z-k 

23 partneři v 

komunikačním aktu 

 partner „A“ iniciuje komunikační akt, 

vysílá podněty; partner „B“ pasivní, 

později aktivní 

2-z-k 

24 podmínky 

komunikace 

interpretace obsahu komunikace oběma 

partnery komunikace-vzájemné 

porozumění 

2-z-k 

25 produkce informací proces vyznačující se 4 fázemi: 

komunikač- ní záměru, myšlenkový 

koncept, zakódování a vyslání kódované 

myšlenky 

2-r-k 

27 recepce informací proces o třech fázích: přijetí signálu, 

dekódování a zvnitřnění obsahu 

2-r-k 

28 řeč prostředek sdělování, může podporovat, 

podněcovat či brzdit činnost druhého,  

může být vnitřní, posunková 

2-z-k 

29 složky komunikátor, komunikant, komuniké, 2-r-k 



 

 

 

 

 

 Obor: Efektivní komunikace ve škole 40 

komunikačního 

procesu 

komunikační účinek 

30 sociologie věda o lidské společnosti,                     

o společenských jevech a vztazích 

2-z-v 

31 strategie 

komunikace 

zahrnuje základní cíle, jež mají 

komunikující osoby, lze dosáhnout 

komunikační taktikou 

2-z-k 

32 syntéza spojené, sjednocení 2-z-v 

33 taktika komunikace soubor dílčích komunikačních cílů                 

v komunikačním aktu 

2-z-k 

34 úkolové zaměření 

komunikace 

základní rys pedagogické komunikace, 

vztah porozumění mezi učitelem a žáky 

při společném úkolu 

2-z-k 

35 verbální slovní, slovy vyjádřený 2-z-k 

36 význam slov dva základní významy: denotativní 

(ztotožnění s obsahem), konotativní 

(myšlení, city, jednání „kolem“ slova)  

2-r-k 

37 zaměření 

komunikace 

viz efekt komunikace 2-r-k 

38 závislost 

komunikace na 

prostoru 

závislost komunikace na prostorovém 

uspořádání komunikace 

2-r-k 

Poznámka: Pojmové slovníky u jednotlivých lekcí vznikají s použitím uváděné 

literatury. 

 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 
Mikrovýstup č. 2:   Interpretace zážitku z dětství 

Základní zadání 

Cíl: Komentovat emotivní příhodu (situaci, událost) z dětství a zdůvodnit, proč 

ještě i dnes si na ni komunikant vzpomíná. 

 Obsah (téma): vlastní 

 forma:  monolog (vyprávění, dramatizace ...) 

 prostředky: především slovní, vyjadřující sdělovaný obsah 

 adresát:  spolužáci ve studijní skupině 

 čas:  asi 3 minuty na jedno vystoupení 
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Rozšířené zadání: 

Předmět: Efekt. komunikace Kapitola: 2 Téma: Sociální komunikace 

Část: všeobecná Klíčový pojem: ? 

Název: interpretace zážitku z dětství Obtížnost: 1 

Téma: podle osobní volby 

Obsah: Student hovoří na osobní téma před studijní skupinou s týdenní přípravou 

Cíl: Komentovat emotivní příhodu (situaci, událost) z dětství a zdůvodnit, proč ještě     

i dnes si na ni komunikant vzpomíná.  

 

Forma (M/D/E/B): M Kde(S/ZŠ/J): S Kdo (J/D/S/): J 

Čas (minuty): 3 Adresát (S/FŽ/Ž/J): S Příprava (I/MP/P): I 

Úroveň (Z/MP/P/A): Z Poznámka : bez audio - TV záznamu 

** CHARAKTERISTIKA MIKROVÝSTUPU : 

D1: OS D2: V D3: VO D4: M D5: DU Index:  

 

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností(abecedně): 

Obsah  dovednosti: 

 interpretovat připravený obsah sdělení před adresáty, 

 obhájit svůj názor - postoj, 

 podporovat obsah sdělení zvukovou stránkou řeči, 

 poutat pozornost druhých celkovým projevem, 

 průběžně se koncentrovat na celkové pojetí mikrovýstupu, 

 připravovat mikrovýstup s vědomím adresátů, 

 rozčlenit logicky obsah monologu, 

 snášet pozornost druhých, 

 stanovit míru přípravy a improvizace před mikrovýstupem, 

 v přípravě na mikrovýstup vyčlenit z dosavadního života hlavní mezníky, 

 v přípravě stanovit strukturu, obsah a vybrat vhodné jazykové prostředky,  

 v přípravě vytipovat očekávané obtíže ve slovním projevu (prostředky, styl,  

 zvuková stránka),  

 vést monolog formou vyprávění, 
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 vnímat čas mikrovýstupu (přizpůsobit ho daným podmínkám), 

 vypovědět své pocity po mikrovýstupu, 

 zakončit mikrovýstup odpovídajícím komunikačním způsobem, 

 zhodnotit (analyzovat) své vystoupení ve smyslu kladů a záporů, 

 zrakem podporovat obsah sdělení ve smyslu směru komunikace, 

 ztvárnit vlastní téma (zadaný obsah) vhodnými jazykovými prostředky, 

 zveřejnit své pocity a prožitky s ohledem na téma a adresáty sdělení 

 zvnějšnit (exteriorizovat) základní pocity. 

Pozorovací arch KoD v1.0 (Příloha č. 1) 

 Otázky k přemýšlení 

 V první kapitole jsme setkali s rétorikou – naukou o dobrém psaní 

a hovoření. Tato část skript pojednávala o komunikaci v sociálním slova smyslu. 

Popište vztah mezi oběma pojmy, tedy „rétorikou“ a „komunikací“. 

 Obdobně existují v určité souvislosti následující pojmy: společná činnost 

– mezilidské vztahy – komunikace. Popište jejich vzájemnou souvislost – 

nejlépe na příkladu. 

 Jaro Křiklavý, význačný sociální psycholog kdysi napsal, „že mezi lidmi 

není možné nekomunikovat“. Jak vysvětlíte tento citát? 

 Komunikaci můžeme také chápat jako cestu od komunikačního záměru 

ke komunikačnímu efektu. Jaké bude Vaše vysvětlení? A opět nejlépe na 

smysluplném příkladu). 

 Souhrn 

S pojmem „komunikace“ jsou spojeny určité obtíže a problémy. První z nich 

spočívá v v tom základním, co pojem vyjadřuje, co je jeho obsahem a náplní. 

Už tady se ukazuje, že k pojmu se hlásí mnoho vědních odvětví a disciplín         

a každá z nich si tento klíčový termín vysvětluje a definuje po svém. Pravdou 

zřejmě bude, že se jedná o multidisciplinární termín, který je modifikován právě 

tou vědou, která se k němu hlásí. 

 

Z našeho pohledu chápeme význam pojmu komunikace především ze dvou úhlů 

pohledu: v obecném sociálním významu (komunikace jako mezilidské 

sdělování), v pedagogických souvislostech – kdy hovoříme o komunikaci 

v edukačním procesu, prostředí a ve výchovně vzdělávacích záměrech. 
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Komunikace v sociálních souvislostech je projevem existence lidské společnosti 

a také je jejím odrazem. Může být spojena s jedincem (individuální komunikace 

člověka), nebo v přeneseném významu „komunikace mezi etniky, 

společenskými vrstvami, státy atd.  Pohledem sociální psychologie je mezilidské 

sdělování primárně určováno komunikačním záměrem, které se uskutečňuje 

v komunikačním procesu a vede ke komunikačnímu efektu. K jeho naplnění se 

využívají jednotlivé komunikační prostředky, jež z obecnějších pohledů jsou 

přetvářeny do komunikačních takt a strategií. 

Základním cíle mezilidské komunikace je „něco si sdělit“, což samo osobě má 

nejrůznější podoby a významy. Procesy sdělování však vytváříme vyšší hodnoty, 

které míří do změn mezilidských vztahů a postojů. Z určitého úhlu pohledu je 

tedy komunikace „jen“ prostředkem formování mezilidských vztahů. Tím se 

naplňuje úzký vztah mezi komunikací a interakcí – tedy vzájemným ovlivněním. 
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 Sociální učení a nácvik 3

 

               

 Cíle 
Hlavním záměrem kapitoly seznámit s obecným i zpřesněním významem pojmu „učení“ 

a věnovat pozornost učení (se) především v sociálním významu tohoto pojmu. Po 

osvojení tématu budou studenti schopni: 

 pojmenovat základní druhy lidského učení, 

 charakterizovat tzv. sociální učení a určit jeho znaky, 

 porozumět komunikaci jako získané dovednosti, 

 vysvětlit podstatu sociálního nácviku, 

 pojmenovat a aplikovat sociální učení v podmínkách komunikační situace 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii i pro ověření v dovednostní praxi střední.  

 

 Situace 
V nejrůznějších situacích se stává, že hodnotíme komunikační dispozice 

konkrétní osoby a vyzdvihujeme její kvality. Někdy přichází názor, že „tomu se 

to mluví, když tuto dovednost zdědil po…“. Jak to tedy je? Jsou naše 

komunikační schopnosti dány především geneticky, tedy získané od našich 

rodičů, nebo je komunikace ryze sociální dovedností, které se lze interakcí 

a záměrným nácvikem naučit? Všimneme si především druhé zmiňované 

okolnosti a v této kapitole budeme vycházet z optimistické představy, že úroveň 

individuálních komunikačních dispozic je především dána naší záměrnou snahou 

„být v komunikaci dobrý“. To znamená cíleně rozvíjení dovednosti ve sdělování, 

procházení nácvikem a také reflektování, zda komunikační trénink přináší 

Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - 

jedině tím, že žije, učí se člověk žít. A každý, kdo se narodí, musí s tímto učením 

začínat od prvopočátku. 

 

                                                                                              Unamuto 
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očekávaný užitek. Zděděné dispozice ke komunikaci jsou spíše v nepřímé 

podobě: např. v podobné zvukové stránce řeči, nebo v temperamentu či 

inteligenci a jejích základních podobách.   

 Téma pohledem základní teorie 

3.1 Sociální učení a komunikace 

Druhy učení z pohledu výchovné praxe 

Pojem „učení“ nejčastěji spojujeme se školou či pedagogicky 

adaptovaným  prostředím. Psychologie ho chápe šířeji: člověk se učí od 

narození, učí se chodit, komunikovat, hrát na hudební nástroj, učí se nové 

profesi i jednání s různými lidmi. Z tohoto pohledu je učení způsob neustálého 

získávání zkušeností, které ovlivňuje (přetváří) jedince v průběhu života. 

Z pohledu výchovné praxe rozeznáváme čtyři základní druhy učení (Čáp, 1997): 

o učení senzomotorické,  

o učení poznatkům (tzv. kognitivní),  

o učení metodám řešení problémů,  

o učení sociální 

 

Podstata sociálního učení 

Od dětství se člověk učí žít mezi lidmi, orientovat se a navazovat mezilidské 

vztahy, hledat své místo v různých sociálních prostředích. Ve druhé kapitole 

byla zásadní zmínka o společenském styku, sociální komunikaci a interakci 

a společné činnosti. Důležitou okolností sociálního učení je sociální percepce, 

neboli vnímání a poznávání druhých lidí (jejich vlastností, projevů, citů atd.). 

Sociální percepce (obdobně jako samo sociální učení) může probíhat 

neuvědoměle (bezděčně), a nebo jako záměrný děj (poznávací proces). Jedním 

z významů percipování druhých lidí je „možnost“ srovnávat lidi mezi sebou, 

dívat se na ně „jejich očima“, lépe je poznávat a konfrontovat se sebou samým. 

Poznávací proces, ve kterém se člověk snaží poznávat, hodnotit a porozumět 

sobě samému, nazýváme sebepercepce. 

Sociálně psychologická příprava na profesní roli 

Existují profese, ve kterých je kvalifikované poznávání druhých lidí velmi 

důležité a pro úspěšný výkon zaměstnání podmiňující. Máme na mysli tzv. 

sociálně orientované profese jako učitelství, vychovatelství, charitativní 

činnosti či povolání pracovníků v oblasti sociální práce a péče. 
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Již v tzv. pregraduální etapě přípravy na profesní roli se ve stále větší míře 

objevují postupy, které mají za cíl formou nácviku připravit budoucí učitele, 

vychovatele... na kvalifikované percipování, porozumění či ovlivňování druhých 

lidí. Hovoříme o sociálně psychologické a komunikační přípravě na profesní roli, 

která probíhá ve dvou krocích: 

orientace k sobě samému: kultivuje se celistvé chování (usilujeme 

o tzv. kongruenci), na základě sebeotevírání se rozvíjí studentská sebereflexe 

a sebepojetí v profesní roli, utváří se vztah k sobě samému, 

orientace k druhým lidem: tvoří se observační dovednosti, nacvičují 

se interakční dovednosti, frekventují postupy vedoucí 

k emfatickému  reflektování druhých a snaze jim porozumět, akceptovat je 

a „natáčet“ potřebným směrem. 

Se sociální percepcí a reflexí společenského prostředí souvisí také chyby, 

kterých se pozorovatel - posuzovatel může dopustit: obvykle se vzpomínají 

např. generalizace, tzv. figura v pozadí či haló efekt. 

 

3.2 Sociálně komunikační nácvik 

Sociální dovednosti a jejich typologie 

Které dovednosti jsou předmětem nácviku v sociálně psychologické 

a komunikativní přípravě? Existuje jediné (univerzální) členění těchto 

dovedností? Protože nepanuje jednotný názor, přikloníme se k typologii dvou 

autorů - jako příkladu. Pozn.: tématu věnuje např. práce V. Švece (1998). 

 

Řezáč (1997) člení sociální dovednosti do pěti základních skupin: 

 interakční dovednosti: (navazování, utváření a prohlubování vztahů mezi 

lidmi, dovednosti vést a ovlivňovat různé sociální aktivity) 

 percepční dovednosti: (vnímání vnitřní a vnější reality a její interpretace) 

 komunikativní dovednosti: (vyjadřování vlastních kognitivních a citových 

obsahů, přijetí a vnitřní zpracování sdělení z vnějšku) 

 organizační dovednosti: (dovednost vytvářet budoucí strategie jednání 

a uskutečňovat je v sociálním styku) 

 b e h a v i o r á l n í   dovednosti: (dovednost chovat se kongruentně - 

shoda mezi výrazem a prožitkem). 

V úvodní části skript jsme uvedli naši typologii sociálně komunikačních 

dovedností (Svatoš, 1998 a 2009), rozdělených také do pěti skupin, podle 

následujících kritérií: 
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 podle povahy:  obecně sociální 

sociálně komunikační 

pedagogicko-profesní nácvik 

 podle účelu:  (mají další vnitřní členění) 

 podle výrazu:  verbální  

neverbální 

nepřímé komunikační okolnosti 

 podle formy:  monologické 

      dialogické 

      dyadické (ve dvojicích) 

      etudy (inscenace, simulace) 

 podle míry integrace: dovednostní fragment 

      dovednostní úkol  

      dovednostní situace 

     pedagogická situace  

     sociální situace 

 

Sociální nácvik v podmínkách interakčních cvičení 

Sociálně psychologický a komunikativní nácvik probíhá ve specifických 

podmínkách, které se v mnohém nekryjí s představou tradiční vysokoškolské 

přípravy. Řezáč a Šmahel (1997) popisují nácvikové procedury v tzv. 

interakčních cvičeních. Pro výcvikovou skupinu stanovili pravidla – principy, jež 

uvádíme ve krácené podobě: 

a) princip „zde a nyní“ obsahem je vše, co se odehrává před zraky v 

přítomném čase, spojnicí je tedy společně vnímané, prožívané a registrované, 

b) princip personifikace výroků 

důsledná konkretizace komunikace vždy spojená s určitým člověkem (opak 

generalizace), 

c) princip akcentování „řeči citů“ 

potřeba uvolněného emočního projevu a tvorby „zástupných“ výrazových 

prostředků (metafory, obrazy, asociace apod.),  

d) princip aktivity 

e) princip atmosféry intimity v tréninkových interakcích 

f) princip přísné důvěrnosti 
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Řezáčem (1996) navržená interakční cvičení jako forma uspořádaného psycho 

sociálního učení se opírá o některé techniky a postupy, se kterými tezovitě 

seznámíme v navazující kapitole. 

Některé techniky sociálního nácviku 

HRANÍ ROLÍ: 

jedinec se identifikuje s rolí, která „předpokládá“ očekávané chování rolově 

vymezené, obvykle dochází ke kompromisnímu jednání - kompromis mezi 

subjektivní (osobnostně tvarovanou) a společenskou představou, 

PSYCHODRAMA: 

technika používaná především k psychoterapeutickým účelům, podstatou jde 

o zjednodušenou divadelní improvizaci v terapeutické - nácvikové skupině, 

SOCIODRAMA: 

obrysová shoda s psychodramatem, odlišnosti v zaměření: sociodrama 

orientované na vztahy ve skupině a jejich vývoj, zpravidla nezasahuje 

„hloubkově“ jedince, 

VÝCVIK SEBEPROSAZENÍ: 

nácvik sebeprosazení je optimální - asertivní formou jako „náhrady“ agresivity 

a manipulativního chování, 

PSYCHOHRY: 

jde o hravé komunikativní aktivity nejrůznějšího zaměření (vzdělávací, 

sebepoznávací, relaxační, regulační, kreativizující etc.), společným je tzv. 

kultivační efekt, který sledují, 

ŘEŠENÍ MODELOVÝCH PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ: 

obvykle zjednodušené životní situace, ve kterých dochází k mezilidskému 

konfliktu, nesouladu či nedorozumění, nácvik spěje k řešení těchto situací z 

hlediska taktiky a strategie a propracování alternativních podob možných řešení. 

 

3.3 Komunikační situace-jednotka nácviku 

Za ucelenou jednotku sociálně komunikativního nácviku považujeme 

komunikační situaci, jejíž dominantní částí je dovednostní mikrovýstup. 

Obecnou strukturu komunikační situace popisuje tabulka č. 3.  

Komunikační situace „pracuje“ se třemi časovými stavy:  

před (prefáze), 

při a po mikrovýstupu (postfáze).  
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V každé fázi jsou účastníci komunikativního nácviku jinak činní a procházejí 

jinými aktivitami.  

 

Obecným záměrem, který plní komunikační situace jako celek, je dát 

příležitost k individuálnímu záměrně orientovanému jednání, jež se 

vyznačuje konfrontací prekoncepční představy s její uskutečněnou podobou.  

Působením sebereflexivních a reflexivních momentů (včetně prožívání) by měl 

trénovaný jedinec dospět k alternativnímu (modifikovanému) jednání, o němž 

můžeme říci, že je kultivovanější, event. profesionálnější.  

Tento model nácviku sociálně komunikativních dovedností upřednostníme při 

práci s těmito skripty.  

Nebudeme však bránit dalším postupům, které by přinášely jednak potřebnou 

změnu, zároveň činily výcvik účinnějším a pro studenty také zajímavějším. 

Tab. 3: Průběh komunikační situace 

ČÁST JEDNAJÍCÍ  

SUBJEKT 

OBSAH ČINNOSTI 

PREFÁZE vyučující: 

 

 

 

student 

zadání (smysl, teoretický kontext) 

mikrovýstupové proměnné, rozvíjené 

dovednosti a soubory, identifikace úskalí 

mediální ilustrace, objasnění nejasného 

prekoncepční analýza 

prožitkový rámec "před", 

hledání předchozího analogického jednání, 

prekoncepce akce, jistoty, očekávání              

a otazníky, 

MIKROVÝSTUP      

(A - AV záznam) 

jedinec, dvojice,        

skupina 

komunikační aktivita rozvíjející specifický 

soubor sociálně komunikativních dovedností 

POSTFÁZE student:  

 

 

 

 

 

skupina:  

skupina versus 

student            

sebereflexní analýza: 

prožitkový rámec „po“ 

naplnění očekávání, kvalitativní bilancování, 

pojmenování komunikačních změn 

dlouhodobější povahy, 

modifikace budoucího jednání 

adresná reflexe 

osobní názory a postoje 

vzájemný dialog s obhajováním 
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ČÁST JEDNAJÍCÍ  

SUBJEKT 

OBSAH ČINNOSTI 

vyučující a objasňováním postojů a osobního mínění  

stimulující (nebinární) hodnocení, 

inventura kladných a diskutabilních stránek 

komunikačního aktu, inspirativně 

rezultativní informace 

ZPĚTNÁ VAZBA všichni 

zúčastnění 

video (audio) reprodukce, hodnocení, 

(pozorovací archy, dotazníky)  

NOVÁ 

KONSTRUKCE 

student: opakovaná, resp. modifikovaná činnost 

 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

č.  pojem: vysvětlení: charakt.: 

1 adaptace přizpůsobení 3-z-v 

2 akceptace přijetí, přijímání 3-z-v 

3 behaviorální = chování, projevy (obvykle vnější) 

člověka, psychologický směr 

3-r-p 

4 dyáda dvojice nebo pár 3-r-v 

5 fragment úsek nebo výsek (část celku) 3-z-v 

6 generalizace zevšeobecnění (někdy nemístné) 3-z-v 

7 haló efekt vliv nepřesných informací a očekávání 

na hodnocení a posuzování 

3-r-p 

8 kongruence soulad (prožívání a vnějšího chování) 3-r-p 

9 pregraduální 

příprava 

předprofesní etapa (např.učitelské 

vzdělávání) 

3-r-v 

10 reflexe postřeh, vytvoření náhledu na chování 

– jednání -projevy druhého 

3-z-k 

11 sebepercepce vnímání sebe sama 3-z-p 
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Poznámka: Pojmové slovníky u jednotlivých lekcí vznikají s použitím uváděné 

literatury. 

 

 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 
 

Mikrovýstup č. 3: RETROSPEKTIVNMÍ MONOLOG 

Základní zadání 

Cíl: Smyslem je představit sám sebe od dětství po současnost a vytipovat 

důležité mezníky v dosavadním životě (kdo nás v životě ovlivnil a jak), vyjádřit 

vztah k budoucí profesi, zveřejnit vlastní názor na hodnotovou orientaci, 

vysvětlit pocity a prožitky spojené s tématem. 

 Obsah (téma): kdo jsem? (životopisné vidění sebe sama) 

 forma:  monolog (vyprávění, popis zážitků..) 

 prostředky: především slovní, vyjadřující sdělovaný obsah 

 adresát:  spolužáci ze studijní skupiny + vyučující 

12 sebereflexe obecné zamýšlení se jedince nad sebou 

samým (na základě rekapitulace 

minulého se tvoří budoucí) 

3-z-s 

13 senzomotorické 

učení 

rozvíjející motorické dovednosti při 

názorném poznávání 

3-r-p 

14 sociální percepce sociálně podmíněné poznávání lidí, 

zahrnuje široké poznávací procesy 

3-r-s 

15 typologie utříděnost podle kritérií 3-r-v 

16 univerzální všeobecný, všestranný 3-z-v 

Předmět: Efektivní 

komunikace 

Kapitola: 3 Téma: Sociální učení a 

komunikace 

Část: všeobecná Klíčový 

pojem: 

sebereflexe 

Název: retrospektivní monolog Obtížnost: 3 

Téma: kdo jsem? 
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 čas:  asi 5 minut na jedno vystoupení 

 

Rozšířené zadání: 

Téma č: 3  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 1 

** CHARAKTERISTIKA MIKROVÝSTUPU : 

D1: OS D2: AS D3: VO D4: M D5: DU Index:  

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

      interpretovat připravený obsah sdělení před adresáty, 

 provést sebehodnocení po mikrovýstupu (rekonstruovat etapu přípravy), 

 připravovat mikrovýstup s vědomím adresátů (jejich sociální role, věku, 

vztahu k řečníkovi i tématu), 

 připravovat mikrovýstup s vědomím sociálního prostředí, ve kterém se 

bude odehrávat, 

 stanovit míru přípravy a improvizace před mikrovýstupem, 

 uplatnit při mikrovýstupu fantazii a tvořivost ve verbálním projevu, 

 v přípravě na mikrovýstup vyčlenit z dosavadního života hlavní mezníky, 

 v přípravě stanovit strukturu, obsah a vybrat vhodné jazykové 

prostředky, 

 v přípravě vytipovat očekávané obtíže ve slovním projevu - obsahu  

sdělení, 

Obsah: Student hovoří na osobní téma před studijní skupinou s přípravou 

Cíl: Smyslem je představit sám sebe od dětství po současnost a vytipovat 

důležité mezníky v dosavadním životě (kdo nás v životě ovlivnil a jak), vyjádřit 

vztah k budoucí profesi, zveřejnit vlastní názor a hodnotovou orientaci, 

vysvětlit pocity a prožitky spojené s tématem. 

 

Forma (M/D/E/B): M Kde(S/ZŠ/J): S Kdo (J/D/S/): J 

Čas (minuty): 5 Adresát (S/FŽ/Ž/J): S Příprava (I/MP/P): P 

Úroveň (Z/MP/P/A): MP Poznámka : s TV záznamem a 

rozborem 
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 v přípravě vytipovat očekávané obtíže ve slovním projevu - jazykových  

prostředcích, 

 v přípravě vytipovat očekávané obtíže ve slovním projevu - ve zvukové  

stránce řeči, 

 v přípravě vytipovat očekávané obtíže v mimoslovním projevu  

v mimice, 

 v přípravě vytipovat očekávané obtíže v mimoslovním projevu –  

v motorické aktivitě, 

 v přípravě vytipovat očekávané obtíže v mimoslovním projevu –  

upřesněno v posturologických zřetelích, 

 v přípravě vytipovat očekávané obtíže v mimoslovním projevu - ve  

zrakovém kontaktu, 

 vysvětlit své postoje a názory s ohledem na téma a adresáty sdělení, 

 zakončit mikrovýstup odpovídajícím komunikačním způsobem (obsah,  

jazykové prostředky, celková koncepce), 

 zveřejnit své pocity a prožitky s ohledem na téma a adresáty sdělení. 

 

 Otázky k přemýšlení 

 Uvažujte o tom, co může člověk v oblasti komunikace „zdědit“ po  

rodičích a s jakým významem pro celkové sdělování mezi lidmi?  

 Uvažujte, co lze získat cíleným komunikačním nácvikem poměrně snadno  

a co naopak. 

 V této kapitole jsme se mimo jiné setkali s pojmy „percepce“  

a sebepercepce“. Jak jim lze porozumět, jaký mají obsah a vztah a který 

z uvedených termínů je „objektivnější“? 

 Představte si, že by Váš komunikační mikrovýstup (v souvislosti  

s komunikační situací) byl zaznamenám a poté reprodukován 

z televizního záznamu. Co můžeme analýzou audiovizuálního záznamu 

naší komunikace získat a jak může ovlivnit další nácvik?   

 Souhrn 
Člověk jako sociální bytost se rozvíjí v sociální interakci, kterou doprovází 

komunikace a nejčastěji je to patrné ve společných činnostech. Každý z nás má 
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v určitém období ontogenetického vývoje určitou úroveň komunikativních 

dovedností, kterou je možné sledovat, hodnotit a také i dále rozvíjet. Což je 

chtěné především v sociálních profesích. Abychom mohli naše (budoucí) 

zaměstnání uskutečňovat s vědomím, že je profesionální, měli bychom usilovat 

také o profesionalitu v mezilidském sdělování. A týká se to nejen verbální složku 

komunikace, ale také mimoslovního sdělování. Hovoříme-li o dovednostech, pak 

jim lze se učit v širším kontextu v sociálním učení.  

 

V užším slova smyslu se jedná o záměrný sociálně komunikační, či sociálně 

psychologický nácvik, který vhodnými metodami a cestami rozvíjí individuální 

možnosti na profesi připravovaného jedince. Komunikační nácvik má své 

postupy, záměry, fáze i prostředky hodnocení a sebehodnocení.  

Základní nácvikovou jednotkou je tzv. komunikační nácviková situace. Je 

tvořena pěti etapami: pre-fází (ujasnění cíle a postupu), realizační fází 

(uskutečnění mikrovýstupu na zadané téma), post-fází (výpovědi na základě 

reflexe a sebereflexe), zpětné vazbě (reprodukce mikrovýstupu) a konstrukcí 

nového modelu sdělování na základě identifikace znaků mikrovýstupu a snahy 

změnit způsob dosavadní komunikace). Metodika vychází z aktivní ho využití 

technických prostředků, které komunikační nácvik objektivizují a usnadňují. 
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4a Výraz osobního projevu, část A 

               

 

 Cíle 

Tuto kapitolu považujeme za jednu z těch klíčových v celém textu. Proto i její 

význam je nepřehlédnutelný především v tom, že odpovídá na zásadní otázku: 

čím vším a v jaké podobě lidé mezi sebou komunikují: Po jejím čtvrtého tématu 

prostudování budou studující schopni: 

 uvědomit si složitost a integrovanost mezilidského sdělování, 

 porozumět verbálním prostředkům komunikace (jazykové stránce  

řeči a zvukové stránce mluvy), 

 porozumět neverbálním aspektům lidského sdělování a základu je 

charakterizovat, 

 popsat význam tzv. nepřímých komunikačních okolností, které  

mají sekundární vliv na průběh a efekt komunikačního děje, 

 porozumět pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní rétorské postupy v dovednostním nácviku (blíže  

v praktické části tématu). 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii i pro ověření v dovednostní praxi střední.  

 Situace 

Zkušenosti ukazují, že každý z nás v sobě „nosí“ základní kritéria, podle kterých 

hodnotíme interakci a komunikaci známých i neznámých lidi kolem nás. Pro 

někoho je významné, je-li komunikující člověk upravený, nepoužívající vulgarity, 

Zákony lidských vrtochů: Každý chce, aby si ho někdo všiml, ale nikdo 

nechce, aby na něho lidé civěli. 

Murphyho zákony 

Sice se říká, že muž nemusí být hezký, aby se líbil ženám, ale to jsou jen řeči, které 

rozšiřují intelektuálové.      

Kassak 
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vždy otočen k nám s přátelským pohledem. Pro jiného je zásadní, zda dodržuje  

potřebnou vzdálenost při rozhovoru, nebo má-li očekávaný postoj vůči nám.  

Jsou lidé, kteří ty druhé hodnotí podle čistých bot nebo v odpovídajícího 

oblečení. Možná úsměvné, ale vzpomeňte kolik lidí hovoří při prvním setkání 

s neznámou osobou, jak významný je pohled do očí a jak se „přes ně“ lze 

„dostat do duše“ komunikujícího partnera. 

Jak to tedy je s významy jednotlivých složek při mezilidském sdělování? Máme 

více „dát“ na slova a jejich významy, nebo více „věřit“ neverbálním signálům, 

které jsou více spojeny s emocemi a tedy méně ovlivnitelné? Opravdu při 

komunikaci hrají významnou roli i takové aspekty, jakými je prostředí nebo 

oblečení člověka? Dílčí odpovědi hledejme v následující kapitole.  

 Téma pohledem základní teorie 

4.1 Pojetí výrazu osobního projevu (VOP) 

V souvislosti s účinnou komunikací (hovoříme-li o sociálních či pedagogických 

situacích) je často kladena zásadní otázka: 

Co všechno (které okolnosti) ovlivňuje cestu od komunikačního 

záměru ke komunikačnímu efektu? 

Jednu z možných odpovědí představuje pojetí tzv. výrazu osobního projevu 

(dále jen VOP). Jde o soubornou kategorii, která spojuje tři základní složky do 

jednoho celku. Snaží se propojit znaky osobního projevu s dalšími vlivy 

(prostředí, adresáti sdělení apod.), které „to individuální“ zasazují do širších 

vztahů. 

Vysvětlení: 

Na účinné komunikaci mezi lidmi se podílí celá řada okolností. Mezi podstatné 

patří použité verbální prostředky; ty jsou spojeny s obsahem a stylem slovní 

komunikace. (Člověk své myšlenky formuluje jazykovými prostředky, vysloví je 

hlasem, který má svou zvukovou stránku.) 

Slovní komunikaci doprovázejí (zpravidla současně) neverbální projevy; jejich 

význam je především v podpoře celkového komunikačního úsilí a ve snaze po 

dokonalejším dorozumění. (Běžná mezilidská komunikace přesvědčuje, že 

mimoslovní projevy mohou být různě bohaté jak svými formami, intenzitou 

projevů, tak informační hodnotou.) 

Slovní a mimoslovní komunikace patří mezi přímé okolnosti, jež určují výslednou 

kvalitu sdělování. Svůj význam však mají další zřetele, které se na kvalitě 

sdělování podílejí sice nepřímo, avšak se zřetelným vlivem. Každý 

komunikační akt se totiž uskutečňuje v určitém prostředí a je určen konkrétním 
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adresátům sdělení. Adresnost sdělení často zpětně určuje např. použitou slovní 

zásobu, skladbu jazykových prostředků či parametry zvukové stránky řeči. 

Sdělování (ať již jde o monolog nebo dialog) je spojeno s osobou mluvčího a 

dojmem, který v adresátech sdělení vytváří. (Posluchači vnímají, jak se na 

komunikaci projevily znaky osobnosti mluvčího, jeho individuální pojetí sdělení a 

v neposlední řadě také fyzický zjev a upravenost.) Smyslem dalšího textu je 

rozvést a upřesnit pojetí VOP. Vychází ze schematické představy podle 

vyobrazení (obr. 1), které znázorňuje tzv. „komunikační panenku“. 

 

4.2 Verbální složka komunikace 

Verbální složku lidské komunikace můžeme rozdělit na dvě podstatné části: 

použité jazykové prostředky a zvukovou stránku, které řeč doprovází. Každá 

z vyjmenovaných částí se ještě dále člení na nižší celky, jak je schematicky 

patrné z obr. 1.  

1. VERBÁLNÍ SLOŽKA (VS): 1.1 jazykové prostředky (JP) 

      1.2 zvuková stránka řeči (ZS) 

1.1 Jazykové prostředky (styl): 1.1.1 základní 

1.1.2 specifické 

1.1.1 základní jazykové prostředky (určující styl) srozumitelnost projevu: 

dána především anzianizmem tak, aby adresáti sdělení porozuměli textu, výběr 

slov by měl na jedné straně vycházet ze slovní zásoby posluchačů, na druhé 

straně by ji měl rozšiřovat a obohacovat. Srozumitelnost dále závisí na celkové 

koncepci (pojetí) sdělení a zvukové stránce řeči, 

ústnost řečového projevu: 

odlišení ústního a písemného projevu, obě formy mají svá specifika, částečně 

souvisejí se slovní zásobou, stylem, taktikou komunikace a strategií, 

ekonomičnost slovního projevu: 

časová přiměřenost projevu, respektování správného dýchání (efektivní práce            

s dechovým proudem), dodržení rytmu promluv, 

variabilnost projevu (textu): 

variabilnost má vycházet z vlivu adresátů na celkové pojetí sdělení (např. 

rozdílné zpracování jednoho tématu pro dvě věkové skupiny dětí), 

celkový rytmus projevu - textu: 

jde o zachování celkového rytmu projevu, nejen na úrovni slov či vět, 

záměrné   akcentování obsahových částí sdělení, dynamika slovního projevu, 
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kohéznost projevu - textu: 

kohézností se rozumí soudržnost jednotlivých částí sdělení v obsahovém celku, 

částečně souvisí s přípravou na sdělení a komunikačním cíli, 

situačnost řečového projevu: 

požadavek na citlivé a aktuální změny řečového projevu v závislosti na 

předvídaných i náhlých změnách v sociálních či pedagogických situacích, 

dialogičnost projevu - textu: 

slovní projev (i v monologickém sdělení) by měl být dialogický v tom, že by měl 

posluchače vést k přemýšlení o obsahu, k polemickému vztahu ke sdělovanému 

textu 

1.1.2  specifické jazykové prostředky (nemusí být v každém projevu) 

sugestivní jazykové prostředky: 

sugestivní prostředky zpravidla vyjadřují míru přesvědčivosti sdělovaného 

obsahu, souvisí s apologetickým přístupem mluvčího, mají však být úměrné 

ostatním základním i specifickým jazykovým prostředkům, 

empatičnost (emfatičnost) projevu: 

vyjadřuje jednak míru pochopení pro duševní stav adresáta sdělení (vcítění se), 

jednak se jí rozumí procítění obsahu sdělení, 

názornost (zpříkladnění) ve slovním projevu: 

pochopení sdělení prospěje uvedení názorných příkladů, které obtížné (nebo 

praxi vzdálené) části sdělení zpřístupní posluchačům, 

dramatizační řečové prostředky: 

„nadstavbové“ prostředky tvořivé dramatiky, uplatňované pro umocnění vztahu 

mezi komunikátorem a komunikantem, dramatizační prostředky nejen slovní; 

známe neverbální dramatizační prostředky, dramatizaci ve zvukové stránce, 

dramatizaci myšlenkovými postupy apod., 

ozdobné řečové prostředky: 

dnes spíše působí jako archaizmus, časté používání zakrývá sdělovaný obsah, 

využití jen při slavnostních projevech 

1.2 Zvuková stránka řeči 

1.2.1   technika řeči 

vyjadřuje vhodnou či nesprávnou práci s dechovým a výdechovým proudem, 

kvantitativní hlediska slovní produkce, ovlivněna „kvalitou“ anatomického 

uspořádání mluvidel apod., 

1.2.2   ortoepické znaky řeči 
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správnou výslovností se rozumí nejen ortoepie hlásek, slabik, slov, ale také vět 

či větných celků, 

1.2.3 věta a text v intonačním  smyslu 

melodie slovního projevu - tónová proměnlivost v čase, 

důraz a akcent, 

přestávky v projevu - nutno odlišit, zda se jedná o přestávky spojené 

s dechovým rytmem nebo přestávky chtěné (např. dramatizační) nebo pauzy 

zaviněné neznalostí dalšího textu (hledáním vhodných slov apod.), 

intenzita hlasu - síla slovního projevu, závislá na řadě okolností (znalosti 

tématu, počtu adresátů, velikosti prostoru apod.), 

tempo - rychlost slovní produkce, rytmus slovního projevu, 

hlasový témbr - zabarvení hlasu identické pro každého člověka, dočasná 

změna např. onemocněním, citovým vzrušením apod., 

agogie - souborný pojem vyjadřující míru intenzity hlasu + chtěné změny 

tempa slovního projevu + melodie = celková dynamika projevu 

 

4.3 Neverbální složka komunikace 

Opět odkazujeme na 1. obrázek, ze kterého je patrná struktura neverbální 

složky komunikace.   

gestické projevy: 

gestikulace: sdělování pohybem končetin, lze rozlišit na funkční (sdělení 

malého, vyvolání...) a nefunkční (rázování, projev tempa), 

mimické projevy: 

nejčastěji se chápe jako postavení mimických svalů v obličeji, jež odrážejí 

vnitřní stav člověka, mimické projevy jsou výrazem exteriorizace prožitků 

a vnitřních stavů komunikujícího jedince. Opakem je interiorizace (zvnitřnění 

vnějšího vlivu). 

zrakový kontakt: 

zrakový kontakt podporuje nebo naopak (je-li nevhodný) tlumí vazbu mezi 

komunikujícími osobami; měl by být přiměřený co do směru, délky trvání, 

zaměřenosti k adresátům sdělení, souvisí s komunikační jistotou, znalostí 

tématu a v určitých případech i vztahy mezi komunikujícími osobami. 

haptická komunikace: 

(„haptic“ - angl. hmatový) haptickou komunikací se rozumí sdělování 

prostřednictvím doteků a tělesného kontaktu, v sociální komunikaci se „řídí“ 
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pravidly společenského chování a obecnými normami,  

v pedagogické komunikaci obohacuje jednak výrazové prostředky, zároveň plní 

pedagogické záměry (pochvala, upozornění na chybu, projev sympatie, pomoc 

při provádění cviku apod.), 

proxemika, posturologie, kinezika: 

(proximální - vzdálený), proxemika = sdělování oddálením či přiblížením, 

zároveň vyjadřuje vliv vzdálenosti na úroveň komunikace,  

posturologie = sdělování postavením končetin, polohy těla a hlavy, 

postoje otevřené a uzavřené, dotvářejí celkový ráz z neverbální stránky 

komunikace,  

kinezika (motorická aktivita) - může mít různou podobu (v mikro - až makro 

měřítku), zaměřena na ovládnutí prostoru komunikace, v pedagogické 

komunikaci opět spojena s didaktickými funkcemi, 

motorická aktivita a manipulace s materiálními prostředky výuky: 

mimoslovní komunikaci zpravidla doprovází také motorická aktivita, 

vyjadřující pohyb komunikantů při sdělování, míra a úroveň pohybů je různá: od 

mikroúrovně (pohyby prstů, paží ...) až po značnou pohybovou aktivitu v 

komunikačním prostředí (pohyb učitele a žáků po celé třídě), 

manipulace s předměty (materiálními prostředky výuky) je specifickým 

rysem pedagogické komunikace, řeč učitele je doprovázena používáním 

učebních pomůcek a didaktické techniky, podporují pedagogické záměry (např. 

zvyšují názornost sdělovaného obsahu); očekává se profesionální zvládnutí 

manipulace s předměty. 

 

4.4 Nepřímé komunikační okolnosti 

Jedná se o ty okolnosti při sdělování, která mají svůj nezpochybnitelný význam, 

nicméně nejsou bezprostředně slovní nebo mimoslovní povahy. 

vlivy prostředí: 

komunikační akt se uskutečňuje v prostředí, které má své fyzikální vlastnosti 

(rozměry, členitost, rozsazení adresátů sdělení, osvětlení, hluk z okolí, akustické 

vlastnosti apod.); vedle fyzických parametrů ovlivňují celkovou úroveň 

komunikace psycho-sociální vlivy a znaky prostředí, 

vnější vzhled (mluvčího): 

zatím „opomíjené“ okolnosti ovlivňující vztahy mezi komunikujícími osobami, 

ukazuje se, že dílčí vliv mají: 
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Verbální 

složka

Neverbální 

složka

M G ZK H Proxemika Manilulace

mimika gestikulace
zrakový 

kontakt
haptika Posturologie Motorika

Nepřímé komunikační 

okolnosti

Vlivy

Prostředí

Vnější

Vnitřní

Osobnostní

a další vlivy

Jazykové
prostředky

Zvuková

oblečení: vztah mezi komunikační příležitostí a oblečením mluvčího, obměna 

oblečení při opakovaných situacích, oblečení jako charakteristický rys mluvčího, 

upravenost: sladění oblečení jako celku, čistota, úplnost.. 

detaily v oblečení: oblíbené prvky oblečení charakterizují osobnost mluvčího 

(např. náramky, barva oblečení, oblíbený oděvní materiál apod.) 

osobnostní a další vlivy: 

celkové pojetí: 

vyjadřuje souborný dojem z komunikace, vhodnost použitých jazykových 

prostředky a zvukové stránky řeči, způsob volby slovní zásoby respektující jak 

téma, tak adresáty sdělení, míru pečlivosti a detailnosti přípravy, míru 

improvizačních schopností použitou komunikační taktiku a strategii, a to 

v integrované podobě. 

 

Obr. 1: Výraz osobního projevu („komunikační panenka“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU (VOP) 
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osobnostní projevy: 

profesionalita přístupu, vyjadřuje souborně míru správnosti, dokonalosti 

a kompetence, vyrovnanost verbálních a neverbálních prostředků - typických 

právě toho kterého mluvčího (řečníka, komunikátora), 

vztahy k adresátům sdělení: 

 zjevně pozitivní (přátelské) chování (úsměv, konstruktivní projevy sympatií), 

 zájem o druhé, znalost posluchačů, očekávané reakce a také zájem 

o sdělovaný obsah, „plánovaný“ podíl adresátů sdělení na celkovém pojetí 

komunikace, společné činnosti... 

 způsob součinnosti (řízení a styl) při společné a na sobě závislé činnosti... 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

Č. pojem vysvětlení charakt. 

1 agogie chtěná změna tempa, intenzity, 

dynamický projev 

4a-z-k 

2 agogika pohybová volnost v přednesu skladby 4a-z-k 

3 akcent přízvuk, způsob výslovnosti, důraz 4a-r-v 

4 emfatičnost důrazný, vzrušený, nadšený, 

procítěnost, vcítění 

4a-r-v 

5 exteriorizace zvnějšnění vnitřního obsahu, stavu, 

prožitku 

4a-r-v 

6 gestikulace pohyby paží při mluvě, posunky 4a-z-k 

7 haptika sdělování prostřednictvím doteku 

(doteková komunikace) 

4a-z-k 

8 integrace scelení, sjednocení, spojení 4a-z-v 

9 intenzita síla, napětí, úsilí 4a-z-v 

10 interiorizace zvnitřnění vnějšího působení 4a-r-v 

11 intonace tónové znění mluvené řeči 4a-z-v 

12 kohéznost soudržnost, přilnavost 4a-r-v 
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Č. pojem vysvětlení charakt. 

13 mimika výrazové pohyby obličeje 4a-z-k 

14 ortoepie souhrn pravidel správné výslovnosti 4a-z-k 

15 posturologie část neverbální komunikace, 

sdělování postavením těla, hlavy a 

končetin 

4a-z-k 

16 proxemika vliv vzdálenosti mezi komunikujícími 

osobami na celkovou úroveň 

komunikace 

4a-z-k 

17 sugestivní působivý, ovlivňující, podmanivý 4a-r-v 

18 témbr zabarvení, odstín, barva hlasu 4a-r-k 

19 variabilita proměnlivost, kolísavost 4a-z-v 

20 zrakový kontakt zraková podpora při komunikačním 

aktu, pohledy očí řečníka k adresátům 

sdělení, příp. naopak 

4a-z-k 

Poznámka: Pojmové slovníky vznikají s použitím uváděné literatury. 

 

 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

 

Mikrovýstup č. 4: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU 

Základní zadání 

Cíl: Smyslem je v monologických etudách prokázat základní improvizační 

dovednosti, spojené s uplatněním dílčích složek výrazu osobního projevu. 

 Obsah (téma): viz přehled jednotlivých témat 

 forma:  etuda (improvizační monology) 

 prostředky: výrazu osobního projevu 

 adresát:  podle jednotlivých dovednostních etud 

 čas:  3 - 5 minut na jedno vystoupení 
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Rozšířené zadání: 

Téma č. 4A  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 1 

Předmět: Efekt. komunikace Kapitola: 4 Téma: Výraz osob.projevu 

Část: zvuková stránka řeči Klíčový 

pojem: 

ortoepie 

Název: improvizační cvičení Obtížnost: 3 

Téma: výslovnost textu - rychlost slovní promluvy 

Obsah - cíl: pokuste se o výslovnost tohoto obtížného textu: 

Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. Nezalyžařivší si lyžař si zalyžoval s 

nezalyžařivší si lyžařkou. Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty stáli u pštrosí pěšiny. 

Nenaolejuje-li to Julie, naolejuji to sám. Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli 

koulí.  

* 

Forma (M/D/E/B): E Kde(S/ZŠ/J): S Kdo (J/D/S/): J 

Čas (minuty): 3-5 Adresát (S/FŽ/Ž/J): S Příprava (I/MP/P): I 

Úroveň (Z/MP/P/A): MP Poznámka : bez audio - TV záznamu 

** CHARAKTERISTIKA MIKROVÝSTUPU : 

D1: SN D2: V D3: VZ D4: E D5: DU Index:  

 

DALŠÍ ZADÁNÍ 

Téma 4A          kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 2 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : SLOVNÍ ZÁSOBA - ČASOVÝ LIMIT 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Uskutečněte výstup, ve kterém slovně popíšete kresbu na přiloženém 

obrázku ve 3 variantách: 

a) v nejkratším časovém limitu, 

b) v přirozeném čase, 

c) v čase co možná nejdelším 

(Ve všech variantách zachovejte stejnou rychlost mluvy) 

+ = 
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Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 3 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : SLOVNÍ ZÁSOBA - ČASOVÝ LIMIT 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Připravte se na monologický výstup na libovolné téma tak, aby: 

a) byl dodržen časový limit 30 sekund, 

b) byl dodržen řasový limit 60 sekund. 

(V obou případech půjde o stejné téma, pro stejné adresáty a bude Vám měřen 

skutečný čas výstupů.) 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 4 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : SLOVNÍ ZÁSOBA - POPIS ČINNOSTI 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Připravte se na monologický výstup, ve kterém budete jednak popisovat 

zvolenou činnost, zároveň ji budete před ostatními předvádět. Téma (resp. 

činnost) Vaše vlastní, adresáty jsou studenti SŠ. 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 5 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : SLOVNÍ ZÁSOBA 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Po krátké přípravě uskutečněte monologický výstup, ve kterém k níže 

uvedeným výrazům najdete výrazy totožné nebo s obdobným obsahem: 

1) krůpěj vody, 2) postel, 3) kompresor,  4) lenoch 

5) dlouhán  6)  válec, 7) stesk,             8)  tanec 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 6 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : SLOVNÍ ZÁSOBA 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Po krátké přípravě uskutečněte monologický výstup, ve kterém níže 

uvedený text řeknete tak, aby zůstal zachován obsah 
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 Anežka zoufale lomila rukama, obracela oči v sloup a volala „och běda“. 

 Ten blbec, stál tam jak bezejmennej hrdina a vejral na to jak krtek na bagra. 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 7 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : SLOVNÍ ZÁSOBA 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Dole jsou uvedeny cizí výrazy (pojmy), vysvětlete jejich význam (obsah) 

kolegům ve studijní skupině: 

1) arogance   4) erudice 

2) metamorfózy  5) kontastop 

3) syrostatický  6) fundament 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 8 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : SLOVNÍ ZÁSOBA - ZMĚNA ADRESÁTA 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Vysvětlete, jak je možné se dostat do Prahy z místa Vašeho bydliště. 

Úkol si připravte pro: 

 adresáty sdělení jsou kolegové ze studijní skupiny, 

 adresáty sdělení jsou děti 7 - 8leté. 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 9 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : SLOVNÍ ZÁSOBA - ZMĚNA ADRESÁTA 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Vy v roli učitele jste zjistil(a), že žák XY prodával spolužákům vši po 

10,- Kč za kus. Oznamte tuto skutečnost: 

1. známému kolegovi z učitelského sboru, 

2. řediteli Vaší školy, 

3. matce úspěšného obchodníka 

(Pokuste se v jednotlivých variantách také navrhnout pedagogická řešení  

situace.) 
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Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 10 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : SLOVNÍ ZÁSOBA - ZMĚNA ADRESÁTA 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Ve třídě máte tři žáky - studenty se stejným křestním jménem “Martin“. 

Předveďte, jak je od sebe odlišíte oslovením. 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 11 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : ZVUKOVÁ STRÁNKA ŘEČI 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Jste v roli učitele, většina žáků - studentů ve Vaší třídě začala zlobit a 

Vám to vadí v další pedagogické práci. Předveďte, jak je uklidníte jen s použitím 

intenzity hlasu (netrestejte, nevyhrožujte). 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 12 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : ZVUKOVÁ STRÁNKA ŘEČI 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Připravte se na krátký monolog, ve kterém fiktivním žákům – 

studentům budete cosi vypravovat (téma - obsah zvolte podle Vaší vlastní volby 

– není až tak podstatné. Ke zvýšení pozornosti využijte změny síly hlasu, výšky 

a celkové dynamiky zvukové stránky řeči (tedy agogie). 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 13 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: VERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : DECHOVÝ PROUD 

O b s a h - c í l : 

Zadání: 

a) výrazně se nadechněte se a na jeden nádech počítejte od jedné do .... Kolik 

slov jste schopni vyprodukovat? 

b) výrazně se vydechněte a na „zbytkový“ vzduch počítejte od jedné do… Kolik 

slov jste schopni vyprodukovat? 
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Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 14 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: NEVERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : OVLÁDNUTÍ PROSTORU 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Nacházíte se v určitém prostoru (učebně). Pokuste se pohybovat jako 

vyučující, který chce funkčně využít celý prostor při komunikaci s žáky - 

studenty. Můžete hovořit o čemkoliv (třeba počítat), podstatný je způsob využití 

plochy (prostoru) místnosti ve smyslu Vaší pohybové aktivity. 

 

Téma 4A         kartotéka mikrovýstupů      relativní pořadí: 15 

TÉMA: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU ČÁST: NEVERBÁLNÍ PROJEV 

TÉMA : ZRAKOVÝ KONTAKT 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Před Vámi v půlkruhu sedí skupina 10 - 15 žáků - studentů. Cosi jim 

vyprávějte, obsah není podstatný. Snažte se Vaše slova doprovázet správným - 

přiměřeným zrakovým kontaktem. 

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

      analyzovat očekávaný obsah dovednostního úkolu, 

 analyzovat očekávaný výraz osobního projevu, 

 doprovázet slovní komunikaci funkčním pohybem v prostoru, 

 doprovázet slovní komunikaci funkčním zrakovým kontaktem, 

 elementárním způsobem začít chápat vyučování jako jednotu  

připraveného a nenadálého, 

 hledat a nahrazovat slova s totožným nebo obdobným významem, 

 improvizovat v dovednostním úkolu s časem (délkou výstupu), 

 měnit celkovou koncepci mikrovýstupu v závislosti na změně adresáta, 

 měnit slovní zásobu při změně formy a zachování obsahu sdělení, 

 měnit slovní zásobu v závislosti na změně adresáta, 

 mobilizovat současné komunikativní dovednosti při „střetu“ s nenadálým  

komunikačním úkolem, 

 modifikovat původní řešení komunikačního úkolu do nové podoby,  

 obhájit svůj postup - své řešení komunikačního úkolu, 
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 odhadnout reálný čas mikrovýstupu, 

 provádět určitou činnost a současně ji slovně popisovat (vysvětlovat), 

 stanovit celkovou koncepci řešení dovednostního úkolu – situace, 

 uplatnit v praxi zásady správné práce s dechovým proudem, 

 vyslovit obtížný text (jazykolamy), 

 vystihnout (charakterizovat) výstup jiného studenta,  

 vysvětlit cizí pojmy a termíny, 

 zvažovat, hodnotit (přijímat - odmítat) další alternativy řešení situace, 

 zvládnout situaci, ve které mám přiznat neznalost nějakého pojmu, textu,  

 zvukově zdůraznit hlavní části textu (akcent ...), 

 zvukově zvýraznit obsah textu změnou síly hlasu, 

 zvukově zvýraznit obsah textu změnou výšky (a melodie) hlasu.    

Navazující přílohy:  Komunikační dotazníky TSK-C a SK-PRE (Přílohy 5 a 4) 

 Otázky k přemýšlení 

o Uvažujte, jakou roli ve Vašem konkrétním případě hraje v komunikaci 

verbální složka, tedy to, co s Vámi komunikující člověk říká, jaká volí slova, jak 

je zvukově „zabarvuje“ apod.? Jsou pro Vás významné další verbální okolnosti: 

které a v jaké míře? 

o Uvažujte, jakou roli ve Vašem konkrétním případě hraje v komunikaci 

neverbální složka, tedy to, jak při komunikující druhý člověk uplatňuje 

mimoslovní prvky sdělování? Které významné aspekty nonverbálního sdělování 

jsou pro Vás významné a v jaké míře ? 

o V tématu je poznámka, že prostředky mimoslovní komunikace jsou mezi 

sebou propojené a působí vzájemně. Uveďte dvě-tři složky neverbálního 

sdělování, které podle Vás spolu úzce souvisí a také se v komunikační praxi 

objevují jako současně působící. 

o Když lidé spolu komunikují, měli by mezi sebou udržovat určitou 

vzdálenost. Co podle Vás určuje, jak „velká“ by tato vzdálenost měla být?  

o Na komunikující osobě vnímáme mimo jiné i nepřímé komunikační 

okolnost: kupř. oblečení. Jakou konkrétní roli má tento komunikační prvek ve 

vaší percepci druhého člověka? 

o Co Vy sama (sám) chcete výběrem Vašeho ošacení „komunikačně sdělit“ 

Vašemu okolí? Co je pro Vás z tohoto pohledu typické? A jak se měnila tato 

stránka vaší osobnosti? 
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 Souhrn 

Pod pojmem „mezilidské sdělování“ si lze představit velmi mnoho prvků, které 

komunikaci charakterizují a vzájemně ovlivňují. Z toho nejjednoduššího pohledu 

se komunikační prostředky rozdělují na tři základní složky: verbální část 

(obsahující jazykové prostředky a zvukovou stránku řeči), neverbální část 

(s mimikou, gestikulací, haptickou, zrakovým kontaktem, proxemiku, 

posturologií, kinetikou…) a nepřímé komunikační okolnosti (s vlivy prostředí, 

osobností mluvčího a jeho vnější podobou). Setkáváme se s pochopitelným 

paradoxem, kdy na jedné straně působí tyto složky jako integrovaný celek, a 

zároveň při vnímání komunikace jako celku uvědomujeme jeho jednotlivosti, 

které mohou být různě významné pro různé lidi. 

Lze souhlasit i polemizovat s názorem, že verbální složka je spíše „ovládané“ 

naším ráciem a naopak neverbální projevy jsou spíše reflexí našich emocí. 

Podporu pro uvedeného tvrzení hledejme v názoru, že naše emoce (radost, 

štěstí, zármutek, zklamání…) atd. lze jen obtížně ukrývat a „maskovat“ a vždy 

v nějaké podobě si najdou cestu k jejich exteriorizaci). A právě schopnost 

vynášet „navenek“ naše prožívání (často beze slov) je významným 

komunikačním efektem, který spojujeme v mimoslovními prostředky. 

Ve třetí skupině tzv. nepřímých komunikačních okolností se objevily např. vlivy 

prostřední na komunikaci, význam oblečení a jeho detailů (včetně vnímané 

vůně či jejího opaku) a v neposlední řadě také prvky, které k profesionalitě 

patří, tj. připravenost sdělení a vztah k adresátům. 

V kapitole se ukázalo, že všechny komunikační prvky se podílejí na celkovém 

komunikačním efektu, každá v různé objektivní míře a subjektivním významu 

pro „hodnotitele“.   
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4b Výraz osobního projevu, část B     

 

 Cíle 

Tato kapitola rozvádí tématiku Výrazu osobního projevu a obohacuje ho 

především v části mimoslovního sdělování. Po jejím pročtení a porozumění 

budou studenti schopni: 

 „sestavit“ inventář všech základních neverbálních aspektů neverbální 
komunikace v kontextu s modelem výrazu osobního projevu,  

 popsat jednotlivé složky, charakterizovat a určit význam pro 
komunikující celek,  

 porozumět pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní rétorské postupy v dovednostním nácviku. 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii i pro ověření v dovednostní praxi střední.  

 Situace 

Každý z nás určitě zažil situaci, která nám byla v nějakém komunikačním ohledu 

nepříjemná, nebo nás překvapila a nevěděli jsme, jak se máme zachovat. Jeden 

příklad za všechny ostatní: povídáme si s člověkem, kterého si vážíme a máme 

k němu dobrý až respektující vztah. Problém je v tom, že „druhá strana“ nás 

přivítala přátelskou haptickou komunikací, tedy podáním ruky, avšak dotek trvá 

velmi dlouho a přesahuje do dalšího hovoru. Jak se máme zachovat? Jak 

nekončit přátelské povídání a na druhou stranu nebýt „zmanipulovanou“ objetí, 

které je „vnucen“ nepříjemně dlouhý dotek? Jak sdělit, že jsme si ruku „už 

podali“ a teď si budeme bez dalšího „potřásání“ povídat? Jak se nedotknout 

člověka, který je k nám vstřícný, přátelský, avšak porušující nepsané normy 

haptického sdělování? Jak být citlivý a asertivní zároveň? Dobrý důvod 

k prostudování této části skript. 

Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.  

C. Morgenstern 

Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma. 

Schmidt 
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 Téma pohledem základní teorie 

4.b1 Neverbální složka komunikace 

Výraz osobního projevu se především skládá z verbální a neverbální složky. 

Slovní složka komunikace je jakoby více spojena se sdělovaným obsahem       

(je věcnější   a strukturovanější). Neverbální stránka je spíše spojena                

s emotivními prvky a vnitřním stavem komunikujícího člověka. V zásadě tvoří 

doplňující se celek, i když jedno bez druhého může existovat. 

Záměrem této části učebních skript je hlouběji pojednat o neverbálních 

aspektech komunikace jako rozšiřujících poznatcích k tématu o výrazu osobního 

projevu. 

Mimické projevy 

Mimické projevy, resp. výraz obličeje, úzce souvisejí s lidskými prožitky. 

Mají schopnost exteriorizovat vnitřní stav člověk tak, aby byl „vnějškově 

dostupný“. Mimické projevy mohou vyjadřovat škálu pocitů - od úzkosti přes  

laxnost až po frenetickou radost. 

Typologii mimických projevů uvádí např. Křivohlavý (1987), když hovoří           

o 7 různých emocích, resp. párech emocí: mimické výrazy štěstí - neštěstí, 

strachu - bázně, radosti - smutku, klidu - rozčilení, spokojenosti - 

nespokojenosti, zájmu - nezájmu, překvapení (příjemné x nepříjemné). 

Poznámka: Vedle tohoto primárního souboru emocí existuje ještě 

sekundární soubor (např. „hořký úsměv“ apod.). 

Mimický projev je tvořen třemi oblastmi obličeje: 

 dolní partie: tváře + nos + ústa 

 střední partie: oči + víčka 

 horní partie: čelo a obočí 

V pedagogické komunikaci mají mimické projevy různou funkci: pro žáka jsou 

především zpětnou vazbou o jeho chování či výkonu (učitel může beze slov 

vyjadřovat své uspokojení či naopak nemilé překvapení nad momentální 

pedagogickou situací apod.). Žákovy mimické projevy naopak učiteli 

(a ostatním) sdělují např. míru klidu či rozčilení, soustředěnosti, obav, strachu či 

naopak radosti nad zdarem a další prožitky. 

Každý člověk, a ve vztazích učitel - žák zvláště, by měl mít záměrnou potřebu 

citlivosti na mimické projevy druhého člověka jako prostředku pochopení jeho 

vnitřního stavu a prožitků. Citlivost na mimické projevy i projevy samé je možné 

„nacvičovat“, trénovat a tím podporovat připravenost na komunikaci mezi lidmi. 
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Gestické projevy (gestikulace) 

Gestické projevy jsou jednou z nejčastějších a nejužívanějších podob 

neverbální komunikace. Jednoduchým dělením lze rozlišit funkční (přímo 

podporující sdělovaný obsah) a nefunkční gestikulaci. 

Gestikulace je úzce spojena s osobou mluvčího, ale také s celkovou 

kulturou, jejíž je představitelem (např. sdělování souhlasu či nesouhlasu 

pokývnutím hlavy je jiné v naší kultuře, jiné na Balkáně či Indii). 

V pedagogické komunikaci je možné nalézt mnoho gestických projevů, 

spojených s činností učitele a žáků a její regulací neverbálními prostředky 

(vyvolání žáků, přemisťování, signály souhlasu - nesouhlasu atd.) Gestikulaci je 

potřebné použít všude tam, kde by mohlo dojít k nedorozumění, kde je 

potřebné dát slovní podobě komunikace další dimenzi. 

Zrakový kontakt 

Komunikační akt mezi hovořícími lidmi je zpravidla doprovázen zrakovým 

kontaktem. Co mohou oči sdělovat? 

ZAMĚŘENÍ OČÍ: 

kam a na koho se kdo dívá, i ve třídě existují místa, kam se učitel dívá častěji    

a kam méně často, není možné sledovat „všechny“ najednou, řešením je tzv. 

„oční švenk“ - pohyb hlavy, který umožní obhlédnout celý prostor adresátů 

sdělení v určitém čase, nefunkčním a únikovým pohledům na zadní stěnu 

učebny či do oken by se měl vyučující vyhýbat... 

DÉLKA DOBY JEDNOHO ZAMĚŘENÉHO POHLEDU: 

vyjadřuje míru zájmu o hovořící (nebo poslouchající) osobu, měla by být 

přiměřená, úměrná situaci, vztahům mezi komunikujícími lidmi, obsahu             

a prostředí, v němž se odehrává. 

CELKOVÝ OBJEM POHLEDŮ: 

četnost pohledů + celková délka trvání zrakového kontaktu, také jako záměrná 

zaměřenost pohledem na jednotlivého žáka (žáky) ve třídě. Obecně platí: na 

osobu, která je mi blízká, se dívám déle a naopak. V pedagogických situacích se 

vyučující většinou déle dívá na žáky, kteří nespolupracují, vyrušují, vyžadují 

individuální přístup, u nichž předpokládá potřebu nápomoci apod. 

POHLEDY Z OČÍ DO OČÍ: 

je možné sledovat, kdo začal zrakový kontakt, kdo se „přidal“, jak dlouho trvalo 

vzájemné hledění na sebe, co se stalo po té, kdy jeden partner zrakový kontakt 

ukončil, a další aspekty. I zde je významná délka pohledu: 

krátký zrakový kontakt = nezájem, ostych, neupřímnost, 
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dlouhý zrakový kontakt = touha, zájem, potřeba, žádost. 

SLED (POŘADÍ) POHLEDŮ: 

pořadí a zaměřenost jednotlivých pohledů (např. „mapování“ prostoru, vzhledu 

komunikující osoby apod.), je pravděpodobné, že se člověk v podobné situaci 

„zrakově“ zachová obdobně a bude se stejně postupně dívat na obdobné 

objekty či lidi. 

Zrakový kontakt dále doprovází: pootevření víček, změny tvaru obočí, změny 

tvaru vrásek kolem očí, mrkací pohyby a také zornice, resp. změny velikosti       

a další okolnosti. 

Haptická komunikace 

Jde o komunikaci tělesným dotykem lidí. V nejčastější podobě je to podání 

ruky. Haptické signály komunikace jsou velmi silné, mají velkou informační 

hodnotu a leccos napoví o vnitřním stavu člověka. Právě proto by mělo 

„dotekování“ mít svá pravidla, vycházet ze společenských zvyklostí a mělo by 

mít svůj důvod. 

V pedagogické situaci by měly být učitelovy haptické projevy dekódovány např. 

jako projevy sympatie, shody se žákovým výkonem, upozornění na chybu, 

ukázňování, nápomoci při cvičeních v tělesné výchově apod. 

Přehlížení funkčnosti (např. bezdůvodné obejmutí žáka - žačky kolem ramen) 

může být bráno jako příliš velká familiárnost a dotěrnost. Takovéto 

projevy zpravidla vzbuzují nechtěný „ohlas“ a podstatně snižují účinnost 

vyučování. Haptické projevy ano - ale jen funkčně, s důkladnou znalostí žáků 

(druhých lidí) a celkové situace. 

Proxemické zřetele komunikace 

Patří mezi nejprostší způsoby neverbální komunikace. Jde především               

o uplatnění vlivu vzdálenosti mezi komunikujícími osobami (záměrné 

oddálení či přiblížení nebo vzdálenost vytvořená okolnostmi). 

 

Proxemika také souvisí se smyšlenou zónou tzv. sociální nedotknutelnosti, tj. 

vzdáleností kolem každého člověka, jež by neměla být druhým bez důvodu                

(a „svolení“) porušena. Dojde-li ke komunikaci dvou osob na příliš malou 

vzdálenost a jsou-li oba komunikující např. v roli učitele a žáka, provázejí 

komunikaci pocity trapnosti, „vlezlosti“, porušení osobního prostoru či nejistoty. 

Opačný případ - příliš velká vzdálenost mezi komunikujícími lidmi, může mít za 

následek nedorozumění (vliv komunikačního šumu) či posunutí smyslu sdělení. 
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Ve školním prostředí jsou však situace, kdy učitel z řádných důvodů musí být     

v těsné blízkostí žáka - studenta (např. při chemickém, fyzikálním nebo 

biologickém experimentu) nebo ve specifických situacích v hodinách hudební či 

tělesné výchovy. Přítomnost učitele, resp. jeho blízkost, by měla být na 

minimálně potřebnou dobu a tak „věrohodně“, že by měli být žáci jednoznačně 

přesvědčeni o nezbytnosti a funkčnosti tohoto přiblížení. 

Posturologie 

Jde o soubor fyzických postojů, které mají komunikační účinek na okolí 

člověka. Při komunikaci s druhým člověkem poloha rukou, nohou, postavení 

hlavy, jejich vzájemná konfigurace apod. signalizují tzv. otevřený nebo naopak 

uzavřený fyzický postoj. 

Obdobou je postoj souhlasný a nesouhlasný, ztotožňující se (nebo naopak)   

s obsahem a záměrem komunikace. Posturologické zřetele prozradí na člověka 

např. stavy před zkouškou a při ní (před vyvoláním, lékařským ošetřením atd.). 

Obdobně jako mimické projevy mají i posturologické zřetele výrazný 

exteriorizační účinek, resp. schopnost vypovídat o vnitřním stavu člověka a jeho 

postojích (názorech). 

Motorická aktivita 

Motorická aktivita (kinezika) je částí neverbální komunikace pojednávající          

o pohybu osoby (osob) při komunikačním aktu. Míra pohybů může být různá: 

od mikroúrovně (pohyby prstů, paží ...) až po značnou pohybovou aktivitu ve 

vymezeném prostoru (pohyb učitele po celé třídě). 

Vyučující by měl pohybově zvládnout celý svěřený prostor (třída, tělocvična, 

školní pozemek apod.). Měl by si být jistý jak v tzv. aktivních místech učebny 

(prostor katedry a školní tabule), tak v prostoru žáků. 

Pohyb by měl být plynulý, s určitým záměrem (funkční) a důsledně zaměřený 

na adresáty sdělení (např.pro zvýšení pozornosti). Také účelná pohybová 

aktivita by měla být předmětem nácviku a přípravy. 

Manipulace s předměty (učebními prostředky) 

Specifickým znakem pedagogické komunikace je, že se uskutečňuje s předem 

stanovenými záměry a cíli, probíhá zpravidla při společné činnosti               

(v didaktické interakci) učitele a žáka. Společná činnost je často spojena            

s použitím materiálních prostředků výuky (MPV), ať již jde o učební pomůcky 

nebo didaktickou techniku. Užíváním MPV účastníci vyučování také komunikují 

mezi sebou a doplňují rozmanitost komunikačních sdělovacích kanálů. 

Na straně učitele se čeká jeho spolehlivé a funkční použití MPV. Jedná se         

o manipulační dovednosti a smysluplné využití prostředků k: 
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 ilustraci,  

 objasnění,  

 vizualizaci ... sdělovaného obsahu. 

 

Selhání v užití MPV (např. otočení promítaného diapozitivu výškově obráceně) 

vyvolá jiný než očekávaný efekt a odvádí pozornost od sdělovaného záměru. 

 

Celkový dojem (komunikační efekt) ze situací, v nichž jsou použity MPV, je dán 

součtem kvalit učitelova slovního a mimoslovního projevu, přístupnosti obsahu 

sdělení a zvládnutí (manipulační i metodického) použitých prostředků výuky. 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

č. pojem: vysvětlení: charakt.: 

1 dimenze rozměr, vzdálenost, rozsah 4b-z-v 

2 examinace zkoušení, zkouška 4b-z-v 

3 experiment pokus, zkouška 4b-z-v 

4 familiární důvěrný, nenucený 4b-r-v 

5 frenetický bouřlivý, nadšený, ohlušující 4b-r-v 

6 kinetický pohybový 4b-z-v 

7 laxní nedbalý, lhostejný, vlažný 4b-r-v 

8 primární prvotní, původní 4b-z-v 

9 sekundární druhotný, druhořadý 4b-z-v 

10 sympatický vzbuzující náklonnost 4b-z-v 

Poznámka: Pojmové slovníky vznikají s použitím uváděné literatury. 

 

 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

Mikrovýstup č. 4B: VÝRAZ OSOBNÍHO PROJEVU 

Základní zadání 

Cíl: Upevňovat představu běžné interakce učitel-žák, jež se odehrává na úrovni 
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fragmentů neverbálního chování. Těmto situacím porozumět, ovlivňovat je        

a regulovat (komunikačně ovládnout). 

 Obsah (téma): 30 různých témat - v textu 

 forma:  pohybová etuda (dramatizace) 

 prostředky: především neverbální vyjadřující obsah 

 adresát:  spolužáci ve studijní skupině 

 čas:  podle zadání jednotlivých etud 

 

Rozšířené zadání: 

Téma č. 4B    Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 1 

Předmět: Efektivní 

komunikace 

Kapitola: 

4B 

Téma: Neverbální 

komunikace 

Část: Gestikulace Klíčový pojem: pedagogická situace 

Název: improvizační cvičení Obtížnost: 1 

Téma: gestické vyjádření souhlasu či nesouhlasu (se žákem, člověkem) 

Obsah - cíl: 

Smyslem je: upevňovat představu běžné interakce učitel-žák, jež se odehrává 

na úrovni fragmentů neverbálního chování. Těmto situacím porozumět, 

ovlivňovat je a regulovat (= komunikačně ovládnout). 

* 

Forma (M/D/E/B): E Kde (S/ZŠ/J): S Kdo (J/D/S/): J 

Čas (minuty): 2 Adresát (S/FŽ/Ž/J): FŽ Příprava (I/MP/P): I 

Úroveň (Z/MP/P/A): MP Poznámka: s TV záznamem 

** CHARAKTERISTIKA MIKROVÝSTUPU : 

D1: PN D2: V D3: NG D4: E D5: DF Index:  

DALŠÍ ZADÁNÍ 

Pořadí:  úkol téma: 

 

1 gestické souhlasné – nesouhlasné vyjádření hlavou 

2  gestické ukázňování žáka a poté celé třídy 

3  gestické povzbuzování žáka a poté celé třídy 
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4  gestické přemístění žáka z jednoho místa třídy jinam 

5  gestické vyvolání jednoho žáka k mluvčímu 

6  gestické vyjádření něčeho malého, většího, velkého ... 

7  mimické vyjádření radosti, smutku, žalu 

8  mimické vyjádření překvapení, zklamání, údivu 

9  mimické vyjádření očekávání, podpory, spolehnutí se ... 

10  mimické vyjádření průšvihu, provinění... 

11  pohybové ovládnutí vymezeného prostoru 

12  slovní sdělování spolužákům z různé vzdálenosti 

13  slovní sdělování různým spolužákům ve třídě 

14  vliv vzdálenosti na sdělování k různým spolužákům ve třídě 

15  uplatnění různé rychlosti pohybu po třídě 

16  manipulace se školní tabulí a zrakový kontakt 

17  manipulace s učební pomůckou a zrakový kontakt 

18  manipulace s didaktickou technikou a zrakový kontakt 

19  přiměřený zrakový kontakt s adresáty sdělení 

20  nepřiměřený zrakový kontakt s adresáty sdělení 

21  hapticky sdělit žákovi, že nedbale sedí - změna chování 

22  hapticky sdělit žákovi, že má nepořádek na lavici 

23  hapticky sdělit žákovi, že nás těší jeho práce... 

24  hapticky sdělit žákovi naše sympatie 

25  hapticky sdělit žákovi, že s tím příkladem mu pomůžeme... 

 

Téma č. 4B   Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 26 

TÉMA: NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ČÁST: POSTOJ 

NÁZEV: IMPROVIZAČNÍ CVIČENÍ   

TÉMA : POSTOJOVÁ STYLIZACE I 

O b s a h - c í l : 

Zadání: „Vypůjčte“ si 3 kolegy (kolegyně) ze studijní skupiny. Naaranžujte jejich 

postoj (postavení hlavy, končetin, polohu trupu atd.) tak, aby vyjadřovali Vaši 

představu ŠTĚSTÍ, NEŠTĚSTÍ a LENOSTI (později okomentujte). 
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Téma č. 4B  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 27 

TÉMA: NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ČÁST: POSTOJ 

NÁZEV: IMPROVIZAČNÍ CVIČENÍ   

TÉMA : POSTOJOVÁ STYLIZACE II 

O b s a h - c í l : 

Zadání: „Vypůjčte“ si 2 kolegy (kolegyně) ze studijní skupiny. Naaranžujte jejich 

postoj (postavení hlavy, končetin, polohu trupu atd.) tak, aby vyjadřovali Vaši 

představu sebevědomého člověka a naopak člověka, který si nevěří. (Později 

okomentujte.) 

 

Téma č. 4B  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 28 

TÉMA: NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ČÁST: HAPTIKA 

NÁZEV: IMPROVIZAČNÍ CVIČENÍ   

TÉMA : CVIČENÍ SENZITIVITY 

O b s a h - c í l : 

Studenti si ve dvojicích podají ruce. Vzájemně popisují své pocity z tohoto 

komunikačního aktu. V opakovaném pokusu je jeden “aktivní“ (při podání ruky 

sděluje určitý obsah), „pasivního“ odhadují a vypovídají o záměrech 

komunikace. Poté role obmění. 

 

Téma č. 4B  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 29 

TÉMA: NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ČÁST: HAPTIKA 

NÁZEV: IMPROVIZAČNÍ CVIČENÍ   

TÉMA : CVIČENÍ SENZITIVITY A IDENTIFIKACE I 

O b s a h - c í l : 

Student XY stojí zády ke zbývajícím členům skupiny. Někteří kolegové se ho po 

sobě dotknou se záměrem: 

 sdělit, že jde právě o tohoto konkrétního kolegu (identifikace), 

 sdělit určitý pocit, postoj, vztah k osobě studenta XY. (Po „dotekování“ 
odhaduje,    o koho šlo a co chtěl sdělit.) 

 

Téma č. 4B  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 30 

TÉMA: NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ČÁST: HAPTIKA 

NÁZEV: IMPROVIZAČNÍ CVIČENÍ  
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TÉMA: CVIČENÍ SENZITIVITY A IDENTIFIKACE II 

O b s a h - c í l : 

Studenti utvoří kruh s jedním kolegou uprostřed. Ten má zavázané oči šátkem. 

Na pokyn se „kruh“ začne otáčet, pak se zastaví a všichni natáhnou ruce 

směrem do středu kruhu. Student v roli „slepé báby“ si vybere nějaké ruce, 

vypovídá, co cítí při doteku, a odhaduje, čí ruce by mohly být. Pak se studenti 

obmění. 

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

 dotýkat se druhého a „sdělovat“ určitý obsah (kódovat a dekódovat 
haptické signály), 

 funkční pohyb ve vymezeném prostoru (např. s cílem podat předmět, vzít 
věc, rozdat...), 

 funkční pohyb ve vymezeném prostoru (např. s cílem upoutat pozornost 
posluchačů...), 

 gesticky oslovit druhého I (vyjádřit souhlas - nesouhlas s chováním toho 
druhého - např. žáka), 

 gesticky oslovit druhého II (ukáznit žáka /jednotlivce/ a žáky /celou 
třídu/), 

 gesticky oslovit druhého III (povzbudit žáka /jednotlivce/ a žáky /celou 
třídu/), 

 gesticky oslovit druhého IV (přemístit žáka /jednotlivce/ a žáky /celou 
třídu/), 

 gesticky vyjádřit vlastnost I (malé, větší, velké, velikánské...), 

 hapticky oslovit druhého I (vyjádřit souhlas - nesouhlas s chováním toho 
druhého - např. žáka), 

 hapticky oslovit druhého II (změnit - pozměnit chování druhého - např. 
žáka), 

 hapticky oslovit druhého III (vyjádřit vztah k druhému - sympatie 
nápomoc apod.), 

 hapticky oslovit druhého IV (vyjádřit vztah k druhému - radost                
a uspokojení z naší /jeho/ práce apod.), 

 komunikovat s uplatněním změny vzdálenosti mezi mluvčím a adresáty 
sdělení, 

 komunikovat s jedním žákem a proxemicky podpořit sdělení (přiblížit se           
k jedinci), 
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 komunikovat se skupinkami žáků a proxemicky podpořit sdělení (přiblížit 
se k ním), 

 komunikovat s žákem, přibližovat se a vzdalovat a měnit intenzitu hlasu, 

 komunikovat s několika skupinami žáků, přibližovat se a vzdalovat, měnit 
intenzitu hlasu a zrakový kontakt, 

 manipulovat se školní tabulí, 

 manipulovat s učební pomůckou + zrakový kontakt s posluchači, 

 manipulovat s didaktickou technikou + zrakový kontakt s posluchači, 

 mimicky vyjádřit základní pocity I (radost, smutek, žal...), 

 mimicky vyjádřit základní pocity II (překvapení, zklamání, údiv...), 

 mimicky vyjádřit základní pocity III (očekávání, podpora, spolehnutí se 
na komunikující osobu...), 

 mimicky vyjádřit základní pocity IV (průšvih, provinění...), 

 mimicky vyjádřit základní pocity V (pochybování, nesouhlas, 
nepřesvědčivost...), 

 nacvičovat přiměřený zrakový kontakt - směr, délka, 

 nacvičovat přiměřený zrakový kontakt - celkový objem pohledů, střídání 
pohledů, 

 nacvičovat přiměřený zrakový kontakt - pohledy na jedince,  

 nacvičovat podání ruky a vnímat „vnitřní“ stav druhého člověka, 

 pohyb ve vymezeném prostoru: „mapování“ prostoru (prostorová 
orientace v neznámém prostředí), 

 pohyb ve vymezeném prostoru - změny rychlosti pohybu                    
(od nepřiměřeně malé – až po velkou motorickou aktivitu), 

 pohyb ve vymezeném prostoru + natáčení těla, otáčení hlavy, podpora 
zrakovým kontaktem + mimika + gestikulace, 

 postojem těla (sebe sama i druhých) vyjádřit základní pocity (radost, 
nespokojenost...), 

 postojem těla (sebe sama i druhých) vyjádřit lidské vlastnosti                 
a momentální stav (lenost, sebevědomí, opak...), 

 postojem těla (sebe sama i druhých) vyjádřit postoj otevřený a uzavřený, 

 postojem těla (sebe sama i druhých) vyjádřit postoj otevřený – uzavřený         
a uplatnit další s postojem související výrazové prostředky, 

 uplatnit uzavřený postoj v sedu (na židli), 

 uplatnit otevřený postoj v sedu + další navazující (a umocňující) 
doprovodné výrazové prostředky z oblasti neverbálního sdělování, 

 zinscenovat protichůdně působící části neverbální komunikace.   
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Navazující přílohy:  Komunikační dotazníky TSK-C a SK-PRE (Přílohy 5 a 2) 

 

 Otázky k přemýšlení 

o Uvažujte, jak se ve Vašem případě „daří“ ovládat neverbální projevy 

(prozrazující emoce: radost, očekávání, překvapení, smutek…) a nakolik 

vaše okolí, které Váz i nezná dovede „číst“ vaše vnitřní stavy. 

o Kterou z neverbálních složek ve Vašem individuálním projevu považujete 

za zvládnutou a z jakého důvodu? 

o Kterou z neverbálních složek ve Vašem individuálním projevu byste chtěli 

dále „zlepšovat“, měnit k lepšímu a proč? 

o Zamyslete se nad Vaší budou profesí. Které neverbální projevy jsou pro 

budoucí zaměstnání typické, potřebné a prostřednictvím úrovně jejich 

vykovávání můžeme uvažovat o míře profesionality?  

 Souhrn 

Záměrem této kapitoly bylo prohloubit poznatky o neverbálním sdělování, se 

kterými jsme se setkali v předešlém textu. Poukázali jsme na dva základní 

znaky (nejen) neverbální komunikace: na vztah mezi výrazem (vnější stránkou 

komunikace) a vnitřními pohnutkami (motivy, záměry) a na skutečnost, že 

neverbální projevy jsou v lidské komunikaci velmi bohaté na jejich konkrétní 

podobu. Také v sociálních profesích se setkáváme s mnoha významnými 

situacemi, kdy se sděluje beze slov, avšak se svébytným významem. Také 

těmto projevům se v mnohém můžeme naučit, zvláště jsou-li spojeny 

s organizací vyučování (v případě pedagoga), s motivací edukovaných jedinců či 

hodnocením jejich výkonu.  
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5 Pedagogická komunikace 

               

 

 Cíle 

S pojmem komunikace je spojeno mnoho vědních oborů – pedagogické vědy 

v to počítaje. Bez vzájemného sdělování v podmínkách edukace si vyučování     

a výchovu neumíme představit. Pedagogická komunikace je v něčem svébytná 

a zvláštní, svou podstatou však vychází ze sociální komunikace. Prostudováním 

této kapitoly by měli studenti: 

 porozumět vztahu mezi sociální a pedagogickou komunikací, 

 popsat znaky komunikace v edukačním prostředí a dát ej do vztahu 

k záměrům vzdělávání, 

 srovnat vyučovací koncepce pohledem odlišnosti, 

 charakterizovat vyučovací metody založené na verbálním působení 

pedagoga a stanovit potřebné dovednosti, 

 porozumět pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní rétorské postupy v dovednostním nácviku (blíže 

v praktické části tématu). 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii i pro ověření v dovednostní praxi vysoká. 

  

…když mi bylo čtrnáct, byl můj táta takový ignorant, že jsem ho sotva vystál. Ale 

když mi pak bylo jednadvacet, byl jsem překvapen, jak se stařík za těch sedm let 

naučil…        

Anonymus 

Nic není marnějšího, než vědět a učit se mnoho, totiž co přinese užitku, a moudrý je 

ne ten, kdo ví mnoho věcí, nýbrž ten, kdo ví užitečné věci, proto bude možno ušetřit 

práci škol, když se ušetří leccos i z věcí... 

J.A. Komenský 
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 Situace 

Z mnoha výzkumů pedagogické komunikace mimo jiné vyplývá, že ve vyučování 

je hlavním komunikátorem vyučující, zatím co žáci se ke sdělování dostávají jen 

zřídka a ještě jen na jeho pokyn. Pokud budeme tuto situaci považovat za 

pravdivý obrázek školy, pak se komunikace ve škole objevuje jako cosi 

specifického v mezilidském sdělování, kde hlavní proměnnou je role účastníka 

komunikace. Naštěstí existují jiné přístupy ke vzdělávání, ve kterých se nejen 

intenzita ale také obsah sdělování vyrovnává a tvoří partnerský vztah. Přesto je 

komunikace s přívlastkem „pedagogická“ v něčem specifická a charakteristická 

sdělování mezi účastníky vzdělávání a výchovy.  

 Téma pohledem základní teorie 

5.1 Pedagogická komunikace - vysvětlení 

Pedagogická komunikace jako případ komunikace sociální 

Smyslem druhého tématu bylo vysvětlit pojetí sociální komunikace, uvést 

základní charakteristicky a naznačit vztahy k dalším pojmům. Otevírané téma  

o pedagogické komunikaci, má záměry obdobné. Navazuje na zmiňovanou 

kapitolu jak obsahově, tak i způsobem práce. 

 

Otázka: Je pedagogická komunikace (PK) sociální komunikací (SK)? 

Jaké vztahy jsou mezi oběma pojmy? 

Odpověď: 

Oba pojmy mají mnoho společného. Uveďme např.: 

 SK i PK „doprovázejí“ společenský styk, společnou činnost mezi lidmi 

(učitelem         a žáky ...), 

 oba pojmy jsou spojeny s utvářením, ovlivňováním, rozvíjením, ...ale také               

s omezováním či deformací mezilidských vztahů, 

 při komunikačním aktu jsou zpravidla patrné role komunikujících osob 

 s oběma pojmy je rovněž spojena představa sdělování jistého obsahu 

s určitými záměry (cíli), 

 sociální i pedagogická komunikace využívá ke sdělování obdobných 

komunikačních prostředků; zpravidla verbálních a neverbálních etc., 

 Mezi oběma pojmy však existují určité rozdíly, které zabraňují, aby bylo 

možné sociální komunikaci ztotožnit s pojmem pedagogická komunikace. 
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Ukazuje se, že PK je více determinovaná některými faktory spojenými se 

školou a rolemi účastníků výchovy a vzdělání. Např.: 

 PK klade daleko větší důraz na úkolové zaměření komunikace, resp. 

komunikační cíl, 

 také sdělovaný obsah není obecně libovolný, ale je spojen s kognitivním 

obsahem komunikace, 

 PK je determinována především časoprostorově, což v běžné sociální 

komunikaci neplatí tak zcela, 

 v neposlední řadě je pedagogická komunikace typická asymetrií vztahů mezi 

učitelem a žáky, vyplývající z asymetrie role žáka a role učitele... 

 Shrnutí: 
Vztahy mezi oběma pojmy lze vyjádřit myšlenkou: pedagogická komunikace je 

případem komunikace sociální. Sociální komunikace (jako pojem) je obecnější, 

fundamentálnější a má širší platnost. 

Naopak pedagogická komunikace (jako pojem) je zdánlivě spojena „jen“           

s jednou z mnoha lidských činností (výchova a vzdělávání člověka) a je touto 

skutečností vymezena a předurčena. 

    Charakteristika pojmu „pedagogická komunikace“ 

Pedagogickou komunikací (nebo také výukovou komunikací či komunikací ve 

škole) budeme rozumět záměrný proces komunikace mezi učitelem a žákem 

(žáky) ve škole či jinak pedagogicky adaptovaném prostředí. Svou podstatou je 

pedagogická komunikace případem sociální komunikace; na jedné straně si 

zachovává základní společné rysy, zatímco v jiných rysech je specifická. 

Základním (globálním) cílem PK je podílet se na rozvoji vychovávaného 

a vzdělávaného jedince, v souladu s kvalitami jeho osobnosti, jeho možnostmi             

a mezemi. V užším slova smyslu je cílem PK sdělování (resp. sdílení) tzv. 

pedagogických informací (Gavora, 1981), jež přímo nebo nepřímo souvisejí se 

základními pedagogickými  kategoriemi - především s cílem výchovy a vzdělání 

a jeho obsahem. Základní specifika PK vyplývají z časoprostorové určenosti, 

zvyklostí školní praxe a jejích norem. 

 

Pedagogická komunikace má své aktéry, učitele a žáky, příp. žáky mezi 

sebou; v širším pohledu o pedagogické komunikaci můžeme hovořit také 

v případě komunikace učícího se subjektu a učebnice či jiného didakticky 

zaměřeného prostředku. Vztahy komunikujících osob jsou dány především jejich 
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rolemi, tj. rolí učitele a rolí žáka, a z toho plynoucích důsledků. V dialogicky 

uspořádaném vyučování role komunikátora a komunikanta zpravidla alternují. 

Proces komunikace je po formální stránce cesta od komunikačního záměru (cíle) 

ke komunikačnímu efektu, nebo také od produkce informací k jejich recepci. PK 

se (na úrovni jednotlivých vyučovacích hodin) odehrává v jednotlivých 

komunikačních aktech. 

 

Pedagogická komunikace má výrazný interaktivní charakter, který se projevuje 

komunikačními směry, komunikačními taktikami a strategií. Směrovostí 

komunikace od učitele k žákovi (žákům) či komunikací mezi žáky se ve třídě 

vytvářejí komunikační zóny, které mohou souviset s prostorovým uspořádání 

(resp. se závislostí komunikace na prostorovém uspořádání). 

Parametrů, které ovlivňují úroveň pedagogické komunikace, je celá řada. 

Obecně se dotýkají jak „hlavních“ účastníků komunikace, tak záměrů či 

sdělovaného obsahu, prostředí.   

Na straně učitele jsou mimo jiné podstatné jeho pedagogické zkušenosti 

a stupeň připravenosti na efektivní komunikaci se žáky, dále individuálně 

psychické vlastnosti a obecně lidské kvality. Obdobně na straně žáka vedle 

osobnostních rysů je úroveň komunikačních projevů dána ještě věkem (a jeho 

zvláštnostmi) a aspekty, které jsou spojeny se socializací ve školním a rodinném 

prostředí. 

 

Pedagogická komunikace se ve školním prostředí zpravidla uskutečňuje v trojí 

podobě: jako soubor verbálních či neverbálních činností nebo činností spojující 

obě složky v celek. Specifické pro PK se ukazuje spojení komunikace                 

s manipulací s materiálně technickými prostředky výuky. 

 

Za základní jednotku pedagogické komunikace můžeme ve shodě s Gavorou 

(1981) považovat tzv. pedagogickou informaci. Ta může mít kognitivní, 

emotivní nebo direktivní charakter. Pedagogické informace si účastníci výchovy 

a vzdělání sdělují v tzv. pedagogických situacích. 

Vedle zjevně monologických forem PK se v efektivním pedagogickém procesu 

především uplatňují dialogické prostředky komunikace (v procesu 

dotazování).  

Většina komunikačních projevů ve škole, resp. projevů pedagogické 

komunikace, je sledovatelná (zrakem, sluchem), a tedy za určitých podmínek 

zkoumatelná a měřitelná. 
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5.2 Komunikace a škola 

Tři úrovně v tématu PK 

Jak literatura dokládá, je tematika pedagogické komunikace studována na 

třech základních úrovních: 

 PK jako problém pedagogické teorie, 

 PK jako problém běžné školní praxe, 

 PK jako téma v přípravě budoucích učitelů. 

(Na všech úrovních pak můžeme sledovat různou hloubku a zaměřenost; 

od ryze výzkumných záměrů až po popularizační aktivity pro laickou veřejnost.) 

V našich podmínkách je téma „pedagogická komunikace a interakce“ 

sledováno více než 50 let. Vývoj řešení tématu shrnují např. práce Gavory, 

Mareše, Křivohlavého, Průchy, Vyskočilové a jiných. 

Pedagogická komunikace a učitelská příprava 

(dovednostní pojetí učitelství a učitelské přípravy) 

Také v současné učitelské přípravě je téma PK obsaženo nejméně ve dvojí 

podobě: studuje se jako teoretický problém v některých pedagogicko 

psychologických disciplínách, zároveň jsou studenti učitelství připravováni na 

účinnou komunikaci se žáky - klienty (utváření komunikativních dovedností) 

v dovednostně komunikační přípravě. 

Základní myšlenky lze nalézt ve sbornících (1986,1989), v publikacích 

Vyskočilové (1978, 1980, 1986), Kantorkové (1988), Čechové (1988), Čorbové             

a Piššové (1988), Křivohlavého (1987), Nelešovské (1989, 1993), Svatoše 

(1989, 1993, 1997, 2000, 2006), Švece (1998,1999, 2000) a mnohých dalších. 

 

Záměr dovednostního pojetí učitelství nespočívá v nemístné redukci učitelské 

činnosti jen na dovednostní projevy. Jde o upozornění na vztahy mezi úrovní 

profesionálních pedagogických činností učitele a metodami dovednostního 

(komunikačního v to počítaje) nácviku budoucího učitele. 

Učitelova činnost je složena z četných dovednostních aktivit; jejich zvládnutí na 

očekávané úrovni je podmínkou profesionalizace studenta učitelství a je i mírou 

jeho učitelské kompetence. 

Komunikativní, interaktivní a pedagogické dovednosti 

Ve druhém tématu jsme upozornili na ne zcela jednoznačné představy 

o vztazích mezi pojmy: sociální komunikace, interakce a pedagogická 

komunikace. 
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Situace se opakuje také v tématu PK. Proto je potřebné (pro lepší pochopení 

textu) alespoň naznačit obsah a vztahy mezi pojmy: komunikativní dovednosti, 

interaktivní dovednosti, pedagogické dovednosti. 

„Komunikativní dovednosti patří k podstatným rysům pedagogických 

dovedností, jež jsou znakem pedagogické kompetence učitele, charakterizující 

jeho mistrovství“ (Křivohlavý, 1987, s. 7). 

Interaktivní dovednosti jsou součástí pedagogických dovedností učitele. 

Podstatou jde o flexibilní sociální činnost s různým stupněm rozvoje. Projevují 

se v sociálně zaměřeném jednání s žáky, přičemž ovlivňujícími prvky i limitami 

jsou pedagogické zřetele, normy a zvyklosti školní praxe. 

Interaktivní dovednosti jsou vždy osobní, vždy reprezentující jejich nositele. 

Jsou zpravidla vnějškově dostupné pozorování a mají slovní, pohybovou či 

grafickou podobu (a jejich možné kombinace). Jmenovitá úroveň interaktivních 

dovedností je spojena s teoretickou úrovní jejich nositele, znalostmi 

o možnostmi sebe sama, autoregulačními potencemi a momentální úrovní 

pedagogické a sebevzdělávací kompetence. 

Interakční dovednosti učitele přímo i nepřímo ovlivňují žáka, ovlivňují souběžně 

celkovou situaci ve třídě a v strukturách školního kolektivu. Rozvoj a nácvik 

interakčních dovedností je spojen s opakovatelností dovednosti (četností 

provádění dovedností), urychluje se rozborem úrovně prováděné 

dovednosti  a zvnitřněním objektivních charakteristik dovednosti (motivy, styl, 

představy…) jednajícího člověka. 

Potencialitou rozvoje interaktivních dovedností učitele je jeho představa   

dovednosti, teoretickém základu i praktické formě. „Interaktivní dovednosti 

v učitelské přípravě jsou utvářeny v systému praktických disciplín, v návaznosti 

na souběžně působící teoretické poznání“. (Svatoš, 1989, s. 17). 

Pedagogické dovednosti jsou významnou složkou učitelské 

způsobilosti (kompetence k výchovně vzdělávací činnosti). Jejich součástí jsou 

interaktivní, resp. komunikativní dovednosti. Přibližně platí, že jde o pojmy 

vzájemně záměnné = stejné. Někdy je rozdíl především v tom, že se s pojmem 

„interaktivní dovednosti“ více spojuje teoretické poznání. 

 

5.3 Komunikace a řeč učitele 

Verbální vyučovací metody 

Každý vyučující se zabývá základními otázkami: v čem a jak žáky (studenty) 

rozvíjet? Oběma otázkami se zabývá dílčí pedagogická disciplína   didaktika. 
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V ČEM rozvíjet je záležitostí učebních osnov, resp. obsahu učiva v jednotlivých 

předmětech. JAK rozvíjet je záležitost vyučovacích metod a vyučovacích 

koncepcí. 

Vyučovací metody jsou obecně velmi rozsáhlým tématem; nicméně jde 

o postupy vedoucí k uskutečnění záměrů výchovy a vzdělávání. Jsou 

v intencích s celkovým pedagogickým působením učitele a učebních činností 

žáků.  

Třídění vyučovacích metod (klasifikace) není jednotné, je alternativní a je 

předmětem neustálé diskuse. Ukazuje se však, že panuje shoda v názoru na 

skupinu tzv. verbálních vyučovacích metod, jež jsou úzce spojeny 

s komunikačním projevem učitele a žáků. 

Nejběžnější členění verbálních vyučovacích metod: 

 metody živého slova (výklad, přednáška, výukový dialog..) 

 metody přímé zkušenosti (vyprávění, pokus, ilustrace apod.) 

 metody práce s písemným textem... 

Výklad jako základní výukový monolog 

Patří mezi základní verbální metody a hlavním záměrem je sdělit nové 

pedagogické informace. Výklad a jeho pojetí závisí na mnoha okolnostech: 

tématu, didaktickém záměru, pedagogických zkušenostech a dovednostech 

učitele - vychovatele, adresátech sdělení apod. 

Schematický přehled výkladových forem: 

 vyprávění (aktuální především na 1. stupni ZŠ), 

 populárně vědecký výklad (např. vysokoškolská přednáška), 

 umělecké líčení (umělecký přednes - interpretace), 

 popis činnosti (častý na všech typech škol a výchovných zařízení) 

Poznámka: Alternativnost vyučovacích metod se v běžné školní praxi 

projevuje různým stupněm jejich efektivity. 

Požadavky na výklad: 

PLÁNOVITOST 

v přípravě provést tzv. didaktickou analýzu učiva, určit základní záměry - cíle 

sdělení, strukturovat, vyjasnit základní pojmy a vztahy, upřesnit časovou dotaci, 

vyznění výkladu a přínos pro adresáty sdělení. 

PROBLÉMOVOST 

prvek současné didaktiky, také monologické sdělení by mělo být problémové 

(dialogické ve smyslu vnitřního kontaktu mezi myšlenkami mluvčího a názory 
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posluchačů), jednou z cest je uvádění kontrastu mezi názory a postoji či 

alternativnost řešení problémů, důsledek= neschematické myšlení a vztah. 

NÁZORNOST 

výklad je opřen o osobní zkušenosti posluchačů, je vhodné uvést příklady 

(ilustrace), urychlují cestu k požadovaným představám, pojmům či vztahům, 

využití názornosti slovem, předmětem, činem... 

Výklad je vyučovací metoda založená na působení učitelova slova, určujícím 

činitelem účinnosti výkladu je proto kvalita učitelovy řeči (komunikativní 

dovednosti a celková kultura slovního projevu). 

Znaky kvality učitelovy řeči 

VOLBA ADEKVÁTNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 

Slovní zásoba přiměřená adresátům sdělení, na jedné straně má vycházet ze 

slovní zásoby žáků (slov, kterým rozumí) a na druhé straně požadavek 

obohacování o nová slova, pojmy a termíny, souvisí s anzianizmem. 

SPISOVNÁ MLUVA 

V mladším školním věku působí učitel jako vzor, se kterým se žáci ztotožňují. 

Platí to také o jeho vyjadřování, které by mělo být v zásadě spisovné, resp. 

V optimálním poměru mezi spisovnou a nespisovnou mluvou; požadavek: vždy 

dodržet správná morfologická a syntaktická hlediska, potřeba zvýraznit 

myšlenkové celky (pojmy) akcenty, rytmem a frázováním. 

ZŘETELNÁ A JASNÁ VÝSLOVNOST: 

Uplatnění ortoepického hlediska), špatná výslovnost unavuje vnímání, vede 

k nepozornosti a jiné činnosti, učitel by neměl: huhňat, nedokonale otevírat 

ústa, „polykat“ koncovky, neměl by mít nevhodné komunikační návyky. 

VÝRAZNOST A EMOCIONALITA: 

Uplatnění emfatičnosti), vnímání a myšlení je efektivnější, jestliže působí na 

citovou stránku posluchačů, emocionalita ano, vyvarovat se ale afektivního 

chování či projevu. 

TEMPO +  RYTMUS  +  DYNAMIKA  ŘEČI: 

Uplatnění agogie, příliš monotónní mluva (ať již pomalá nebo naopak velmi 

rychlá) způsobuje za čas únavu posluchačů, učitelova řeč by měla odpovídat 

tempu žákova myšlení (lze zobecnit), změnami tempa zvýrazníme části textu     

a odlišíme podstatné myšlenky od vedlejších. 

5.4 Komunikace a vyučovací koncepce 

Vyučovací metody (a tím i učitelova komunikace ve vyučování) vycházejí           

z hlubších vyučovacích koncepcí, jež odrážejí filozofii výchovy - typickou pro 
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určitou etapu vývoje pedagogického myšlení nebo společnosti. Lze říci, že 

koncepce výchovy předurčuje komunikační aktivitu učitele a žáků ve vyučování.  

Např. koncepce slovně názorná vychází ze spolupůsobení názoru a učitelova 

slova při poznávací činnosti žáků. Verbální kvality učitelova působení přímo 

podmiňují úspěšnost tohoto postupu. 

Jiná koncepce, např. problémového vyučování, vychází ze sebeobjevující 

aktivity žáků, pro niž vyučující vytvořil vhodné podmínky. Daleko více než 

koncepce slova a názoru se opírá o dialogické formy výuky, rovněž ve větší míře 

staví učitele do role konzultanta a posuzovatele v rozhodovacích situacích. 

Použití té které vyučovací koncepce, resp. metody, je odvislé od mnoha 

okolností; jednou z nich jsou znaky kvality učitelovy řeči, resp. jeho 

komunikační dovednosti. Z konceptu problémového vyučování se v současnosti 

vyvinul tzv. konstruktivistický přístup ve výchově a vzdělávání, které 

vytváří prostor pro „konstruování“ poznatků žáky a studenty. Je logické, že 

aplikace této filozofie výchovy se odrazí na konkrétní pedagogické interakci       

a komunikaci ve třídě.  

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

č. pojem: vysvětlení: charakt.: 

1 alternace střídání, vzájemná výměna 5-z-v 

2 alternativa možnost volby mezi dvěma nebo 

více variantami 

5-r-v 

3 didaktika teorie vyučování a vzdělávání 5-z-p 

4 dotace věnování, příděl prostředků 5-r-v 

5 efektivita účinnost, výslednost, působivost 5-z-v 

6 flexibilní ohebný 5-r-v 

7 fundamentální základní, hlavní, podstatný 5-z-v 

8 ilustrace vysvětlení, názorné zobrazení 

nebo zpříkladnění tématu 

5-z-v 

9 intence záměr, úmysl 5-r-v 

10 jazyk ve škole jazyk (řeč) učitele a žáků 5-r-k 
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11 kategorie pojmová skupina, druh, třída 5-z-v 

12 kompetence odborná nebo věcná příslušnost, 

úřední pravomoc 

5-z-v 

13 komunikace ve 

škole 

jde o komunikační proces, jež ve 

škole slučuje prvky sociální 

komunikace, má neproměnné            

a proměnné rysy 

5-z-k 

14 komunikativní 

dovednosti 

patří k základním rysům 

pedagogických dovedností, jež 

jsou znakem pedagogické 

kompetence učitele 

5-z-k 

15 morfologie mluvnické tvarosloví 5-r-k 

16 pauzy ve 

výukové 

komunikaci 

organická součást každé 

komunikace mezi učitelem a žáky 

(čas mezi částmi komunikačního 

aktu) 

5-r-k 

17 pedagogická 

informace 

základní jednotka pedagogické 

komunikace, 3 základní druhy: 

informace direktivní, afektivní, 

kognitivní 

5-r-k 

18 pedagogická 

komunikace 

případ sociální komunikace, 

sdělování v podmínkách výchovy 

a vzdělání, spojena se základními 

pedagogickými kategoriemi 

5-z-k 

19 pedagogická 

situace 

zpravidla situace ve vyučovacím 

procesu, navozená U nebo 

spontánní, v nichž se realizuje 

učební činnost Ž v součinnosti            

s učitelem; druhy: motivační, 

poznávací, prováděcí, kontrolní… 

5-z-k 
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20 řeč učitele vyjadřuje obsah, kultivovanost, 

vytváří představy na straně žáka, 

důležitá technika řeči, 

emocionálnost 

5-z-k 

21 schéma názorné zobrazení, vzor, 

zjednodušení 

5-r-v 

22 socializace proces včleňování individua do 

společenských (sociálně 

kulturních a ekonomických) 

vztahů 

5-z-v 

23 syntax nauka o větné stavbě, o skladbě 

vět 

5-r-k 

24 termín odborný výraz nebo pojmenování 5-r-z 

25 výroky učitele jsou dány funkcí: povzbuzení, 

učitele souhlas, otázky, pokárání, 

pokárání, řízení... 

5-r-k 

Poznámka: Pojmové slovníky u jednotlivých lekcí vznikají s použitím uváděné 

literatury. 

 

 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

Mikrovýstup č. 5: FRAGMENTY VÝCHOVNÉ PRÁCE 

Základní zadání 

Cíl: Smyslem je v simulaci ovládnout pedagogickou situaci především 

komunikačně, naznačit alternativy dalšího postupu, vciťovat se do možného 

jednání pedagoga–vychovatele–sociálního pracovníka-trenéra–vedoucího… 

 Obsah (téma): viz přehled jednotlivých témat 

 forma:  simulace pedagogického děje 

 prostředky: především slovní, vyjadřující sdělovaný obsah 

 adresát:  fiktivní žáci 2. stupně ZŠ, event. SŠ 

 čas:  asi 3 minuty na jedno vystoupení 
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Rozšířené zadání: 

Téma č.: 5A  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 1 

Předmět: Efektivní 

komunikace 

Kapitola: 5 Téma: Pedagogická  

komunikace 

Část: role učitele Klíčový pojem: pedagogické dovednosti 

Název: fragmenty výchovné práce Obtížnost: 2 

Téma: pochvala žáka za... 

Obsah:  Student v roli učitele předvede možné řešení komunikační situace       

s pedagogickým podtextem, kterou si sám vymyslí a připraví.  

Cíl: Smyslem je v simulaci ovládnout pedagogickou situaci především 

komunikačně, naznačit alternativy dalšího postupu, vciťovat se do možného 

jednání pedagoga. 

* 

Forma (M/D/E/B): E Kde (S/ZŠ/J): S Kdo (J/D/S/): J 

Čas (minuty): 3 Adresát (S/FŽ/Ž/J): FŽ Příprava (I/MP/P): P 

Úroveň (Z/MP/P/A): MP Poznámka : s TV záznamem 

** CHARAKTERISTIKA MIKROVÝSTUPU : 

D1: OS D2: V D3: VO D4: M D5: DU Index:  

Jednotlivá komunikační témata: 

1)  pochvala žáka-studenta  za ... 

2)  poděkování žáku za ... 

3)  pochvala celé třídy za ... 

4)  učitelovo oznámení o výletu ... 

5)  učitelovo pozvání dětí na brigádu v sobotu ... 

6)  učitelovo oznámení o změně ve vyučování ... 

7)  zahájení schůzky s rodiči ... 

8)  zadání úkolu - služba ve třídě ... 

9)  zadání úkolu - tvorba nástěnky ve třídě ... 

10)  nábor do (sportovního…) kroužku ... 

11)  učitelovo potrestání žáka za ... 
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12)  učitelovo pokárání celé třídy za ... 

13)  učitelovo uvítání nového žáka ve třídě… 

14)  učitelovo přiznání chyby… 

15)  učitelova omluva za nesplněný slib… 

16) studentem zvolené jiné odpovídající téma. 

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

 analyzovat domnělou činnost učitele a jeho roli v pedagogické situaci, 

 analyzovat domnělou činnost žáků (žáka) a jeho (jejich) roli 

v pedagogické situaci, 

 motivovat adresáty sdělení k (společné) činnosti, 

 po mikrovýstupu provést sebehodnocení sebe sama v roli učitele, 

 po mikrovýstupu provést hodnocení druhých v roli učitele, 

 při mikrovýstupu hledat a uplatňovat vztahy mezi pedagogickými záměry, 

výrazovými prostředky a adresáty, 

 porozumět elementární výchovné situaci, 

 stanovit alternativní řešení elementární výchovné situace, 

 v simulovaných podmínkách uplatnit základní řešení elementární 

výchovné situace,  

 v simulovaných podmínkách uplatnit alternativní řešení elementární 

výchovné situace. 

Mikrovýstup  č. 5b:  VÝUKOVÝ  MONOLOG 

Základní zadání 

Cíl: Smyslem je předvést pedagogickou situaci, ve které - v roli učitele - budou 

interpretovat učivo s různou didaktickou funkcí (opakování, fixace, expozice 

nového učiva apod.). 

 Obsah (téma): podle studentského výběru - témata níže 

 forma:  výukový monolog 

 prostředky: komplexní uplatnění výrazu osobního projevu 

 adresát:  fiktivní žáci - studenti 

 čas:  podle zadání jednotlivých monologů 

Rozšířené zadání 
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Téma č. 5  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 2 

Předmět: Efektivní 

komunikace 

Kapitola: 5 Téma: Pedagogická  

komunikace 

Část: Pedagogická situace Klíčový pojem: pedagogické dovednosti 

Název: výukový monolog Obtížnost: 3 

Téma: podle vlastního výběru 

Obsah - cíl: 

Zadání: Studenti vyberou podle vlastní úvahy jakýkoliv fragment učiva             

z libovolného předmětu na ZŠ-SŠ. Smyslem je předvést pedagogickou situaci, 

ve které - v roli učitele - budou interpretovat učivo s různou didaktickou 

funkcí. Souběžně s komunikací se očekává grafický zápis na tabuli. 

 

Téma č. 5  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 3 

TÉMA: VÝUKOVÝ MONOLOG  ČÁST: VÝUKOVÝ MONOLOG 

NÁZEV: ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI   

TÉMA: ZAHÁJENÍ VYUČOVACÍ HODINY 

O b s a h - c í l : 

Smyslem je vytvářet a upevňovat základní pedagogické dovednosti                   

v simulované roli učitele - vychovatele. Téma má svou rovinu komunikační        

a pedagogickou, obě působí v jednotě. Po mikrovýstupu se očekává studentova 

reflektivní výpověď o přípravě, průběhu a stavu po mikrovýstupu. Smyslem je 

také hledání alternativních podob pedagogické situace. 

Relat. pořadí: Specifikace a téma mikrovýstupu 

1     Téma: sdělení cíle začínající vyučovací hodiny a jeho vysvětlení 

s ohledem na předchozí výuku – činnost – zaměstnání … 

2     Téma:  motivace ke společné činnosti žáků – studentů (pod 

vedením pedagoga, vychovatele, …) 

3     Téma:  vytvoření potřebného počtu skupin žáků a zadání 

samostatné práce 

4     Téma:  zápis struktury vyučovací hodiny na tabuli a objasnění jejích 

jednotlivých částí, 

5     Téma:  vytvoření podmínek pro práci žáků (rozdání sešitů, příprava 

učebních pomůcek apod.) 
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6     Téma:  zhodnocení činnosti skupin žáků (reflexe fiktivní výukové 

činnost žáků – studentů – svěřenců) 

7     Téma:  navození podmínek pro žákovské (studentské) 

sebehodnocení pedagogické situace 

8     Téma:  zakončení vyučovací hodiny a sdělení (či zadání) 

dobrovolného domácího úkolu 

9     Téma:  sdělení cíle příští vyučovací jednotky  

10   Téma:  sdělení obsahu příštího vyučování – zaměstnání. 

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

 analyzovat domnělou činnost učitele a jeho roli v pedagogické situaci, 

 hodnotit práci jednotlivců a celé třídy (na fiktivním případu), 

 interpretovat zvolené učivo s ohledem na didaktické záměry a adresáty 

sdělení formou výukového monologu, 

 koordinovat svou práci učitele s prací jednotlivců a celé třídy (na 

fiktivním případu), 

 motivovat žáky ke společné činnosti, 

 organizovat činnost v několika žákovských skupinách, 

 přemísťovat žáky v prostoru třídy, 

 provádět výukovou činnost (výukový monolog) a využívat materiálních 

prostředků výuky (názorné učební pomůcky apod.), 

 provést orientační didaktickou analýzu zvoleného výukového celku, 

 sdělit žákům – studentům téma (obsah) příštího vyučování na závěr 

vyučovací hodiny, 

 sdělit žákům – studentům cíle (záměry) příštího vyučování na závěr 

vyučovací hodiny, 

 vysvětlit (fiktivním) žákům obsah a cíle (záměry) budoucího vyučování, 

 zadat samostatnou činnost (související s výukou) do žákovské domácí 

přípravy, 

 zadat žákům – studentům úkol ohodnotit (sebehodnocení) právě 

proběhlé pedagogické situace, 

 zapsat strukturu vyučování na tabuli a objasnit ji, 

 zdůvodněně rozčlenit zvolené učivo na samostatné (významné) části a ty 

komunikačními prostředky charakterizovat. 
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 Otázky k přemýšlení 

o Také v tomto tématu jsme se setkali s mnoha pojmy, které mají svůj 

význam. Jak rozumíte pojmům: komunikační kompetence a komunikační 

dovednosti (učitele, žáka)? Můžeme mezi nimi nalézt nějaké vztahy? 

o V textu se na několika místech uvádí zásadní myšlenka: pedagogická 

komunikace je případem komunikace sociální. Můžete vysvětlit Vašimi 

slovy, co tato teze znamená? Nejlépe na příkladech ze školní praxe. 

o Tématem „do pranice“ je spisovnost ve verbální komunikaci ve školním 

prostředí. Někdy se setkáváme s názorem, že vyučují může používat 

hovorové výrazy ve větší míře, protože tím se více „přibližuje“ uvažování 

a projevům žáků. Jaký je Váš názor?  

o P. Gavora je toho názoru, že ve škole se vyskytují především 3 základní 

druhy informací: kognitivní, direktivní a afektivní. Můžete vysvětlit Váš 

pohled na jejich podstatu a vést na příkladu ze školské praxe? 

o Představte si, že pozorujete vyučování ve dvou vyučovacích hodinách po 

sobě; nejprve v první třídě na základní škole a poté v 9. třídě mezi tzv. 

„puberťáky“. Jak se podle Vás změní komunikace mezi učitelem a žáky 

pohledem výskytu zmiňovaných tří druhů informací v těchto třídách?     

 Souhrn 

Komunikace bytostně patří k člověku a doprovází ho ve všech jeho interakcích 

s okolím v doběhu celého jeho života. Se specifickou podobou sdělování se 

setkáváme ve škole, resp. v situacích a dějích, které nazýváme výchovné 

a vzdělávací. Hovoříme o pedagogické či výukové komunikaci. Ta je svou 

podstatou také sociální a nejlépe ji vystihuje myšlenka, že pedagogická 

komunikace je případem komunikace v sociálním významu. Vychází z její 

základní charakteristiky: spojuje lidi, provází je při společné činnosti, vytváří 

vztahy mezi komunikátory a komunikanty, má svůj obsah a cíl, uskutečňuje se 

v procesech a danými prostředky. To vše platí i pro pedagogickou komunikaci, 

nicméně ta s těmito artefakty opracuje s jinými akcenty a podobami. To zásadní 

je určeno záměrnými a předem definovanými cíli sdělování. Ony souvisí 

s výchovně vzdělávacími cíli a právě prostředky komunikace se naplňují. 

Významný je také obsah sdělování ve škole, není libovolný, naopak vychází 

z pojmu učivo – poznatek. Také vnější stránka komunikace je ve škole jiná, 

dána především rolemi komunikujících osob a jejich formálními i neformálními 

vztahy. 
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Co ovlivňuje kvalitu pedagogické komunikace? Na straně učitele pochopitelně 

komunikační dovednosti, znalost sdělovaného obsahu „přes“ znalost těch, ke 

kterým promlouvá. Tomu odpovídá i výběr vhodných účinných vyučovacích 

metod, které pedagog volí k dosažení potřebných záměrů.  

Na straně žáka jsou komunikační projevy více individuálně charakteristické, 

související s rozvojem žákovy osobnosti, psychických aspektů a úrovně jeho 

socializace. V neposlední řadě je pro pedagogickou komunikaci (a interakci) 

typické, že se o ni dlouhodobě zajímají výzkumníci, kteří se snaží pronikat do 

podstaty sdělování ve školních podmínkách a tím pedagogické praxi poskytovat 

zpětnou vazbu o jejích autentické podobě.    
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 Dialog a dotazování 6

 

 Cíle 

Hlavním cíle tohoto tématu je přiblížit zajímavou komunikační formu, založenou 

na střídání komunikační aktivity jednotlivých mluvčích. Dialog je člověku velmi 

blízká komunikační forma, která však ve školním prostředí má svá pravidla 

a různé podoby. Po prostudování kapitoly budou studující schopni: 

 charakterizovat podstatu dialogického jednání v podmínkách 
sociální i pedagogické komunikace, 

 popsat jednotlivé druhy dialogických situací pohledem cílů, 
procesu a jejích účastníků, 

 přiřadit dílčím vyučovacím koncepcím jmenovitou podobu 
dialogu mezi účastníky vzdělávání,  

 popsat podobu dialogických vyučovacích metod využívaných ve 
školní edukaci, 

 identifikovat a charakterizovat otázky v rozhovoru a určit jejich 
druhy,  

 porozumět pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní rétorské postupy v dovednostním nácviku (blíže 
v praktické části tématu). 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii i pro ověření v dovednostní praxi střední.  

 Situace 

V předchozím tématu jsme mimo jiné hovořili o tom, že pedagogická 

komunikace je zajímavá také pro výzkumníky  badatele, kteří hledají odpověď 

na otázku: jaká je současná podoba pedagogické komunikace a jak se s časem 

Ptal jsem se trávy, jak jí je? A ona řekla, že zeleně … 

J. Suchý 

Šest věrných slouží mi, vše co vím, mám od nich. Jejich jména jsou: Co, Kdo, Kdy, 

Proč, Jak a Kam… 

Anonymus 
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mění její podoba. V jednom z mnoha výzkumů tohoto typu byl zajímavý tento 

nález: probíhalo zkoušení žáka u tabule formou examinačního (zkouškového) 

dialogu. Rozhovor trval 4 minuty a učitel položil téměř 40 otázek zkoušenému 

žákovi. Na konci se vyučující podivoval tomu, že zkoušený odpovídal jedním či 

dvěma slovy a nebyl „schopen“ souvislejší odpovědi. Byla chyba opravdu na 

straně žáka? Nebylo to také tím, že učitelovy otázky byly příliš uzavřené 

a nedávaly studentovi možnost k souvislejší odpovědi? Naznačujeme, že 

klíčovou okolností pro „dobrý“ dialog je dobré dotazování, zjednodušeně dobrá 

otázka.     

 Téma pohledem základní teorie 

6.1 Dialog nejen ve škole 

Dialog jako člověku blízká komunikační forma 

V sociálním styku se prolínají tři základní stránky: mezilidské vztahy, 

společná činnost lidí a jejich vzájemné působení (sociální interakce). Každá 

jednotlivá část je spojena se sociální komunikací a jejími formami. 

Za nejrozšířenější a člověku nejbližší považujeme dialog, který svým sociálním 

významem plní obecnou funkci sdělování, působení jednoho na druhého, 

ovlivňování názorů a postojů, je zdrojem nápomoci, kooperace, soupeření či 

hry. Dialog má své aktéry: komunikátora a komunikanta. V dialogu obě role 

alternují, jde o typický znak tohoto druhu komunikačního aktu.  

Nejčastěji je dialog spojován s verbálními komunikačními prostředky, vzájemně 

se lze dorozumět také neverbálními komunikačními kanály nebo komunikací 

činem (jednáním).  

Oproti monologickým komunikačním formám vykazuje dialog větší 

směrovost komunikace, bývá náročnější obsahem (rozmanitost osobních názorů 

a postojů), v čase pokud jde o záměrný rozhovor, tak i v přípravě. 

Druhy dialogických situací 

Dialogické formy jsou (obdobně jako monologické) rozmanité, doprovázejí 

(a utvářejí) určitou sociální situaci a sledují zpravidla určitý záměr. Lze je členit: 

 běžné sociální dialogické situace: smyslem je vzájemné sdělování, 

společné prožívání událostí, činností, zábavy, sportu apod., 

 pracovní dialogické situace: smyslem je řídit (kooperovat na) činnost(i) 

druhých lidí, podílet se na společné práci, komunikovat v pozici odlišných 

pracovních rolí, 

 postojově názorové dialogické situace: smyslem je vysvětlit, změnit, 



 

 

 

 

 

 Obor: Efektivní komunikace ve škole 102 

podpořit, obhájit ...osobní názor a stanovisko, 

 emotivně orientované dialogické situace: smyslem je sdělit prožitky 

a city, projevit náklonnost, navázat citový vztah apod. 

 diagnosticko-zjišťovací dialogické situace: jejich záměrem je zjistit stav       

a příčiny změněného chování, zdravotního stavu, postojů a motivů, 

 výchovně orientované (pedagogické) dialogické situace: smyslem je vést 

člověka k poznání, zjistit míru jeho znalostí, rozvíjet jeho osobnost, 

 klíčové postavení v dialogu má otázka, resp. situace, kterou označujeme 

jako dialogickou. 

 

6.2 Dialogicky pojaté vyučování 
Se školním prostředím je spojována tematika dialogu (dialogičnosti) ve dvojím 

významu: 

 dialog  jako vyučovací koncepce 

 dialog  jako vyučovací metoda 

Dialog a vyučovací koncepce 

V průběhu rozvoje pedagogického myšlení se uskutečňovaly různé výchovné    

(a vzdělávací) koncepce, charakterizované také různou úrovní vztahů mezi 

učitelem a žáky. Obvykle se uvádějí tři hlavní: 

     TRADIČNÍ (AUTORITATIVNÍ) 

Spojeno s direktivní funkcí učitele, základ slovně názorné metody, důraz na 

zapamatování, vybavení představ a pojmů, opírá se o asocianistickou teorii 

poznání, typická frontální činnost žáků, méně pozornosti jednotlivcům, dialog 

především pro upevnění poznání. 

REFORMNÍ (PEDOCENTRICKÉ) 

Jednoznačná orientace na žáka, jeho potřeby, motivy, upřednostňováno tzv. 

samoučení, výrazný individualizmus, učitelova role pozměněna - nejčastěji jako 

konzultant a poradce, věčná polemika o nezastupitelnosti pedagoga 

a sebevýchovných (autodidaktických) možnostech žáků. 

TZV. MODERNÍ DIALOGICKY POJATÉ VYUČOVÁNÍ 

Uplatnění v inovovaných (nebo nových) koncepcích (např. v problémovém 

vyučování, programovaném učení, alternativních výchovných koncepcích atd.), 

společné je mimo jiné: aktivizace učební činnosti žáka, rozmanitost interakce 

učitele a žáků, rozmanitost komunikačních forem, rozvoj žáka v jednotě 

vnějšího působení a vnitřních hybných sil, vzájemná spjatost činnosti učitele 

a vychovávaných jedinců, dialog je uznávaným prostředkem rozvoje dětské 
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osobnosti za spoluúčasti učitele. Takovéto dialogické formy překračují rámec 

komunikačního prostředku, podílejí se na celkové socializaci žáka a jeho 

humanizaci. 

Dialogické vyučovací metody 

Jsou součástí verbálních vyučovacích metod. Z didaktického pohledu mohou 

plnit různé záměry: 

 motivaci ke společné učební činnosti, navození pracovních podmínek,  

 sdělování nových poznatků a informací,  

 jejich fixaci,  

 opakování, procvičení, kontrolu a hodnocení...  

 diagnostickým záměrem rozhovoru může být zjišťování příčin 

výchovných nebo vzdělávacích obtíží etc.  

Členění (typologie) dialogických vyučovacích metod není jednotná, zpravidla je 

uvádějí různí autoři po svém. Nejčastěji se však hovoří o těchto dialogických 

metodách: 

 výukový dialog, 

 vyvozovací rozhovor, 

 motivační dialog, 

 rozhovor k opakování a fixaci, 

 výukově orientovaná beseda. 

Relativně samostatně se uvádějí: 

HEURISTICKÝ  ROZHOVOR: 

metoda tzv. samostatných objevů žáků, záměrem je dialogické komunikační 

klima, v němž vyučující klade inspirující otázky, žáci neznají odpověď, „pouze“ ji 

hledají, rozvíjí se logická připravenost, celková úroveň myšlení, zvyšuje se 

samostatnost a individuální aktivita. 

KATECHETICKÝ  ROZHOVOR: 

cílem upevnit (prověřit, zopakovat) již známé učivo, postup vychází z celkové 

analýzy učebního celku a stanovení dominant, za určitých podmínek může mít 

aktivizující účinek na žáky. 

6.3 Proces dotazování 

Po formální stránce je výukový (heuristický, zjišťovací atd.) dialog jakoby tvořen 

jen dyádou: otázka - odpověď. Tato představa však nevystihuje celkovou 

dynamiku dotazování a jeho průběh. Je vhodnější hovořit o procesu dotazování, 

který zvláště v případech diagnostického a zjišťovacího rozhovoru má svou 

vnitřní strukturu a jednotlivé dílčí postupy. Popíšeme jednotlivé etapy 

dotazování: 
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Přípravná etapa 

PŘÍPRAVA DOTAZOVÁNÍ: 

ujasnění záměrů - cílů, stanovení komunikační taktiky, vytvoření podmínek pro 

dialog, ujasnění způsobu vyhodnocení, očekávané závěry, 

TRANSFORMACE ZÁMĚRŮ: 

převod záměrů do podoby jmenovitých otázek, věcně a obsahově správných,              

s ohledem na adresáty a prostředí... 

ANTICIPACE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ: 

předjímání možných odpovědí, jejich alternativní podoba, úvaha o možných 

směrech komunikace, 

NÁCVIK DOTAZOVÁNÍ V SIMULOVANÝCH PODMÍNKÁCH: 

(podle okolností - není vždy nutný), 

Etapa rozhovoru 

NAVOZENÍ DIALOGICKÉHO KLIMATU: 

zahájení komunikace, „získání“ druhého pro dialog, navození přátelské 

atmosféry, sdělení (?) záměrů dialogu a jeho pravidel, 

VERBALIZACE OTÁZEK: 

vyřčení otázek (věcně a obsahově správně - s ohledem na adresáty, prostředí, 

dosavadní průběh rozhovoru...), 

VYSLECHNUTÍ ODPOVĚDI: 

zjevné naslouchání odpovědím, porovnání očekávaných odpovědí s jejich 

skutečnou informační hodnotou, korekční momenty pro další vývoj rozhovoru, 

REAKCE NA ODPOVĚĎ: 

formální potvrzení „příjmu“ odpovědi a porozumění jejímu obsahu (mimicky, 

zrakově, gesticky ...), verbální potvrzení až rozvinuté myšlenky plynoucí            

z odpovědi, 

ALTERNACE ROLÍ: 

střídání rolí komunikátora a komunikanta, sled otázek, odpovědí, reakcí na 

odpověď..., 

ZAKONČENÍ DIALOGU: 

zřetelná závěrečná část rozhovoru, celková sumarizace (shrnutí) jednotlivých 

odpovědí, ukončení komunikačního aktu. 

Závěrečná etapa 

KONFRONTACE VSTUPNÍCH ZÁMĚRŮ A KOMUNIKAČNÍHO EFEKTU: 

závěrečná rozvaha o původních cílech dotazování, jeho skutečném průběhu, 

získaných údajích a jejich interpretace. 
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Nelze jednoznačně říci, která z uváděných fází rozhovoru je nejdůležitější, za 

velmi významnou však lze považovat samotnou otázku (dotaz), resp. její 

jazykovou, obsahovou a významovou hodnotu. 

 

6.4 Otázky a jejich druhy 

Obecná typologie otázek (podle Rysa, 1979) 

 otázky otevřené (není stanoven počet možných odpovědí), 

 otázky uzavřené (formulace otázky předurčuje jednoznačnost a charakter 
odpovědi), 

 otázky řečnické (otázky, na něž se nečeká odpověď) 

Obecná typologie otázek (podle Mareše, 1990-1995), kategorie: 

0) otevřené otázky 

1) otázky typu „zda“ 

2) otázky typu „které individuum“: 

2.1 hledá se alespoň jedno individuum, 

2.2 hledá se právě jedno individuum, 

2.3 hledají se všechna individua, 

3) otázky typu „který predikát“: 

3.1 hledá se alespoň jeden predikát, 

3.2 hledá se právě jeden predikát, 

3.1 hledají se všechny predikáty, 

4) otázky typu „proč“ 

5) otázky řečnické nebo stimulující 

Typologie pedagogických otázek (podle Pařízka, 1987) 

 otázky na: fakta, znalost definic, 

 otázky na: třídění pojmů, 

 metodu (postup), 

 příčinné a důsledkové vztahy, 

 aplikace (praktické využití), 

 hodnocení (analýzu …) 

6.5 Pozorování a hodnocení procesu dotazování 
Dotazování jako významná součást pedagogické komunikace se často stává 

předmětem badatelského zájmu (výzkumných záměrů a studií) či hospitačních aktivit.  

S teorií dotazování souvisí praktický mikrovýstup - zjišťovací rozhovor se žáky 

(studenty) či s klientem. Záměrem dalšího textu je seznámit s dostupnou a účinnou 

metodou pro popis a posouzení procesu dotazování. Používá se ke zhodnocení úrovně 

mikrovýstupu, obvykle z auditivního nebo audiovizuálního záznamu. 
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6.5.1 Metoda DIAL v2.3 

K čemu a komu je určena? 

Metoda DIAL je určena k rozboru dotazování v případech tzv. zjišťovacího 

(diagnostického) rozhovoru, v situacích hlubšího prověřování žákovských 

znalostí, postojů a názorů. Uživateli mohou být učitelé z praxe nebo studující 

učitelství (metoda součástí nácviku dotazování). 

Co je zdrojem dat? 

Metoda pracuje se zvukovým nebo audiovizuálním záznamem rozhovoru. 

Základní jednotkou kódování je změna role (komunikátora a komunikanta), 

resp. otázka, odpověď a následná reakce. 

Jaký je princip metody? 

Uživatel ze zvukového (nebo audiovizuálního) záznamu sleduje průběh 

rozhovoru. Do připraveného formuláře zapisuje pouze znění jednotlivých 

otázek. Každý dotaz po té analyzuje ze čtyř pohledů a zařazuje podle 

následujícího klíče: 

1.  otázky podle druhu: 

prosté   P 

postojové  S 

problémové  R 

sugestivní  G 

řečnické   Ř 

     2.  otázky podle prostoru na odpověď: 

   s potlačením odpovědi    T 

s částečnou možností volné odpovědi  L 

s možností volné - aktivní odpovědi  V 

       3.  otázky podle kvality: 

     správně a jednoznačně formulované J 

     mnohoznačně formulované  M 

     nesprávně (špatně) formulované  Š 

     s následnou opravou či úpravou  O 

     situace o více otázkách za sebou  B 

     4.  reakce na odpověď: 

           bez povšimnutí    N 

       s formálním přijetím   F 

       s podstatným rozvinutím tématu  Y 
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       s odklonem od původního tématu D 

 

Jak se vyhodnocuje rozbor dotazování? 

Vyhodnocení dotazování metodou DIAL má dvě základní úrovně: je-li 

uživatelem student učitelství, „postačuje“ vyjádření četnosti jednotlivých druhů 

otázek, příklady logického (a naopak) propojení jednotlivých dotazů, příklady 

správných (a jiných) formulací dotazů a stručná rozvaha o tom, co bylo 

záměrem dotazování a jaké skutečné cíle rozhovor přinesl. Součástí je také 

„pocitová“ výpověď o stavech před, při a po dotazování (blíže v Příloze P8). Pro 

výzkumné účely jsou data získaná metodou zpracována náročnějšími 

statistickými postupy a technikami. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

č.  pojem: vysvětlení: charakt.: 

1 anticipace předjímání, předcházení 6-r-v 

2 asociace sdružování, spojování 6-r-p 

3 autorita vážnost, vynikající odborník nebo 

znalec 

6-z-v 

4 diagnostika způsob poznání příčin nějakého 

stavu nebo jevu 

6-z-v 

5 fixace upevnění, zachycení 6-r-v 

6 humanita lidskost 6-r-v 

7 koncepce pojetí, plán 6-z-v 

8 konzultant odborný poradce 6-z-v 

9 pedocentrizmus pedagogicko psychologický směr 

(koncepce) jednostranně 

orientovaný na dítě (žáka) 

6-z-p 

10 reforma obnovení, změna, náprava, oprava 6-z-v 

11 tradice zvyklost, souhrn zvyklostí 

přenášených z generace na 

generaci 

6-z-v 
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 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

Mikrovýstup č. 6: ZJIŠŤOVACÍ ROZHOVOR 

Základní zadání 

Cíl: Vést zjišťovací rozhovor se žáky - studenty, upevňovat interaktivní              

a komunikativní dovednosti, zjistit vztah dotazovaných ke zvolenému tématu. 

 Obsah (téma): 24 různých témat - v textu 

 forma:  zjišťovací rozhovor 

 prostředky: celistvý výraz osobního projevu, 

 adresát:  žáci – studenti středního školního věku 

 čas:  asi 5 min. na jedno vystoupení 

Rozšířené zadání: 

Téma č.: 6  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 1 

Předmět: Efekt. komunikace Kapitola: 6 Téma: Dialog a dotazování 

Část: sociální dialog Klíčový pojem: profesní dialog 

Název: zjišťovací rozhovor Obtížnost: 4 

Téma: oblíbené letní sporty 

Obsah - cíl: 

Zadání: Studenti vyberou jedno z nabízených sociálních témat. Cílem je vést 

zjišťovací rozhovor se žákem-studentem, upevňovat interaktivní dovednosti, 

zjistit vztah ke danému tématu. Rozhovor probíhá ve škole s videozáznamem. 

* 

Forma (M/D/E/B): M Kde (S/ZŠ/J): ZŠ Kdo (J/D/S/): J 

Čas (minuty): 5 Adresát (S/FŽ/Ž/J): Ž Příprava (I/MP/P): P 

Úroveň (Z/MP/P/A): P Poznámka : s TV záznamem, rozbor DIAL 

** CHARAKTERISTIKA MIKROVÝSTUPU : 

D1: PN D2: IT D3: OK D4: D D5: PS Index:  

Jednotlivá komunikační témata: 

1 oblíbené letní sporty    14 neoblíbený předmět 

2  vykonávané domácí práce   15 vztah k hudbě 
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3 vztahy v rodině     16 vztah k literatuře 

4  oblíbené dopravní prostředky   17 vztah k výtvarnému umění 

5   oblíbení členové příbuzenstva  18 zájmy a jejich hloubka 

6  vztah k přírodě     19 vztah k sourozencům 

7  kamarád - kamarádi ve třídě   20 kamarád - kamarádi mimo školu 

8  oblíbený předmět ve škole   21 neoblíbený žák (student) ve třídě 

9  zajímavá (posledně čtená) kniha  22 dobré lidské vlastnosti 

10  domácí příprava na vyučování  23 špatné lidské vlastnosti 

11  oblíbené zimní sporty    24 jaká práva mají děti a mládež? 

12  struktura dne - denní režim   25) já a média     

13  zaměstnání rodičů    26) jiné téma… 

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

Obsah dovednosti: 

 diskutovat o názorech druhých, 

 konfrontovat vstupní cíle (záměry) rozhovoru se skutečně zjištěnými 
údaji, 

 měnit taktiku rozhovoru podle okamžité situace, 

 navodit příznivou atmosféru v počátku rozhovoru, 

 neverbálně se zaměřit na zpovídanou osobu (zrakově, posturologicky 
apod.), 

 očekávat (předjímat - anticipovat) možné odpovědi na konkrétní otázky, 

 objasnit odpovídajícím způsobem smysl a záměry rozhovoru, 

 přetvářet znění otázek podle okamžité situace, 

 převést záměry (cíle) zjišťovacího rozhovoru do podoby jmenovitých 
otázek, 

 reagovat na vyslechnutou odpověď jejím stvrzením, 

 reagovat na vyslechnutou odpověď jejím částečným rozvinutím 
(komentářem), 

 reagovat na vyslechnutou odpověď jejím zhodnocením a rozvinutím 
(komentářem), 

 regulovat své komunikační chování v závislosti na dosavadním průběhu 
rozhovoru, 

 stanovit logickou strukturu rozhovoru, 

 stanovit očekávané závěry ze zjišťovacího rozhovoru, 

 ujasnit a definovat záměry zjišťovacího rozhovoru, 

 ukončit rozhovor v přiměřeném čase, 
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 ukončit rozhovor sumarizací poznatků plynoucích z jednotlivých 
odpovědí, 

 vyslechnout odpověď zpovídané osoby, 

 vyslovit otázku (jazykově a obsahově správně a jednoznačně, adresně), 

 vést (regulovat) rozhovor chtěným směrem. 

 Otázky k přemýšlení 

o V textu byla zmínka, že dobrý dialog má svá pravidla, průběh a podoby. 

Můžete základní znaky vyjmenovat a komentovat? 

o V předchozí a této kapitole jsme hovořili o vztahu dialogu a vyučovacích 

metod. Setkali jsme se také s pojmy „heuristický rozhovor                      

a „katechetický dialog“. Charakterizujte obě dialogické formy a popište, 

ve kterých pedagogických situacích byste je použili. 

o Klíčový význam pro kvalitu rozhovoru mají jednotlivé položené otázky. 

Připomeňte si typologii V. Pařízka najděte ke každému typu konkrétní 

příklad ze školní praxe. 

 Souhrn 
Dialogická komunikace je neodmyslitelným znakem sociálního kontaktu. Je 

prostředkem nejen prostého sdělování či výměny informací, výrazně se podílí na 

utváření mezilidských vztahů. Svou roli také plní v podmínkách výchovy             

a vzdělání. Dialog či dialogičnost je na jedné straně znakem typu výchovy 

(výchovně vzdělávací koncepce), v užším slova smyslu představuje dílčí soubor 

vyučovacích metod.  

Ve vysokoškolské učitelské přípravě se dotazování objevuje jako metodologické 

a teoretické téma. Současně jde o praktický námět komunikačního nácviku, 

jehož smyslem je vést k lepšímu dorozumění mezi učitelem (budoucím 

učitelem) a žáky - studenty, sociálním pracovníkem a klienty. Pro posílení 

dialogických kvalit slouží nejen nácvik, ale také analýzy procesu dotazování, 

včetně rozboru použitých otázek a reakcí zpovídané osoby. 

 Literatura 
BOWERS, J. W. (1986), BUDIŠ, J. (1995), CÍSAŘ, J. (1982), CONLE, C. (1999), 

FENCLOVÁ, J. (1978), GAVORA, P. (1994), Kol. (1997), KOLÁŘ, Z. (1971), 

MLEJNEK, J. (1981), PRŮCHA, J. ed. (2009), PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., 

MAREŠ, J. (1997), REJMAN, L. (1971), SVATOŠ, T. (2009), VALENTA, J. (1997, 

1998). 
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 KOMUNIKACE TEXTEM A OBRAZEM 7

 

 Cíle 

Základním posláním tématu je připomenout význam pedagogického textu 

a obrazových informací pro učení se člověka. Smysl textových a obrazových 

informací se umocňuje ještě dnes – při zvětšování počtu dostupných informací 

prostřednictvím elektronických médií. Kapitola studentům po pročtení nabízí: 

možnost: 

 porozumět pedagogickému textu jako nositeli pedagogických 
informací, 

 poznat tzv. recipaci pedagogického textu a jeho porozumění, 

 pochopit význam sdělování prostřednictvím vizuálních podnětů         
a stanovení funkce v pedagogickém procesu, 

 porozumět pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní rétorské postupy v dovednostním nácviku (blíže 
v praktické části tématu). 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii i pro ověření v dovednostní praxi střední.  

 Situace 

Ne všechny předpovědi, které se během vývoje mezilidské komunikace objeví, 

se naplní a skutečně nastanou. Příkladem může být nenaplněné očekávání, že 

lidé přestanou chodit do divadla, protože dramatické umění jim lépe 

zprostředkují elektronická média. Obdobně se nenaplňuje předpoklad, že 

klasické knihy nahradí jejich elektronická podoba. Oba zdroje informací, tedy 

„běžný“ výtisk a kniha v elektronickém tvaru existují vedle sebe a nacházejí své 

uživatel. Co činí nějakou informaci „pedagogickou“? Proč hovoříme o některých 

textech jako o manuálech, cvičebnicích, skriptech, pracovních listech či 

Knihy ať jsou velmi přesné, avšak psány přístupně. Mají býti sepsány formou 

dialogickou. Není nic důvěrnějšího, nic přirozenějšího nad rozmluvu. Rozmluvy 

vzbuzují, oživují a podporují pozornost. Forma dialogu upevňuje vědění ... 

J. A. Komenský 
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učebnicích? Přívlastek „pedagogický“ získává publikace (ať již je distribuován 

klasicky nebo zprostředkovaně elektronickými médii) tehdy, plní-li textové 

a obrazové informace specifické funkce a poslání.   

  

 Téma pohledem základní teorie 

7.1 Komunikace pedagogickým textem 

Charakteristika pedagogického textu: 

Pedagogické texty jsou specifickou skupinou textových informačních zdrojů, jež 

se vyznačují dopředu stanovenými záměry rozvoje učícího se subjektu. Mají 

některé nezastupitelné funkce: 

 didakticky ztvárňují vědecké poznatky v podobě učiva, 

 vedou k procvičování, opakování, systematizaci… 

 jsou prostředkem sebevzdělání a sebekontroly, 

 působí na postoje, motivy, zájmy. 

Vlastnosti pedagogického textu: 

 plní komunikační záměr (cílový stav poznání), 

 vykazuje kohezi (vzájemnou návaznost vět), 

 vykazuje koherenci (spojitost textu - ve smyslu informačních celků), 

 pomáhá dosáhnout výchovně vzdělávací cíl. 

  

Obsahem jsou pedagogické informace s poznatkovými, výchovnými 

a regulativními účinky. 

Recipování pedagogického textu učícím se subjektem 

Recipováním textu rozumíme přijímání a vnitřní zpracování informací, (nikoliv 

jen čtení) ve smyslu jeho vnitřního osvojování. Z pohledu jednotlivých fází 

práce s didaktickým textem  rozlišujeme tři základní postupné kroky: 

 

a) vnímání  

b) porozumění  

c) zapamatování textu 
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Obr. 2 : Interakce informací v recipační proceduře 

 

Recipování: vnímání – porozumění - zapamatování 

K recepci musíme vynaložit úsilí, je podmíněno motivací, rozhodnutím 

uskutečnit cíl, u žáků povzbuzovat, dospělý recipient recipuje text rychle 

a rutinně, různá míra vědomé recepce textu, ideál: neuvědomělá 

a bezproblémová recepce. 

7.1.1 Ad a) Vnímání textu 

Je proces, kdy člověk rozlišuje a registruje jednotlivé grafické prvky textu 

(písmena, slova... mezery) a dává jim významy. Je založeno jednak na 

smyslovém vnímání textu (pohyby očí – fixace a sakády), zároveň na vnímání 

obsahové (grafické) stránky textu. Prvky vnímaného textu přecházejí do 

operační paměti (krátkodobé uschování asi sedmi slov nebo textově grafických 

prvků), poté se vytvářejí podmínky pro dlouhodobé zapamatování nebo dochází 

ke stavu zapomínání (neuchování potřebných informací). 

7.1.2 Ad b) Porozumění textu 

Problematika porozumění textu není v pedagogice či psychologii novým 

tématem, zájem se především soustředil na proceduru POROZUMĚNÍ jako 

intelektové schopnosti (dovednosti). Principem jde o psycholingvistickou činnost 

se 3 druhy spojení: 

 jevy objektivní reality s prvky textu, jež je vyjadřují, 

 mezi jednotlivými prvky textu navzájem, 

 mezi prvky textu a prvky vědomostní struktury recipienta. 

 

 

vědomosti 

recipienta 

TEXT nové 
vědomosti 

aktivizace 

prohlubování 
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Jak probíhá porozumění textu? 

Porozumění textu je aktivní proces (recepient tvoří novou verzi textu - 

"spoluautor" - Gavora). Někdy je porozumění přirovnáváno k dialogu recipienta 

textem. Dialog však může nastat pouze v případě utvoření postoje k obsahu 

textu. Dosavadní vědomosti musí být: uspořádané - systematické. Pedagogický 

text má v sobě tzv. intertextovost (navazování informací v jednom tematickém 

celku či celků navzájem).  

Při recepci textu žákovi nestačí jen informace z konkrétního učiva, musí mít 

vědomosti o světě vůbec. Někdy se nazývají: zkušenostní komplex člověka, 

aktuální koordináty zkušeností, mentální encyklopedie. 

 

Různé procedury porozumění textu: 

Analýza textu: 

mechanický způsob: žákovské opakované čtení textu a mechanické učení se 

zpaměti (chybí prvek porozumění), nemechanický způsob: úsilí o proniknutí do 

obsahu textu, vytváří se nová podoba textu (osobní prezentace), 

Uspořádání informací 

vyšší formy vztahů - mezivětné vztahy a vztahy mezi tematickými celky, 

nižší - vnitrovětné vztahy a porozumění slovům. 

Selekce informací 

důležitost informací je nejvýznamnější kritérium hodnocení informací a má 

zásadní význam v systému učiva, 

klasifikace podle Brownové: tematické věty (zásadní a hlavní) 

triviální informace, 

redundantní (nadbytečné) informace. 

Kondenzace textu 

je žákovo zestručňování textu (verbální redukce textu), 2 základní postupy 

kondenzace: generalizace v jedné větě, integrace dvou nebo vícero vět. 

Přehled činnosti co do obtížnosti (od nejjednodušších): 

1. selekce odtažitých informací, 

2. uspořádání informací, 

3. selekce hlavních informací, 

4. selekce tematické věty, 

5. kondenzace textu. 
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7.1.3 ad c) ZAPAMATOVÁNÍ TEXTU 

Z obecného pohledu jde o proces vštěpování informací do paměti a jejich 

záměrné vybavení. Nejčastější příčiny nevzpomenutí (podle Linharta):  

 úsilí o nadměrné uchování informací a přetěžuje krátkodobou paměť, 

 provádí nevhodným způsobem individuální selekci informací, 

 provádí nepřiměřenou strukturaci informací a informačních celků. 

Krátkodobá paměť má jednodušší strukturu než paměť dlouhodobá. Významově 

je však dlouhodobá paměť důležitější, už proto, že v ní dochází k interakci 

starých a nových poznatků. V ní se informace dále zpracovávají a mění. 

Vytvářejí se jednodušší, ale lépe organizované celky. 

Specifika zapamatování textu 

Na lepším zapamatování pedagogického textu se podílí řada okolností: jsou-li 

informace zasazeny do kontextu, vytvářejí-li přehlednou strukturu, jsou-li 

v textové informace různě zdůrazněny, akcentovány etc. 

 

7.2 Komunikace pedagogickým obrazem 

K pojmu „obrazový materiál“ 

Pojem: obrazový materiál: (podle Mareše, 1995) 

Jde o souhrnné označení pro širokou škálu materiálů počínaje těmi, které 

zobrazují skutečnost poměrně věrně (fotografie, sekvence výukového filmu, 

videoprogramu, realistická kresba), až po zobecňující a abstraktnější vyjádření 

reality, která se opírají o určité konvence (zjednodušený obrázek či kresba, 

mapa, schéma, diagram, graf). Jde tedy o materiál použitelný při učení, 

didakticky ztvárněný, v němž dominují neverbální prvky. Většina textů, z nichž 

se člověk učí, má nejméně dvě stránky: verbální (slovní) a neverbální 

(obrazovou). Z hlediska výzkumu je druhá stránka textů - nonverbální - 

obrazová obtížněji uchopitelná.  Podíváme-li se na lidské učení z hlediska 

žákova vývoje (z pozic vývojové psychologie), nemůžeme nevidět rozdíly 

v období předškolní, školní a dospělosti. 

Učení z obrazového materiálu má svůj základ ve zpracování vizuálních 

informací.  Principem jde jednak o zachycení vnímaného obrazu a určení 

místa, kam se může postupně uložit, jednak o psychické procesy, s jejichž 

pomocí je vnímaný obraz zpracováván. Je zřejmé, že informace obsažené 

v obraze jsou vnímány selektivně.  Obraz může být rozkládán na jednotlivé 

prvky, identifikují se vzájemné vztahy mezi prvky. Prvky obrazu jsou spojovány 

do určitých skupin a určují se priority. Poté jsou vybrané informace uchovány 

v okamžité paměti.  
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Část z nich, tedy informace, jež mají priority, jsou překódovány a ukládány do 

krátkodobé paměti. Při další selekci se informace, které člověk považuje za 

důležité, přesouvají do dlouhodobé paměti (řádově měsíce až roky), přičemž 

se reorganizují dosavadní informace tam uložené. Pokud je třeba, jsou obrazové 

informace zpravidla přístupné v jednotlivých typech paměti, vybavují se 

k opětovnému použití. 

Úrovně sdělování obrazových informací 

Podobně jako u verbálního sdělení, také u sdělení obrazového můžeme tradičně 

rozlišit tři úrovně informací: 

syntaktická: klade otázky typu: Jak je to zobrazeno? Jak jednotlivé prvky 

spolu souvisejí? Odpovědi mohou znít rozdílně: vpředu, vzadu, zvenku, uvnitř, 

dotýká se, protíná, navazuje na, vyrůstá z... 

sémantická: klade otázky typu: Co to je? Jaký to má význam - smysl? 

pragmatická: klade otázky typu: Mohu podle obrázku něco vykonat? Jak 

nejlépe postupovat při této zobrazené činnosti? 

Tab. 4:  Hlediska pro rozbor obrazového materiálu (Goldsmith, 1987, s.55) 

 Úrovně komunikace 

Vizuální faktory syntaktická sémantická pragmatická 

Ucelenost obrázku 1 2 3 

Prostorová lokalizace 4 5 6 

Odstupňování důrazu 7 8 9 

Vztah obrázek - text 10 11 12 

 

Podrobnější zkoumání přiřadilo těmto třem úrovním ještě čtyři vizuální 

faktory (Goldsmith, 1987). Počet hledisek pro rozbor obrazového materiálu 

rozšířil na 12 (viz tab. 4). 

Funkce obrazových informací 

Obrazový materiál, který se vyskytuje v didaktických textech, může plnit řadu 

funkcí (dokonce více než jednu funkci najednou). Uvedeme především psycho-

didaktické funkce obrázků s důrazem na vztahy obrázek – text - učivo. 

Funkce dekorativní 

Obrázek věcně nesouvisí s ostatním textem. Může být zařazen z různých 

důvodů. Např. proto, aby "vyplnil" příliš velké prázdné místo, příp. aby učinil 
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text pro běžného čtenáře  "zajímavějším" a tedy  lépe prodejným.  

Funkce reprezentující 

Jejím posláním je vytvářet u žáků adekvátní obrazové představy. Obrázek nejen 

přímo souvisí s textem, ale je také jeho obrazovým "převyprávěním". Pojmy 

a vztahy, o nichž text pojednává, jsou zde konkretizovány, souhrnně 

znázorněny. Může jít o poměrně realistické znázornění věcí a jevů, s různou 

mírou schematizace (grafy a diagramy). 

Funkce organizující 

Jejím posláním je vhodně uspořádat už existující znalosti a představy, dodat jim 

soudržnost. Dalším posláním je dát žákovi vodítko typu "jak to spolu souvisí", 

"jak postupovat, když...", "co se děje, když..." Sem patří např. obrazový návod 

provádění určité činnosti, rozfázovaný obrázek, orientační plánek či mapka 

určité lokality, vývojový diagram popisované činnosti. 

Funkce interpretující 

Jejím posláním je usnadnit žákům pochopení učiva, o němž se ví, že obvykle 

činí žákům největší potíže. Obrazový materiál má nesnadný úkol: vytvořit          

u žáků správné představy a předcházet vzniku mylných představ. 

Funkce transformující 

Jejím posláním je ovlivnit způsob, kterým se žák učí. 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

č. pojem: vysvětlení: charakt. 

1 encyklopedie naučný slovník, multimediální 

prezentace 

7-z-v 

2 intertextovost navazování informací v jednom 

tematickém celku  

7-r-k 

3 koherence spojitost textu – zde informačních 

celků 

7-r-v 

4 komplex celek, souhrnný, úplný, souvislý 7-z-v 

5 kondenzace zhušťování, srážení 7-r-v 

6 konvence úmluva, dohoda, zvyklost, 

společensky mrav 

7-z-v 
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7 koordináta souřadnice, směr řazení 7-r-k 

8 mentální duševní, myšlenkový, rozumový 7-z-v 

9 pragmatický praktický, věcný, podle potřeb 

praxe - života  

7-z-v 

10 psycholingvistika interdisciplinární vědy zkoumající 

verbální komunikační procesy lidí a 

vývoj řeči 

7-r-k 

11 recipace záměrné vnímání, porozumění a 

zapamatování textu (učení se 

z textu) 

7-r-k 

12 redundantní zbytečný, nadbytečný, 

nepodstatný 

7-r-k 

13 sakády pohyby očí při vnímání textové 

informace 

7-r-k 

14 selekce výběr, volba, zvýraznění prvku 

v množině 

7-z-v 

Poznámka: Pojmové slovníky u jednotlivých lekcí vznikají s použitím uváděné 

literatury. 

 

 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

Mikrovýstup č.7: RECIPOVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO TEXTU 

Základní zadání 

Cíl: Záměrem je z jakékoliv učebnice (např. podle studentské aprobace) 

procvičovat některé činnosti spojené s recepcí pedagogického textu. Průběh či 

výsledek recipačních činností bude zapisován do poznámek. 

 Obsah:  podle studentského výběru (témata z učebnice) 

 forma:  písemná s pozdějším slovním komentářem 

 prostředky: skupinová nebo dyadická komunikace 

 adresát:  ostatní komunikanti ve studijní skupině 

 čas:  blíže neurčeno (podle zadání mikrovýstupů) 
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Rozšířené zadání: 

Téma č.: 7  Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 1 

Předmět: Efekt. komunikace Kapitola: 7 Téma: Recipace 

Část: všeobecná Klíčový pojem: Pedagog. text 

Název: Recipace ped. textu  Obtížnost: 3 

Téma: Analýza zvolené pedagogického textu 

Obsah: Student zvolí jakoukoliv ukázku pedagogického textu (např. z učebnice 

oboru) a podle recitačního schématu provede jeho analýzu. 

Cíl: smyslem je v praxi osvojit kritéria hodnocení pedagogického textu. 

* 

Forma (M/D/E/B): M Kde(S/ZŠ/J): S Kdo (J/D/S/): J 

Čas (minuty): 3 Adresát (S/FŽ/Ž/J): S Příprava (I/MP/P): I 

Úroveň (Z/MP/P/A): Z Poznámka: s TV záznamem 

** CHARAKTERISTIKA MIKROVÝSTUPU 

D1: OS D2: V D3: VO D4: M D5: DU Index:  

 

Recipační činnosti – osvojované dovednosti 

 

Určení komunikačního záměru textu: 

Seznámili jste se s jednou kapitolou učebnice. Pokuste se určit, jaký má 

komunikační záměr, tj. k jakému cílovému stavu poznání má čtenář po jejím 

přečtení dospět. 

Určení didaktického záměru textu: 

Určete, jakou didaktickou funkci má Vámi vybraný pedagogický text (opakování, 

expozice nových poznatků, rozšíření základního učiva, systematizace učiva 

atd.). 

Určení působení textu na postoje, motivy a zájmy čtenáře 

Určete, jaký dopad má Váš text na utváření postojů, osobních stanovisek, 

motivaci či rozvoj zájmu na čtenáře textu. 
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Recipování pedagogického textu:  a) vnímání 

a1) Vnímání textu a jeho částí: 

Pročtěte jednu stránku Vašeho pedagogického textu. Ujasněte si, z kolika 

odstavců (textových bloků) je stránka složena.  

a2) Vnímání textu a jeho náročnosti: 

Připomeňte si, na kterých místech textu jste se museli vracet (sakády) a proč. 

Ujasněte si, jak je časově náročné vnímání jedné stránky kapitoly a pak celku. 

Recipování pedagogického textu:  b) vnímání 

b1) Lokalizace informací: 

Vnímejte Váš text (pročtěte jednu či více stránek). Poté se otočte od učebnice   

a sami pro sebe si položte otázku, kde (v kterém místě) je určitá pasáž textu 

(např. definice, obrázek, příklad apod.). Lokalizujte tuto informaci tím, že ji        

v textu skutečně vyhledáte. 

b2) Selekce odtažitých informací: 

Vyberte si jednu stránku Vašeho textu. Pročtěte ji a pokuste se z celkového 

obsahu vybrat ty informace, které jsou tzv. redundantní, neboli odtažité nebo 

nadbytečné. Příklady Vašeho výběru (selekci nepodstatných informací) zapište 

do poznámek. 

b3) Uspořádání informací: 

Vyberte z Vašeho textu několik různě důležitých informací. Pokuste se stanovit 

míru jejich důležitosti a naznačte vztahy mezi nimi. Výsledek zapište do 

poznámek. 

b4) Selekce hlavních informací: 

Pročtěte celý Vámi vybraný úsek z učebního textu. Pokuste se z celkového 

obsahu vybrat ty informace, které jsou tzv. hlavní, neboli pro poznávací proces 

nejdůležitější (mohou mezi nimi být i stěžejní pojmy). Opět zapište do vašich 

poznámek. 

b5) Selekce tematické věty: 

Pročtěte celý vybraný úsek učebního textu. Pokuste se z celkového obsahu 

vybrat tzv. tematickou větu = nejdůležitější větu, ve které je obsaženo nejen 

téma kapitoly, ale také základní poznatek z ní plynoucí. (Jakoby bez této věty 

neměl text smysl.)  

b6) Kondenzace textu: 

b6.1 Kondenzace generalizací v rámci jedné věty: 
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Vyberte z Vašeho textu jednu větu, ve které je určitá významná (hlavní) 

informace. Přeformulujte obsah věty a vyjádřete jej Vaší slovní zásobou tak, 

aby zůstal zachován její význam. Vaši vlastní formulaci původního textu zapište. 

b6.2  Integrace dvou nebo vícero vět: 

Vyberte z Vašeho textu několik vět (odstavec), ve kterých jsou jakékoliv 

didaktické informace. Přeformulujte vybraný obsah vět a vyjádřete Vaší slovní 

zásobou tak, aby zůstal zachován jejich význam. (Jde o zestručnění či zachování 

obsahu.) 

Recipování pedagogického textu: c) zapamatování obsahu 

c1) Uložení informací do krátkodobé paměti: 

Vyberte z Vašeho textu jednu větu, v níž je určitá významná (hlavní) informace. 

Tuto větu si zapamatujte: 

 c1.1) doslovně (memorováním) 

 c1.2) kontextovým významem (volnou interpretací) 

c2) Zapamatování různého "objemu" pedagogického textu: 

Pracujte ve dvojici. Kolegovi (kolegyni) zpaměti objasněte: 

 c2.1) obsah jednoho zvoleného odstavce (úseku) textu, 

 c2.2) obsah jednoho schématu - obrázku - vyobrazení, 

 c2.3) obsah jedné stránky textu, 

c2.4) obsah celého zvoleného textu - kapitoly. 

 

Metakognitivní poznámky 

Prognózování:  

Pročtěte si Vámi náhodně zvolený úsek připraveného textu. Jak náročný na 

osvojení by pro Vás byl vybraný úsek učiva? Byla by podle Vás stejně náročná 

další učebnice (pedagogický text) od stejného autora? 

Monitorování:  

Projděte si znovu připravený pedagogický text a připomeňte si jeho obsah. 

Které pasáže z celého textu Vás "přinutily" k největšímu soustředění                 

a pozornosti? Proč se jednalo právě o tyto pedagogické informace? Byla pro Vás 

nové, nebo prohlubovaly již dříve osvojené poznatky? 

 Otázky k přemýšlení 

o Vžijte se do situace, že se zajímáme v knihkupectví o novou knihu           

a přidejme, že se jedná o potřebnou učebnici. Jak postupujete při 
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seznamování s jejím obsahem? Které znaky publikace pro Vás a Vaše 

rozhodnutí mají zásadní význam. Předpokládejme, že to cena nebude… 

o V následujících řádcích najdete 10 znaků pedagogického textu. 

Uspořádejte je od pro Vás nejdůležitějšího k nejméně podstatnému – 

budeme-li uvažovat, že právě rozhodují o tom, zda si učebnici pořídíte, či 

nikoliv: 

Velikost písma, barva papíru, přítomnost nebo nepřítomnost obrázků 

(fotografií, schémat, vyobrazení…), jméno autorky-autora, odborný styl, 

hmotnost publikace, vysvětlení pojmy, praktické příklady, počet stran, 

jmenný rejstřík. 

o Uvažujte, proč si lidé často pamatují spíše detaily (nepodstatné 

informace) z pročteného textu, než podstatné (hlavní) myšlenky? 

 

 Souhrn 

Učení z obrazového materiálu je svébytným tématem pedagogické teorie 

i školní praxe. Význam roste s rozšiřujícím se uplatněním technických zařízení ve 

výuce, rostoucími grafickými možnostmi pedagogických textů, se sílícím tlakem 

naučných videopořadů, počítačových prezentací, encyklopedií, počítačových 

informačních technologií, jež multimediálně přistupují ke zpracování didakticky 

orientovaných obrazových i verbálních informací. 

I nadále však klasické tištěné zdroje informací mají svůj význam pro učícího se 

člověka. Více než „jaký nosič“ je důležitější s jakými pedagogickými záměry 

a jakou podobou je zprostředkováno vědecké poznání ve shodě s psychickou 

výbavou učícího jedince. 

Práce s pedagogickým textem a obrazem je složitá psycho-lingvistická činnost, 

které by měl rozumět jak učící se člověk, tak i ten, který ho k učení vede 

a motivuje.   

 

 Literatura 
CEJPEK, J. (2008), ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA, T., NOVÁK, J. (1998), 
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(1987), MAREŠ, J. (1995), PRŮCHA, J. ed. (2009), PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, 

E., MAREŠ, J. (1997), REJMAN, L. (1971), SLAVÍK, J., NOVÁK, J.  (1997), 
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 Hodnocení komunikace 8

 

 Cíle 

Záměrem v pořadí osmé kapitoly je seznámit čtenáře s možnostmi pozorování 

a hodnocení (sociální a pedagogické) komunikace a také odpovědět na otázku, 

jak mohou technické prostředky napomoci rozvíjet a evaluovat interpersonální 

sdělování. Čtenář po seznámení s textem by měl být schopen: 

 klasifikovat výzkumné metody, které se používají v sociálních 

vědách, 

 popsat evaluační postupy, používané ve školní a výzkumné praxi,  

 analyzovat evaluační kritéria pro hodnocení komunikačních projevů 

při mezilidském sdělování, 

 pojmenovat význam technických prostředků pro nácvik 

komunikace a její hodnocení, 

 porozumět pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní rétorské postupy v dovednostním nácviku (blíže 

v praktické části tématu). 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii i pro ověření v dovednostní praxi nízká.  

 Situace 

Mnohokrát se stalo, že k záznamu lidského hlasu se jeho „majitel“ jaksi nehlásí 

a tvrdí, že to „není on“. A přece je v možnostech technických prostředků snímat 

a zaznamenat verbální (i neverbální) projevy člověka velmi věrně a objektivně. 

Nicméně subjektivní hodnocení „nositele“ komunikace se však od 

reprodukované skutečnosti velmi často liší. 

 

Faktor marnosti:  

Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit 

jako varovný příklad. 

Murphyho zákony 
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Komunikační projevy jako mnoho dalších aspektů jednání člověka můžeme 

pozorovat a hodnotit a vytvářet objektivnější soudy. Potřebujeme však znát 

výzkumnou metodologii, resp. konkrétní postupy, které evaluaci popisují a 

hodnotí. S výhodou je možné využít technické prostředky, které nesnadný úkol 

„zhodnotit“ komunikaci v mnohém ulehčují a objektivizují. 

 Téma pohledem základní teorie 

8.1 Výzkumné metody sociálních věd 

Pozorování a hodnocení komunikativních projevů, resp. pedagogické 

komunikace, má své postupy, metody, možnosti i meze. Základní obtíže jsou 

spojeny s metodologickou stránkou činnosti pozorovatele a hodnotitele. 

Komunikace učitele a žáka je případem obecně lidské komunikace, je 

prostředkem rozvoje dětské osobnosti a nástrojem utváření nejrůznějších 

vztahů. S tím je spojena obecná složitost společenských jevů, jejich 

obtížná poznatelnost a systematizace.  

Oproti přírodním vědám (nebo technice) je sledování, popis, hodnocení 

a interpretace zjištění ve společenských vědách (sociologii a pedagogické vědě 

včetně) daleko obtížnější, nejednoznačnější a více ovlivňující zkoumaný jev 

(nebo skupinu jevů). 

Základní otázka: Kterými metodami jsou možné společenské jevy  

a procesy poznávat? 

Klasifikace výzkumných metod 

Badatelské metody jsou tříděny (klasifikovány) podle nejrůznějších kritérií. 

Uveďme základní členění na metody teoretické a empirické. 

Teoretické metody jsou spojeny se základními duševními procesy:  

metoda analýzy, syntézy, indukce, dedukce, komparace. 

Empirické metody pedagogického výzkumu jsou bezprostředně spojeny        

s výchovně vzdělávací skutečností. Při rozboru výsledků praktické činnosti je 

však potřebné použít také metody teoretického poznání. Tím se naplňuje vztah 

teorie a praktické činnosti. 

Metody empirického výzkumu v pedagogických vědách se obvykle 

člení na: 

 metody pozorování (observace hospitace) 

 rozhovoru (dialogu, interview) 

Poznámka: Tazatel klade dotazy respondentům, existují různé druhy rozhovorů, 
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standardizované, strukturované, hloubkové atd., výhody:  autentický kontakt 

s respondenty, možnost sledování bezprostředních reakcí, možnost 

regulace podle okamžitého průběhu atd. 

 dotazníku (ankety) 

Poznámka: K získání postojů, názorů a motivů jednání, otázky ústní nebo 

písemné, varianta - nedokončené věty, výhody: získání velkého počtu dat od 

mnoha respondentů za relativně krátký čas, organizačně méně náročná 

metoda, 

 pedagogického experimentu 

Poznámka: Metoda přímého získávání údajů (obdobně jako je tomu 

u pozorování a hospitace), principem jde o záměrné a systematické sledování 

určitého pedagogického jevu a jeho změn za předem určených a vytvořených 

podmínek, náročná v čase, přípravě, interpretacích a shrnutí výsledků, 

v experimentální situaci jsou nezávisle proměnné (situace záměrně navozená) 

a závisle proměnné (jev, děj, proces... vyvolaný nezávisle proměnnou), 

nejjednodušší klasifikace: laboratorní a přirozený experiment. 

 studia dokumentů (historicko-srovnávací metoda) 

 sociometrických šetření 

 

Hospitace a pozorování 

Hospitace je metoda, jejímž prostřednictvím se získávají informace o aspektech 

(činitelích) pedagogického procesu, o jeho průběhu, výsledcích, práci jeho 

účastníků a podmínkách, za nichž se vyučování uskutečnilo. 

Záměrů hospitace je několik: získávat první zkušenosti z „cizí“ výchovně 

vzdělávací činnosti (to v případě studentů učitelství), získávat a rozvíjet další 

pedagogické zkušenosti z tvořivé práce jiných učitelů (v případě vzorových 

hospitací s novými metodickými postupy apod.). Konečně se s hospitacemi 

setkáváme při kontrole a hodnocení pro potřebu řízení školy či orgánů školské 

správy. 

Základní metodickou formou je pozorování (observace). Nejen v souvislosti 

s hospitační činností je potřebné uvést, že by mělo být:  

cílevědomé – plánovité - soustavné - s přiměřeným stupněm objektivity - 

úměrné sledovanému záměru a podmínkám - zkušenostem pozorovatele, 

organizováno tak, aby nenarušilo průběh přirozených školních podmínek. 

Podstatou hospitační činnosti je jednota smyslového a racionálního při 

poznávání výchovně vzdělávací skutečnosti. Znamená to, že záměrem je nejen 
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pozorovat vyučování (smyslové vnímání), ale také uvažovat o příčinách 

(chování, činnostech, jevu…) a hledání širších souvislostí (intelektuální činnost). 

Poznámka: Existují různé typologie pozorování, pro naši potřebu postačuje 

dělení pozorování na krátkodobé x dlouhodobé, přímé x zprostředkované (např. 

audiovizuální - televizní záznam vyučování). 

Předmět (obsah) hospitační činnosti: vyučovací hodina 

 jako charakteristický celek, její časově obsahová struktura, 

 jako k cíli vedoucí postup, jako proces, ve kterém se uplatňují činnosti 

učitele a žáků s učivem, sledují se použité vyučovací metody, organizační 

formy, zaměřuje se na vyučovací prostředky, pracovní podmínky apod., 

 jako realizace učitelské přípravy, uskutečnění didaktické analýzy učiva 

a jejích znaků, 

 jako prostoru pro interakci a komunikaci mezi jejími účastníky a další 

znaky. 

Fáze hospitační činnosti: 

 příprava (ujasnění záměrů, vytvoření podmínek) 

 hospitační činnost (vlastní pozorování vyučování, spojené se 

záznamem - zápisem sledovaných jevů) 

 pohospitační rozbor (rekonstrukce proběhlého vyučování, hledání 

vztahů mezi jevovou stránkou a příčinami, diskuse ke sledovaným 

stránkám vyučování apod.) 

 stanovení obecnějších závěrů, zdokumentování a včlenění nových 

informací do poznatkového systému hospitanta, 

 archivace výsledků. 

Jedním z formálních prostředků, které hospitační činnost racionalizují, jsou tzv. 

pozorovací archy. 

 

Pozorovací archy 

Zpravidla mají podobu písemného protokolu (archy), který slouží ke 

zjednodušujícímu zápisu sledovaných jevů. Možnosti zápisu (záznamu) jsou 

různé: v některých případech jde o „volnou“ výpověď o jevech podle 

přiloženého vzoru, v jiném případě pozorovatel zatrhuje stupeň nabízené škály 

charakteristický pro daný jev (resp. míru výskytu, intenzity apod.) nebo se 

využívá schematického znázornění (tzv. piktogram ů) či dokončení (dotvoření) 

neúplných vět. Tabulkové provedení usnadňuje částečnou i celkovou orientaci v 

hospitačním zápise, umožňuje téměř okamžitě po hospitaci komentovat první 
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výsledky pozorování a sjednocovat závěry různých pozorovatelů, pracujících 

s jedním typem pozorovacího archu.  

Jako příklad kombinovaného pozorovacího archu pro sledování vyučování je 

v Příloze č. 4 uveden pozorovací arch ČOS-1.0. 

 

8.2 Hodnocení komunikačních projevů 

Mikrovýstupy, jejich záznam a hodnocení 

Již z témat o sociální a pedagogické komunikaci víme, že některé projevy 

komunikace mezi lidmi (resp. mezi účastníky výchovy a vzdělávání) jsou 

pozorovatelné a za jistých podmínek i měřitelné. V komunikační přípravě 

je nejužívanější praktickou formou mikrovýstup, zjednodušeně 

charakterizovaný jako komunikační příležitost (situace) v předem navozených 

podmínkách, ve kterých se utvářejí, rozvíjejí nebo modifikují dovednosti. 

K účinnému komunikačnímu nácviku patří, že jsou jednotlivé mikrovýstupy 

hodnoceny - obvykle z těch pohledů, které v celku nabízí výraz osobního 

projevu (bližší v tématech č. 4 a 5). V komunikační přípravě také pomáhají 

technické prostředky; zvukový záznam mikrovýstupu nebo lépe audiovizuální, 

umožňující navíc zachytit neverbální projevy. 

Zásady správného hodnocení mikrovýstupů (reflektované a 

sebereflektující hodnocení) 

 všichni studenti hodnotí vystupujícího kolegu-kolegyni (reflektované 

hodnocení), 

 všichni na sebe vidí, 

 také vystupující student hodnotí sám sebe (sebereflexe), 

 při hodnocení jiným studentem jsou oba natočeni k sobě a hovoří k sobě, 

(hodnocení nemůže probíhat „přes“ vyučujícího), 

 hodnocení se skládá jednak z připravené osnovy hodnocení i z volných 

výpovědí, 

 při hodnocení by neměly chybět výpovědi o prožitcích před, při a po 

výstupu, 

 hodnocený student má možnost obhajovat svůj postup, 

 hodnocený student má možnost opakování (opravy, modifikace..) 

mikrovýstupu, jestliže to situace vyžaduje, 

 vyučující by se měl zdržet jednoznačně správných či odmítavých soudů 

(může studenta poškodit), 

 jeho hodnocení by mělo mít podobu úvahy, rozvahy nad výkonem, 
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inspirace, naznačení dalších možností apod., 

 každý mikrovýstup by měl být pojat jako alternativní a tak ohodnocen, 

 hodnocení má dvě roviny: komunikativní (výrazovou) a obsahovou 

(sociálně pedagogickou - viz témata) 

 hodnocení má v sobě obsahovat prvky teorie i praxe. 

Pozorovací archy a dotazníky 

Obdobně jako při sledování vyučování také při pozorování a hodnocení 

komunikačních projevů (mikrovýstupů) se používají k usnadnění hodnocení 

písemné protokoly. Zpravidla jde o pozorovací archy (k popisu jevově 

dostupných znaků komunikačního projevu), dotazníky (ke zjištění názorů, 

postojů a pocitů souvisejících s přípravou, průběhem a ukončením 

mikrovýstupů). 

 

8.3 Komunikace a technické prostředky 

Zvukové nahrávky v komunikačních nácviku 

Auditivní zvuková nahrávka verbální komunikace je médium, umožňující časově 

nezávisle reprodukovat lidský hlas, posuzovat zvukovou stránku projevu, 

zvolené jazykové prostředky, některé psycholingvistické parametry řeči a 

další informace. 

Zvukové nahrávky slovního projevu jsou prostředkem k nácviku hodnocení a 

sebehodnocení. Záznam komunikačního aktu (např. dialogu studenta učitelství a 

dítěte mladšího školního věku) ve spojení s odpovídajícími metodami vede ke 

korekci výrazu osobního projevu a jeho profesionalizaci. 

8.3.1 Audiovizuální nahrávky v komunikační přípravě 

Obecně mají podobný účel jako zvukový záznam. Navíc zachycují člověka při 

komunikaci včetně jeho neverbálních projevů, prostředí a dalších nepřímých 

okolností. 

Televizní záznam mikrovýstupů při komunikačním nácviku je účinným 

prostředkem zpětné vazby. Sebereflektované hodnocení + reflexe dalších 

účastníků komunikačního nácviku jsou cennými nástroji vedoucími k finalitě, tj. 

k autokomunikačnímu chování a jednání jedince. 

8.3.2 Výpočetní technika v komunikačním nácviku 

Prostředky výpočetní techniky mají své opodstatnění v komunikační přípravě. 

Užití se týká tří oblastí: 

 zprostředkovávají grafickou komunikaci při prezentaci teoretických pasáží 

jednotlivých tématu sociální a pedagogické komunikace, 
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 pomáhají v případech komunikačních výzkumů a šetření v jednotlivých fázích 

badatelské činnosti, 

 umožňují didaktické testování studentů, jehož smyslem je prověřit základní 

teoretické poznatky ze sociální a pedagogické komunikace. 

Poznámka: Technické prostředky (ve školství a výzkumu) se uplatní všude tam, 

kde mohou suplovat činnosti člověka a tím ho uvolnit pro jiné, nezastupitelné 

funkce (např.  interpretace výsledků činnosti, tj. hodnocení apod.). Zdaleka ne 

všechny mají stejnou míru užití. Technická zařízení na bázi optické projekce 

(zpětná projekce) je s určitou tradicí nahrazována elektronickou projekcí 

v systémové integritě s výpočetní technikou. Nebývalé možnosti pro rozvoj 

komunikačního nácviku a evaluaci mezilidského sdělování vznikají propojením 

výpočetní techniky a audiovizuálních prostředků. Paradoxně se však ukazuje, že 

technické možnosti a úroveň médií předstihují reálný stav jejich využití ve 

školské či výzkumné praxi.  

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 

č.: pojem Vysvětlení: charakter.: 

1 akustika nauka o vzniku a šíření zvuku 8-z-t 

2 anketa dotazník, písemné šetření 8-r-v 

3 audiovizuální spojující slyšení a vidění 8-z-v 

4 autentický původní, pravý 8-r-v 

5 databanka soubor údajů s vysokou organizací 

uložení dat v počítači 

8-r-v 

6 dedukce vývod, závěr, odvození 8-z-v 

7 diaprojekce promítání diapozitivů nebo diafilmů 

diaprojektorem 

8-r-t 

8 didaktická 

technika 

soubor vizuálních, auditivních a 

audiovizuálních přístrojů k vyučovacím 

účelům 

8-z-p 

9 elektroakustika součást akustiky, nauka o přeměně 

elektrického signálu na mechanické 

kmity   a naopak 

8-r-t 

10 empirie zkušenost 8-z-v 

11 epiprojekce promítání dvourozměrných 8-r-t 
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neprůhledných předloh 

epiprojektorem 

12 gramofon přístroj k reprodukci zvuku 

zaznamenaného mechanicky na desce 

8-r-t 

13 hardware počítač a jeho technická výbava 8-z-t 

14 hospitace účast při pracovním výkonu učitele 8-z-v 

15 indukce postup od zvláštního k obecnému 8-z-v 

16 informace obsah obrazových, zvukových a jiných 

zpráv, od zdroje k příjemci 

8-z-v 

17 interpretace výklad, objasnění, tlumočení 8-r-v 

18 interview novinářský rozhovor 8-r-v 

19 komparace srovnání, přirovnání 8-r-v 

20 magnetický 

záznam zvuku 

záznam zvuku na principu 

zmagnetování vhodného nosiče 

8-r-z 

21 magnetoskop přístroj pro reprodukci a záznam 

televizního signálu 

8-r-t 

22 médium nosič (v širokém slova smyslu) 8-r-v 

23 mechanický 

záznam zvuku 

záznam zvuku rytím do spirály na 

nosiči (gramofonové desce) 

8-r-t 

24 metodologie nauka o všeobecných metodách 

vědecké činnosti 

8-z-v 

25 mikrofon akusticko-elektrický měnič 8-r-t 

26 mikropočítač malý počítač, jehož základem je 

mikroprocesor 

8-r-t 

27 observace pozorování, sledování 8-r-v 

28 optický záznam 

zvuku 

záznam zvuku na principu převodu 

elektrického signálu na světelný 

8-r-t 

29 perspektiva výhled, vyhlídky 8-z-v 

30 piktogram obrázkový diagram 8-r-v 

31 programované 

učení 

pedagogicko-psychologický směr 

učení rozpracovávající proces učení s 

použitím algoritmizace 

8-z-v 

32 regulace záměrný zásah do průběhu něčeho... 8-z-v 
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33 reprografická 

technika 

soubor technických zařízení a technika 

materiálů pro reprografické účely 

8-r-t 

34 respondent osoba účastnící se zkoumání (jako 

objekt) 

8-r-v 

35 rozhlasová 

technika 

soubor technických prostředků a 

technika zařízení pro rozhlasový 

přenos 

8-r-t 

36 simulátor zařízení pro výcvik činnosti a 

rozhodování ve složitých situacích 

8-r-t 

37 software programové vybavení (počítače) 8-r-t 

38 standard obvyklá úroveň nebo stav 8-r-v 

39 subsystém „podsystém“ (nižší součást vyššího 

celku) 

8-r-v 

40 suplovat doplňovat, nahrazovat, zastupovat 8-r-v 

41 terminál zařízení pro komunikaci s počítačem 8-r-t 

42 trenažér zařízení pro nácvik psychomotorických 

dovedností 

8-r-t 

43 učební 

pomůcka 

materiální didaktická pomůcka, má 

didaktické funkce a podporuje 

výchovně vzdělávací cíl 

8-z-v 

44 vyučovací stroje vyučovací technické systémy, 

elektronické stroje s výukovým 

programem 

8-r-t 

45 zpětná vazba zpětná informace o průběhu či 

výsledku činnosti 

8-r-v 

Poznámka: Pojmové slovníky u jednotlivých lekcí vznikají s použitím uváděné 

literatury. 

 

 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

Mikrovýstup č. 8: Pozorování, hodnocení, sebereflexe 

Základní zadání 

Cíl: Nacvičovat pozorování, hodnocení a sebehodnocení prostřednictvím 

pozorovacích archů a dotazníků, zveřejnit vlastní názory – postoje. 
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 Obsah (téma): pozorování, hodnocení a sebehodnocení 

mikrovýstupů (reálných, z auditivního nebo TV záznamu), pozorování 

a hodnocení vyučování na střední škole, 

 forma:  monolog, pozorovací arch, dotazník 

 prostředky: mluvený a psaný text, 

 adresát:  spolužáci ve studijní skupině 

 čas:  podle zadání 

 

Rozšířená zadání 

Kapitola: 8 Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 1 

Téma: pozorování a hodnocení  Část: hodnocení mikrovýstupu 

Název: pozorování a hodnocení 

Téma : hodnocení mikrovýstupu s použitím pozorovacího archu 

O b s a h - c í l : 

Záměrem je zhodnotit mikrovýstup kolegy - kolegyně ze studijní skupiny s 

použitím pozorovacího archu. Očekává se celistvější reflexe komunikativní a 

obsahové složky mikrovýstupu. Hodnocení by mělo dále obsahovat alternativní 

řešení a úvahu, jak by si počínal hodnotitel v roli vystupujícího studenta. 

(Výstup byl uskutečněn v seminárním prostředí – jako součást komunikačního 

nácviku.). 

 

Kapitola: 8 Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 2 

Téma: pozorování a hodnocení Část: hodnocení mikrovýstupu 

Název: pozorování a hodnocení 

Téma: sebehodnocení mikrovýstupu s použitím pozorovacího  archu 

O b s a h - c í l : 

Záměrem je zhodnotit své vystoupení s použitím pozorovacího archu. Očekává 

se celistvější sebereflexe komunikativní a obsahové složky mikrovýstupu. 

Hodnocení by mělo dále obsahovat alternativní řešení a úvahu, jak si počínat v 

podobné situaci. (Výstup byl uskutečněn v seminárním prostředí – jako součást 

komunikačního nácviku.). 

 

Kapitola: 8 Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 3 

Téma: pozorování a hodnocení Část: hodnocení 
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Název: sebehodnocení 

Téma: sebehodnocení vstupní úrovně komunikativních dovedností 

O b s a h - c í l : 

Záměrem je zhodnotit svou (vstupní) úroveň komunikativních dovedností (a 

také názorů na komunikaci) s použitím dotazníku SK-PRE. Jde o poznání 

současných kvalit komunikativního chování na začátku komunikační přípravy. 

Současně se zjišťuje základní směr rozvoje sociálně komunikativního jednání 

studenta. 

 

Kapitola: 8 Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 4 

Téma: pozorování a hodnocení Část: hodnocení 

Název: sebehodnocení 

Téma : sebehodnocení výstupní úrovně komunikativních dovedností 

O b s a h - c í l : 

Záměrem je zhodnotit svou (výstupní) úroveň komunikativních dovedností  (a 

také názorů na komunikaci) s použitím dotazníku SK-POST. Jde o poznání 

současných kvalit komunikativního chování na konci komunikační přípravy.  

Dále se zjišťují názory studenta na efektivitu přípravy, individuální přínos a další 

potřebu rozvoje komunikačního kódu v učitelské přípravě. 

 

Kapitola: 8 Kartotéka mikrovýstupů   pořadí: 5 

Téma: pozorování a hodnocení Část: hodnocení vyučování 

Název: hodnocení vyučování 

Téma : časově obsahová struktura vyučování 

O b s a h - c í l : 

Zadání: Sledujte probíhající vyučování a pořiďte jeho časově obsahovou 

strukturu s použitím pozorovacího archu ČOS-1. Cílem je porozumět základním 

znakům probíhajícího vyučování, zapsat stručnou časově obsahovou 

charakteristiku, v pohospitačním rozboru vyučování „rekonstruovat“ a zvýraznit 

roli učitele a žáků - studentů při společné činnosti.  

(Zaměřit se na komunikativní dovednosti učitele a žáků – studentů.). 
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Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

 po svém mikrovýstupu v sebereflexi zhodnotit základní znaky vlastního 

komunikačního projevu s pomocí pozorovacího archu, 

 po svém mikrovýstupu z TV záznamu v sebereflexi zhodnotit základní 

znaky vlastního komunikačního projevu s pomocí pozorovacího archu, 

 sledovat (v reálu) mikrovýstup druhého studenta a zhodnotit základní 

znaky komunikačního projevu s pomocí pozorovacího archu, 

 sledovat TV záznam mikrovýstupu druhého studenta a zhodnotit základní 

znaky komunikačního projevu s pomocí pozorovacího archu, 

 sledovat a charakterizovat význačné části vyučování (jako soubory 

pedagogické činnosti), 

 sledovat vyučování a charakterizovat výchovně vzdělávací záměry (cíle) 

 sledovat vyučování a charakterizovat vnější činnosti učitele (nejen 

komunikačních) jako součásti pedagogického působení, 

 sledovat vyučování a charakterizovat učitelovy prostředky, kterými řídil 

(organizoval, reguloval) činnost žáků, resp. součinnost se žáky, 

 sledovat vyučování a popsat základní znaky interakce učitele a žáků, 

 sledovat vyučování a charakterizovat vztahy: záměr - metoda - činnost 

učitele (a žáků) – výsledek, 

 sledovat vyučování a popsat způsob spolupráce učitele a žáků při 

společné činnosti, 

 sledovat vyučování a popsat situaci, ve které žák chyboval, 

 sledovat vyučování a popsat způsob učitelova dotazování, 

 sledovat vyučování a charakterizovat žákovskou aktivitu (resp. podíl žáků 

na proběhlé výuce), 

 sledovat vyučování a charakterizovat činnost zvoleného žáka ve výuce, 

 sumarizovat výsledky pozorování a hodnocení vyučování do hospitačního 

zápisu, 

 sumarizovat výsledky hospitační činnosti a zvažovat alternativní způsoby 

pedagogické činnosti v hodině, 

 v pohospitačním rozboru zveřejnit svá pozorování a vyjádřit osobní 

názory na proběhlé vyučování, 

 zhodnotit (s použitím dotazníku) současné (vstupní) komunikativní 

dovednosti   a názory na komunikaci mezi lidmi, 
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 zhodnotit (s použitím dotazníku) současné (výstupní) komunikativní 

dovednosti a názory na komunikaci mezi lidmi, 

 zhodnotit (s použitím dotazníku) změny mezi vstupními a výstupními 

komunikativními dovednostmi a názory na komunikaci mezi lidmi, 

 zhodnotit (s použitím dotazníku) celkovou účinnost komunikační přípravy         

a stanovit další postupné kroky vedoucí ke zdokonalování komunikačního 

módu jednotlivých studentů. 

 

Hodnocení komunikačních projevů s použitím: 

pozorovacího archu KoD v1.5      (Příloha 1)  

dotazníků TSK-C         (Příloha 5)  

SK-PRE v1.1          (Příloha 2) 

SK-POST v1.1        (Příloha 3) 

a hospitace na ZŠ – SŠ  s použitím archu ČOS v1.0     (Příloha 4) 

 

 Otázky k přemýšlení 

o Využijte připojený slovních pojmů a termínů a najděte ty pojmy, resp. 

technické prostředky, které se v dnešní školské praxi již nepoužívají, 

nebo je jejich využití minimální, 

o Z přehledu výzkumných metod vyberte jakékoliv dva evaluační postupy a 

porovnejte je mezi sebou: podle principu, získávání dat, počtu 

respondentů, objektivity, možností zpracování atd. 

o Jak můžeme vysvětlit rozdíly v hodnocení a sebehodnocení po 

komunikačním projevu jedince? Jaké tendence hodnocení obvykle 

zastávají vystupující komunikanti a jejich pozorovatelé? 

o Co můžeme očekávat od audiovizuálního záznamu Vašeho vystoupení, 

které bude spojeno s využitím hodnotících postupů? 

 

 Souhrn 

Je v povaze člověka, že přemýšlí o úrovni a kvalitě jím vykonávaných 

činností a chování obecně. To samé platí také pro oblast sociální a pedagogické 

komunikace i jejích nácvikových podob.  
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Na rozdíl od technických a přírodních věd je hodnocení v sociálně 

orientovaných naukách složitější, problematičtější, náročnější a v mnohém 

nejjednoznačnější. Přesto se letitě objevují evaluační postupy, které sociální 

projevy člověka po svém charakterizují a hodnotí. Jejich inventář je značný a 

ještě se rozšířil v současnosti aktivním využíváním tzv. kvalitativní metodologie. 

Ta na rozdíl od kvantitativní („vyčíslující“ hodnocené znaky) se dostává blíže 

k hodnocenému člověku a všímá si jeho vnitřních (mnohdy neměřitelných 

znaků. 

K tradičním postupům patří pozorování, na jehož základě se uskutečňuje 

hospitační činnost. Obdobně letitě se lze setkat se sběrem dat načtením šetření 

nebo různými dialogickými postupy. K méně užívaným, za to však velmi 

náročným postupů patří aplikace pedagogické (sociálního) experimentu, který 

sleduje hlubší proměnu sledované reality cíleným zásahem do jejích základních 

vlastností. Ve výčtu metod nelze opomenout sociometrické metody a studium 

dokumentů a literárních pramenů.   

Při hodnocení komunikačních projevů se lze setkat s jednoduššími 

metodami, např. pozorováním s využitím pozorovacích archů, lze využít 

kategoriální systémy nebo další analytické prostředky. V kvalitativní metodologii 

se uplatňují analýzy doslovné komunikace a předem definovaného kódování. 

Pro potřeby pregraduální přípravy, resp. nácviku komunikace postačují 

jednodušší postupy s využitím technických prostředků. 
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 Typy sociálního chování 9

 

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly získáte přehled o typech sociálního chování. 

Budete schopni definovat základní pojmy související se sociální interakcí. 

Seznámíte se s typy manipulátorů a vyzkoušíte si vybrané asertivní techniky. Po 

jejím prostudování budou studující schopni: 

 porozumět jednotlivým typům sociálního chování, 

 odlišit manipulativní chování od asertivního, 

 popsat základní asertivní techniky, 

 porozumět pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní asertivní postupy v dovednostním nácviku. 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii i pro ověření v dovednostní praxi střední.  

 Situace 

Při vzájemné mezilidské interakci se můžeme dostat do situace, kdy se s námi 

druhý člověk snaží manipulovat, donutit nás udělat něco, co právě nechceme. 

Mnohdy je velmi těžké takové chování nejen rozpoznat, ale také se mu účinně 

bránit.  

Podobně náročné a hlavně neefektivní může být jednání a řešení problému 

s člověkem, který je velmi submisivní a bez vlastního názoru, nebo se naopak 

projevuje silně agresivně. 

 

„Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé 

koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí.“  

                                                                                                               CARLYLE 

„Přítele chval veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.“              

 LEONARDO DA VINCI 
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 Téma pohledem základní teorie 

 

9.1 Pasivní chování 

Pasivně jednající člověk neumí jasně sdělit svá přání a potřeby. Stejně 

bezradný je i vůči požadavkům druhých. Chybí mu jistota v jednání, trápí ho, že 

se nedovede přiměřeně uplatnit. Neodolá manipulativním trikům. Stačí, aby       

v projevu druhé strany byla špetka kritiky a místo toho, aby trval na svém, 

začne se omlouvat, vysvětlovat, vymlouvat. Snadno se dostane do situace, kdy 

nejenže vůbec nedosáhne svých cílů, ale potvrdí svoji roli neschopného jedince.  

Neúspěchy snižují jeho i tak nepříliš silné sebevědomí. Někdy se snaží situaci 

zvládnout manipulací druhými, což je v podstatě rafinovaná skrytá agrese. 

Pasivní jednání působí na lidskou psychiku značně destruktivně. 

Pokud se člověk rozhodne vzdát vlastních cílů, nebo mu něco nestojí za 

potřebné úsilí, nemusí to znamenat pasivní jednání. Každý má právo být           

k druhým velkorysý.  

Při posuzování chování vždy záleží na pocitech člověka, někdy tím, že ustoupí, 

realizuje vlastně své přání a s výsledkem je spokojen. O „pravé“ pasivní jednání 

se jedná, pokud si stále dokola vyčítá, co měl a neměl udělat. 

 

9.2 Agresivní chování 

Agresivně jednající člověk se prosazuje na úkor jiných. Nedbá na jejich 

práva a oprávněné požadavky. Ponižuje a sráží sebedůvěru ostatních. Někdy 

sice dosáhne svého, ale lidé k němu mají rezervovaný, často záporný vztah. 

Oplácejí mu stejnou mincí. Agresivně jednající člověk dosáhne pouze jediného – 

dočasně se zbaví svého napětí.  

Nechybí jim sebevědomí lépe řečeno pseudo-sebevědomí. Své nezdary musí 

proto sami pro sebe přeměnit na úspěch, pokud to přes veškerou snahu nejde, 

obviní z vlastního neúspěchu okolí (např. že mu hází klacky pod nohy). 

Agrese není jen fyzické napadení a hlasitá slova, ale také sarkasmus, 

ironizování, přesládlé sdělení degradující osobu, které je určeno.  

Mnozí agresivní jedinci si nejsou ochotní agresivní jednání u sebe připustit. 

Empatické okolí většinou situaci vnímá velmi dobře a dokáže tzv. číst mezi 

řádky. Rafinovaný agresor často působí nesympaticky, ale nemusí tomu tak být 

vždy, manipulativní agresoři dokáží „měnit tvář“. 
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9.3 Asertivní chování 

Asertivita je velmi vstřícné jednání, jehož cílem je pochopit druhého, 

porozumět jeho názorům, postojům, potřebám a respektovat je.  Zároveň však 

uchovat respekt k sobě samému, k vlastním názorům a potřebám, k vlastním 

zájmům. 

Zásady asertivního jednání 

 člověk umí říci, co si myslí, jak tu situaci vidí, co cítí, ví, co chce a co 

nechce; 

 základem je, že se neprosazuje na něčí úkor, respektuje práva toho 

druhého; 

 dovede říci ne, jedná klidně a uvolněně; 

 umí komunikovat, respektuje slušnost, je ohleduplný; 

 dává jasně najevo, že na něm nikdo nebude „štípat dříví“; 

 kritizuje tak, aby to bylo pro druhého přijatelné, a dokáže přijmout 

vlastní kritiku; 

 je ochoten změnit svůj názor, přiznat svou chybu a přistoupit na 

kompromis. 

 

Základní asertivní techniky 

1. zadrhnutá (poškrábaná) gramofonová deska 

- stále opakuji svůj názor, své přání (dnes bych chtěl do kina,…); 

- trváme si na svém, není to však drzé; 

- není to agresivně, nesmíme ponížit. 

2. přijatelný kompromis 

- výborné v partnerském vztahu; 

- pokud je pořád někdo hodný, milý, ochotný  ostatní by takového 

člověka zničili, proto musí umět asertivně odmítnout. 

3. umění říci NE bez pocitu viny 

- při odmítání se nechováme nejistě, úzkostlivě. 

4. otevřené dveře 

- souhlasím, že má druhý pravdu, ale nechám si únikovou skulinku, 

5. umění požádat o laskavost  

- laskavost je něco, co pro nás člověk udělá a nemusí, žádající musí 

slušně požádat a poděkovat. 

6. volný rozhovor  

– umění klást otázky a naslouchat  mluvit způsobem, který nezraňuje, 

neubližuje. 
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7. kritika 

- zhodnotit zda je kritika oprávněná umět přijmout kritiku je skutečné 

mistrovství 

1) souhlasíme s kritikou, 

2) stručně se omluvíme, 

3) navrhneme a co nejdříve realizujeme nápravu, 

4) nehroutíme se, protože víme, že nejsme dokonalí a trochu 

nedokonalosti tolerujeme i druhým; 

5) chápeme, že se někdy může člověk i pro banalitu velmi 

rozzlobit; 

- na neoprávněnou kritiku reagujeme pomocí techniky otevřených dveří. 

8. I-message (sebeotevření) 

- umění kritizovat konstruktivně, např. „Když jsi dlouho nešel, měla jsem 

pocit strachu a úzkosti, bála jsem se, že se ti něco stalo“. 

9. selektivní ignorance 

- umění nereagovat na urážky a napadání, ale odpovídat pouze na fakta 

směřující k věci.   

Asertivita však není všelék a nelze ji násilně nacvičit. Asertivní člověk si je 

vědom vlastní hodnoty. V komunikaci nejde jen o to, co druhým říkáme, ale 

ještě důležitější je, jak to říkáme. 

 

9.4 Manipulativní chování 

Mnoho lidí neumí jasně sdělit, co mají na srdci. Jsou však mistry v manipulování 

s náznaky. Jedním ze základních cílů asertivity je manipulativní chování 

rozpoznat a zastavit, což nemusí být vždy jednoduché. Styl manipulace do jisté 

míry souvisí s typem osobnosti.  

Shostormovo dělení typů manipulace podle 9 charakteristických stylů 

osobnosti: 

 I. Diktátor – bývá to autoritativní šéf nebo tatínek, jehož „řekl jsem“ má 

váhu. Obvykle se odvolává na autority, tradici, odkaz předků. Díky vhodně 

voleným citacím prosazuje vždy svou, neboť jak známo, v dílech klasiků lze najít 

potvrzení i navzájem zcela odlišných názorů. 

II. Chudáček – rád by učinil to nebo ono, ale nedostává se mu sil. Zdůrazňuje 

své handicapy, prezentuje se jako člověk, jehož pocity méněcennosti nejsou 

zdaleka neoprávněné. Nepříjemné úkoly „neslyší“, „zapomene“. Žena tohoto 

typu prohlašuje, že na většinu životních úkolů se svým slepičím mozkem 

nestačí. 
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III. Počtář – rychle, snadno a úspěšně si spočítá, co je pro něj v dané situaci 

nejvýhodnější. Tu volí taktiku cukru, jindy taktiku biče nebo zase raději na vše 

zapomene, onemocní. Rád by se zúčastnil brigády, ale jeho chabé zdraví mu to 

nedovolilo. Rád by učinil to či ono, ale ta jeho slabá paměť… Co ovšem chce     

a co je použitelné pro jeho cíle, to si pamatuje velice dobře. 

IV. Břečťan – podobně jako „chudáček“ manipuluje druhými lidmi svojí 

předstíranou naprostou závislostí na nich. Jde mu o to, aby se o něj ostatní 

silnější jedinci starali a aby na nich mohl do značné míry parazitovat. I tomuto 

typu je blízká hypochondrie, zdůrazňování svých potíží i těžkého osudu. 

V. Drsňák – své okolí prostě „ukřičí“. Manipuluje hrubostí s nehoráznou 

jistotou, že je to právě on sám, kdo má patent na rozum. Lidé mu ustoupí 

především proto, že je jim nepříjemné přihlížet jeho řádění. 

VI. Obětavec, nejhodnější a nejlaskavější – proklamuje, že nechce nic pro 

sebe, jedná jen pro dobro druhých, ani špetku vděku nechce. Udělá pro vás 

první a poslední. Tento typ je poměrně často zastoupen v manipulacích             

v rodině. Nikdy nestaví na první místo váš názor, ale vždycky jen svůj. Obětuje 

se, ale zároveň vybírá daň. 

VII. Poslední spravedlivý – základní formou manipulace je zde neustálá 

kontrola, kritika a vyvolávání pocitů neschopnosti. Ve svém okolí vyvolává 

pocity viny, dojem, že ostatní jsou špatní, málo charakterní, ledacos zanedbali 

atd. Sám se podobně jako „diktátor“ považuje za člověka bez chyb. 

VIII. „Táta máma“ – ty, které si vyvolil, chrání před jakýmikoliv vlivy běžného 

života. Stará se o ně, ale v návalu řady povinností se jich často opomene 

zeptat, zda to či ono chtějí, nebo ne. Prostě sám ví, co je nejlepší a to také 

udělá – pro sebe i pro své blízké okolí. Že by se mohl mýlit, to nepřipustí. 

IX. Mafián – jeho manipulativní ideologie vychází z postoje: “Jsem tvá 

ochrana, záštita, pomocník, udělám pro tebe dost, ale musíš mi sloužit nebo 

přinejmenším nesmíš dělat nic, s čím bych nesouhlasil. Nic, co by mi vadilo. 

Pokud se názorově nebo dokonce svými činy postavíš na vlastní nohy, smetu tě. 

Kdo nejde se mnou, jde proti mně.“ Když je ovšem jedinec ukázněný, poslušný 

a loajální, může získat vyšší postavení. 

Manipulátor – psychopatického typu na pracovišti 

Psychopat = jedinec trpící některou z poruch osobnosti. 

Sociopat = typ psychopata, který navíc nerespektuje společenské normy, 

porušuje zákon. 
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Hlavní znaky psychopatické osobnosti: 

 manipulativní chování, 

 nedostatek empatie, 

 nedostatek svědomí, 

 nepřiznání (nepřipouštění si) viny, 

 výmluvnost, 

 povrchní šarm, 

 neupřímnost, 

 přehnaný pocit důležitosti, 

 chorobné lhaní, 

 citová chladnost (nezná soucit ani slitování), 

 nedostatek reálných dlouhodobých cílů, 

 neschopnost nést důsledky svého chování, 

 neuznávání autorit, 

 nerespektování pokynů (mnohdy i zákonů). 

Většina poruch osobnosti vzniká až po narození, většinou nejsou dědičné. 

Příčiny lze nalézt nejčastěji v dětství, je prokázána spojitost s vnímáním 

nedostatku lásky od svých nejbližších. Některé jedince poznamenala nedůsledná 

výchova, kdy rodiče manipulativnímu chování dítě v podstatě naučili (pro klid, 

aby se nevztekalo apod.). 

V dospělosti si postižení jedinci chtějí vynahradit citová strádání z dětství tím, že 

je druzí „musí“ poslouchat. Snaží se získat obdiv a moc. Jsou to v podstatě 

nešťastní lidé, kteří nikdy nebudou zcela spokojeni. Nikdy nedosáhnou svobody, 

jsou příliš závislí na moci. Manipulátora psychopatického typu nelze zcela 

vyléčit. Jedinou možností je psychoterapie, která ale nebývá vždy úspěšná. 

Emoční manipulace 

Emoční manipulace někdy může mít patologické rozměry. Rozpoznání 

schopného emočního manipulátora je velmi náročné, šikovní manipulátoři bývají 

velmi nenápadní. 

Jejich kroky jsou pozvolné, přesné a nedají se dokázat, protože se často jeví 

jako něco zcela jiného. Mnohé situace jsou zkušenými psychickými vyděrači 

podány tak, že „oběť“ působí jako neschopná či sobecká, zatímco manipulátor 

je ten dokonalý, úspěšný a schopný.  

O jejich zákeřnosti svědčí i fakt, že zručný manipulátor mívá okolí na své straně, 

zatímco o jeho oběti se šušká, že je hysterická nebo přichází o rozum.  
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Jednou z nejoblíbenějších manipulačních technik je vzbuzení pocitu viny, 

obviňování za přecitlivělost nebo necitlivost. Další mocnou emocí, které 

manipulátoři někdy zneužívají, je lítost.  Stěžuje-li si „oběť“ na bolest hlavy, 

manipulátor má rovnou infarkt; má-li jedinec nějaké trápení, manipulátor má 

horší. V přítomnosti psychického manipulátora člověk cítí nedůvěru ve své 

schopnosti, strach, má nízké sebevědomí, což je pro manipulátora velmi 

výhodná pozice.  

U emočního manipulátora jedinec (vybraná oběť) nikdy neví, na čem Tato 

nekončící nejistota může dříve či později člověka přivést až do psychiatrické 

léčebny. Pokud je takový manipulátor na pracovišti, jeho snahou často je 

vyštvat „oběť“ ze zaměstnání, což se jí často daří.  

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

č. pojem: vysvětlení: charakt.: 

1 agresivita útočnost, snaha napadat druhé 9-z-v 

2 asertivita 
přiměřené sebeprosazování 

s ohledem na druhé 
9-z-k 

3 emoce 
proces prožívání, cit, nálada, dojetí, 

vášeň 
9-z-ps 

4 empatie schopnost vcítit se do druhého 9-z-ps 

5 manipulace 
snaha ovlivnit myšlení a jednání 

druhé osoby 
9-r-ps 

6 pasivita nečinnost, poddajnost, netečnost 9-z-v 

7 psychopat 
jedinec trpící některou z poruch 

osobnosti 
9-r-ps 

8 sociopat 

typ psychopata, který navíc 

nerespektuje společenské normy, 

porušuje zákon 

9-r-s 

Poznámka: Pojmové slovníky u jednotlivých lekcí vznikají s použitím uváděné 

literatury. 
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 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

Mikrovýstup č.9A: Nácvik rozpoznání typů sociálního chování 

Základní zadání 

Modelová situace: Máte krásné nové auto a kolega/kolegyně (velmi špatný/á 

řidič/ka) vás požádá o jeho zapůjčení, protože musí nemocné matce dovézt 

léky. 

Cíl:  Rozpoznat jednotlivé typy sociálního chování.  

 Obsah (téma):  typy sociálního chování 

 forma:  dramatizace ve dvojici na základě zadání (agresivně,  

pasivně – vyhýbavě, pasivně s přijetím, asertivně) 

 prostředky:  především slovní, vyjadřující obsah sdělení 

 adresát:  spolužáci ve skupině 

 čas:   cca 3 minuty na jedno vystoupení  

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

 dramatizovat připravený typ sociálního chování, 

 podporovat obsah sdělení zvukovou stránkou řeči, 

 poutat pozornost druhých celkovým projevem, 

 průběžně se koncentrovat na celkové pojetí mikrovýstupu, 

 připravovat mikrovýstup s vědomím adresátů, 

 rozčlenit logicky obsah dialogu, 

 snášet pozornost druhých, 

 stanovit míru přípravy a improvizace ve dvojici před mikrovýstupem, 

 v přípravě stanovit strukturu, obsah a vybrat vhodné jazykové 

prostředky,  

 v přípravě vytypovat očekávané obtíže ve slovním projevu (prostředky, 

styl, zvuková stránka),  

 vést dialog formou inscenace, 

 vnímat čas mikrovýstupu (přizpůsobit ho daným podmínkám), 

 vypovědět své pocity po mikrovýstupu, 

 zakončit mikrovýstup odpovídajícím komunikačním způsobem, 

 zhodnotit (analyzovat) své vystoupení ve smyslu kladů a záporů, 
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 zrakem podporovat obsah sdělení ve smyslu směru komunikace, 

 ztvárnit téma (zadaný obsah) vhodnými jazykovými prostředky, 

 zveřejnit své pocity a prožitky s ohledem na téma a adresáty sdělení. 

Mikrovýstup č.9B: Nácvik asertivních technik 

Základní zadání 

Modelová situace: reklamace výrobku (gramofonová deska), neoprávněná 

kritika nadřízené/ho (otevřené dveře, dotazování se na negativa), pozdní 

příchod partnera/ky (sebeotevření) a další dle vlastní kreativity studentů. 

Cíl:  Procvičit si asertivní techniky v modelových situacích. 

 Obsah (téma):  asertivní techniky 

 forma:   dramatizace ve dvojicích 

 prostředky:  především slovní, vyjadřující obsah sdělení 

 adresát:  spolužáci ve skupině 

 čas:   cca 3 minuty na jedno vystoupení  

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

 dramatizovat připravenou modelovou situaci, 

 adekvátně vyjádřit sdělení s použitím vhodné asertivní techniky, 

 podporovat obsah sdělení zvukovou stránkou řeči, 

 poutat pozornost druhých celkovým projevem, 

 průběžně se koncentrovat na celkové pojetí mikrovýstupu, 

 připravovat mikrovýstup s vědomím adresátů, 

 rozčlenit logicky obsah dialogu, 

 snášet pozornost druhých, 

 stanovit míru přípravy a improvizace ve dvojici před mikrovýstupem, 

 v přípravě stanovit strukturu, obsah a vybrat vhodné jazykové 

prostředky,  

 v přípravě vytypovat očekávané obtíže ve slovním projevu (prostředky, 

styl, zvuková stránka),  

 vést dialog formou inscenace, 

 vnímat čas mikrovýstupu (přizpůsobit ho daným podmínkám), 

 vypovědět své pocity po mikrovýstupu, 

 zakončit mikrovýstup odpovídajícím komunikačním způsobem, 
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 zhodnotit (analyzovat) své vystoupení ve smyslu kladů a záporů, 

 zrakem podporovat obsah sdělení ve smyslu směru komunikace, 

 ztvárnit téma (zadaný obsah) vhodnými jazykovými prostředky, 

 zveřejnit své pocity a prožitky s ohledem na téma a adresáty sdělení. 

 Otázky k přemýšlení 

o Vysvětlete rozdíl mezi pasivním jednáním a tzv. dobrým skutkem. 

o Jak se lze bránit agresivnímu jednání při komunikaci. 

o Vyjmenujte alespoň 6 asertivních technik a popište jejich princip. 

o Vyhledejte v literatuře asertivní práva a pokuste s k jednotlivým z nich 

vymyslet příklady. 

o Jaké znáte typy manipulátorů, uveďte příklady. 

o Setkali jste se s emočním manipulátorem? Jak jste se bránili. 

o Vyjmenujte alespoň sedm Vám známých znaků psychopatické 

manipulativní osobnosti. 

 

 Souhrn 

Základními typy sociálního chování v mezilidské interakci jsou asertivita – 

schopnost přiměřeně se prosadit, ale s ohledem na potřeby druhého; agresivita 

– tendence napadat druhé, ovládat je, útočit a pasivita, která představ je 

nečinnost, netečnost a poddajnost.  

Mnozí lidé se snaží ovládnout myšlení a následně chování druhých lidí ve většině 

případů ve svůj prospěch, v takovém případě hovoříme o manipulativním 

chování, manipulaci.  

Manipulátor může používat různé techniky vedoucí k destrukci manipulované 

osobnosti. Příkladem manipulace s reálnými lidmi jsou například různé sekty. 

Důležité je rozpoznat manipulaci, naučit se jí bránit, mít jasnou představu         

o svých právech a pěstovat si vlastní sebevědomí. 

 Literatura 
HONZÁK, R. (1987), KERN, H. a kol. (1999), KRECH, D., CRUTCHFIELD, 

R.S., BALLACHEY, E.L. (1968), KŘIVOHLAVÝ, J. (1998, 2002), PRAŠKO, J., 

PRAŠKOVÁ, H.  (1996), PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E. A MAREŠ, J. (1997), 

ŘEZÁČ, J. (1998), SVATOŠ, T. (2009), VYBÍRAL, Z. (2000, 2003). 
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 Komunikace s handicapovanými 10

 

 Cíle 

Po prostudování této kapitoly budete schopni pojmenovat sluchové vady, 

klasifikovat zraková postižení, vyjmenovat kompenzační pomůcky pro zrakově 

postižené, získáte informace o základech komunikace se sluchově, zrakově, 

tělesně a mentálně handicapovanými. Po jejím prostudování budou studující 

schopni: 

 pojmenovat sluchové vady, 

 klasifikovat zraková postižení, 

 popsat a odlišit specifika komunikace s lidmi s různými handicapy, 

 porozumět pojmům a termínům z tematické oblasti, 

 aplikovat základní komunikační postupy v dovednostním nácviku. 

 Náročnost na osvojení 

Pro porozumění pedagogické teorii i pro ověření v dovednostní praxi střední.  

 Situace 

Navázat kontakt s cizím člověkem je pro řadu lidí obtížné, navázat komunikaci 

s člověkem s handicapem bývá obzvlášť obtížné. 

Každý člověk, jehož práce se týká  jednání s druhými, by měl být schopen 

komunikovat s lidmi, kteří mají nějaký problém související se sdělovacím 

procesem. Lidé se zrakovým, sluchovým či tělesným handicapem jsou ve 

společnosti zcela integrováni, přesto mají jejich komunikativní dovednosti jistá 

specifika a k jejich správnému pochopení je nutné je respektovat.  

„Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led“  

                                                                                              ESKYMÁCKÉ PŘÍSLOVÍ 

„Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.“  

 ARISTOTELES 

„Dílo tištěné pouze velkými písmeny se špatně čte. Právě tak život ze samých 

nedělí.“                                                                                     

JEAN PAUL  
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Efektivní komunikace s jedinci s různými typy handicapu vyžaduje od obou 

subjektů nejen vstřícnost a empatii, ale především ze strany osob bez 

handicapu znalost alespoň základních komunikačních technik používaných při 

komunikaci s lidmi s konkrétním handicapem. 

 Téma pohledem základní teorie 

10.1 Komunikace se sluchově postiženými 

Sluchově postižení 

Příčiny: vrozené (často dědičné), získané v průběhu života. 

Omezena orientace v prostoru. 

Důležité je, kdy vada vznikla a jakého je stupně. 

Stupně sluchových vad 

 Částečná ztráta sluchu,  

 nedoslýchavost,  

 zbytky sluchu, 

 úplná ztráta sluchu (hluchota). 

Komunikace s pacienty se sluchovým postižením  

S neslyšícím je třeba mluvit přirozeně, pomaleji, ale ne příliš pomalu, čelem       

a s „prázdnými ústy“, nikdy neoslovovat zezadu nebo ze strany. Výslovnost by 

měla být zřetelná, ale ne přehnaná. Vhodné je ujasnit si způsob komunikace 

(např. psaná forma), dále je dobré využívat výrazy obličeje a gesta rukou. Zná-

li jednající osoba s neslyšícím základy znakového jazyka či prstové abecedy, 

měla by je používat. Kontakt s neslyšícím je zapotřebí udržovat přímým 

pohledem z očí do očí. Při komunikaci s neslyšícím je žádoucí vypnout všechny 

rušivé zvuky (pokud jsou nějaké zbytky sluchu, aby měl možnost nás slyšet).    

U nedoslýchavých bychom měli udržovat vzdálenost zhruba 1 m, u těžce 

sluchově postižených do 4 m pro dobré odezírání. Pokud chceme získat zpětnou 

vazbu a ujištění, že neslyšící našemu sdělení skutečně porozuměl, je vhodné 

položit otázku „co jste mi rozuměl“ (nikoliv se ptát, zda porozuměl). Při 

neporozumění nabídnout zopakování, neprojevovat nervozitu či spěch. Názorné 

příklady komunikace s neslyšícím (telefonování, žvýkačka, jídlo, oční kontakt). 

10.2 Komunikace ze zrakově postiženými 

Zrakově postižení 

80-90% informací vnímáme zrakem. Příčiny postižení – dědičnost, poškození 

v pre-, peri- a postnatálním období, období, inkubátor, špatná zraková 

hygiena… 
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Klasifikace zrakového postižení podle WHO 

 Střední slabozrakost; 

 silná slabozrakost; 

 těžce slabý zrak; 

 praktická nevidomost; 

 úplná nevidomost. 

Kompenzační pomůcky 

Braillovo písmo, slepecká hůl (rozdíl mezi bílou a červenobílou), vodící pes, 

odklápěcí hodinky, destička na rozlišování peněz, PC s mluveným doprovodem… 

Komunikace s pacienty se zrakovým postižením  

o S nevidomým je vhodné jednat přirozeně.  

o Osoba jednající s nevidomým zdraví jako první. 

o Podání ruky na pozdrav nahrazuje nevidomému oční kontakt. 

o Při komunikaci (vyšetření) je nezbytné klientům vysvětlit, co se 

bude dít.  

o Věci nevidomého by měly zůstat na svém místě.  

o S nevidomým lze bez obav použít slov: vidět, kouknout se, 

mrknout, prohlédnout si. 

o Jednání s nevidomým neprobíhá přes jeho průvodce (nevidomý je 

samostatná svéprávná osoba). 

Komunikace při doprovodu pacientů se zrakovým postižením  

 Průvodce jde před nevidomým o krok vpředu.   

 Před vstupem na schodiště upozorní průvodce nevidomého 

na směr schodiště: „Pozor schody nahoru“.   

 Při procházení úzkým průchodem jde průvodce vždy první. 

Při procházení dveřmi jde průvodce první. 

 Chce-li si nevidomý sednout, položí průvodce ruku 

nevidomého na opěradlo.  

 Průvodce by měl nevidomému pomáhat i na toaletě.  

 Průvodce upozorní nevidomého na jakoukoli zábranu na 

chodníku.  

 Průvodce své průvodcovství nevidomému nabízí-nevnucuje. 



 

 

 

 

 

 Obor: Efektivní komunikace ve škole 150 

10.3 Komunikace s tělesně postiženým 

S osobami tělesně postiženými, kteří nemají žádné další postižení (sluchové, 

zrakové, mentální – v těchto případech dodržujeme zásady komunikace dle 

daného specifika) mluvíme zcela stejně, jako se zdravými lidmi. Pouze při 

komunikaci s osobou na invalidním vozíku je vhodné si sednout, abychom mohli 

udržovat oční kontakt v rovině očí člověka na vozíku. 

10.4 Komunikace s mentálně postiženým 

Specifickou skupinu mezi zdravotně postiženými tvoří děti, mládež a dospělí lidé 

s mentální retardací, představují jednu z nejpočetnějších skupin 

handicapovaných. Problematikou osob s mentálním postižením a dalšími 

psychickými problémy se zabývá psychopedie. 

Etymologie slova mentální retardace: z lat. mens, mentis – mysl, retardare - 

zaostávat 

Charakteristika: vývojová duševní porucha se sníženou inteligencí. Mentální 

retardaci charakterizuje především snížení kognitivních, řečových, pohybových    

a sociálních schopností. Klasifikace mentální retardace je důležitá i z hlediska 

komunikace, dnes se již nepoužívají termíny imbecilita, idiocie a debilita. 

Terminologie používaná v praxi - MKN 10  

 Lehká MR IQ 50 - 69 

 Středně těžká MR IQ 35 – 49 

 Těžká MR IQ 20 - 34 

 Hluboká MR IQ do 19 

 Jiná mentální retardace  

 

Projevy osob s mentální retardací a zásady komunikace s nimi 

Zpomalená chápavost, snížená schopnost logických vztahů, jednoduchost 

v myšlení, snížená úroveň mechanické a především logické paměti. Malá slovní 

zásoba a neobratnost v komunikaci. 

Osobnost s MR bývá emocionálně labilní, sugestibilní, má nedostatky v osobní 

identifikaci, častá je nerovnováha motivace a výkonu, opožděný psychosexuální 

vývoj, snížená flexibilita, obtíže v mezilidských vztazích, poruchy motoriky, 

neobratnost a rigidita chování. 

S lehce a středně těžce mentálně retardovanou osobou hovoříme se stejnou 

úctou, jako s každým jiným člověkem. Osobě starší osmnácti let zásadně 

vykáme, pouze v případě jejího přání, či na výslovnou žádost doprovázející 

osoby – zákonného zástupce – můžeme mentálně handicapovanému tykat.  
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Při komunikaci používáme jednoduché věty bez cizích slov a slangových výrazů. 

Mezi větami je vhodné dělat krátké pomlky, věty volit kratší. Sledujeme zpětnou 

vazbu, zda nám bylo porozuměno.  

Lidé s mentální retardací většinou neudrží dlouho pozornost, proto je potřeba 

při delší komunikaci dělat přestávky, zhruba po 10 minutách. 

Pokud je s mentálně retardovaným člověkem doprovod, nejčastěji osobní 

asistent, mluvíme vždy na postiženého, nikoliv na doprovod. Pouze pokud se 

informace týká doprovodu, obrátíme se na něho. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

č.  pojem: vysvětlení: charakt.: 

1 handicap 
nevýhoda, překážka; zdravotní 

postižení 
10-z-p 

2 hluchota úplná ztráta sluchu 10-z-p 

3 
mentální 

retardace 

nízké kognitivní schopnosti a 

dovednosti 
10-z-ps 

4 nevidomost nejtěžší zrakové postižení, slepota 10-z-p 

5 oftalmopedie 

věda o výchově, vzdělávání a rozvoji 

osob se zrakovým postižením, 

tyflopedie 

10-r-p 

6 psychopedie 

věda o výchově, vzdělávání a rozvoji 

osob s mentálním či jiným duševním 

postižením 

10-r-p 

7 retardace zaostávání, opožděný vývoj 10-z-ps 

8 slabozrakost snížení zrakové schopnosti 10-z-p 

9 surdopedie 
věda o výchově, vzdělávání a rozvoji 

osob se sluchovým postižením 
10-r-p 

10 tyflopedie 

věda o výchově, vzdělávání a rozvoji 

osob se zrakovým postižením, 

oftalmopedie 

10-r-p 

Poznámka: Pojmové slovníky u jednotlivých lekcí vznikají s použitím uváděné 

literatury. 
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 Praktická aplikace – úkoly, činnosti, dovednosti 

Mikrovýstup č.10: Nácvik komunikace s lidmi s handicapem 

Základní zadání 

Cíl:  Vyzkoušet si komunikaci s lidmi s různými  

 Obsah (téma): komunikace s jedincem se zrakovým, sluchovým             

a mentálním postižením 

 forma:  rozhovor ve dvojicích 

 prostředky:  skupinová nebo dyadická komunikace 

 adresát:  spolužáci ve skupině 

 čas:   cca 10 minut 

 

Příklady rozvíjených sociálně komunikativních dovedností 

(abecedně): 

O b s a h  dovednosti: 

osvojit si komunikaci v simulované roli, 

 poutat pozornost druhých celkovým projevem, 

 průběžně se koncentrovat na celkové pojetí mikrovýstupu, 

 připravovat mikrovýstup s vědomím adresátů, 

 přizpůsobit obsah i formu sdělení typu handicapu adresáta, 

 rozčlenit logicky obsah dialogu, 

 snášet pozornost druhých, 

 stanovit míru přípravy a improvizace ve dvojici před mikrovýstupem, 

 v přípravě stanovit strukturu, obsah a vybrat vhodné jazykové 

prostředky,  

 v přípravě vytypovat očekávané obtíže ve slovním projevu (prostředky, 

styl, zvuková stránka),  

 vést dialog formou inscenace, 

 vnímat čas mikrovýstupu (přizpůsobit ho daným podmínkám), 

 vypovědět své pocity po mikrovýstupu, 

 vyzkoušet si empatické chování, 
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 zakončit mikrovýstup odpovídajícím komunikačním způsobem, 

 zhodnotit (analyzovat) své vystoupení ve smyslu kladů a záporů, 

 zveřejnit své pocity a prožitky s ohledem na téma a adresáty sdělení. 

 Otázky k přemýšlení 

o Popište zásady komunikace se sluchově postiženými. 

o Jaké aspekty musí mít na paměti člověk doprovázející nevidomého, co 

musí dodržovat. 

o Vyjmenujte alespoň 5 kompenzačních pomůcek pro nevidomé. 

o Jaká jsou specifika komunikace s tělesně handicapovanými? 

o Uveďte novou terminologii u mentálních poruch. 

o Jaké jsou zásady komunikace s mentálně handicapovanými. 

o Vysvětlete pojmy psychopedie, surdopedie a tyflopedie. 

 Souhrn 

Lidé s tělesným postižením, pokud nemají kombinaci s dalším smyslovým či 

mentálním postižením, jsou schopni běžné komunikace a nevyžadují žádný 

speciální přístup. Osoby s poruchami zraku kompenzují svůj handicap podle 

stupně postižení kromě brýlí a dioptrických čoček při lehčích formách handicapu 

zvýšeným hmatovým a sluchovým vnímáním u těžších poruch. S nevidomým 

jednáme vždy přímo, ne přes jeho průvodce. 

S neslyšící člověkem mluvíme pomaleji, zřetelně, ale přirozeně a s prázdnými 

ústy, která si nezakrýváme. Komunikovat lze i prostřednictvím písemného 

sdělení, což nelze použít u lidí, kteří mají sluchové postižení od narození či od 

útlého věku, neboť mají malou slovní zásobu. 

Při komunikaci s lidmi s mentálním postižením je potřeba vycházet z toho jaké 

jsou jejich schopnosti, nikoli z toho, co nedokáží. Komunikaci je vhodné 

přizpůsobit jejich tempu, mluvit srozumitelně, pomalu, mít dostatek času           

a trpělivosti. Ve všech případech je nezbytné aktivní naslouchání a dostatek 

empatie. 

 Literatura 
HORÁKOVÁ, R. (2012), OPATŘILOVÁ, D. (2005), PIPEKOVÁ, J. (2005), SLOWIK 

J. (2007). 
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Hodnocený student:   

Ročník / studijní skupina:    aprobace:   

Mikrovýstup:   

    

Datum: ... /…/ 201 .  hodnotil(a):   

Záměr a účel archu: 

Poskytnout studentům dostupný a jednoduchý pozorovací arch k hodnocení                

(a sebehodnocení) základních znaků výrazu osobního projevu. (Lze použít jak pro 

přímé pozorování mikrovýstupů, tak pro jejich televizní záznam.) 

1.  OBSAH MIKROVÝSTUPU 

1.1  formální (banální, nenápaditý ...) 

1.2  přiměřený (tématu, adresátům, prostředí...) 

1.3  nápaditý (originální, výstižný, vtipný ...) 

 

2.  VERBÁLNÍ PROJEV 

2.1  plynulost a jistota projevu 

2.3  intenzita řečového proudu 

2.4  celková výslovnost textu 

2.5  melodie hlasu 

2.6  agogie (celková dynamika řeči) 

2.7  akcent a přestávky řeči 

2.8  slovní zásoba (vzhledem k tématu a adresátům) 

2.9  spisovnost projevu 

2.10  značný výskyt jednoduchých (holých) vět 

2.11  značný výskyt složitějších souvětí 

2.12  práce s dechovým a výdechovým proudem 

2.13  vady řeči 

2.14 řečnické otázky 

 

3.  NEVERBÁLNÍ PROJEV 

3.1  držení těla a postoj 
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3.2  pohyb ve vymezeném prostoru 

3.3  zraková podpora sdělení 

3.4  mimické projevy a gestikulace 

3.5  haptická komunikace 

3.6  manipulace s předměty 

 

4.  DALŠÍ OKOLNOSTI  

4.1  zjevné přátelské chování 

4.2  snaha po emfatickém chování (projevu) 

4.3  připravenost mikrovýstupu 

4.4  vhodnost oblečení a doplňků k účelu mikrovýstupu 

4.5  příklady a pohledy z praktické činnosti 

4.6  jasný záměr sdělení 

4.7  splnění cílů - záměrů mikrovýstupu 

4.8  zřetelný a plynulý začátek mikrovýstupu 

4.9  zřetelné a funkční zakončení mikrovýstupu 

4.10  výstižné sebehodnocení po mikrovýstupu 

 

Metodické poznámky k vyplnění pozorovacího archu: 

Hodnotitel(ka) zapisuje vpravo od jednotlivých sledovaných znaků své hodnocení. 

Hodnocení je ve většině případů symbolické s použitím následujících znaků a jejich 

vysvětlením : 

+ ano, tento jev se při mikrovýstupu hodnoceného studenta výrazně vyskytoval (byl 

zřejmý, správný, jednoznačně dobrý) 

-  ne (opak, nebyl přítomen, nebyl zvládnut) 

0 hodnocený jev (parametr) byl sice vysledován, avšak bez rozhodujícího podílu, nebyl 

zřetelný, byl místy nezvládnut 

je možné použít i přechod mezi těmito symboly (podle vzoru : +0, 0+, -0, 0- nebo ++ 

či—na zvýraznění jednoznačnosti hodnocení). 

 

Index (vyplňuje vyučující):  
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1. K poslání dotazníku 

 Studentky a studenti, 

jsme na začátku semestru a před námi je disciplína "efektivní komunikace". Naše 

společná výuka by měla přispět ke vzájemnému poznání, ke zlepšení dorozumění         

s druhými lidmi, k pochopení jednání učitele se žáky atd. Každý z nás však již dnes 

nějak s druhými lidmi komunikuje, má své názory na vlastní jednání a projevy druhých. 

Na otázku - jací jsme dnes - na začátku společné činnosti, hledá odpověď tento 

dotazníku. 

 2. Jak budete vyplňovat? 

Vlastní text dotazníku tvoří jednotlivé věty, s jejichž obsahem můžete, ale také 

nemusíte souhlasit. Za každým tvrzením nebo jeho částí je místo označené / /, do 

kterého zapíšete  m í r u  Vašeho souhlasu (nebo neshody) s uváděným tvrzením. Míru 

shody vyjádříte jedním stupněm škály (od 1 do 5), kde stupeň 1 znamená naprostou 

neshodu a naopak stupeň 5 znamená naprostou shodu s obsahem věty. Jen část 

dotazníku po Vás žádá jinou formu odpovědi. 

Dotazník je adresován jen Vám a měl by později vést k rozvoji právě Vašich 

komunikativních projevů. Z tohoto důvodu Vás žádáme o podpis v jeho závěrečné 

části. (Nemusíme zdůrazňovat, že Vaše odpovědi - ať již jsou jakékoliv - chápeme jako 

osobní informace a nemají žádný vliv na Vaši pozici na škole, udělení zápočtu apod.) 

ČÁST A 

1. Velice často přemýšlím o tom, jak se chovám k druhým lidem, jak oni ke mně /  /. 

2. Stává se mi téměř pravidelně, že až po setkání (události, situaci) vím, jak na to, co 

jsem měl(a) říci, jak jsem se měl(a) zachovat /  /. 

3. Nemyslím si, že jsem paličatý(á), ale rád(a) stojím za svými názory / / a dovedu 

druhé lidi o nich přesvědčit /  /. 

4. Nu a pokud mě druzí nepochopí, je to především jejich vina, protože neumí být 

tolerantní k názorům jiných lidí / /. Obvykle nehledám chybu sám(a) v sobě, protože 

má komunikace je už na takové úrovni, že se s lidmi bez obtíží dorozumím /  /. 

5. Nejvíce mi vyhovují kontakty s rodiči a blízkými /  /, méně jistý(á) se cítím mezi 

kamarády a známými / /, často nezvládám náhodná setkání s cizím člověkem ve vlaku   

- na ulici / / a doslova utrpením je pro mě povídat před větším počtem cizích lidí          

a vnímat, jak se na mě dívají a sledují mou řeč /  /. 

6. Myslím si, že při komunikaci s druhými lidmi je určitě nejdůležitější vědět, co chci 

sdělit a jak to chci sdělit, pak mě pochopí jakýkoliv posluchač - bez ohledu na věk, 

postavení či sociální roli /  /. 

7. Se schopností dorozumět se, umět komunikovat s druhým člověkem se lidé rodí /  /, 

tady není nic platná žádná komunikační příprava. 
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8. Nácvik sociálně komunikativních dovedností je nejúčinnější, je-li individuální / /. 

Taková to příprava by mi vyhovovala proto, že bych se mohl(a) co nejvíce prosadit / /, 

a dostat co nejvíce příležitostí k upevnění komunikativních dovedností a odstranění 

chyb /  /. 

9. Kdybych si měl(a) vybrat mezi monologem (např. výklad, přednáška apod.)            

a dialogem (rozhovor, beseda), pak mi více "sedí" určitě monolog /  /. To proto, že je 

pro mě jednodušší a nehrozí nebezpečí nějaké všetečné otázky od posluchačů /  /. 

10. Více mi vyhovuje, když při dialogu s druhým člověkem (kterého i znám) jen 

naslouchám a čas od času se přidám nějakou poznámkou / /. Vždyť umění "naslouchat 

jiným" je stejně tak důležité jako projevovat své názory a druhé ovlivňovat /  /. 

ČÁST B 

Chvíli budu přemýšlet o tom, jaký(á) jsem, co si myslím o svém způsobu komunikace    

s druhými lidmi, a to především v těch situacích, když o něco jde (rozhovor, zkouška, 

schůzka apod.) 

11. Před důležitějším setkáním (událostí) se zpravidla připravuji na to, co řeknu a jak to 

řeknu /  /, dokonce se vžívám do představy, jaké to asi bude /  /. V tomto směru 

rozhodně nejsem "improvizační typ" /  /. 

12. V přípravě jdu často až tak daleko, že si  připravuji vhodná slova  /  /, radím se se 

známými a blízkými o nejlepším postupu /  / a dokonce uvažuji, co si vzít na sebe /  /. 

13. Často se mi stává, že při setkání "lovím" vhodná slova, opakuji se a v duchu 

nadávám na svou slovní zásobu /  /. Je to v těch případech, když moc myslím na toho, 

ke komu mluvím a co s ním "udělá" má řeč /  /. 

14. Někdy bych si přál(a) lépe vyslovovat (aby mi druzí lépe rozuměli) /  /. 

15. Když jsem se slyšel(a) z magnetofonového záznamu, pomyslel(a) jsem si, že mám 

docela příjemný hlas /  /. 

16. Jen kdybych lépe používal(a) přestávek v řeči / /, abych zvýšil(a) celkovou 

dynamiku slovního projevu /  /. 

17. Také se mi často stane, že použiji k vyjádření obsahu sdělení příliš složitých souvětí 

/  /, čímž vytvořím tak trochu zmatek v komunikaci. 

18. Jen ojediněle si mi stalo, že jsem se při veledůležitém setkání "zadýchal(a)", prostě 

jsem nemohl(a) popadnout dech /  /. 

19. Čas od času také bojuji s tím, aby můj hlas byl slyšet všude, kde má (potřeba 

zesílit hlas) /  /. 

20. Ať však hovořím s kýmkoliv, ať jsem sebevíce nervózní, mohu se vždy spolehnout 

na to, že můj slovní projev bude v podstatě plynulý a dostatečně jistý /  /. Prostě 

věřím, že i to nejnáročnější setkání komunikačně zvládnu - alespoň v tom, co řeknu      

a jak to řeknu /  /. 

21. Daleko větší obtíže však mám s pohybovým projevem /  /. 

22. Při důležitějších setkáních např. nevím, co s rukama /  /, co s nohama. 

23. Druhý člověk na mém obličeji až moc snadno pozná, jak mi je a zda jsem nervózní 

nebo klidný(á) /  /. 

24. Ještě že mě druzí neupozorňují, že "máchám" rukama (výrazně gestikuluji)/ /. 
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25. V mém neverbálním projevu však není všechno jen špatné, zvládám dívat se na 

druhého člověka, a tak zrakem doprovázet to, co říkám /  /. 

26. Občas při rozmluvě s druhým člověkem cítím jakoby napětí v těle a nejsem 

uvolněný(á) /  /. 

27. V takovýchto situacích si zpravidla víc uvědomuji, že stojím moc toporně a strnule /  

/. Dát ( postavit ) ruce do přirozené polohy se mi příliš nedaří /  /. 

28. Při rozhovoru s druhým člověkem si jasně uvědomuji, jak jsme daleko od sebe       

a jaký vliv má vzdálenost na komunikaci /  /. 

29. Důležitější setkání zpravidla začínají i končí podáním ruky. Vnímám to záměrně / /, 

protože se mi často daří jen z doteků poznat "o koho jde", poznat jeho vnitřní stav /  /. 

30. Určitě mám zájem odstranit nedostatky v svém neverbálním projevu / /. Obtíž je v 

tom, že zatím nevím, jak na to /  /. Vím, že výborným řešením by byl videozáznam 

mého vystoupení a jeho rozbor /  /. 

ČÁST C: 

31. Od výuky předmětu SK si mimo jiné slibuji, že mě utvrdí v názoru, že mám-li dobře 

komunikovat s druhými lidmi, musím dobře poznat sebe sama, své možnosti               

a schopnosti /  /. 

32. Také očekávám, že v důsledku komunikační přípravy budu víc regulovat své 

chování - hlavně tím, že mi druzí budou radit a říkat, co si o mě myslí, co je na mém 

projevu dobrého a co mi naopak chybí /  /. 

33. Myslím si, že výuka "sociální komunikace" by pro mě osobně mohla být ještě 

přínosná v (doplňte): 

 

 

 

 

34. Ve svém osobním komunikačním chování považuji za docela uspokojivé tyto 

projevy (doplňte): 

 

 

 

 

 

35. Konečně bych se v komunikaci s druhými lidmi chtěl(a) zlepšit především v těchto 

projevech (doplňte): 
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1. K poslání dotazníku 

 Studenti a studentky, 

od začátku semestru jsme všichni o půl roku starší. Jsme ale také o něco moudřejší, 

zvýšila se naše komunikační jistota, máme víc pochopení pro jednání druhých lidí, 

poznali jsme se navzájem? Jinak řečeno byla výuka sociální pedagogické komunikace 

pro Vás zajímavá, přínosná? Na tyto otázky hledají odpověď vyučující prostřednictvím 

tohoto dotazníku. 

2. Jak budete vyplňovat? 

Vlastní text dotazníku tvoří jednotlivé věty, s jejichž obsahem můžete, ale také 

nemusíte souhlasit. Za každým tvrzením (nebo částí) je místo označené / /, do kterého 

zapíšete míru Vašeho souhlasu (nebo neshody) s uváděným tvrzením. Míru shody 

vyjádříte jedním stupněm škály (od 1 do 5), kde stupeň 1 znamená naprostou neshodu 

a naopak stupeň 5 znamená naprostou shodu s obsahem věty.  

Jen část dotazníku po Vás žádá jinou formu odpovědi. 

Dotazník je anonymní, nic však nebrání Vašemu podpisu v závěru textu. Doufáme, že 

podpoříte naši snahu stále zlepšovat učitelskou přípravu, k čemuž napomůžete Vašimi 

uvážlivými odpověďmi. 

ČÁST A 

1. Výuka komunikace svým rozsahem (počtem hodin) byla přiměřená /  /. 

2. Vadilo mi však, že byla především teoretická a k praktickému dovednostnímu 

nácviku jsme se příliš nedostali /  /. 

3. Taky studovat teorii sociální a pedagogické komunikace jen z jedněch skript považuji 

za nedostatečné / /, měli bychom se setkat s rozsáhlejší literaturou. 

4. Seznámili jsme se s řadou témat: rétorikou, sociální komunikací, sociálním učením, 

výrazem osobního projevu, neverbální komunikací, dotazováním a s dialogem, 

komunikací textem a obrazem, hodnocením komunikačních projevů, komunikací 

a sociálním chováním, komunikací s handicapovanými. 

Mezi zajímavé považuji (vyberte): 

 

 

 

Mezi nezajímavé považuji témata : 
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5. Vůbec nejvíc mě zaujalo téma: 

 

 

 

6. Naopak o tématu (uveďte jeho písmeno) ...si vůbec nejsem jist(á), proč jsme si       

o něm povídali - bylo zbytečné! /  / 

7. Velmi mi vyhovovalo skupinové zopakování tématu na začátku semináře /  /, avšak 

vynechal(a) bych práci s pojmy /  /. 

8. Naprosto mi však nevyhovoval způsob, jakým byly prezentovány informace (video, 

TV, počítačové prezentace …) /  /. 

9. Jeden didaktický test byl až až, víc by jich nemělo být /  /. 

10. I když musím přiznat, že vůbec nebyl těžký /  / a chtělo to jen se na teorii včas 

podívat. 

11. Mikrovýstupy a nácvik dovedností mě bavily víc než probíraná teorie /  /. 

12. Ze začátku semestru jsem uvítal(a), že máme na přípravu týden času /  /. 

13. Zcela bych však vynechal(a) tzv. komunikační rozcvičky / /, byly nefunkční            

a zabíraly čas. 

14. Vyhovovalo mi, že jsme hodnotili sami sebe, z očí do očí /  /, i když jsem si na tuto 

formu musel(a) dlouho zvykat /  /. 

15. Taky časté videoukázky napomáhaly tomu, jak se vyjadřovat, jak se pohybovat, jak 

komunikovat s druhými lidmi /  /. 

16. Procházeli jsme řadou cvičení a mikrovýstupů: vzpomínka z dětství,                  

výchovný fragment, slovní improvizace, pohybová improvizace, sebereflexe „kdo jsem“, 

dialog a dotazování, muzikofantazie, hodnocení pedagogického textu, nácvik 

komunikace s handicapovaným jedincem a některá další. 

Mezi zajímavá bych zařadil(a) (vyberte): 

 

 

 

 

 

Naopak mě nezaujaly mikrovýstupy: 
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17. Rozhodně nejzajímavější pro mě byl: 

 

 

 

 

 

18. Taky rozhovor s žákem - dítětem (spolužákem - klientem) byl pro mě vítanou 

příležitostí k praktické komunikaci /  /. 

19. Moc mi však vadilo, že se rozhovor natáčel na video / /, vždyť pro nácvik 

komunikace se nepotřebuji vidět ani slyšet /  /. 

20. Domnívám se, že v praktické výuce sociální komunikace by mělo být více 

mikrovýstupů /  / a měly by být víc zaměřené na školní praxi /  /. 

ČÁST B 

21. Když přemýšlím o tom, co mi tento předmět dal a v čem jsem si zlepšil(a) výraz 

osobního projevu, napadají mě tyto projevy: 

slovní zásoba / /, výslovnost / /, práce s dechovým a výdechovým proudem   /  /, 

ovládání síly hlasu / /, celková dynamika ve slovním projevu /  /, 

rovněž jsem zlepšil(a) zrakový kontakt s posluchači /  / a gestikulaci. 

zvýšila se mi celková jistota osobního projevu / / a už tak neprožívám skutečnost, že se 

na mě všichni dívají /  /. 

22. Naopak beze změny k lepšímu považuji svůj pohybový projev (co s rukama co        

s nohama při výstupu) /  /, nejsem spokojen(a) ani s tím, jak se na výstupy připravuji /  

/, jak mi chybí schopnost více improvizovat /  /. 

23. Tento předmět mi napomohl k názoru, že mám-li dobře komunikovat s druhými 

lidmi, musím poznat sebe sama, své možnosti a schopnosti  /  /. 

24. Taky jsem si jasně začal(a) uvědomovat, že cesta k vlastní regulaci chování 

(seberegulaci) začíná tím, že mi druzí radí, říkají, co si o mě myslí, co je na mém 

projevu dobrého a co mi naopak chybí /  /. 

25. Ohlédnu-li se zpět, myslím si, že výuka komunikace svůj účel splnila /  /. 

ČÁST C 

26. Chtěl(a) bych doplnit, že výuka byla pro mě ještě přínosná v tom, že (doplňte): 
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27. Naopak jsem byl(a) zklamán(a) tím, že výuka komunikace (doplňte): 

 

 

 

 

 

28. Na vyučující(m) předmětu mi bylo sympatické (doplňte): 

 

 

 

 

 

29. Nesouhlasím však s těmito jeho metodami, postupy, chováním... (doplňte): 

 

 

 

 

 

30. Konečně bych pro další výuku navrhoval(a) tato zlepšení a úpravy (doplňte): 
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(časově obsahový snímek vyučování - část A) 

 

 Škola (výchovné zařízení): 

 třída:  hodina:   předmět/učivo:    

 vyučoval(a):   žáků ve třídě:  den/měsíc/rok:  . ./ ../201… 

 poznámka: 

 Výchovně vzdělávací záměry: 

 

 Tématika pozorování: časově obsahový snímek vyučování                                           

 Hospitoval(a): příjmení, jméno: 

 ročník:  aprobace:    specializace:   

 Účel/disciplína: 

 Pedagogický vedoucí / katedra: 

VLASTNÍ ZÁZNAM 

Časová 

orientace 

 charakteristika jednotlivých částí vyučování (jevy, 

situace, momenty) 

 poznámky 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ÚVODEM Příloha 4: Pozorovací arch ČOS v1.0 
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Časová 

orientace 

 charakteristika jednotlivých částí vyučování (jevy, 

situace, momenty) 

 poznámky 

   

   

               

   

   

   

   

               

   

   

   

               

(zapisujte také vše podstatné ze zápisu na tabuli). 

 

Pohospitační poznámky: 
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Pozorovací arch ČOS 1.0 

(časově obsahový snímek vyučování - část B) 

 

 Škola (výchovné zařízení): 

 třída:  hodina:   předmět/učivo:    

 vyučoval(a):   žáků ve třídě:  den/měsíc/rok: . ./ ../201. 

 poznámka: 

 Výchovně vzdělávací záměry: 

 

 Tématika pozorování: časově obsahový snímek vyučování                                                              

 Hospitoval(a): příjmení, jméno: 

 ročník:  aprobace:    specializace:   

 Účel/disciplína: 

 Pedagogický vedoucí / katedra: 

 

VLASTNÍ ZÁZNAM 

1.  Stručně charakterizujte vzdělávací cíle vyučování: 

 

 

 

 

 

2.  Stručně charakterizujte výchovné cíle vyučování: 

 

 

 

 

 

3.  Vyučování bylo podle Vás vyučovací hodinou: 

tzv. opakovacího typu, upevňování učiva, tzv. smíšeného typu, vytváření nového učiva, 

kontroly a hodnocení, praktických činností, jiné: …………………………………………………….. 

(vyznačte pouze jednu variantu) 
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4.  Charakterizujte slovní projev učitele: 

hlas: silný, slabý, přiměřený, proměnlivý; tempo: vysoké, nízké, přiměřené, 

proměnlivé; výslovnost: výborná, dobrá, vyhovující, špatná; 

5.  Z kolika význačných částí se vyučování skládalo? 

a/       e/ 

b/       f/ 

c/       g/ 

d/       h/  

(vypište je jednotlivě) 

6.  Která část vyučování byla časově nejnáročnější? 

uveďte 1 bod z části 5 * 

7. Charakterizujte grafický projev učitele na tabuli: 

písmo: velké, malé, přiměřené, výškou proměnlivé; sklon: odpovídající normě, normě 

neodpovídající; čitelnost: výborná, přiměřená, nevyhovující. 

8.  Charakterizujte učitelův pohybový projev: 

převážně seděl, převážně chodil po třídě, převážně stál, často, přiměřeně, málokdy 

směřoval k žákům, 

často, přiměřeně, málokdy používal učební pomůcky 

9. Které vědomosti, znalosti, dovednosti, postoje atd. si měli ve sledovaném 

vyučování žáci osvojit - zopakovat - získat? 

10.  Domníváte se, že pro vyučování byla typická komunikace mezi učitelem        

a žáky podle tohoto vzorce: 

a/ U hovoří o jednotlivých částech učiva, vyvolaný žák říká odpověď, U schvaluje - 

upravuje odpověď a pokračuje, 

b/ U hovoří o učivu, osvětluje problém, vybízí žáky k samostatnému řešení, žáci sami 

řeší problém, výsledky řešení žáci sdělují učiteli, U schvaluje -upravuje jejich výsledek. 

c/ U především hovoří o učivu sám, někdy používá učebních pomůcek, žáci sledují jeho 

výklad, U pak některé žáky vyvolává, U schvaluje - upravuje - doplňuje žákovu 

výpověď. 

11.  Které učební pomůcky a techniku ve vyučování používal učitel? 

zpětný projektor,  školní tabuli,   magnetickou tabuli 
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filmový projektor,  nástěnný obraz,  mapu, 

magnetofon,   PC+dataprojektor,  hudební nástroj, 

učebnici,   písemnou přípravu,   jiné………….. 

12.  Které učební pomůcky a techniku ve vyučování používali žáci? 

zpětný projektor,  školní tabuli,   magnetickou tabuli 

filmový projektor,  nástěnný obraz,  mapu, 

magnetofon,   PC+dataprojektor,  hudební nástroj, 

učebnici,   pracovní sešit,  jiné… 

13.  Splnil, podle vás, učitel celkové cíle vyučování? 

 ano,  v podstatě ano,  ne, 

14.  Žáky ve sledovaném vyučování je možné hodnotit jako: 

 velmi aktivní,  aktivní, aktivní částečně,  pasivní 

15.  Aktivní byli především: 

 jednotliví žáci, skupinky žáků, třída jako celek 

 

Další poznámky k vyučování : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pro interní potřebu připravil T. Svatoš © 2013 *    
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 Datum vyplnění:  ../../ 201 .   Ročník:   Ident. č.:   

 Aprobace:      jiná:   

 Jméno, příjmení:      TSK:  LSK:   

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ 

Předkládáme Vám dotazník, který zjišťuje zvláštnosti lidí. Obsahuje stručné otázky, na 

něž se odpovídá jen ANO nebo NE. Nedá se odpovědět třeba jen slovem někdy, občas 

apod. Žádnou otázku také nelze vynechat či přeskočit.  

Představte si sám sebe v typických situacích mezi lidmi a nezabývejte se detaily či 

výjimečnými situacemi. Dotazník se zajímá o Vaše chování a jednání, není to test 

inteligence. Proto je důležitá Vaše první reakce a ne výsledek usilovného přemýšlení. 

Odpovídejte tedy rychle, nezastavujte se u jednotlivých otázek příliš dlouho. Otázky 

jsou formulovány srozumitelně, aby je pochopil každý, bez ohledu na dosažený stupeň 

vzdělání. Během vyplňování dotazníku už nedostanete žádné doplňující vysvětlení. 

Většina otázek se dá rozdělit do dvou typů: 

První typ: “Stává se Vám často, že...“. Na tyto otázky odpovídejte ANO           

v případě, že se Vám to skutečně stává často. Druhý typ: “Umíte udělat, 

dokážete udělat...“. Na tyto otázky odpovídejte ANO i v případě, že to sice 

nebývá příliš často, ale dokážete to udělat. Připomínáme Vám, že na 

předložené otázky neexistují ani dobré ani špatné odpovědi. Dotazník se 

zajímá o zvláštnosti lidí a každý je tak trochu jiný. Nesnažte se ani „udělat 

dobrý dojem“, při vyplňování prostě vyjádřete své mínění, své stanovisko. 

Odpověď má číselnou podobu, aby se dotazník snadněji vyhodnocoval na 

počítači. Pokud odpovídáte ANO, zakroužkujte 1 (jedničku) vpravo u otázky, 

pokud odpovídáte NE, zakroužkujte dvojku. Dávejte pozor, abyste žádnou 

otázku nepřeskočili. Konečně sdělujeme, že zjištěná data neovlivní Vaši pozici 

na škole a nemají žádný vliv na zápočet z vyučovaného předmětu. 

 

1. Když kritizujete druhé, dokážete také mluvit o svých vlastních nedostatcích? 1 2 

2.  Umíte veřejně uznat klady - přednosti jiných lidí?     1 2 

3. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy svůj slib, i kdyby to bylo spojeno          

s nepříjemností?          1 2 

4. Dokážete ve sporu zvítězit tak, abyste protivníkovi dal(a) možnost zachovat si 

důstojnost?          1 2 

5.  Dokážete své společníky přimět k tomu, aby řekli něco bližšího o sobě, aby se dali 

hlouběji poznat?                1 2 

ÚVODEM Příloha 5: Dotazník TSK-C 
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6.  Řídíte-li jiné lidi, používáte spíše nátlaku?     1 2 

7.  Stává se Vám často, že se neovládnete?      1 2 

8.  Stalo se Vám, že jste v rozhovoru někoho ponížili?    1 2 

9. Daří se Vám často, že své partnery přimějete k tomu, aby měli chuť se do něčeho 

pustit?                  1 2 

10.  Míváte často myšlenky či nápady, o nichž byste si nepřál(a), aby je jiní lidé znali? 

                        1 2 

11.  Hádáte se často s lidmi?          1 2 

12. Řekli Vám někdy, že se špatně posloucháte, že máte monotónní a nevýrazný hlas? 

                           1 2 

13. Je pro Vás rozhovor s jinými lidmi vítanou příležitostí, abyste se sám(a) 

vypovídal(a)?         1 2 

14.  Jsou všechny Vaše návyky dobré a žádoucí?     1 2 

15.  Říkáte často druhým, že se mýlí a nemají pravdu?    1 2 

16.  Říká se o Vás, že máte velmi výraznou mimiku?    1 2 

17.  Řeknete také někdy „klep“?       1 2 

18. Umíte vyslechnout svého společníka tak, že s ním sdílíte jeho zájmy a starosti? 

                     1 2 

19.  Často si dobíráte jiné lidi?       1 2 

20.  Dokážete v rozhovoru dát najevo, že si svého společníka vážíte?    1 2 

21. Kdybyste věděl(a), že to, co řeknete, nikdo nebude jinde povídat, hovořil(a) byste 

jinak?          1 2 

22.  Říká se o Vás, že se Vám v obličeji nepohne ani sval, že dokážete zachovat 

kamennou tvář?           1 2 

23.  Umíte navázat rozhovor s lidmi, které neznáte?    1 2 

24.  Přišel (přišla) jste někdy pozdě na schůzku?     1 2 

25. Umíte rychle najít takové téma rozhovoru, které je pro přítomné lidi zajímavé?  

                1 2 

26.  Odpovídá výraz Vašeho obličeje vždy dané situaci?    1 2 

27.  Je pro Vás obtížné pochopit záměry - přání jiných?    1 2 

28.  Jsou Vašimi známými i lidé, které nemáte vůbec rád(a)?   1 2 

29.  Dokážete se změnou situace snadno změnit téma rozhovoru?  1 2 

30. Máte často pocit, že Váš způsob chování mezi lidmi není právě nejvhodnější?     

            1 2 

31.  Dokáže vnést oživení do nudnější společnosti?     1 2 

32.  Mluvíte někdy o věcech, o nichž nic nevíte?     1 2 

33.  Jsou Vaše gesta vhodná a přiměřená situaci?      1 2 

34.  Umíte se zapojit do práce, kterou dělají jiní?      1 2 
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35.  Myslíte, že Vám obvykle lidé rádi pomohou, když o to požádáte?  1 2 

36.  Umíte projevit zájem o druhé lidí?      1 2 

37.  Dokážete dát lidem najevo, že si jich vážíte?     1 2 

38. Umíte se snadno vcítit do rozpoložení druhých lidí, do jejich aktuálního citového 

stavu?             1 2 

39.  Tváříte se často nepřístupně, zachmuřeně?     1 2 

40. Snažíte se převést rozhovor hlavně na téma, které Vás nejvíce zajímá, nejvíce 

přitahuje?           1 2 

41.  Všiml(a) jste si někdy, že Váš hlas je nepříjemný?    1 2 

42.  Máte ve zvyku lidi spíše chválit?        1 2 

43. Zaměřujete se v rozhovoru obvykle na to, co zajímá Vašeho společníka? 1 2 

44. Dokážete sledovat, kdy mají Vaši přátelé narozeniny, a pokaždé jim včas popřát?  

             1 2 

45.  Umíte vyjádřit svou radost ze setkání se známým člověkem, kterého jste už dávno 

neviděl(a)?           1 2 

46. Stává se Vám často, že jste při rozhovoru s jinými lidmi napjatý, strnulý, nesvůj - 

nesvá?               1 2 

47.  Usmíváte se často?        1 2 

48. Vybavíte si bez problémů jména svých nových známých, když se s nimi opět 

setkáte?          1 2 

49.  Dokážete si všimnout problémů, jež trápí jiné lidi?    1 2 

50.  Upozornili Vás někdy, že mluvíte příliš pomalu?    1 2 

51. Snažíte se převést rozhovor na téma, které nejvíc zajímá Vašeho společníka?     

                1 2 

52.  Pokud nemáte pravdu, uznáte to obvykle hned?    1 2 

53.  Dokážete dát lidem najevo svůj kamarádský vztah, své sympatie?     1 2 

54.  Poskytnete obvykle svému společníkovi možnost, aby se vypovídal?     1 2 

55.  Dokážete dát svému společníkovi najevo, že daná myšlenka je jeho, že na ni přišel 

on?            1 2 

56.  Umíte se při rozhovoru podívat na věc také z hlediska toho druhého? 1 2 

57.  Dokážete svého společníka pro něco nadchnout?        1 2 

58. Umíte svou myšlenku podat posluchačům názorně nebo ji dokonce dramaticky 

oživit?          1 2 

59. Dokážete někoho veřejně vyzvat k odpovědi, obrazně řečeno „hodit mu  rukavici“? 

              1 2 

60.  Pokládají Vás lidé za společenského člověka?          1 2 

61.  Řekli Vám někdy posluchači, že mluvíte moc rychle?         1 2 

62.  Umíte dát najevo svůj momentální stav, svou náladu?         1 2 

63.  Víte pokaždé, jak někomu pomoci v pravý čas?    1 2 
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64.  Můžete snadno spolupracovat s jinými lidmi na společné činnosti?  1 2 

65. Můžete bez potíží vyslechnout svého společníka až dokonce, aniž  jej  přerušíte? 

                1 2 

66. Dokážete se při hodnocení jiných lidí zdržet kategorických (jednoznačných) soudů? 

                1 2 

67  Naznačili Vám někdy lidé, že jste při rozhovoru neodbytný - neodbytná?  1 2 

68.  Pozorovali u Vás lidé nějakou vadu řeči?     1 2 

69.  Umíte se obléknout podle příležitosti?         1 2 

70.  Býváte při jednání s lidmi přívětivý - přívětivá?      1 2 

71.  Býváte často vůči lidem netaktní?      1 2 

72.  Dá se říci, že při rozhovoru s lidmi máte smysl pro humor?        1 2 

73.  Kritizujete často při rozhovoru své společníky?          1 2 

74.  Všímáte si na druhých spíše jejich nedostatků?    1 2 

75.  Dokážete dát najevo svou radost nad úspěchy či klady jiných lidí?       1 2 

76. Když před Vámi někdo jiného chválí, umíte překonat jistý pocit roztrpčení, pokud se 

dostaví?               1 2 

77.  Jste během rozhovoru často tolerantní - velkorysý?         1 2 

                                                           

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za trpělivost a prosíme: projděte si znovu celý dotazník, zda 

jste někde nezapomněli označit svou odpověď.   

Pozn.: autorka dotazníku N. D. Tvorogová © 1985, přeložil a upravil  prof. 

PhDr. J. Mareš, CSc. 1986.   



 

 

 

 

 

 Obor: Efektivní komunikace ve škole 172 

               

 

Flandersova metoda interakční analýzy (1970) 

PRINCIP METODY 

Vycvičený pozorovatel sedí ve třídě a dění, které se tam odehrává, zařazuje do jedné z 

několika předem definovaných kategorií činností. (Obdobně může pracovat                  

s videozáznamem vyučování.) Nezapisuje však název činnosti, ale její číselný kód. 

Kódování probíhá podle přesných pravidel, zpravidla ve třísekundových intervalech. 

Výsledkem pozorování je posloupnost číselných kódů (z jedné vyučovací hodiny jich 

bývá až 900). Získané údaje se pak zpracovávají, analyzují a interpretují. 

PŮVODNÍ FLANDERSOVA METODA OBSAHUJE 10 KATEGORIÍ 

ČINNOSTI (FIAS 1970), ČINNOSTNÍ KATEGORIE 

 

Učitel 

1. Akceptuje žákovy pocity; akceptuje a vysvětluje vhodným  způsobem žákův 

duševní stav, konstruktivní projevy sympatie, 

2. Chválí a povzbuzuje; chválí a povzbuzuje žákovu činnost  nebo chování, žertuje, 

uvolňuje napětí, ne na úkor druhých, souhlasí s žákovým výkonem, 

3. Akceptuje nebo využívá myšlenek žáků, objasňuje, zdůrazňuje a rozvíjí žákovy 

myšlenky či návrhy, 

4. Klade otázky týkající se postupu či obsahu, formulované jako stimulace, nepatří 

sem řečnické otázky, 

5. Vykládá, sděluje žákům fakta, názory o obsahu či způsobu činnosti, přednáší, uvádí 

své názory, klade řečnické  otázky, 

6. Dává pokyny či příkazy, 

7. Kritizuje, uplatňuje svou autoritu, využívá výroků, jimiž chce změnit žákovu činnost 

nebo chování z nevhodného na  přijatelné, 

Žák 

8. Odpovídá učiteli, žák neodpovídá spontánně, ale kontakt inicioval učitel („doluje“ ze 

žáka odpovědi), 

9.  Žák sám začíná hovor, je aktivní a iniciativní v kontaktu s učitelem, 

10. Ticho nebo zmatek, přestávky, krátké periody ticha nebo období zmatků, v němž 

pozorovatel nemůže porozumět komunikaci. 

Metoda FIAS umožňuje rekonstruovat nejen celou vyučovací hodinu, ale také 

její libovolnou část (časový řez). 

 

 

ÚVODEM Příloha 6: Flandersova metoda interakční analýzy 
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Nácvik použití Flandersovy metody 

Zadání: 

Z televizního záznamu sledujte průběh vyučování a zaměřte se na dominantní 

činnosti učitele a žáků. Aktuální dění ve třídě každou pátou sekundu 

vyjádřete prostřednictvím jedné z deseti kategorií, kterým 

odpovídají na počítači klávesy 1 až 10. 

Po skončení kódování (k nácviku postačuje desetiminutový úsek vyučování) 

počítač zpracuje základní výsledky a nabídne Vám je v podobě tabulky          

a grafu. Vaším úkolem je čísla z tabulky, resp. grafické vyjádření, převést do 

podoby slovního komentáře. Zaměřte se především na aspekty 

komunikace učitele a žáků. 

UPRAVENÁ FLANDERSOVA METODA OBSAHUJE 15 KATEGORIÍ 

ČINNOSTI (SVATOŠ, DOLEŽALOVÁ 2009), ČINNOSTNÍ KATEGORIE 

Učitel 

1 U1.  Akceptuje žákovy pocity, projevuje pozitivní vztah. 

2 U2.  Chválí a povzbuzuje, žertuje, souhlasí se žákovskou činností. 

3 U3.  Využívá, akceptuje, objasňuje a rozvíjí myšlenky žáků. 

4 U4.  Klade motivační otázky, stimuluje k činnosti, vznáší jasné dotazy k učivu. 

5 U5.  Sděluje, vysvětluje učivo, argumentuje, uvádí své názory. 

6 U6.  Řídí interakci, dává pokyny či příkazy, radí, organizuje činnost žáků. 

7 U7. Uplatňuje autoritu, mění nevhodné žákovské chování - činnost. 

Žák - žáci 

8 Z1. Klade dotazy, hledá oporu a pomoc u učitele (další osoby: asistent 

pedagoga, mentor, vychovatel, pracovník muzea, lektor atd.). 

9 Z2. Klade dotazy, hledá oporu a pomoc u spolužáků (dominantní činnost 

jedince - jedinců ve skupinové nebo hromadné výuce). 

10 Z3. Sděluje, vysvětluje, uvádí názory – „tlakem“ a působením učitele (další 

osoby). 

11 Z4. Sděluje, vysvětluje, uvádí své názory – z vlastní aktivity a motivace 

(dominantní činnost jedince - jedinců ve skupinové nebo hromadné výuce). 

12 Z5. Řídí, modifikuje, poskytuje pomoc při činnosti druhého (druhých)                

v žákovské skupině. 

13 Z6. Probíhá zřejmá skupinová diskuse v žákovské skupině. 

14 Z7. Provádí (provádějí) samostatnou učební činnost – bez zjevné interakce. 

Ostatní 

15.      O1. Netvůrčí přestávka v interakci (ticho – zmatek – neproduktivní pauzy). 
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Jméno a příjmení:       aprobace: 

ročník:  studijní skupina: komunikační úkol:   

                                                             

Instrukce: 

Smyslem každého mikrovýstupu je utváření (upevňování) určitých 

komunikativních dovedností (KD). Zajímá nás, jak sami hodnotíte jejich úroveň. 

V hlavní části formuláře máte soupis vybraných KD. Vaším úkolem je 

popřemýšlet a po té vždy vpravo od jednotlivých KD zapsat  stupeň škály (od 

1 do 5), kterým vyjádříte Vaše subjektivní hodnocení. Stupeň 1 znamená: 

velmi nízkou úroveň (nezvládnutí - neúčast dovednosti), stupeň 5 znamená: 

profesionální ovládnutí dovednosti.   

HODNOCENÍ  KOMUNIKATIVNÍCH  DOVEDNOSTÍ 

Dovednost  

(číslo) 

Sebehodnocení 

(stupeň škály) 

Hodnocení 1 

(stupeň škály) 

Hodnocení 2 

(stupeň škály) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Při mikrovýstupu (před ..po) převládaly tyto pocity: 

 

 

V ……………………../../ 201..   index: (vyplňuje vyučující) 

        

* pro interní potřebu připravil T. Svatoš © 2013 *   

ÚVODEM Příloha 7: Formulář úrovně KD 
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PROTOKOL Z DOTAZOVÁNÍ 

Student(ka):  Ročník:  

Aprobace:  studijní skupina: 

Cíl dialogu: 

 

Téma dialogu: 

Informace o partnerovi:   

Datum rozhovoru a prostředí:   

Počet otázek: čas dialogu: 

Poznámky: 

 

ČÁST A: POCITY A STAVY PŘED MIKROVÝSTUPEM 

Většina úvah o mikrovýstupu, který mě teď čeká, se týkala ……................................. 

………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Na mikrovýstup jsem se připravoval(a) tak, že jsem ................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Teď mám největší obavy z toho, že  ………………………………………………………………… 

.............................................................................................……………………………… 

………………………………………………………………..…………………………………………………………

Myslím si, že mikrovýstup by mohl dopadnout dobře, kdybych využil(a) svých 

schopností …………………............................................................................................ 

............................................................................................................................... 

Očekávám, že partner v komunikaci bude .................................................................. 

............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Od nahrávky mikrovýstupu očekávám, že .................................................................. 

.............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

ÚVODEM Příloha 8: Protokol z dotazování 



 

 

 

 

 

 Obor: Efektivní komunikace ve škole 176 

Část B: HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 

 

Pořadí D o s l o v n é   znění  otázky 1 2 3 4 X 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

6  

 

     

7  

 

     

8  

 

     

9  

 

     

10  

 

     

11  

 

     

12  

 

     

13  

 

     

14  
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Pořadí D o s l o v n é   znění  otázky 1 2 3 4 X 

15  

 

     

16  

 

     

17  

 

     

18  

 

     

19  

 

     

20  

 

     

21  

 

     

22  

 

     

23  

 

     

24  

 

     

25  

 

     

26  

 

     

27  

 

     

28  

 

     

      

sumarizace - celkem otázek: 
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Část C: POCITY A STAVY PO MIKROVÝSTUPU 

Záměry, které jsem si stanovil(a) před mikrovýstupem, se mi ................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Podle očekávání jsem ……………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

což si vysvětluji tím, že ............................................................................................ 

............................................................................................................................... 

Naopak mě překvapilo, jak jsem …………………….......................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

bylo to tím, že ……………………………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Reakci zpovídané osoby bych charakterizoval(a) jako ................................................. 

............................................................................................................................... 

a ............................................................................................................................ 

i když ……………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Myslím si, že se mi podařilo ……................................................................................. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Nespokojen(á) jsem ale s ......................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Příště budu ...........................................................................................………........... 

............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

to znamená více ..............................................., méně ……....................................... 

a jinak .................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

* Pro interní potřebu připravil T. Svatoš © 2013 *   
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Absol. 

pořadí 

Pořadí v 

tématu 

Pojem - termín Téma a 

charak. 

1 1 abstraktní 1-z-v 

2 1 adaptace 3-z-v 

3 1 agogie 4a-z-k 

4 2 agogika 4a-z-k 

5 1 agresivita 9-z-v 

6 3 akcent 4a-r-v 

7 2 akceptace 3-z-v 

8 1 akustika 8-z-t 

9 1 alternace 5-z-v 

10 2 alternativa 5-r-v 

11 1 analýza 2-z-v 

12 2 anketa 8-r-v 

13 1 anticipace 6-r-v 

14 2 anzianizmus 1-r-k 

15 3 apologie 1-r-v 

16 4 archaický 1-z-v 

17 2 asertivita 9-z-k 

18 2 asociace 6-r-p 

19 3 audiovizuální 8-z-v 

20 4 autentický 8-r-v 

21 3 autorita 6-z-v 

22 3 behaviorální 3-r-p 

23 5 citace 1-z-v 

24 5 databanka 8-r-v 

25 6 dedukce 8-z-v 

ÚVODEM Příloha A: Seznam pojmů  
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Absol. 

pořadí 

Pořadí v 

tématu 

Pojem - termín Téma a 

charak. 

26 6 determinace 1-z-v 

27 4 diagnostika 6-z-v 

28 7 dialog 1-z-k 

29 7 diaprojekce 8-r-t 

30 8 didaktická technika 8-z-p 

31 3 didaktika 5-z-p 

32 8 dikce 1-z-k 

33 1 dimenze 4b-z-v 

34 4 dotace 5-r-v 

35 4 dyáda 3-r-v 

36 5 efektivita 5-z-v 

37 9 elektroakustika 8-r-t 

38 4 emfatičnost 4a-r-v 

39 3 emoce 9-z-ps 

40 4 empatie 9-z-ps 

41 10 empirie 8-z-v 

42 1 encyklopedie 7-z-v 

43 11 epiprojekce 8-r-t 

44 2 examinace 4b-z-v 

45 3 experiment 4b-z-v 

46 5 exteriorizace 4a-r-v 

47 4 familiární 4b-r-v 

48 9 filipika 1-r-v 

49 5 fixace 6-r-v 

50 6 flexibilní 5-r-v 

51 2 formy mezilidské komunikace 2-z-k 

52 5 fragment 3-z-v 

53 5 frenetický 4b-r-v 
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Absol. 
pořadí 

Pořadí v 
tématu 

Pojem - termín Téma a 
charak. 

55 3 funkce slov 2-r-k 

56 6 generalizace 3-z-v 

57 6 gestikulace 4a-z-k 

58 10 gramatika 1-z-v 

59 12 gramofon 8-r-t 

60 7 haló efekt 3-r-p 

61 1 handicap 10-z-p 

62 7 haptika 4a-z-k 

63 13 hardware 8-z-t 

64 2 hluchota 10-z-p 

65 11 homilet 1-r-k 

66 12 homiletika 1-r-k 

67 13 homologie 1-z-k 

68 14 hospitace 8-z-v 

69 6 humanita 6-r-v 

70 8 ilustrace 5-z-v 

71 15 indukce 8-z-v 

72 16 informace 8-z-v 

73 8 integrace 4a-z-v 

74 9 intence 5-r-v 

75 9 intenzita 4a-z-v 

76 14 interakce 1-z-v 

77 10 interiorizace 4a-r-v 

78 17 interpretace 8-r-v 

79 2 intertextovost 7-r-k 

80 18 interview 8-r-v 

81 11 intonace 4a-z-v 

82 15 jazyk 1-z-v 
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Absol. 
pořadí 

Pořadí v 
tématu 

Pojem - termín Téma a 
charak. 

84 11 kategorie 5-z-v 

85 6 kinetický 4b-z-v 

86 4 kognitivní 2-z-v 

87 3 koherence 7-r-v 

88 12 koheznost 4a-r-v 

89 19 komparace 8-r-v 

90 12 kompetence 5-z-v 

91 4 komplex 7-z-v 

92 16 komunikace 1-z-v 

93 5 komunikace meziosobní 2-z-k 

94 6 komunikace skupinová 2-r-k 

95 13 komunikace ve škole 5-z-k 

96 7 komunikační akt 2-z-k 

97 8 komunikační cíl 2-z-p 

98 9 komunikační efekt 2-z-k 

99 10 komunikační kanály 2-r-k 

100 11 komunikační obsah 2-z-k 

101 12 komunikační podněty 2-r-k 

102 17 komunikační proces 1-z-k 

103 13 komunikační role 2-z-k 

104 14 komunikační struktury 2-z-k 

105 16 komunikant 2-r-k 

106 14 komunikativní dovednosti 5-z-k 

107 15 komunikátor 2-r-k 

108 7 koncepce 6-z-v 

109 5 kondenzace 7-r-v 

110 8 kongruence 3-r-p 

111 6 konvence 7-z-v 
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Absol. 
pořadí 

Pořadí v 
tématu 

Pojem - termín Téma a 
charak. 

113 7 koordináta 7-r-k 

114 17 kybernetika 2-r-v 

115 7 laxní 4b-r-v 

116 20 magnetický záznam zvuku 8-r-z 

117 21 magnetoskop 8-r-t 

118 5 manipulace 9-r-ps 

119 22 médium 8-r-v 

120 23 mechanický záznam zvuku 8-r-t 

121 8 mentální 7-z-v 

122 3 mentální retardace 10-z-ps 

123 18 metakomunikace 2-r-k 

124 18 metamorfózy 1-r-v 

125 24 metodologie 8-z-v 

126 25 mikrofon 8-r-t 

127 26 mikropočítač 8-r-t 

128 13 mimika 4a-z-k 

129 19 modifikace 2-z-v 

130 19 monolog 1-z-k 

131 15 morfologie 5-r-k 

132 20 neverbální 2-z-k 

133 4 nevidomost 10-z-p 

134 21 obsah sociální komunikace 2-z-k 

135 27 observace 8-r-v 

136 20 óda 1-z-v 

137 5 oftalmopedie 10-r-p 

138 28 optický záznam zvuku 8-r-t 

139 21 orátor 1-z-k 

140 14 ortoepie 4a-z-k 
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Absol. 
pořadí 

Pořadí v 
tématu 

Pojem - termín Téma a 
charak. 

142 23 partneři v komunikačním aktu 2-z-k 

143 6 pasivita 9-z-v 

144 22 patetický 1-z-v 

145 16 pauzy ve výukové komunikaci 5-r-k 

146 17 pedagogická informace 5-r-k 

147 18 pedagogická komunikace 5-z-k 

148 19 pedagogická situace 5-z-k 

149 9 pedocentrizmus 6-z-p 

150 29 perspektiva 8-z-v 

151 30 piktogram 8-r-v 

152 24 podmínky komunikace 2-z-k 

153 23 polemika 1-z-v 

154 15 posturologie 4a-z-k 

155 9 pragmatický 7-z-v 

156 9 pregraduální příprava 3-r-v 

157 8 primární 4b-z-v 

158 25 produkce informací 2-r-k 

159 31 programované učení 8-z-v 

160 16 proxemika 4a-z-k 

161 26 pseudokomunikace 2-r-k 

162 10 psycholingvistika 7-r-k 

163 7 psychopat 9-r-ps 

164 6 psychopedie 10-r-p 

165 27 recepce informací 2-r-k 

166 11 recipace 7-r-k 

167 12 redundantní 7-r-k 

168 10 reflexe 3-z-k 

169 10 reforma 6-z-v 
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Absol. 
pořadí 

Pořadí v 
tématu 

Pojem - termín Téma a 
charak. 

171 33 reprografická technika 8-r-t 

172 34 respondent 8-r-v 

173 7 retardace 10-z-ps 

174 24 rétorika 1-z-k 

175 35 rozhlasová technika 8-r-t 

176 25 rytmus 1-r-v 

177 28 řeč 2-z-k 

178 20 řeč učitele 5-z-k 

179 13 sakády 7-r-k 

180 11 sebepercepce 3-z-p 

181 12 sebereflexe 3-z-s 

182 9 sekundární 4b-z-v 

183 14 selekce 7-z-v 

184 26 sentence 1-r-v 

185 13 senzomotorické učení 3-r-p 

186 21 schéma 5-r-v 

187 36 simulátor 8-r-t 

188 8 slabozrakost 10-z-p 

189 29 složky komunikačního procesu 2-r-k 

190 22 socializace 5-z-v 

191 14 sociální percepce 3-r-s 

192 30 sociologie 2-z-v 

193 8 sociopat 9-r-s 

194 37 software 8-r-t 

195 38 standard 8-r-v 

196 31 strategie komunikace 2-z-k 

197 27 styl 1-z-v 

198 39 subsystém 8-r-v 
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Absol. 
pořadí 

Pořadí v 
tématu 

Pojem - termín Téma a 
charak. 

200 40 suplovat 8-r-v 

201 9 surdopedie 10-r-p 

202 10 sympatický 4b-z-v 

203 23 syntax 5-r-k 

204 32 syntéza 2-z-v 

205 33 taktika komunikace 2-z-k 

206 18 témbr 4a-r-k 

207 24 termín 5-r-z 

208 41 terminál 8-r-t 

209 11 tradice 6-z-v 

210 42 trenažér 8-r-t 

211 10 tyflopedie 10-r-p 

212 15 typologie 3-r-v 

213 43 učební pomůcka 8-z-v 

214 34 úkolové zaměření komunikace 2-z-k 

215 16 univerzální 3-z-v 

216 19 variabilita 4a-z-v 

217 35 verbální 2-z-k 

218 25 výroky učitele 5-r-k 

219 44 vyučovací stroje 8-r-t 

220 36 význam slov 2-r-k 

221 37  zaměření komunikace 2-r-k 

222 38  závislost komunikace na 
prostoru 

2-r-k 

223 45  zpětná vazba 10-r-v 

224 20  zrakový kontakt 4-z-k 
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