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POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
mezi učitelem a žákem

Komunikace čímsi připomíná oceán a jeho přílivy a odlivy, jak otvírá a zavírá svou
náruč, hovoří a mlčí, postupuje a ustupuje, objímá a odchází…

V první knize Mojžíšově říká Bůh Adamovi, aby pojmenoval zvířata a nazval vše, co bylo
stvořeno. Bůh však dospívá k poznání, že NENÍ dobré Adama nechat, aby o jménech
rozhodoval sám. Člověk potřebuje někoho, kdo by mu pomohl, stál při něm, popřípadě ho
zachránil před ním samotným. Bůh mu tedy dá družku. Jméno EVA je svým kořenem
spojeno s hebrejským slovem „ŘÍCI, SDĚLIT, OBJASNIT“, a proto se Eva stane hlavně
partnerkou v rozhovoru, ale zároveň počátkem radikálních změn, neboť se odváží okusit
ovoce poznání a pobízí Adama ke zpochybnění již ustanoveného řádu

Tak byla kniha napsána a vykládána muži i ženami … (Salomé, 1997).
Z. Vybíral (2000, s. 11) uvádí: „Potřeba komunikovat, dělit se o zážitky a sdílet je, jedna
ze základních potřeb člověka, může být naplněna i navzdory velké vzdálenosti…“
Kvalitu komunikace velmi ovlivňují :
Konverzační dovednosti jsou víc, než jen povídání.

kontextové modality, které můžeme uzpůsobit pro optimální průběh dialogu (Z. Vybíral,
2000):

A)





kdy a kolik času pro komunikaci vyčlením
volba prostoru a jeho prostorové aranžmá /způsob umístění komunikujících/ způsob
sezení, posazení - předmětové bariéry…
jaký význam každý z účastníků komunikaci přikládá
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přítomnost emocí
polohy komunikujících /dominance, rivalita, submise, komplementarita, komunikace
se známým x neznámým…/
přítomnost či nepřítomnost osoby, o které se mluví
komunikace prvoplánová či následná, navazující na předešlé dialogy

B) 6 požadavků, nutných pro kvalitní komunikační akt (M.Nöllke, 2009):







sdělení obsahu
vyjádření svého postoje k danému sdělení
vyjádření svého postoje ke komunikačnímu partnerovi
signalizujeme své emoce
prozrazujeme atributy „sebe sama“ /jsem pomalá, pohotová, vyčkávající/
sdělím svou představu o pokračování komunikace

C) neverbální signály - O.Tegze (2003) upozorňuje na:
 dvojnou vazbu
 haló efekt
 ustálené soudy
 centrální charakteristické rysy - introverze, energičnost, upovídanost, chlad,
indiferentnost, nejistota, zvědavost, náboženská příslušnost…
Máme tendence si další vlastnosti konzistentně doplňovat tak, že jsme po chvíli
schopni osobu charakterizovat. Tato posuzování /atribuovaná posouzení/ bývají nesprávná
a zkreslí následně setkání;

jde o kognitivně emoční proces, jenž je intuitivně iracionální.

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE /dospělí, děti /
Člověk může přestat mluvit, ale nemůže přestat komunikovat svým tělovým idiomem;
nemůže neříct nic!!!
Pokud se setkáme s neverbálním sdělením, které není v souladu s verbálním sdělením,
pravděpodobnost, že uvěříme neverbálnímu signálu, je pětkrát přesvědčivější - větší!
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Neverbální komunikace u dětí – nutnost jejího porozumění pro sledování dětského vývoje
sociálního, emočního, kognitivního. Rozvoj neverbální komunikace podněcuje rozvoj
komunikace verbální.
Neverbální komunikace u dospělých – hlubších uvědomění si vlastních neverbálních signálů
ve vztahu k dítěti i svému sociálnímu okolí /naučit se porozumět lépe sobě i druhým, zlepšit
své komunikační dovednosti/.
Komunikace neverbální zaujímá 65% komunikace vyjádřené řečí těla – což je nutné
přinejmenším k zamyšlení (A.Train, 2000; G.D.Sneddon, 2005; O.Tegze, 2003).
SIGNÁLY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE:
Pro první i celkový dojem jsou podstatné tzv. centrální charakteristické rysy:
introverze, energičnost, upovídanost, ironičnost, chlad, vřelost, nejistota, zvědavost, anebo
víra /věřící je/. Pak máme tendenci si jeho další vlastnosti konzistentně doplňovat a po chvíli
ji začneme charakterizovat – tato atribuovaná posouzení druhého člověka bývají nesprávná
a zkreslí následné setkání.

Neverbální signály (kontextové modality) = oblečení, upravenost, zdobnost, estetická
přitažlivost, pověst = vytváří celkový dojem. Ten se utváří ze dvou zdrojů:
☺ z haló efektu /v 30 sec./ - kdy druhého vidíme poprvé, anebo po dlouhé době
☺ z ustálených soudů /o jeho sociální skupině, do které patří/ a očekávání, stereotypů
/o národnosti/ a dalších atribučních chyb tj. neadekvátně přisuzujeme vnitřní rysy na
základě vnějších projevů /je zarostlý = pobuda, lhostejný k okolí…/ nebo informací od jiných
osob /hodnocení jinou osobou/.
Rádi opomíjíme vliv okolností na jednání a vystupování a také povyšujeme jedinou
vlastnost nad hodnocení, např.: „za to všechno si může sám, protože je takový a takový.“
Bohužel atribuování se ve své mysli nemůžeme dost dobře bránit, neboť jde o kognitivně –
emoční proces, který je automatický, rychlý a intuitivně iracionální (Z.Vybíral, 2000).
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KANÁLY NEVERBÁLNÍCH SIGNÁLŮ:
Jakmile začneme mluvit, mějme na paměti, jak důležitý je tón hlasu, výraz tváře,
chování /nadřazenost, kazatelský přístup…/
Pohled: odráží míru osobního sebevědomí, stav NS, emoční vztah druhým
Mimika: odráží emoce /výraz tváře/
Dotyky: emoční /emocionální vztah, společenské postavení/
Gesta: odraz emočního prožívání; více používání gest si vyžaduje zrychlený způsob života
- chce rychlé symboly, také vyjadřuje postoj majitelův /obscénní posunky…/
i zvýšené prožívání emocí /nadměrná gestikulace/, jenž dokáže uvolnit
nahromaděnou energii
Hlas: jsou imaginární ruce - drží od nás ostatní v bezpečné vzdálenosti; odráží, prozrazuje
náš psychický /emoční/ stav tj.: napětí, úzkost, radost, nejistotu, nemoc; výraz hlasu
/paralingvistický projev/ ovlivňuje tempo, zabarvení, dikci, sílu - slabost,
pokašlávání…
Vzdálenost: /teritorium - proxemika/ = emoční projev vyjadřující: sympatie, antipatie,
indiferentnost, podřízenost, nadřazenost…
Nevymezené teritorium se promítá do projevů:





xenofobie – nepřátelství k cizincům a všemu cizímu
nacionalismu – destruktivní způsob vytváření hranic
neurotických projevů - nejistota, předrážděnost, zácpa, nechutenství, průjmy…
autority, odborná autorita – jde o teritorium „myšlenkového území“

Činy: nejvýznamnější projev postoje člověka.
Oblečení: vyjadřuje osobnostní ladění, profesní příslušnost, životní filosofii…
( Z.Vybíral, 2000; G.D.Sneddon, 2005; A.Train,2001; M.Nöllke,2009; J.Salomé,1997 )
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VLASTNOSTI ZDRAVĚ KOMUNIKUJÍCÍHO JEDINCE:
Souvisejí s jeho OSOBNOSTNÍ strukturou a s osvojenou komunikační obratností.
Osobnostní struktura: emocionální ladění, (úzkostnost, nervozita, nízké sebevědomí, osobní
sebehodnocení, impulzivita); působení deprivačních faktorů (Z. Vybíral, 2000; M.Nöllke, 2009):

1. pozitivně vidí sám sebe, věří si
2. dokáže být, vždy podle dané situace empatický, tak i neústupný
3. umí být vstřícný i odměřený
4. není rivalizující typ, což nevylučuje náročnost kladenou na sebe
5. umí pracovat na tvorbě kompromisu, ustoupí li, neobviňuje
6. hodnotí teprve tehdy, až si vyslechne celou informaci - umí pozorně naslouchat
7. je otevřený změnám a rozmanitosti názorů
8. nediskvalifikuje ani ve vztahové, ani ve věcné rovině
9. umí komunikaci řídit, regulovat její směr a strukturovat ji
10. umí neutralizovat konflikty, kolize a napětí nebo jich tvořivě využívá
11. nezamlouvá, neodbíhá, nemlží
12. sám se umí uměřeně „odhalit“
Komunikace posiluje nebo tlumí emoce a formuje postoje. Dokáže popudit, provokovat,
iniciovat, uchlácholit, zbrzdit druhého v jeho odhodlání, dokáže přesvědčit o pravdě, ALE
umí šířit lež. Může /komunikováním/ měnit sebe sama a své bližní.
Z. Vybíral (2000) shrnul praktické rady pro komunikaci do tzv. pravidel „rogersovského“
rozhovoru a dále uvádí, že poněkud složitěji mohou znít i další Rogersova doporučení, která
kladl na toho, kdo by se chtěl stát ještě dovednějším komunikujícím /nutno dodat, že samotná
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touha být „ideálním“ často plodí osobnostní či vztahové poruchy /. Za vysoce vyzrálého
jedince pokládal Rogers konstruktivně tvořivého člověka, který je zcela otevřen uvědomování
si toho, co se v danou chvíli děje. K tomu mu má pomoci:





to, že nebude lpět na významu slov, který jim sám dodává, ale připustí
proměnlivost „hranic pojmů“
že připustí, že lze měnit hypotézy a dokonce měnit přesvědčení /jedním slovem,
není rigidní, strnulý/
jeho schopnost přijímat větší množství konfliktních informací /např.: info.
nejednoznačných, dvojsmyslných, protiřečících si /
že nebude vyvozovat ihned ze situace závěry

pozn. (testy: jste asertivní, sebezpytování)
Vyjádřené vlastnosti jsou vlastně principem, osvojením ASERTIVNÍHO způsobu
komunikace - umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě
nacházím. Principy asertivity byly poprvé publikovány A. Salterem v USA roku 1950
(Z.Vybíral, 2000).

Co je podstatou asertivity?
Věcný a neústupný komunikační styl, ale také tzv. podpůrný vztah k partnerovi v komunikaci
a vědomé vyhýbání se komunikačním faulům /uražené odmlčení, odmítání odpovídat,
komunikovat…/. Komunikující nemá být ani agresivní ani pasivní.
Asertivně jednající člověk umí věcně čelit:




manipulaci
afektovaným a agresivním výpadům
kritice

Asertivitě je správné nadřadit ETIKU a ZÁKONNOST!
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Z. Vybíral (2000) nebo M. Nöllke (2009) uvádí DESET ASERTIVNÍCH práv:
1. spolehněte se na vlastní názor, který o sobě máte, víc než na názor druhých
2. uděláte – li něco za druhé, pak jedině z vlastního svobodného rozhodnutí /chrání proti
manipulaci/
3. můžete se rozhodnout i nelogicky a nejste povinni nikomu vysvětlovat, proč jste se
takto rozhodli
4. máte právo chovat se nezávisle na tom, zda to druzí budou schvalovat /právo, které se
stalo výbavou jedince proti silnému tlaku na konformitu/
5. právo „chybovat“
6. právo „změnit názor“
7. právo „neomlouvat se“
8. právo říct „ nevím“
9. právo říct „ tomu nerozumím“
10. právo říct „ je mi to jedno“
Odvrácenou stránkou asertivních práv je INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVÉDNOST.
Nesmí se zapomínat na zdvořilost, ohleduplnost.
ZPUSOBY VEDENÍ KOMUNIKACE (Z. Vybíral, 2000; M. Nöllke, 2009)


digitální komunikace – verbální a lze ji zapsat /informace/



analogová komunikace /nonverbální/ - vyjadřuje postoje, vztahy, vyjádření činy; má
podobu zvukovou, obrazovou, pohybovou / analogově komunikujeme víc než digitálně/.



komplementární komunikace – vzájemné doplňování, jeden z nich je pasivní, druhý
dominuje.
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symetrická komunikace – oba partneři se chovají stejně tj. oba chtějí mít poslední slovo,
oba chtějí, aby druhý ustoupil.

Pozor na:


komunikační manévrování -

obratné kličkování, vytváří se komunikace zmatečná,

zamlžená, cílem je vyhnout se, obejít něco nepříjemné nebo chystání se k útoku. Velmi
často používá dvojsmyslnost, nedokončování vět, narážky, rčení, metafory, klišé,
zevšeobecnění. Nonverbálně se projevuje vrháním významných pohledů, prodlužováním
pauz, povytahováním obočí. Manévrování může mít v extrémní podobě charakter:


znevažované komunikace – tj. úmyslně udržuje druhého člověka ve zmatku a navozuje
pocit, že ničemu nerozumí, anebo že „se zbláznil.“ Vyhrocenějším stupněm znevažování
komunikace je:



komunikační diskvalifikování - shazuje při rozhovoru druhého člověka, ironizuje,
užívá dvojsmyslných obratů; protějšek neví, zda ho bere vážně a aktér tohoto typu
rozhovoru ho v nejistotě udržuje.



nepřímá diskvalifikace v komunikaci – na jeho výzvu se obrátím na někoho jiného;
zevšeobecňuje - „ tak je to vždy stejné“, „ neříkáš nic nového“, „ vždyť jsem to říkal“…



mystifikace komunikační - jde o obměnu diskvalifikátora. Obvykle říká: „to co vidíš /
cítíš, myslíš, slyšíš /není pravda“; nyní vám řeknu, co je pravda“…; mystifikace jsou vždy
m a n i p u l a c e m i a mohou mít podobu provokování a tato osoba si nás „vychutnává“
pro naše rozpaky, zmatek, nejistotu.



paradoxní komunikace – dvojná vazba – komunikační akt probíhá ve dvou souběžných
rovinách / verbální, nonverbální / v obou souběžných komunikacích je vyslaný rozpor,
komunikace se

paradoxně vzájemně vylučuje /slova klidná, reagování

v nadhledu

prozradí paradoxní negativní nonverbální reagování = pohledem dítě trestá, štípne při
mluvení do ruky…/


komunikace sugerováním – sugestor se prosazuje „vahou své autority“, citovým
nátlakem - chce, aby byla nekriticky přijímána jeho myšlenka/ky. Účelem je dosáhnout při
podávání informací /názorů/ toho, aby si posluchač neuvědomoval, že byl někým
ovlivňován, zmanipulován.
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Adresát bývá ten, kdo byl vychováván autoritativně, anebo má sám dostatek důkazů,
informací pro ověření si informací, či je výrazně osobnostně sugestibilní.
KONVERZAČNÍ DOVEDNOSTI - víc než jen povídání:
Mnohé děti, žáci postrádají svému věku přiměřené konverzační dovednosti. Mají problémy
sdělovat své potřeby druhým a zdá se, že mají potíže chápat potřeby a přání druhých. L.E.
Shapiro (1998) uvádí, že konverzační dovednosti je možné identifikovat a naučit se jim.
Je nutné sledovat rozvoj řeči a řeč rozvíjet z hlediska ontogenetického vývoje dítěte
a porozumět mu v rovinách:


pragmatické /2-3leté děti/



lexikálně-sémantické



foneticko – fonologické /přesahuje do oblastí: logopedie, psychologie, pedagogiky /

„Učíme děti dovednostem konverzačním“ (L. E. Shapiro, 1998, s. 136) a uvádí
následující přehled:

Dovednosti:

Co dělat:

Jasně vyjádřit svou potřebu a své přání.

Sdělím, jak se cítím, proč se tak cítím a co chci.

Sdílet osobní informaci o sobě

Přizpůsobit své reakce náznakům a
slovům druhých

Hovořím o věcech, které mne zajímají a jsou pro
mne důležité.

Věnuji pozornost co a jak /způsob / říkají.
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Ptát se druhých na ně samé.

Snažíme se zjistit co nejvíce o člověku, s nímž
mluvíme.

Nabídnout pomoc a radu.

Sděluje: „nevím, co mám dělat.“

Nabídnout pozvání.

Lze společně „ dělat“ co nás těší.

Poskytnou pozitivní zpětnou vazbu.

Vyjádřit potěšení z výroku protějšku.

Udržet konverzaci.

Nedělat při tom nic
jiného, neměnit téma hovoru a neodbočovat.

Ukázat, že jste dobrý posluchač.

Ptejte se na to, co bylo
sděleno. Žádejte vysvětlení nebo podrobnosti.

Ukázat, že chápete pocity druhého.

Vyjadřuji, že vím, co ten
druhý cítí /př. „musel jsi být strašně naštvaný…/.“

Vyjádřit zájem o druhého člověka.

Vyjadřovat kontakt usmívat se, přikyvovat, dívat se do očí, ptát se…

Vyjádřit, že ho přijímáte.

Naslouchejte a dělejte věci
tak, jak to ten druhý navrhuje.

Vyjádřit city a souhlas.

Dotyk rukou, pohlazení, vyjádření souhlasu

Vyjádřit vcítění.

Popište, co druhý cítí. Dejte najevo zájem.
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Nabídnout pomoc a radu /když je

Navrhnout různé způsoby pomoci.

potřeba/

Pozitivní komunikace tj. téměř každý výrok zformulovaný v záporu či nesoucí záporné
hodnocení, je možno přeformulovat tak, aby zněl pozitivněji. Hovoří se o tzv.
„přeznačkování.“ Dítě hubaté můžeme charakterizovat jako „drzé, nevychované“ nebo
naopak jako „má odvahu, říká pravdu…“
NEDOROZUMĚNÍ PŘI KOMUNIKACI:
Ke komunikačním nedorozuměním dochází často. Proč?
Sdělením velmi často automaticky přiřazujeme charakteristiky či významy, které
v komunikaci „vidíme, slyšíme, tušíme.“ Včetně komunikačních mýtů, předsudků, hříchů.
Mýty a nedostatky v komunikaci (J. Křivohlavý, 1988; O. Tegze, 2003):
1. Přeceňujeme obsahové významy slov, neboť význam a smysl sdělení je dán více
mimoslovními projevy - tón hlasu /sarkasmus, jízlivost/, intenzita a rychlost mluvy,
mimika, gesta a postoj.
2. Chybí fakta a hodnotící postoj mluvčího ve sdělení; anebo je příjemce neumí dekódovat,
neslyší rozdíl interpretační /př.: „ ty máš ale dlouhé vlasy “ = jde o obdiv anebo „krátký
rozum“/.
3. Naše slova jsou v rozporu s mimoslovním projevem.
4. Oba mluví stejným jazykem, ale nerozumí týmž slovům /př.: K. Čapek „Loupežnická
pohádka “- milenka loupežníků Kokotička = koketa /.
5. Výběrové naslouchání – některé informace vnímá, jiné filtruje - vypouští prizmatem
svých názorů, postojů, předsudků, očekávání; tak mu může uniknout jádro sdělení
6. Chybí myšlenka rétorickému projevu - mnoho nic neříkajících sdělení, projev je zcela
nezajímavý.
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7. Chceme získat ze vzájemné komunikace citový zisk. / př: vzájemné ubezpečování, že
jsme spolu rádi…/.
8. Býváme přesvědčení, že náš protějšek pochopí, jak to myslíme a příjemce si myslí
„vím, jak to on myslí a co tím chce říci“- často se mýlíme.
9. Mýtus - ty sám nemůžeš posuzovat své chování - každý musí být kontrolován vnějšími
pravidly a autoritami; my sami musíme být soudci svého jednání, sami musíme posuzovat
10. Mýtus - člověk je závislý /ve svých potřebách/ na lidech, proto s nimi musí vycházet, aby
nás měli všichni rádi; musíme se naučit být nezávislí na ostatních…
11. Mýtus - svůj názor, který kdysi vyslovil, vyjádřil nemůže měnit - jinak je nezodpovědný,
není na něj spolehnutí…; etická hodnota pro změnu názoru je rozhodující…

Resumé:
Při bližším seznámením s tématem zjišťujeme v jakých rovinách a souvislostech
můžeme řeč, verbální projev v komunikaci člověka chápat a sledovat. Chceme – li
dosáhnout úspěchu v kvalitní verbální komunikaci, musíme se obeznámit s platnými
komunikačními zásadami, metodami. Čím je naše jazyková formulace negativnější a
čím více nahání strach, tím méně je druhý ochoten s ní souhlasit a tím rychleji na ni
zapomene.
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Testy:

Jste asertivní?
Komunikace - Jak se domlouváte?
Umíte se prosadit?
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