KOMUNIKACE
Sociální komunikace provází doslova celý život každého jedince. „není možné
nekomunikovat“ – říkají mnohé příručky a odborné knihy. Komunikace je proces
vzájemného předávání informací v sociálním kontaktu pomocí různých prostředků,
zahrnující i sdílení (prožívání a hodnocení této situace).
Schopnost komunikace je nejdůležitější životní dovedností pro kohokoliv, pro člověka
pracujícího v kontaktu s druhými (např. pro učitele) je však zcela zásadní a nezbytná.
Komunikace je symbolickým vyjádřením sociální interakce. Povahu interakce
vyjadřujeme prostřednictvím symbolů různé podoby a charakteru (např. písmo,
mluvené slovo, obrázek, gesto, akce, činnost). Sociální komunikace je výpovědí o tom, jak
člověk vnímá, chápe, interpretuje sebe a jiné lidi i vztahy mezi nimi.
Prostředky lidské komunikace
Komunikace mezi lidmi může mít různou formu. Podle charakteru užívaných prostředků
dělíme komunikaci na verbální a neverbální:
• Verbální komunikace – pracuje se slovy a jejich významy, je zprostředkovaná
jazykovým znakem a významem na něj vázaným.
• Neverbální komunikace využívá jako komunikačních prostředků funkce různých
přirozených orgánů a těla jako celku. Neverbální komunikace je to, co děláme a
jací jsme. Neverbální komunikace plní svou funkci často ve vazbě na komunikaci
verbální – může jí zvýraznit, nahradit, podporovat i odporovat jí, měnit její
význam. Neverbální komunikační projevy člověka a jejich přijímání jsou značně
vázány na kulturu.
V komunikaci má neverbální komunikace daleko větší význam, než pouhá slova.
• slova tvoří asi 7% z komunikace
• hlas (zvuky, tóny, hlasitost) 38%
• největší podíl má právě řeč našeho těla 55%.

Základní druhy neverbálních prostředků:
• Gesta – (gotika) – gestem rozumíme výrazný pohyb některé části těla, nejčastěji
rukou, hlavou, někdy i nohou či celým tělem.
• Pohyby (kinetika) – pohyby jsou součástí celkové pohybové aktivity člověka,
z rozsahu pohybů lze usuzovat na intenzitu emocionálních prožitků. Zahrnuje i
držení, konfiguraci všech částí těla (posturologie).

PREVENCE STRESU A PRACOVNÍHO VYHOŘENÍ PRO UČITELE
CZ.1.07/1.3.12/04.0003

• Prostorové umístění (proxemika) – umístění účastníků komunikace v prostoru
vyjadřuje „nárok“ jedince na teritorium a určitou vzdálenost mezi sebou. Existuje
kulturně i individuálně podmíněná optimální vzdálenost mezi lidmi, kteří spolu
komunikují vestoje. Při oficiálních setkáních je vzdálenost větší, těsně k sobě si
člověk zpravidla „pustí“ jen partnera, rodiče, děti a své zvíře.
• Doteky – (haptika) – dotek je pravděpodobně geneticky výchovzím neverbálním
podnětem, je důležitým prostředkem sdělení blízkosti, vřelosti. Počítá s citlovostí
kožního smyslu, hmatového kontaktu.
• Výraz tváře (mimika) - má v neverbální komunikaci přední místo. Mimikou
sdělujeme nejintenzivnější emoce – od afektů až po nálady. V mimice lze rozlišit
zejména pocity štěstí, neštěstí, překvapení, strachu, radosti, smutku, klidu,
rozčilení, zájmu, spokojenosti.
• Pohledy očí – komunikace prostřednictvím pohledů patří mezi nejčastější
způsoby její neverbální složky, je přítomná téměř v každé sociální situaci jakko
její významný moment. Zvláště jsou lidé citliví na pohled z očí do očí, ale spíše
nepříjemně bývá prožíván příliš dlouhý. Ve zrakovém kontaktu se nejrychleji
uzavírá komunikační kruh. Pohled je nejpohotovější forma neverbální
komunikace.
• Parajazykové projevy – jde o soubor hlasových projevů, které jsou na pomezí
mezi neverbálními mimočasovými prostředky a mluvenou řečí. Blíže k verbálním
projevům mají např. prajazykové projevy, jako hlasitost a rytmus řeči,
protahování či zkracování slov, důraz, výška, objem řeči, zabarvení hlasu, daleko
od verbálních projevů jsou smích, pláč, sténání, vzdychání apod.

Funkce komunikace
Komunikace může plnit různé funkce, na základě jejího zaměření lze rozlišit několik
variant:
•
•
•
•
•

Informační - cílem je předat někomu nějakou informaci.
Instruktivní - cílem je vysvětlit, naučit či instruovat.
Přesvědčovací - cílem je komunikačního partnera ovlivnit, přesvědčit.
Podpůrná - cílem je vyjádřit někomu podporu.
Relaxační - cílem je pobavit se, rozptýlit se, popovídat si.
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Komunikační styly
1. Pasivní chování - pasivní člověk:
•
•
•
•
•

snaží se vyhnout konfliktům, nedokáže se rozhodovat a snaží se vždy každému ve
všem vyhovět;
respektuje práva druhých, ale opomíjí svá vlastní práva;
je nejistý, stále se omlouvá, vyhýbá se výměně názorů; nebrání svoje vlastní
názory
obviňuje okolí z agresivity; má pocit, že ho druzí využívají (často také využíván
je);
někdy si vybije vztek na někom ještě slabším.

2. Agresivní chování - agresivní člověk:
•
•
•
•
•
•
•
•

chová se hrubě a násilně, nebere ohledy na druhé;
prosazuje sebe na úkor druhých, vždy se snaží vyhrát;
nedbá na práva ostatních lidí, ponižuje je;
myslí si, že pravdu má jen on; nerespektuje názory ostatních
rád druhým káže, vyčítá nebo moralizuje;
neumí si přiznat vlastní chybu;
zaměňuje upřímnost s útočností;
často si svou agresivitou kompenzuje své komplexy

3. Manipulativní chování - manipulativní člověk:
•
•
•
•

je agresivní nepřímo, snaží se druhé ovládat skrytě;
používá emoční vydírání a nenápadně porušuje práva druhých;
snaží se dostat druhého do takového vnitřního rozpoložení, ve kterém manipulaci
podlehne;
pláče, křičí, vyčítá, předstírá bezmocnost, lichotí...

4. Asertivní chování - asertivní člověk:
•
•
•
•

uznává vlastní nedostatky a přednosti, respektuje své osobní potřeby;
nese odpovědnost za své jednání;
vždy bere ohled na práva druhých; respektuje stanoviska druhých
sděluje přímo své pocity a o co mu jde; nebojí se vyslovit své myšlenky
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•
•
•
•
•

nepovyšuje se a zásadně se neponižuje;
umí naslouchat druhému;
dokáže přiznat chybu;
umí přistoupit na kompromisy;
chce s druhými spolupracovat, ne vyhrávat.

Druhy interpersonální komunikace:
1. verbální a nonverbální - základní formou verbální (slovní) komunikace je rozhovor,
který představuje záměrný jazykový styk, kdy střídavě mluví různé osoby, a probíhá v
konkrétní sociální a předmětné situaci. Verbalizace slouží k vyjádření věcného obsahu
informací. Neverbální projevy (mimika, gestikulace, tzv. řeč těla, pohled, tón hlasu,
proximita - tělesné přiblížení či oddálení, úprava zevnějšku aj.) jsou autentičtější a hůře
se skrývají. Jsou nositeli emocí.
2. symetrická a asymetrická - jde o vyváženost neboli asymetrii podílu účastníků na
průběhu komunikace. Asymetrická komunikace signalizuje rozdíly v sociálním postavení
(vztah subordinace - nadřízený versus podřízený, starší versus mladší, muž versus žena
(event. naopak), učitel versus žák.
3. harmonická a konfliktní - harmonická vede zúčastněné osoby k souladu zájmů, k
uspokojení potřeb, které se vztahem spojují. Konflikt je určitým střetnutím
protichůdných sil na cestě k cíli, je zcela nevyhnutelný, neboť v jakékoli komunikaci
musí dříve či později vzniknout názorový rozdíl. Každá konfliktní situace má složku
věcnou (racionální) a emocionální (iracionální).
4. soutěživá (kompetitivní) a spolupracující (kooperativní) - soutěživá komunikace
vede ke snaze o překonání jednoho partnera druhým, na rozdíl od konfliktní
komunikace soupeři důsledně respektují pravidla hry (např.: dva proti sobě urputně
hrající tenisté mohou být jinak nejlepšími přáteli). Ve spolupracující komunikaci si
účastnící vzájemně poskytují pomoc, provádějí dělbu práce. Obě uvedené formy se
mohou kombinovat (např.: členové fotbalového týmu vzájemně kooperují, ale soupeří s
druhým týmem).
5. formální a neformální - při komunikaci formální dominuje nadosobní hledisko.
Rozhodující je věcný aspekt, účel komunikace (léčba pacienta). Při komunikaci
neformální partneři preferují osobní hlediska a zájmy, emoce. Vztahy na pracovištích by
měly kromě své formální podoby, mnohdy chápané jako odcizující, odlidštěné, mít také
svou neformální dimenzi (společné akce po pracovní době).
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Chceme-li získat schopnost účinné mezilidské komunikace, nemůžeme ho dosáhnout
pouhou naučenou technikou. Musíme získat také schopnost empatického naslouchání,
založeného na charakteru, který vzbuzuje otevřenost a důvěru. Musíme také vytvořit
vztah důvěry, který umožňuje komunikaci mezi srdci. Při komunikaci není důležité jen
mluvení a řeč těla, ale velkou roli hraje naslouchání. Uvádí se, že poslouchání se na
procesu komunikace podílí ze 45 až 53%. Pro úspěšnou komunikaci je nutné zvládnout
dobře poslouchání, aktivní naslouchání a kladení otázek. Přestože je schopnost
poslouchat považována za běžnou věc, kterou každý umí, odhaduje se, že až 80% lidí
naslouchat neumí.

Empatické naslouchání
Empatické naslouchání znamená usilovat nejprve o pochopení druhého a vyžaduje
hlubokou změnu naučených návyků. Obvykle se nejprve snažíme být pochopeni. Každý z
nás totiž všechno filtruje přes své zkušenost. Mluvíme o empatickém naslouchání, máme
na mysli naslouchání s úmyslem "pochopit". To znamená, nejdřív se snažit pochopit
opravdově a hluboce. Empatie je schopnost vcítit se. Neznamená to, že s někým
souhlasíme, ale znamená to, že mu hlouběji, úplně rozumíme, citově i rozumově. Při
empatickém naslouchání nasloucháme nejen ušima, ale mnohem důležitější je
naslouchání očima a srdcem. Nasloucháme citům, významu, intuitivně chápeme,
smyslově cítíme. Empatické naslouchání je samo o sobě velkým vkladem důvěry.
Naslouchání se dá dělit na více částí, definujme si dvě nejdůležitější:
• Empatické naslouchání je takové naslouchání, kdy nasloucháme především
pocitům odesílatele sdělení, snažíme se do nich vcítit a pochopit, proč je
komunikováno sdělení právě tak, jak je odesíláno.
• Aktivní naslouchání znamená, že posluchač je vnímavý a pozorný k mluvícímu a
vlastní myšlenky a interpretace prezentuje teprve tehdy, až hovořící zcela
dokončí to, co chce říci. Cílem takového naslouchání je získat maximum
informací, pochopit sdělované a dát odpovídající zpětnou vazbu.
Verbální komunikace
K verbální komunikaci patří psaná a mluvená řeč. Charakter našeho verbálního projevu
je ovlivněn několika faktory:
• výška hlasu (vyslovením stejné věty různě vysokým hlasem, se mění význam
slov)
• modulace hlasu (monotónní projev znamená, že posluchači se nemusí soustředit
na obsah našich slov)
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• zdvořilost (zdvořilost ke všem lidem, s nimiž jednáme - rodinným příslušníkům,
spolupracovníkům)
• tón hlasu (pomocí vhodného tónu můžeme zdůraznit význam svých slov)
• srozumitelnost (čím jistější jsme si svou věcí, tím srozumitelněji ji také budeme
schopni vyjádřit)
• tempo řeči (projev získá na dynamice, střídáme-li různé tempo řeči. Zpomalení
zdůrazní určitý okamžik projevu, zrychlení dodá řeči na důrazu a vzrušení.
Střídání tempa dodá projevu švih a energii)
• výslovnost (na výslovnost si musíme dát pozor. Je třeba hovořit zřetelně, aby
nedošlo k nedorozumění)
• načasování (správné načasování je důležitým faktorem verbálního projevu)
Neverbální komunikace
Neverbální komunikace je souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě či
nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem. Prostřednictvím neverbální
komunikace si s druhými lidmi předáváme informace o tom, jak vnímáme sami sebe, jak
svého partnera, jak vlastní emoce, napětí a rozpoložení. Neverbální signály většinou
vysíláme podvědomě a přijímáme také podvědomě. Naše neverbální signály vychází z
našeho podvědomí a souvisí s našimi návyky, hodnoty a emocemi.
1.
2.
3.
4.

Řeč podvědomí (emoce, postoje, návyky)
Řeč těla (gestikulace, mimika, kontakt očí)
Řeč objektů (vlasy, oblečení, šperky, prostor kolem nás)
Řeč prostoru (zóny podle vzdálenosti)

Základní principy úspěšné komunikace
1.
Naslouchejte - Věnujte svému protějšku soustředěnou pozornost. Zkuste
mu skutečně jen naslouchat s cílem plně pochopit jeho myšlení)
2.
Překročte červenou linii – To znamená zcela vědomě se zachovat jinak
než obvykle. Abychom mohli překročit svou červenou linii, je třeba nejprve
poznat svou vlastní komfortní zónu - uvědomit si, jak se chováme normálně.
3.
Přesvědčujte bez argumentování - Chceme-li dosáhnout nějakého cíle, je
třeba neomezeně přijímat názory, zájmy, přání a cíle druhého a hledat řešení, s
nímž budou spokojené obě strany.
4.
Přemýšlejte o rozhovoru - Máme-li se poučit z vlastních chyb, je užitečné
si rozhovory připravovat, ale také zpětně vyhodnocovat. Jde o to, abychom si
uvědomili vlastní akce, reakce a s nimi spojené pocity a to nejlépe na příkladu
konkrétního rozhovoru. Důležitá je samozřejmě také přípravy a reflexe
rozhovorů po věcné stránce, zda bylo dosaženo cíle rozhovoru
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5.
Poznejte své „Hot buttons“ -V oblasti sebepoznání a reflexe, jejímž cílem
je dlouhodobě předcházet komunikačním blokům, hrají důležitou roli zejména
zmiňované "červené knoflíky". Nejprve je třeba odhalit, co Vás osobně rozčiluje.
Čím lépe svá citlivá místa znáte, tím lépe s nimi můžete vědomě pracovat a
uvolňovat bloky.
Mezi hlavní profesní dovednosti učitele patří:
• Profesní dovednosti spjaté s obsahem předmětů, kterým se učitel věnuje (český
jazky, matematika, biologie atd.)
• Didaktické profesní dovednosti související s tím, jak vyučuje (jakou vyučovací
metodu či organizací vyučovací hodiny přispívá k osvojení látky apod.)
• Sociálně-psychologické a speciálně-výchovné profesní dovednosti (např.
porozumět vztahům ve školní třídě, hovořit s rodiči o neprospěchu žáka –
podrobněji viz. dále.)
V inventáři činností učitele zpravidla převažují činnosti, při nichž je třeba využívat právě
sociální profesní dovednosti. Mezi činnostmi vyžadujícími značnou energii učitele
nacházíme zejména aktivity spojené se zvládáním interpersonálních vztahů ve škole.
Učitel se pohybuje ve složité síti sociálních vztahů. Především jde o interakce
s jednotlivými žáky, se školní třídou, s rodiči, se svými kolegy – učiteli, vedením školy,
provozovateli školy apod. Každý z těchto interpersonálních vztahů na učitele klade jiné
nároky a požadavky. Míra osvojení sociálních dovedností a úroveň jejich aplikace je u
různých učitelů různá, je do jisté míry nezávislá na věku, odbornosti či množství
teoretických poznatků.

CV. 1
Pracovní list k cvičení Jak lépe porozumět školním interakcím
Doplňte co nejúplněji a nejotevřeněji následující věty
Moje silné stránky:
- v interakci se žáky jsou……….
- V kontaktu s rodiči jsou………..
- Ve spolupráci s kolegy jsou………
Mé slabiny:
- v interakci se žáky jsou……….
- V kontaktu s rodiči jsou………..
- Ve spolupráci s kolegy jsou………
Je pro mne obtížné rozmlouvat:
- se žákem, když…….
- S rodičem, když……
- S kolegou (nadřízeným), když…..
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Nejsnáze mohu se žákem rozmlouvat, když……….
Nejsnáze mohu hovořit s rodiči, když……..
Nejsnáze rozmlouvám s kolegy, když………..

Asertivita
Slovo asertivní pochází přes středověkou francouzštinu z latinského asserere, tvrdit
něco s jistotou, domáhat se něčeho. Slovo asertivita vzniklo v Anglii kolem roku 1880, to
assert znamená v překladu prosadit se. Asertivita má však své kořeny ve Spojených
státech. Zřetelně se prosadila v šedesátých letech, kdy jí na svět pomohlo behavioristické
hnutí.
Termín asertivita není zcela vyhovující. Svým doslovným překladem i nepsanou tradicí
navozuje stále příliš silovou představu prosazování, sebeprosazování. Postupně se
původní „tvrdé“ chápání asertivity upravovalo. Žádný pokus o zavedení vhodnějšího
termínu se však neujal a s označením asertivita se tedy musíme smířit. Zůstaneme-li u
kořene významu „prosazování“, pak asertivitou rozumějme takové chování, kdy si
umíme prosadit své požadavky, potřeby a nároky přiměřenými prostředky, tzn.
bez zbytečného ubližování druhým a s pocitem zachované úcty a důstojnosti vůči
sobě. Asertivní chování je dovednost plného sebevyjádření.
Asertivita jako schopnost prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem, je
považována za důležitou komunikační dovednost. Vyučuje ji mnoho odborníků na vývoj
osobnosti a psychoterapeutů a je také obsahem mnoha populárních příruček k
vlastnímu zdokonalení. Asertivita je praktický způsob komunikace a jednání, kterým
člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje.
Postupuje tak, aby nepřekračoval vlastní práva, ani práva ostatních lidí.
Slovo asertivita není vždy chápáno správným způsobem. Nesprávně se toto slovo
považuje občas za jakési synonymum agresivity, i když jeho skutečný význam je
pozitivní. Vedle agresivity a pasivity (někdy uváděné i manipulace) je asertivita dalším
způsobem mezilidské komunikace, komunikačního stylu.
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Širší, měkčí a svým způsobem i hlubší chápání asertivity můžeme vyjádřit jako
dovednost „3P“:
1. Poznání (rozeznání příslušných pocitů a potřeb v sobě)
2. Projevení (vyjádření vlastních pocitů, stavů, potřeb, názorů a schopnost
vnímat je i u druhých lidí)
3. Prosazení (klasické téma asertivity).
Jinými slovy: musím se učit být vnímavý k sobě, k tomu, co cítím, musím se učit to nechat
projevit, nebát se toho a nakonec se mohu pokoušet to i prosazovat, pokud to jsou
požadavky, přání apod.
Asertivně jednající člověk:
• Dokáže formulovat to, co chce, popřípadě to, co nechce (bez úzkosti, nejistoty,
napětí, ironie, sarkasmu).
• Neprosazuje se na něčí úkor, respektuje práva druhých, ale nenechá na sobě
"štípat dříví".
• Vyžaduje, co mu patří, aniž by poškozoval druhé.
• Stojí si za svým.
• Umí požádat druhé o pomoc.
• Umí se domluvit a hledat kompromis.

V raném věku je asertivita docela přirozenou věcí. Dítě si umí dobře prosadit, co chce,
nebo odmítnout, co naopak nechce. Své pocity přitom zřetelně dává najevo. Až později
jsou u něho výchovou vytvářeny vnitřní zábrany, korektivy toho, co se má, smí atp.
Někdy jsou k tomu používány právě metody manipulace (že někdo přijde a vezme si ho,
že ho maminka nebude mít ráda…).
Asertivní chování je založeno na uvědomění si a prosazování nezadatelných práv
každého člověka:
1. Jste jedinečná a neopakovatelná bytost. Máte svou hodnotu a jste svobodný
člověk. Máme právo sami posuzovat své myšlenky a emoce a nést za ně i za jejich
důsledky zodpovědnost. (Každý má právo být rozhodčím ve vlastních životních
rozhodnutích.)

PREVENCE STRESU A PRACOVNÍHO VYHOŘENÍ PRO UČITELE
CZ.1.07/1.3.12/04.0003

2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující naše
chování. Máme právo mít svůj názor. Jednejte proto se zdravou sebedůvěrou.
Máme právo říct, to je má věc a dál se o tom nebavit. Máte právo neuvádět
(všechny) důvody vašeho chování a jednání. Jste suverénní osobnost a nemusíte
se každému zpovídat ze svých pohnutek a názorů. Nikomu nemusíte nic
vysvětlovat, nechcete-li.
3. Máte právo sami posoudit, zda a nakolik jste odpovědni za problémy
druhých lidí.
4. Máte právo změnit svůj názor (pokud se změnou názoru dostaneme blíže k
pravdě, ale i proto, že se nám nějaká věc jednoduše přestala líbit).
5. Máte právo dělat chyby a být za ně odpovědni. Máte právo mýlit se. Nikdo
přeci není dokonalý. (Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také nic nevytvoří.)
6. Máte právo říct "já nevím". Nemusíme všemu rozumět. Každý je dobrý
v něčem jiném. Nemusím mít špatný pocit z toho, že něco nevím, že je někdo lepší
v nějaké oblasti než já.
7. Máte právo být nezávislí na dobré vůli ostatních. (Nejde se zavděčit všem.)
Pouze vy jste zodpovědní za své chování, myšlenky, činy. Nejste v žádném
případě závislí na hodnocení druhých lidí. To, co děláte, je pouze vaše věc
(podléhající kritice vašeho svědomí). Pokud nikoho neohrožujete a nikomu
neubližujete, může vám být kritika a nesouhlas druhých lidí zcela lhostejné.
8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.
9. Máte právo říct "já ti nerozumím". (Není naší povinností číst druhým jejich
přání přímo z očí a nevyřčené představy plnit na počkání.)
10. Máte právo říct "je mi to jedno". (Tzn. právo nebýt perfektní podle definic
někoho druhého.)
Vždy je však základem asertivity přesné uvědomování si toho, co chci, o co mi jde a
schopnost pozorně naslouchat partnera, tedy slyšet, jestli je mně poskytována pouze
nějaká nezávazná informace, nebo jsem-li o něco žádán, jsem-li do něčeho manipulován
atp.

Charakteristika asertivního přístupu
Základem lidské přirozenosti je jednat, nikoli být manipulován.
Rozhodujícím faktorem duševního zdraví jsou harmonické mezilidské vztahy.
Komunikace a její bezkonfliktní průběh do značné míry ovlivňují duševní rovnováhu
zúčastněných osob. Ne každý se však dokáže věcně dorozumět, sdělit své pocity a
názory, prosadit, uhájit svoji důstojnost, ubránit se nežádoucímu ovlivňování a
manipulování druhými lidmi.
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Základní zásadou asertivity je otevřenost. Asertivní člověk jasně vyjadřuje své názory,
myšlenky, přání a pocity. Umí (bez agrese) trvat na svých právech, ale zároveň také
dokáže splnit své povinnosti a respektovat druhé. Prosazování postoje či požadavku je
jednoznačné, leč šetrné - nikoho nezesměšňuje ani neponižuje. Asertivní člověk se nebojí
slov "ano" ani "ne". Vyhýbá se krkolomnému zdůvodňování a vysvětlování "proč",
nerespektuje požadavek jen proto, "že se to tak dělá" nebo "že si to myslí všichni
ostatní". Asertivní člověk se nenechá vmanévrovat do chování, se kterým nesouhlasí.
Druhému ponechává prostor a právo na jeho názor. Vůči ostatním je sice taktní, ale
vůbec si nepřipouští pocit viny v případě, že by se partner jeho chováním cítil dotčen.
Asertivita znamená i umění naslouchat druhým, umět se vžít do situace a myšlení
druhého. Asertivní člověk umí hovořit bez podrážděnosti nebo úzkosti. Jeho myšlení,
slova i činy jsou v souladu.
Je celá řada manipulací, která nám brání svá přirozená práva prosadit.

Některé typické manipulace:
• Vaše chování a vůbec vaši osobnost musí posuzovat jiné autority, vy jste k tomu
nekompetentní.
• Všechno, co děláte, byste měli zdůvodnit případně se omluvit. Za své chování
jste zodpovědní druhým lidem. Vždy mějte na paměti, "co tomu řeknou druzí
lidé".
• Vždy musíte obětovat své vlastní hodnoty a přizpůsobit se druhým
• Své názory byste neměli nikdy měnit, jinak budete považování za
nezodpovědné.
• Nikdy nesmíte dělat chyby. Pokud je děláte, měli byste se cítit provinile. V
každém případě chyba znamená nezodpovědnost.
• Měli byste odpovědět na každou otázku, kterou vám někdo položí.
• Všichni lidé by k vám měli mít kladný vztah, všem byste se měli zavděčit.
• Pouze logické je rozumné. Musíte být vnímaví a citliví na jakékoliv potřeby
druhých, přímo číst jejich skryté myšlenky co vlastně potřebují.
• Musíte být dokonalí.
Asertivní chování se vyznačuje těmito základními prvky:
• Otevřená, upřímná a přiměřená komunikace s lidmi na všech úrovních.
• Aktivní zasazování se o realizaci svých tužeb a cílů.
• Vyjadřování vlastních pocitů přiměřenou formou.
• Umění požádat o to, co člověk potřebuje nebo chce.
• Schopnost neříkat "ano" když chce člověk říci "ne".
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• Schopnost přijímat odmítnutí bez rozladění a pocitů urážky či ponížení.
• Umění vyjádřit i přijmout kritiku či pochvalu.
• Jednat vždy s plným nasazením.
Pro asertivní styl jednání je nezbytné respektovat určité zásady:
• Kontrolujte své emoce.
• Respektujte a tolerujte práva druhých.
• Otevřeně vyjadřujte své skutečné pocity.
• Snažte se vidět sebe i druhé reálně.
• Snažte se poznat stanovisko druhého.
• Respektujte názory a přesvědčení druhých.
• Pozorně naslouchejte druhým lidem.
• Nesnažte se mít převahu za každou cenu.
• Buďte vstřícní kompromisům.
• Pokud se zmýlíte, přiznejte to a hledejte nápravu.
• Ujasněte si, co vlastně opravdu chcete.
Základní asertivní způsoby jednání
Obecně:
• zřetelně dejte najevo, že chápete, co druhý od vás chce
• uveďte vlastní rozhodnutí
• naznačte cestu, jak z rozporu ven

Typy asertivity
Ani v asertivním chování nemá mít "každý jen tu svou a jedinou". Typů asertivních
projevů je víc. Uvedeme některé nejčastější:
1. Základní asertivita - jednoduché, jasné, přehledné sdělování a požadování. Lze
sem zařadit jak přání, tak odmítnutí.
2. Empatická asertivita - empatie znamená vcítění se do druhého. V této formě
asertivity je místo pro pochopení, akceptování druhého člověka, ale také pro
plnění povinností a naplnění vlastních zájmů. (Jisté je, že "muž je v některých
situacích jako pařez", jak pravil Dostojevskij, a chybí mu schopnost vcítění. Pro
ženy z toho plyne ponaučení, že lépe je o této skutečnosti vědět než naivně
očekávat, že pokud vás váš partner miluje, tak přece musí tušit, co si právě
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přejete. Netuší, a pokud mu to jasně nesdělíte, ani tušit nemůže, aniž by to byl od
něj zlý úmysl).
3. Stupňující se asertivita Krok za krokem - pokud nám není vyhověno,
zvyšujeme stupeň asertivity. Postup máme pod kontrolou. Je-li nám vyhověno,
okamžitě přestáváme vyvíjet nátlak. Jde nám o věc, ne o to protějšek zničit.
4. Konfrontační asertivita - v tomto případě pojem konfrontace neznamená vždy
střet, ale poukaz na rozpory mezi slovy a činy. Neútočíme, jen žádáme nové,
doplňující informace. Hovoříme klidně, věcně, nevzrušeně. Tam, kde se náznak
střetu objevuje, zdůrazňujeme svou snahu po domluvě.
5. Asertivita s prvky sebeotevření - nemluvíme o tom, co je kladné a co ne.
Poukazujeme na své kladné i záporné stránky a na naše formy řešení situací.
6. Negativní asertivita - přesnější by zřejmě byl daleko košatější název "pozitivní
komunikační reakce na negativní kritické výroky okolí". V tomto případě
souhlasíme s kritikou, ale nenecháme se jí zaskočit. Jsme velmi sebekritičtí sami a
tím snižujeme agresivitu kritika, který čekal spíše výmluvy.
7. Selektivně ignorující asertivita - tato varianta bývá uváděna i pod stručnějším
názvem "selektivní ignorování". Jde o asertivní schopnost pominout situace, kdy
náš protějšek jednoznačně "vypadne z role", chová se zcela nemožně a
nejrozumnější je to, co se stalo, "nevidět, neslyšet", neboť bychom se obrazně
řečeno museli brodit v blátě, přičemž není možno zůstat čistí. Toto umění
využijeme zejména v situacích, kdy se protistrana sníží k urážkám a chování
takříkajíc "pod úroveň". Lze použít také v kontaktu s podnapilým člověkem.
8. Jak bez ztráty kytičky prosadit svou. Prosazovat svou lze i postupy jemnými
jako hedvábí. Na prvním místě je mezi nimi technika požádání o laskavost.
Východiskem je názor, že člověk nemá čekat, až mu jeho přání ostatní přečtou z
očí. Pravděpodobnost toho, že nám bude vyhověno, se v běžně korektních, ba
přátelských vztazích zvyšuje, použijeme-li tzv. osobní nasazení. Tedy ne pouze:
"Buď tak laskav a udělej to...", ale "Buď tak laskav a udělej to pro mne".
Jako způsob jejich prosazení mohou sloužit asertivní postupy. Přichází na pomoc tehdy,
když se člověk cítí slabý při jednání s člověkem, jenž na něj vyvíjí tvrdý nátlak. Asertivita
nabízí řadu metod, postupů a strategií:
• Sendvič
Tato strategie má 3 části:
-

Zřetelně dát najevo, že chápu, co druhý ode mě chce.
Uvedení vlastního rozhodnutí. Mohu přitom uvést důvody, které mě k
tomu vedou, nebo uvést důvody, proč se nezachovám tak, jak on chce.
Naznačení cesty jak z toho ven, vyřešit konflikt tak, aby nebyl pro
odmítnutou stranu katastrofou.
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• Metoda poškozené gramofonové desky (neustálé pakování téhož). V klidu
vyslechnout druhou stranu, říci své stanovisko, potom vyslechnout stanovisko
druhé strany a znovu opakovat vlastní stanovisko tak, jak bylo řečeno na začátku,
stejnými slovy, beze změn. Nedat se svést k tomu, abych uvedl důvody, proč mám
tento názor (přesvědčení, záměr apod.) Nenechte se vyprovokovat k uvádění
důvodů svého stanoviska a požadavků. Chovejte se klidně a přívětivě, neustále
však omílejte váš požadavek.
• Metoda tmavých brýlí (přeslechnutí výroků druhé strany). Tím, že přeslechneme
to, co nás mělo vyvést z míry, protivníkovi výroky, bereme útočníkovi "vítr z
plachet". Chováme se k nim "nevida a neslyše". Útočník se snaží vyvést druhého z
míry jakýmkoliv způsobem.
• Otevřené dveře (souhlas s kritikou, event. Dílčí souhlas s kritikou). Souhlasíme s
kritikou útočníka, aniž bychom se k ní vyjadřovali. Můžeme na sebe prozradit i
některé své další nepodstatné nedostatky. Tím jako bychom před útočníkem
otevřeli dveře, které on chce prorazit - takže jimi proběhne, aniž by udělal
nějakou
škodu.
Není marné nalézt v kritice - i třeba velice ostré kritice - některé věci, které jsou z
faktického hlediska oprávněné. Ty pak přijmout a uznat "ano, v tom jsem udělal
chybu". Na druhé straně se však bránit osobním ostnům v kritice a snaze
partnera ponížit mě jako člověka.
• Předběhnutí
Chystá-li se nám útočník něco vytknout, předběhneme ho a řekneme to na sebe
dřív, než se k tomu odhodlá on.
• Odmítání věci, nikoli však člověka. Když náš někdo nutí, abychom koupili něco,
co nechceme, pak se snadno může stát, že s odmítáním návrhu řekneme i něco
negativního o tom, kdo nás nutí. Nikomu nejsem povinen říct "proč".
• Používání strategie výhra – výhra. Původní názory nejsou nikdy tak pevné, aby
z nich nebylo možné slevit. Důležité je upřímně si vzájemné představy sdělit a
hledat pro každého pozitivní východisko. Na každé transakci musí "vydělat" obě
strany. V podstatě se jedná o techniku přijatelného kompromisu. (nalezení
nějaké omezené pravdy, na které se může člověk s protistranou domluvit. Dá se
pak „souhlasit zčásti“ či „souhlasit v podstatě“).
Asertivnímu chování je možné se naučit. Je velmi účinným pomocníkem při jednání s
lidmi a může náš mnohému uchránit. Někdy je dobré podívat se na vlastní či cizí malé
děti, od nich se můžeme asertivnímu jednání poučit. Obzvláště pro učitele je toto
důležitá informace. Malé děti snadno dokáží říci "Evička chce, Evička nechce...". My pod
tlakem socializace a snahou ke konformitě, touze po našem ocenění a vyhnutí se trestu
tuto schopnost časem ztrácíme. Je také rozdíl ve výchově mezi pohlavími, kdy holčičky
jsou za takové svébytné projevy trestány ve větší míře než chlapci. Je krátkozraké
malým dětem vštěpovat pravidla, která jim mohou být ke škodě, aby je později musely
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pracně přepracovávat a znovu se je "doučovat". Ani dnes bohužel není ojedinělé - a to
dokonce ani ve školách - snižování sebedůvěry u dětí, omezování jejich individuality.
Konformita do určité míry je samozřejmě nutná. Ale v naší České republice je tato
hranice mnohonásobně překročena. Faktem je, že neumíme moc jednat asertivně. A
asertivita podle mého souvisí s celou osobností jedince i s jeho životním stylem. Člověk
vnitřně nespokojený, bez patřičné sebeúcty a sebedůvěry, jen těžko může prožít
plnohodnotný, šťastný a vyrovnaný život, jaký by si zasloužil. Vždy se najde mnoho těch,
kteří ho budou chtít využívat ve svůj, nikoliv jeho prospěch. Proto je v našem vlastním
zájmu učit nejen naše děti, ale i sami sebe být asertivní. Pro profesi učitele je toto
mnohdy velmi křehká hranice, kdy se u dítěte jedná o asertivní a kdy již o nevhodné
popř. drzé chování. Mnozí z učitelů toto nejsou schopni objektivně posoudit a vzniká
mnoho zbytečných a nepochybně pro obě strany nepříjemných konfliktů.
Asertivní chování je tedy o umění vyjádřit upřímně své pocity a udržet si své hranice.
Zároveň ale i respektování hranic druhých lidí. Umět uznat chybu, pokud ji skutečně
uděláte, ale nebrat vinu na sebe, pokud něco vaše chyba není. A hlavně chovat se tak,
abyste měla ze sebe stále dobrý pocit. A o ten v životě každého člověka jde především…
V asertivitě tedy nikdy nejde o bezohledné prosazování se vlastních zájmů. Špatné je ale
také přehnané sledování pocitů druhého (abych to nepřehnal, nedotkl se ho atp).
V rámci asertivního výcviku tedy např. snižujeme přehnanou citlivost k druhému, což
zpočátku může vyvolávat nepříjemné a falešné pocity viny…)
Žádným učebním ani odborným textem nelze nahradit praktický nácvik asertivity. Ten
se většinou odvíjí podle tradovaného scénáře. Pod vedením zkušeného lektora jsou ve
skupině probírána témata komplimentů, vyjadřované i přijímané kritiky, zvládání
afektivních útoků, prosazování požadavků i jejich odmítání a nabízení kompromisů.
Lektor většinou nejdříve vysvětlí doporučovaný postup řešení a následně všichni
přítomní nacvičují řešení předložených nebo z vlastních zkušenosti známých situací. Při
nácviku asertivního jednání je třeba naučit se vést a ovládat svůj hlas, gesta, mimiku,
držení těla. (na toto nestačí např. víkendový kurz).
Autorem metody asertivního tréninku (tréninku asertivity) je Američan Andrew
Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za
svým. Cílem je mimo jiné rozpoznat a zastavit manipulativní chování. Styl manipulace
souvisí s typem osobnosti. Ve výcviku jsou zařazeny techniky na rozeznávání a zvládání
manipulací, udržování rozhovoru a přerušování rozhovoru, aktivní naslouchání. Důležité
je naučit se slyšet toho druhého a rozeznávat, co sděluje nebo co chce, naučit se
odlišovat informace a manipulace. Manipulace je navozování pocitů viny nebo úzkosti
v druhé osobě s cílem dosáhnout vlastních cílů. (Např. rodiče vůči svým dětem používají
manipulaci velmi často)
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Používané techniky:
1. Komplimenty
Umění chválit a pochvalu přijímat je jen zdánlivě jednoduchá dovednost. Tato dovednost
těsně souvisí s pozitivním postojem k sobě samému, tedy se schopností pochválit, ocenit
sám sebe. A to již tak běžné není. Obtížnost spočívá v požadavku vyjádřit svou pochvalu,
úctu apod. zcela upřímně. Vždy to více či méně znamená riziko, že náš kompliment
nebude přijat, že budeme odmítnuti. To nejednoho z nás tlačí spíše k ironické pochvale,
kdy sami zůstáváme bezpečně skryti a neriskujeme. Zde tedy asertivita opět vede
k plnému jednání sama za sebe přebírání odpovědnosti i rizika tak, jak se tomu
v běžném životě nemůžeme vyhnout. Za planými a více nebo méně vtipnými
komplimenty se skrývá nejistota a neschopnost sebeotevření.
2. Přijímání kritiky a kritizování
Většinou nám nedělá problém rozeznat, že jsme kritizováni. Mnohdy za kritiku
považujeme už i partnerův odlišný názor. Když zaregistrujeme kritiku, je vhodné si
nejdříve uvědomit, jaké pocity se v nás vynořují a zda chceme vůbec reagovat. První
pocity se většinou týkají zhodnocení, zda je kritika oprávněná, či ne. Chceme-li reagovat,
je vhodné nejdříve vyjádřit pocity, emoce. V situaci oprávněné kritiky, tedy např. „Ano, to
mě mrzí…to mě štve…jsem v rozpacích….to jsem opravdu nechtěl…apod.“. Právě toto
otevření se vlastním pocitům dělá mnohdy největší obtíže. Jakoby se mnozí lidé báli
přiznat, že chybují. Často hned začínají naléhavě vysvětlovat, přesvědčovat, odvádět
pozornost, zdůrazňovat jiné stránky věci. Přitom se jich na to často nikdo neptá.
Výsledkem bývá ještě větší napětí. Po vyjádření pocitů se doporučuje přejít k tomu, jestli
s tím chci něco udělat, a event. Rozhodnutí. „..tak já tedy….chtělo by to něco s tím udělat,
ale právě teď nemohu….hmm, tak já to příště udělám jinak“. Konkrétní podobu si
vybíráme podle vlastního stylu mluvy. Také v případě, že kritika je neoprávněná, je
dobré vyjádřit své pocity,které navazují na zásadní postoj, např.: „ne, já to vidím jinak…a
tohle mě moc mrzí…nebylo to tak štve mě, že to říkáš…vadí mně to..překvapuje mě to…“.
Hned potom si můžeme vyžádat případné dodatečné informace „….a řekni mně o tom
něco víc…to by mě zajímalo, kdo to o mně říká…“.Nakonec lze také navrhnout ujasnění,
uzavření: „chtěl bych to trochu probrat…na tyhle věci nemám čas“….Je ovšem nutné
počítat s tím, že ten druhý nemusí mít žádný zájem na vysvětlování.
3. Zvládání afektivního útoku
V situaci, kdy jsme napadáni, ale kdy nám záleží na tom, abychom si s dotyčným udrželi
v zásadě dobré vztahy, bývá vhodné klidně připouštět to, co nám druhý velmi emočně
vytýká. Ten může i křičet, my bychom měli kontrolovaně odpovídat: „Jasně, máš pořádný
vztek…jo, naštval jsem tě.., ano jsem asi lajdák…“. A tak podobně mírně připouštíme to, co
druhý křičí, vyplakává. Ve vhodnou chvíli, když vidíme, že druhý jakoby ztrácí, „vítr
z plachet“, můžeme zareagovat např. takto: „Měl bys nějaký návrh? Pomohl bys mně s tím,
prosím?“ Samozřejmě je třeba vyhnout se ironii, která by vše jen zhoršila, ale která se
mnohdy téměř podbízí (protože pomáhá vyhnout se našemu přiznání, že jsme patrně
opravdu vinni). Můžeme navíc partnera vyzvat, aby přidal ještě i další věc, kterému na
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nás vadí: „A možná, že jsem tě naštval ještě něčím jiným.“. Bývá velmi obtížné udržet si
odstup a potřebnou míru klidu. Technicky lze takový klid jen obtížně nacvičovat.
4. Ostrá kritika
Ve výcviku asertivity je někdy součástí programu desenzibilizace vůči ostré kritice a
verbálnímu napadání druhými. Postupně se všichni účastníci střídají v roli napadaného,
který si stoupne do čela a ostatní jej co nejostřeji kritizují nebo až drsně verbálně
napadají. Napadaný má za úkol zůstat klidný a jen zopakovat a přisvědčovat. „Jsi úplně
nemožný hlupák. Ano je to tak, jsem úplně nemožný hlupák atp.“. Zde nejde o nějakou
oprávněnost či neoprávněnost kritiky, pravdu, pravdu či nepravdu, ale o to, učit se
odstupu od obecně nepříjemné a bolestné situace.
Jakousi minimální radou je nereagovat okamžitě, předložit alespoň krátkou pauzu, ve
které se mohou naše pocity ujasnit, vykrystalizovat a můžeme získat odstup od tendence
okamžitě ránu vrátit zpět. Pokud přesto cítíme, že bychom reakci nezvládli, je možné
prostě odejít s poznámkou: „Možná by se o tom dalo hovořit, ale tímto způsobem
ne…Takhle bych musel/a křičet i já a to nechci…jestli chceš přijdu, přijď za chvíli..event. To
mě taky štve, ale takhle o tom nebudu diskutovat…jdu pryč.“.
5. Kritizování
Při kritizování se často dopouštíme chyby zobecňování. Máme na někoho zlost za zcela
konkrétní věc, ale zaútočíme obecně: „S tebou je to vůbec těžké…ty prostě nic
nechápeš…to nemůžeš někdy trochu přemýšlet?“. Na to nelze téměř nic říci a k rozumné
komunikaci to nevede. Jde spíš o manipulaci směřující k pocitům viny a nejistoty. Má-li
být naše kritika únosná, je třeba dodržet několik pravidel. Především máme jasně
nazývat předmět naší nelibosti, konkrétní jev, čin. Samozřejmě bychom měli být čitelní
v našich emocích. A nesmíme zapomínat na to, co vlastně chceme. Pořadí snad není až
tak podstatné. Důležité je tedy vždy konkrétní poukázání, event. krátké rozvedení
důsledků, které v tom vidím: „Já se cítím tak sama a odstrčeně, když mě nevezmeš za
ruku..versus To jsi se zase ukázal, jak jsem ti lhostejná…co jsi zač,….co v tobě je.“. Jedná se o
ukázku z partnerského vztahu, ale jistě by každý pedagog našel příklad takto nevhodně
použité kritiky vůči žákovi, studentovi.
6. Odmítání a prosazování požadavků
V takové situaci bývá účelné svůj jasně sdělovaný požadavek nebo odmítnut zcela prostě
opakovat bez nějakých diskuzí. Proto se také někdy setkáme s přirovnáním k „prasklé
gramofonové desce, která stále přehrává jedno téma“ (viz uvedené výše). Nejčastěji bývá
uváděn příklad obchodu, kdy žádáme jiné zboží, jde o výměnu, reklamujeme a
protistrana není ochotná nám vyhovět? „Podívejte, kolik je tady dalších
zákazníků…zdržujte…to jste si určitě pokazl/pokazila sám/sama…já zavolám
vedoucího…My máme setrvat (pokud možno klidně) na svém: ano, já půjdu, jen co mně to
vyměníte…to je možné, ale já chci…ano zavolejte ho, jestli mně to vymění on.“. I při této
technice můžeme zůstat laskaví.
Obdobou je odmítání. (např. podobních prodavačů) V těchto případech druhá strana
nezřídka používá manipulace, navozuje nám pocity viny pokud „nespolupracujeme“. Na
to je třeba si dát pozor, nenechat se přimět k nějakému vysvětlování nebo k rozpravě,
kde bychom se mohli zaplést, slíbit nebo prostě udělat něco, co vlastně nechceme.
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Drobné vysvětlení občas můžeme dát. „Musel/a bych vám už jen opakovat, co jsem vám
už řekl/a.“. Musíme ale stále sledovat, když je to už vhodné ukončit (kritériem je pouze
náš vlastní pocit). Narazíme-li na zvlášť neochotného „protihráče“ je nezřídka
nejvhodnější v jisté chvíli odejít. V tom spočívá i nebezpečí této techniky. Rozhodně není
všeobecně platné, že tzv. vyklizení pole je nutně prohrou.
7. Kompromisy
Známe situace, kdy nechceme z nějakého důvodu něco slíbit, vyhovět. Přitom ale jsme
ochotni přistoupit na kompromis, máme zájem pro daného partnera něco udělat.
Důvodů může být více - očekáváme, že kompromis bude nějak výhodný do budoucna,
nechceme se vystavit důsledkům prostého odmítnutí, daný člověk nám poskytuje jiné
výhody apod. Jde tedy o kompromisní podobu odmítnutí. V každém případě by na
samém začátku naší reakce mělo zaznít jasné stanovisko k požadavku: „Ne..takhle ne..to
ne …to nechci.“. Je v zájmu obou stran, aby bylo co nejdříve jasno a k tomu by málo
přispělo větší vysvětlování, zdůvodňování, ze kterého by teprve mělo vyplynout naše
odmítnutí. Druhého také nemusí vůbec naše zdůvodnění zajímat. Mohl by toho také
využít ke snadnějšímu manipulování. Po zásadním stanovisku se doporučuje dát najevo
snahu o pochopení druhého: „Chápu, že ti to působí komplikace. Tuším, že se ti to
nelíbí…asi nejsi spokojen.“. Tím druhému nesplníme jeho přání, ale pomáháme tak
definovat situaci přátelství nebo porozumění. Uzavíráme vlastním návrhem, tedy
určitým kompromisem: „Měl bych ale návrh, ale myslím, že by to šlo trochu jinak.“.
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