
Komunikace 

Zopakujeme si / vysvětlíme si: 

 Druhy komunikace verbální / nonverbální  

 Zásady efektivní komunikace  

 Klíčem je sebepoznání !! 

 Pravidla 

 Hladivé návyky 

 Umění naslouchat 

 Komunikační jedy 

 Zpětná vazba 

 (Ne)komunikační extrémisté 

 Komunikace a vztahy, vyváženost 

 Různost, rozdílnost názorů a přístupů 

 „5 schůdků“ 

 Asertivita 

 

Komunikace  
… co o ní asi víte, ale je dobré si připomenout  
 
Komunikace je přenos informací od určitého jedince nebo skupiny k jiným. Komunikace je nezbytným 
základem všech sociálních interakcí. Pokud se týká lidí, je komunikace prakticky základem VŠEHO !! 
V  komunikaci hraje kromě složky verbální (jazykové/slovní) významnou roli i složka neverbální 
(neslovní/mimoslovní). 
 

Verbální komunikace      

Vyjadřování pomocí slov, jazyka, řeči. Mluvenou podobu verbální komunikace rozdělujeme na obsahovou a 

formální stránku. Obsahová stránka by měla být věcně a jazykově správná. 

 

Paralingvistika 

Paralingvistika se zabývá dalšími aspekty kvality ústního projevu, tak zvanými svrchními tóny řeči...  

 Zabarvení hlasu – vrozená osobitá kvalita řeči každého jednotlivce; hlas zastřený,  

jemný, lahodný, ostrý, jasný, živý, sametový, apod. 

 Tempo řeči (rychlost projevu) – závisí na individuálních vlastnostech člověka (temperament, 
zvyk, nálada); značné rozdíly v rychlosti řeči lidí (impulzivní a temperamentní jedinci - mají 
většinou rychlé tempo řeči; ženy většinou mluví rychleji než muži. 

 Přízvuk – slovní / větný. 
 
 

 
 



 
 
 
 

 Frázování – přispívá k výraznosti mluveného slova; spočívá v členění věty na kratší úseky.  

 Intonace – střídání výšky hlasu (tónu), např. na konci věty hlas klesá; výškou můžeme 
podtrhnout obsahovou stránku projevu nebo citový vztah mluvčího k obsahu. 

 Spád řeči se týká množství myšlenek sdělovaných v určitém čase 

 Síla, dynamika – odráží vnitřní zápal mluvčího.  
 
 

Chyby 

 mnoho parazitních slov, např. prostě, především, vlastně… 

 pohodlnost při formulování myšlenek: např. slovo „věc“ se užívá pro označení čehokoliv: 
vztahu, myšlenek, jevů… 

 nepřipravenost  

 soupeření, snaha „vyhrát“ za každou cenu 

 nezvládnuté či zbytečně vyhrocené emoce 

 zbytečné užívání cizích slov, přestože pro dané skutečnosti existují adekvátní česká slova,  
pro mnohé se tím stává projev ne zcela srozumitelný 

 vyvíjení nátlaku nebo naopak neustálý ústup pod nátlakem 

 manipulace, vyhrožování apod. 

 
Zvláštní kapitolou komunikace je psaná podoba slovní komunikace. 
 
Specifika komunikace na „sítích“ … 
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Myspace aj. 
 
Emotikony. 
 
  

Nonverbální komunikace 

Nonverbálními projevy dávají lidé najevo to, co si opravdu myslí a co cítí.  

 Gestikulace – řeč pohybem rukou. Gesta mohou být okázalá, nejistá, úsporná, dramatická, 

bezradná, výhružná atd. atd. 

 Mimika - řeč obličejových svalů. Mimikou sdělujeme především lidské emoce. 

K nejvýraznějším mimickým projevům patří úsměv, smích a pláč.  

 Řeč očí – někdy se uvádí jako součást mimiky. Očima lze – pohladit, usmát se, potvrzovat, 

pátrat, souhlasit, „probodnout“… Dva základní typy pohledů: příjemný a nepříjemný. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://cs.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myspace


 Haptika - komunikace dotykem, hlavní roli hraje hmat. Jde o stisk ruky, pohlazení, štípnutí, 

facku atd. Vnímáme tlak, teplo, chlad, bolest aj. 

 Posturologie - řeč fyzických postojů. Mluvíme, jednáme ve stoje, vsedě, s rukama v bok, 

dáváme ruku na srdce apod. Základní typy jsou otevřený a uzavřený postoj. 

 Proxemika - řeč vzdáleností mezi lidmi. 

-intimní vzdálenost (zóna) – do 45 cm 

-osobní vzdálenost – 45 - 120 cm 

-společenská vzdálenost – 120 - 360 cm 

-veřejná vzdálenost – více než 360 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


