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R+R 

Po absolvování týdenního kurzu manželů Kopřivových „Respektovat a být respektován“ jsme 

si uvědomily, co vše ovlivňuje způsob, jakým komunikujeme nejen s dětmi. Zjistily jsme, 

jakých „chyb“ se každodenně dopouštíme (byť s tím nejlepším úmyslem), aniž bychom si to 

uvědomovaly. Zjistily jsme, že úmysly a skutečné dopady se mohou lišit. Bylo velice 

podnětné v takto intenzivní podobě. 

V respektující komunikaci je důležitých pět zásad:  

1. držet se věci, problému (ten talíř je rozbitý) a vyhýbat se hodnocení osoby (ty jsi to 

rozbila) 

2. držet se přítomnosti (tady a teď) a vyhýbat se vyčítání, prorokování a nálepkám (ty 

nikdy, zase, pořád, vždycky…) 

3. přibírat druhé ke spoluúčasti (co navrhujete, co teď s tím, co by pomohlo?) a odolat 

pokušení řešit problém za druhé (měl bys udělat…) 

4. komunikovat pozitivně – sdělovat, co se může (můžeš tu kaluž přeskočit) a vyhýbat se 

zákazům (nelez do té louže) a všímat si a oceňovat to, co je v pořádku místo 

zdůrazňování nedostatků (je lepší říci, že dva ze čtyř příkladů jsou správně než 

naopak) 

5. uvědomovat si emoce a potřeby a komunikovat o nich a to nejen o vlastních, ale  

i druhého člověka 

Tyto komunikační zásady můžeme naplňovat pomocí pětice komunikačních dovedností – 

popis, informace, přibírání ke spoluúčasti, já-sdělení a empatická reakce, což jsme zkoušely 

na praktických modelových situacích. Předvedly jsme si, že komunikovat lze bez výčitek, 

příkazů, zákazů, hrozeb. Pochopily jsme, že vymezování hranic je ve výchově naprosto 

nezbytné. Byly nám vysvětleny důsledky uplatňování moci při výchově. 

Vzhledem k tomu, že respektující komunikace je jedním z „Desatera“ formativního 

hodnocení, byla účast na tomto kurzu velice přínosnou. Při aplikaci tohoto a snaze o 

dodržování těchto zásad v pedagogické praxi se lépe uplatňují další zásady „desatera“. Dle 

našeho názoru je respektující komunikace v podstatě nejdůležitější. 

Překvapivé pro nás bylo téma pochval, soutěží a odměn. Ta mají svá rizika. Ve své 

pedagogické praxi jsme pravděpodobně všechny používaly odměny, pochvaly a děti soutěžily 

a odměnou jim byla nějaká cena. Většinou jsou soutěže, odměny a pochvaly příjemné, ale 

mají svá rizika. Hrozí to, že děti budou podávat výkon pouze za nějakou odměnu (ať věcnou 

či „pouze“ slovní pochvalu). Zároveň při soutěžení dochází k „rozevírání nůžek“ mezi dětmi – 

jsou děti, které jsou úspěšné téměř ve všem, jsou děti, kterým se nedaří – soutěžení jim 

rozhodně nepomáhá při rozvoji sebevědomí, ba právě naopak. Děti by se měly učit a chovat 
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se správně, i když za to nic nezískají. Rizikem je, že do budoucna budou 

dělat věci jen  

pro spokojenost druhých, nikoliv pro věc samotnou. 

Pochopily jsme, že „partnerský přístup k dětem znamená, že se k nim budeme chovat jako 

k dospělým, kterých si vážíme nebo které alespoň respektujeme“. 

 

 

                                                                        Sabina Madunická a Bc. Ivana Votroubková 

 

 


