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Hlavní myšlenka celého kurzu se opírala o pochopení pojmu respektující komunikace, 

získat potřebné informace a následně praktickou ukázkou vyzkoušet základní komunikační 
dovednosti na vlastní kůži, pro snadnější vnímání našich emocí a pocitů. Díky této zkušenosti 
se snažím využívat pět zásad respektující komunikace, které jsou pevně dané. Uplatňování 
těchto zásad a dovedností navodí pocit bezpečí a respektující vztah. Tato dovednost je 
neopomenutelnou součástí desatera FOHO. Jedna z mnoha zajímavých informací, která mi 
utkvěla v paměti je způsob rizikové komunikace, kde se používají příkazy, zákazy výčitky, 
ironie. Neměli bychom používat příkazy, zákazy, ale podávat informace!!! 

Jak projevit ocenění a uznání bylo další důležitou součástí kurzu. Potřeba uznání a 
ocenění patří mezi základní lidské potřeby a je důležité vědět, jakým způsobem je vyjádřit. 
Pouhou frází „Ty jsi šikulka“ sdělujeme dětem, že dělají věci k naší spokojenosti a má 
negativní dopad na sebepojetí dítěte. Jedná se o povrchní hodnocení, které dítěti nepodá 
žádnou informaci. Přičemž oceněním dáváme najevo skutečný zájem, hodnocení necháváme 
na dětech a vyjadřujeme tím rovnocennost vztahu. Zpětná vazba je informace o správnosti 
něčeho bez hodnocení kvalit či schopností toho, kdo to dělá. Bez zpětné vazby nemůže 

probíhat žádné učení ani práce, bez hodnocení ano.  Pochvala je obecná fráze, mluví o 
sobě a často hodnotí osobu. Ocenění je konkrétní až originální, vyjadřujeme se k výtvoru, 
chování, situaci. Zpětnou vazbu se učím a snažím využívat po celý den v MŠ a je další 
nedílnou součástí desatera FOHO. 

Motivační nástroje byly dalším předmětem kurzu. Získala jsem vysvětlení rozdílů 
mezi vnitřní, vnější a žádnou motivací. Vnitřní motivace vytváří u dětí zodpovědnost, 
iniciativu a vysokou sebeúctu, vnější motivací utváříme u dětí poslušnost, závislost na autoritě 
a žádná motivace je důsledkem nezájmu, lhostejnosti a ignorování. Podmínky pro rozvoj 
vnitřní motivace jsou smysluplnost, svoboda volby, spolurozhodování, spolupráce a zpětná 
vazba, to vše vytváří bezpečí uznání. V MŠ se snažíme u dětí využívat vnitřní motivaci, která 
je prvkem  FOHO. 

Velice přínosným a citlivým tématem byly emoce – odměny a tresty. Na začátku této 
diskuze nám bylo řečeno: „Když neumějí plakat oči, pláčou orgány“. Tímto bylo vyřčeno 
vše k pochopení nitra emocí. Vyzkoušeli jsme si, jak se můžeme cítit, když jsme trestáni, co 
můžeme dělat s nepříjemnými vzpomínkami ze situací ublížení. Tresty fungují přes strach a 
odměny potlačují vnitřní motivaci. Získali jsme hlubší vhled do emocí k prohloubení empatie 
a pochopení dětských vnitřních prožitků při řešení určité situace.  

Zajímavým tématem byla sebeúcta a sebevědomí související s nepodmíněným sebe 
přijetím. Bylo nám vysvětleno, abychom v MŠ nevyužívaly soutěže, které jsou podstatou 
srovnávání, ale začít spolu bez rivality. Teprve potom nastává příležitost k ocenění každému 
za něco jiného a dochází k sebeúctě u všech dětí. Jde pouze o úpravu změn v pravidlech na 
nesoutěživé. Tímto pravidlem se snažíme řídit a respektovat tuto jinakost. 

Na konci kurzu jsme vedli rozhovory k pravidlům soužití v MŠ, jakým způsobem je 
vytvářet, kdo by se měl na pravidlech podílet, co vše pravidla soužití zahrnují. Na začátku 
školního roku vytváříme pravidla společně s dětmi, cílem těchto pravidel je vytvářet pozitivní 
a bezpečné klima, což je opět jedno z desatera FOHO. 



 

Na úplný závěr jsme získaly základní informace o komunitním kruhu, jeho obecných 
zásadách a důležitosti připravenosti, pestrosti, promyšlenosti s využitím otevřených otázek. 
Tento způsob práce se snažím naplňovat, otevřené otázky využívám při jakémkoli řešení 
situace či komunikaci s dětmi. 

Jsem velice ráda, že jsem mohla tento kurz absolvovat, díky němuž jsem získala vhled 
a poznání, jak respektovat a být respektován. Pokud chce člověk něco změnit, musí začít 
nejprve u sebe. Domnívám se, že pokud chci začít s respektující komunikací, musím ji 
nejprve pochopit, něco prožít, uvědomit si vlastní hodnoty a morální jednání. Pak teprve 
mohu jít správnou cestou respektující komunikace s pocitem rovnocenného vztahu.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


