
 

KURZ  R+R versus FOHO 

Termín: 18. – 23. 8. 2019 

Lektoři: Pavel a Tatjana Kopřivovi 

Pojem respektující komunikace jsem poprvé zaslechla v rámci studia předškolní pedagogiky 

na UJEP v Ústí nad Labem. Tehdy ještě neměla respektující komunikace tolik příznivců mezi 

učitelkami mateřských škol, jako v současné době. Přesto, jsem se snažila používat zásady respektující 

komunikace v práci i v soukromém životě. Postupovala jsem dle vyčtených informací z různých 

zdrojů, které nemohou nahradit prožitkový seminář. S nadšením jsem přivítala možnost zúčastnit se 

týdenního kurzu s autory publikace Respektovat a být respektován Tatjanou a Pavlem Kopřivovými. 

Kurz R+R byl založen na prožitku, praktických ukázkách a pokusech o respektující komunikaci 

s kolegyněmi. Dnes nemohu říci, že používám respektující komunikaci vždy a všude, ale snažím se 

tohoto cíle dosáhnout. Proces učení v tomto směru pravděpodobně nikdy neskončí, ale pokud si 

člověk tento cíl stanoví, po krůčcích a pomalu jej naplňuje. Podobně, jako v problematice 

formativního hodnocení dětí. Při vstupu do projektu FOHO jsem si uvědomila, že je nutné „oprášit“  

respektující komunikaci v rámci formativního hodnocení dětí v mateřské škole. Pokud nahlédneme 

do Desatera formativního hodnocení zjistíme, že pouze v bodě 5. Seznamuji se s teorií formativního 

hodnocení přímo nevyužíváme respektující komunikaci, ale pro změnu ji studujeme.  Ostatní body 

respektující komunikaci vyžadují: 1. Používám respektující komunikaci, 2. Uplatňuji pedagogický styl 

postavený na pozitivní zpětné vazbě, 3. Vedu děti k dovednosti sebehodnocení, 4. Používám 

aktivizující vzdělávací metody, 6. Spolupracuji s rodiči, 7. Zavádím portfolio dítěte, 8. Stanovuji si 

přiměřené vzdělávací cíle, 9. Vytvářím pozitivní a bezpečné klima, 10. Provádím pedagogickou 

diagnostiku. V podstatě si troufám konstatovat, že bez respektující komunikace nelze realizovat 

formativní hodnocení. 

Nejpodstatnější propojení zásad R+R s FOHO, které mi seminář objasnil: 

- pozitivní zpětná vazba (ocenění) + popisný jazyk (popisuji práci dítěte s důrazem na povedené prvky, 

  pokládání vhodně formulovaných otázek k námětům ke zlepšení, k posunutí…)    

- poskytování dostatečného prostoru dítěti, aby se samo vyjádřilo, pozorné naslouchání, projev zájmu  

- respektování odlišného názoru dítěte, doplňující otázky 

- snaha dohodnout se s dětmi, nabídka svobodné volby 

- podpora odpovědnosti za své rozhodnutí, pochopení souvislostí, schopnosti nést důsledky za svou 

  volbu (pozitivní i negativní) 

- místo příkazů a zákazů poskytnout informaci…. 

- práce s emocemi, vyjádření empatie (naslouchání, projevy účasti, pojmenování pocitů, nálad, 

   empatické domněnky – asi…., možná….) 

- podpora vnitřní motivace (ocenění) x potlačení vnější motivace (odměny) 

- podpora sebeúcty a sebevědomí 



 

- vytvoření bezpečného prostředí pro dítě, ve kterém se harmonicky rozvíjí 

- respektující komunikace uplatňovaná nejen ve směru k dětem, ale i k rodičům.  

- učitel, který je v roli průvodce vzděláním = respektující přístup. 

Zpracovala: Zuzana Štochlová 


