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Vzdělávací cíle

• Dozvědět se, co je podstatou komunikace a jaký je její původ

• Pochopit různé druhy komunikace a jejich specifika

• Získat informace o komunikačních dovednostech

• Pochopit, jak může správná komunikace pomoci se začleněním do společnosti

• Zjistit, jaké jsou zásady k efektivní komunikaci

• Pochopit, co je překážkami ve zdárné komunikaci a jak tyto překážky omezit

• Dozvědět se o různých typech kultur s ohledem na komunikaci





Úvodní aktivita
Typ: Výběr z možností (správně/nesprávně)

1. Komunikace je efektivní, pokud příjemce rozumí zamýšlenému sdělení odesílatele sdělení.
a. správně
b. nesprávně

2. Jednosměrná komunikace nebo monolog nastávají, pokud jedna osoba něco sděluje a druhá osoba 
sdělení přijímá, ale dále jej neprohlubuje pomocí otázek.
a. správně
b. nesprávně



Úvodní aktivita
Typ: Výběr z možností (správně/nesprávně)

3. Obousměrná komunikace neboli dialog nastává, pokud jedna osoba komunikuje s druhou osobou 
formou konverzace a sdělení jsou doplněna otázkami na podporu a ověření pochopení.
a. správně
b. nesprávně

4. Správná komunikace zahrnuje mluvení i naslouchání.
a. správně
b. nesprávně

Pokud jste na všechny otázky odpověděli správně, máte o tématu komunikace dobré vstupní znalosti.



Lekce 1

Co to je komunikace?





Téma 1: Komunikace - podstata a původ

Pojem „komunikace“ pochází z latinského slova “communicare“, jehož význam je sdílet, doslovně pak „spojovat“. 

Komunikaci můžeme definovat jako proces, v jehož rámci si osoby vyměňují informace. 

Dochází k ní prostřednictvím společného systému symbolů, znaků či chování.

Správná komunikace je zásadní ve všech oblastech života, protože nám pomáhá udržet příjemné prostředí, což podporuje 
získávání znalostí a začlenění do společnosti.



Téma 1: Komunikace - podstata a původ

Efektivní komunikací se rozumí komunikace mezi dvěma či více osobami, během níž je zamýšlené sdělení:

- správně zakódováno

- sděleno vhodnou cestou

- přijato

- správně rozkódováno

- pochopeno příjemcem(příjemci)

Efektivní komunikace znamená, že jsou vaše myšlenky a nápady vyslyšeny a lidé na ně reagují. 

Efektivní komunikace znamená, že jste schopni vyslechnout sdělení jiné osoby, pochopit ho a reagovat na něj.



Téma 1: Komunikace - podstata a původ
Sedm zásad pro efektivní komunikaci („7C“):

• Clear – jasnost, aby bylo možné snadno určit hlavní myšlenky a pochopit je.

• Concise – stručnost, mluvte k věci bez zbytečných slov či vykreslování.

• Concrete – konkrétnost, zařaďte konkrétní příklady či vysvětlení.

• Correct – správnost, co se týče informací, volby slov a gramatické správnosti.

• Coherent – souvislost, sdělujte informace v logickém sledu.

• Complete – úplnost, když vytváříte sdělení, je třeba dát příjemci všechny potřebné informace, aby mohli sledovat tok 
vašich myšlenek a dostali se ke stejnému závěru jako vy. 

• Courteous – zdvořilost, sdělení by mělo být přátelské, profesionální, ohleduplné, vstřícné, upřímné a čestné.
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Téma 2: Verbální komunikace

Verbální komunikace se týká jazyka v písemné i ústní formě. 

Verbální komunikace se obecně vztahuje na používání slov.

Verbální komunikace zahrnuje zvuky, slova a řeč. Mluvení je efektivním způsobem komunikace a pomáhá nám vyjádřit 
naše emoce slovy. 

Verbální komunikace je jakákoli komunikace, při níž se sdělení vyjadřuje jazykem. Zahrnuje ústní komunikaci, jako je 
mluvení s někým po telefonu, diskuze mezi čtyřma očima, rozhovor, prezentace atd. Dále zahrnuje písemnou komunikaci, 
jako jsou dopisy a e-maily.



Téma 2: Verbální komunikace
Verbální komunikace může být vyjádřena písemně nebo ústně. 

Příklady písemné komunikace: 

-Dopisy

-SMS zprávy

-E-maily

Příklady ústní komunikace:

-Rozhovory mezi čtyřma očima

-Přednáška

-Rádio
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Téma 3: Neverbální komunikace

Neverbální komunikací se rozumí předávání informací za použití řeči těla, patří sem mimo jiné oční kontakt, mimika, gesta a 
další. Příkladem může být úsměv při setkání, kterým sdělujeme přátelství, přijetí a upřímnost. Neverbální komunikaci 
používá každý z nás vědomky i nevědomky neustále.

Neverbální komunikace má zásadní úlohu v našich životech, může zlepšit naše každodenní schopnosti komunikovat, 
zapojit se a smysluplně reagovat. Díky lepšímu pochopení tohoto typu komunikace si lidé mohou mezi sebou vytvořit 
pevnější vztahy.

Náš postoj, tón hlasu a oční kontakt jsou nenápadnými prvky komunikace a posilují mluvené sdělení tak, že podporují jeho 
důvěryhodnost a soulad s ním.

Neverbální komunikace je sdělování myšlenek, pocitů či nápadů prostřednictvím gest, postoje těla a mimiky.



Téma 3: Neverbální komunikace - prvky

Neverbální komunikace má mnoho různých forem a může nám pomoci proniknout k myšlenkám a/nebo pocitům mluvčího. 
Rozdělení neverbální komunikace do několika skupin nám může pomoci pochopit její roli v každodenní komunikaci:

- Gesta – například pohyby rukou, paží a hlavy. Můžeme jimi zdůraznit naše verbální sdělení. A dále jimi vyjadřujeme naše 
pocity.

- Mimika – na jednu stranu slouží k vyjadřování pocitů a na druhou stranu doplňuje a zdůrazňuje verbální obsah sdělení.

- Doteky – například potřesení rukou, objetí atd., pomáhá budovat vztahy. 



Téma 3: Neverbální komunikace - prvky
- Oční kontakt – oči jsou hlavní součástí předávání sdělení, kontaktem vytváříme dojem blízkosti

- Tón hlasu znamená výšku hlasu, kterou můžeme sdělovat něco jiného než to, co vyjadřujeme slovy. Například při 
sarkasmu dostávají vyřčená slova zcela odlišný význam.

- Vzdálenost mezi účastníky – rozlišujeme intimní, osobní, společenskou a veřejnou zónu. Tyto vzdálenosti se v různých 
kulturách liší. 

- Pozice těla – jakým způsobem daná osoba sedí a stojí. 

- Pohyby těla, patří sem jakýkoli pohyb těla.

- Neverbální prvky řeči – například intonace hlasu či rytmus řeči. Zdůrazňují náš záměr ve vztahu k příjemci a mohou mít na 
celkové sdělení velký vliv.

- Parajazykové prvky – mohou komunikaci měnit. Jedná se o různé projevy pocitů (smích, pláč, povzdechy).

- Prvky okolního prostředí – vztahují se k místu, kde se účastníci komunikace nachází.

- Fyzický vzhled a oblečení – vyjadřují náš vztah ke komunikačnímu partnerovi.



Lekce 2

Komunikační dovednosti
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Téma 1: Komunikační dovednosti

V předchozí lekci jsme si definovali pojem komunikace a uvedli, proč je komunikace v životě i v práci důležitá. Nyní se 
podrobněji zaměříme na konkrétní dovednosti, které nám mohou pomoci zlepšit kvalitu komunikace. 

Někteří lidé mají přirozenou tendenci používat dovednosti týkající se meziosobních kontaktů v každodenním životě i 
nevědomky. 

Není potřeba se ale znepokojovat, protože každou komunikační dovednost lze jednoduše natrénovat, obvykle stačí provést 
jen drobné změny v našem běžném každodenním chování. 

V této části vám některé z těchto dovedností představíme a vysvětlíme. 
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Téma 1: Komunikační dovednosti

• Aktivní naslouchání – Jak jsme již uvedli, komunikace neznamená pouze vyjadřování svých myšlenek, ale také 
naslouchání ostatním. Aktivním nasloucháním se rozumí věnovat vědomě pozornost celkovému sdělení, které nám 
mluvčí předává. Je potřeba sledovat pozorně druhou osobu a analyzovat nejen to, co říká, ale i neverbální znaky. 
Pozitivní reakcí bude, pokud pomocí řeči těla a gest dáte najevo, že jste do rozhovoru zapojeni. 

• Jasnost a stručnost – Sdělení toho, co chceme, jasně a stručně tak, abychom předali nejdůležitější informace. 

• Schopnost ptát se – Při komunikaci je důležité si ověřit, že vám ostatní rozumí a vy rozumíte jim. Můžete si to ověřit 
pomocí různých otázek, abyste předešli nedorozumění. Vyjasněte si konkrétní body pomocí otázek, abyste zjistili, zda 
jste pochopili zamýšlené sdělení.

• Zapojení – Jedná se o věnování pozornosti chování i řeči vašeho komunikačního partnera. Pokud budete při komunikaci 
aktivní, budou se ostatní cítit lépe a budou vám více důvěřovat. Projevte své nadšení pro studenty tím, že se jich budete 
ptát a necháte je vyjádřit jejich názor.



Téma 1: Komunikační dovednosti

• Empatie – Empatie je schopnost porozumět pocitům jiných osob a vyjádřit je. Komunikace vždy zahrnuje kontakt mezi 
osobami, proto je nutné se snažit podívat se na situaci i z druhé strany a tento pohled respektovat. 

• Zpětná vazba – Informace, kterou dostaneme po nějaké činnosti. Pokud poskytujete zpětnou vazbu, zaměřte se nejprve 
na kladné stránky. Pokud dostáváte zpětnou vazbu, poslouchejte pozorně, zeptejte se, pokud potřebujete něco upřesnit, 
a pokuste se podle ní později jednat. 

• Přátelství – Pokud vás ostatní budou považovat za přátelského člověka, můžete tím výrazně zlepšit kvalitu komunikace, 
protože vám ostatní budou více důvěřovat a budou se cítit uvolněně a v lepším rozpoložení. 

• Otevřenost – Nesnažte se prosadit své sdělení a své názory, ale vstupte do rozhovoru s otevřenou myslí. Nezapomeňte, 
že cílem komunikace je výměna názorů a hledání řešení k problémům.



Téma 2: Komunikační modely a naslouchání při komunikaci
Osoby, které disponují dobrými komunikačními dovednostmi, obvykle dávají pozor, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním, 
nechyběly výroky či aby nevznikaly spory, snaží se vše včas vysvětlit a zajišťují, aby byl prostor komunikace bezpečný a 
inkluzivní. 

S pomocí správné komunikace se lidé mohou rozvíjet, naučit se novým dovednostem a vyměňovat si názory na důležitá 
témata. Efektivní komunikace nastává, pokud příjemce rozumí zamýšlenému sdělení odesílatele. Při efektivní komunikaci 
odráží informace odesílatele jasně jeho záměry, a výklad sdělení u příjemce odpovídá záměru odesílatele. Tento postup 
znázorňuje komunikační model na následujícím schématu. 

Zdroj: https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/

https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/


Téma 2: Komunikační modely a naslouchání při komunikaci

Je potřeba si uvědomit, že správná komunikace zahrnuje nejen mluvení, ale také naslouchání. Při komunikaci musíme 
zajistit, aby naši posluchači dostali dostatek prostoru k vyjádření svých pocitů, aby byli vyslyšeni a pochopeni.  
Je potřeba si uvědomit, že správná komunikace zahrnuje nejen mluvení, ale také naslouchání. Při komunikaci musíme 
zajistit, aby naši posluchači dostali dostatek prostoru k vyjádření svých pocitů, aby byli vyslyšeni a pochopeni.  

Zdroj: https://pixabay.com/illustrations/ear-auricle-listen-listen-to-2973126/

https://pixabay.com/illustrations/ear-auricle-listen-listen-to-2973126/


Lekce 3

Zásady efektivní komunikace
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Topic 1: Formulace správného sdělení

Formulace správného sdělení je v komunikačním procesu zásadní, neboť se tak zvyšuje pravděpodobnost toho, že 
účastníci konverzace sdělení porozumí. Důležitými body jsou mimo jiné:

• Přesnost při formulaci informace, očekávání a emocí

• Jasné hlavní body sdělení

• Logický tok informací

• Styl odpovídající přijemci

• Gramatická správnost

• Sledování míry porozumění



Téma 2: Překážky v komunikaci

Překážky v komunikaci mohou narušovat komunikační proces. Patří mezi ně například: 

• Komunikace povýšeným a nadřazeným způsobem.

• Používání rychlých či běžně používaných otázek – tím ukazujete, že vás přijímané sdělení příliš nezajímá. 

• Nedostatečné zahrnutí myšlenek druhé osoby – takové jednání naznačuje, že se soustředíte na sebe a na svůj názor, a 
ne na přijímané sdělení. 

• Časté přerušování otázkami či poznámkami – takovému jednání je nutné se vyvarovat, protože je tím narušena plynulost 
hovoru.

• Používání žargonu nebo složitých výrazů. 
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Téma 3: Kulturní rozdíly v komunikaci

Rozdíly v neverbální komunikaci jsou velmi patrné při vyjadřování emocí: v některých 
zemích jsou spíše zdrženliví a na veřejnosti emoce téměř nebo vůbec neprojevují. V jiných 
zemích pak nepoužívají mimiku obličeje, protože to považují za neschopnost ovládat své 
emoce.

Mezi kulturami se liší i používání očního kontaktu. Ve Spojených státech se přímý pohled do 
očí považuje za znak důvěryhodnosti a projevení zájmu o to, co nám druhý říká. V některých 
případech však může být delší pohled považován za projev sexuálního zájmu či přitažlivosti. 
Například v Japonsku se přímému pohledu do očí vyhýbají, protože to považují za 
nedostatečné respektování. V arabských zemích je to pak přesně naopak: oční kontakt 
vyjadřuje zájem a upřímnost.



Téma 3: Kulturní rozdíly v komunikaci

Různá expresivita v kulturách – rozdíl mezi živými a zdrženlivými kulturami se týká 
přijatelnosti a úlohy při vyjadřování osobních citů a postojů v komunikaci. Živé 
kultury takové vyjadřování používají často. Během diskuze je dovoleno zvedat 
hlas, často přerušovat projev, navzájem se dotýkat (např. pohlazení), dívat se 
druhému dlouho do očí. Pro osoby ze zemí, kde jsou zdrženlivější, může být 
takový projev příliš hlučný, nátlakový, příliš rozvláčný. Pro osoby z těchto kultur je 
nejdůležitější součástí slovní vyjádření k tématu diskuze. Vyjádření doprovodných 
emocí a postojů zde nemá takový význam. Mluví tišším hlasem než lidé ze živých 
kultur a své protějšky při řeči nepřerušují. 





Další materiály a zdroje (tyto materiály byly vybrány v období od 
června do srpna 2021) 
● https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game

● https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/

● https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html

● https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm

● https://www.youtube.com/watch?v=35AKeTz0BfA

● https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk

https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game
https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/
https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.youtube.com/watch?v=35AKeTz0BfA
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk


Aktivity
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Aktivita 1 
Typ: Výběr z možností (jedna správná odpověď)
1. Jaké jsou prvky neverbální komunikace?
a. Mimika
b. Oční kontakt
c. Parajazykové prvky
d. Všechny uvedené možnosti

2. Neverbální znaky vyjadřují postoj vůči partnerovi v komunikaci pomocí gest, mimiky, postoje, vzdálenosti od něj a 
oblečení.
a. správně
b. nesprávně

3. Neverbální znaky vyjadřují postoj vůči partnerovi v komunikaci, proto je důležité si uvědomit, co neverbálním způsobem 
sdělujeme. Důležitý je také soulad a kontext.
a. správně
b. nesprávně



Aktivita 2 
Typ: Výběr z možností (jedna správná odpověď)
1. Aktivní naslouchání znamená soustředění se na mluvčího a na to, co nám sděluje. Mezi čtyři hlavní techniky aktivního 
naslouchání patří: parafráze, vysvětlení, kladení otázek, reflexe.
a. správně
b. nesprávně

2. Parafráze je:
a. zamyšlení se nad pocity komunikačního partnera ohledně sdělení, které mu předáváme.
b. položení optimálního množství otázek, abychom pochopili, o čem druhá strana hovoří.
c. zopakování hlavních myšlenek, které mluvčí použil, svými slovy, abychom si ověřili, zda jsme správně pochopili záměr a 
obsah jeho projevu.

3. Vysvětlení je:
a. zopakování hlavních myšlenek, které mluvčí použil, svými slovy, abychom si ověřili, zda jsme správně pochopili záměr a 
obsah jeho projevu.
b. shromáždění a zobecnění důležitých bodů v projevu mluvčího, často slouží jako shrnutí a systematizuje naši komunikaci.
c. položení optimálního množství otázek, abychom pochopili, o čem druhá strana hovoří, a adekvátní neverbální 
komunikace.



Aktivita 3

Typ: Rozdělovací matice

Otázka: Spojte popis s daným pojmem

Empatie Jasné a stručné vyjadřování přímo k věci

Jasnost a stručnost Schopnost pochopit pocity a sdílet je s ostatními

Aktivní naslouchání Vědomé věnování pozornosti celému obsahu 
sdělení mluvčího



Aktivita 4 
Typ: Seřazení

Otázka: Seřaďte jednotlivé prvky komunikačního procesu do správného pořadí: 

1. Kódování

2. Odesílatel

3. Sdělení

4. Dekódování

5. Kanál

6. Příjemce

7. Výrok



Aktivita 5 

Typ: Doplňte chybějící slova (výběr ze seznamu) 
Otázka: Doplňte chybějící slova

………… nebo zvyky mohou mít v různých částech světa různý význam. Například poklepání na čelo/hlavu znamená ve 
Francii, Itálii a Německu ……., ve Španělsku a Velké Británii: „mám nápad“. 

V některých kulturách hraje kontext sdělení větší úlohu, v některých menší. Kultury s velkým významem kontextu používají 
více ……. a kultury s malým významem kontextu více ………. 

Seznam slov: „jsi hloupý“, gesta, verbální komunikace, neverbální komunikace



Aktivita 6 

Typ: Volný text
Otázka: Uměli byste popsat svůj styl komunikace? Jak komunikujete s lidmi a co si myslíte, že byste měli zlepšit?



Závěrečná aktivita



Závěrečná aktivita - kvíz

Typ: Výběr z možností (jedna správná odpověď) 
1. Nedílnou součástí komunikace je koncepce porozumění.
a. správně
b. nesprávně

2. Co je zásadou efektivní komunikace:
a. Předtím, než mluvčí začne hovořit, měl by se ujistit, že ví, co chce říci, a všemu rozumí.
b. Mluvčí nemusí ověřovat, zda posluchači jeho sdělení rozumí.
c. Posluchač by se měl ujistit, zda dobře slyší hlas mluvčího.

3. Co to je aktivní poslech:
a. Posloucháte pozorně a se zájmem to, co vám druhá osoba říká.
b. Ptáte se na podrobnosti.
c. Ptáte se na vysvětlení.
d. Všechny uvedené možnosti.
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