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Vážení pečující,

do rukou se Vám dostává příručka, která se věnuje komunikaci. Péče o blízkého 
člověka, který potřebuje pomoc v jakékoliv míře, je velmi náročná. Nejen úkony 
péče ale i samotná komunikace přispívá k upevnění vztahů v rodině ale i ve vše‑
obecné rovině s ostatními lidmi.

Komunikací rozumíme vzájemné předávání sdílených významů mezi lidmi, 
výměnu informací, sdělování a dorozumívání. Proto komunikace patří k nejdů‑
ležitějším lidským schopnostem. Slouží k vytváření, udržování a pěstování mezi‑
lidských vztahů. Schopnost řečové komunikace je schopnost vědomě používat 
jazyk jako složitý komunikační systém znaků a symbolů a využívat jej ve všech 
jeho formách.

Naše společnost je obrazně řečeno založena na komunikaci. Právě proto v sou‑
časnosti získává stále větší význam každá disciplína, která se komunikací zabývá, 
počínaje počítačovou komunikací (internet), přes mediální komunikaci (tisk, roz‑
hlas, televize) až po odbornou logopedii, která zkoumá narušenou komunikaci 
a hledá způsob, jak ji zlepšit.

Bez komunikace se neobejdeme. Náš život ve společnosti se skládá z neustálých 
komunikačních aktů, interakcí s druhými lidmi. Fakticky ani nelze nekomunikovat.

 

Cílem této příručky není však naučit Vás komunikovat, ale přiblížit možnosti, jak 
lépe porozumět svému okolí.

Pod pojmem komunikace si představme zejména přenos a výměnu informací 
v mluvené, psané, obrazové formě, která se realizuje mezi lidmi. Komunikace je 
také výměna významů mezi lidmi, kde můžeme použít běžné systémy symbolů. 
Jejím úkolem je efektivní přenos informací.

V  komunikaci jsou důležité pojmy jako komunikátor, komunikant a  komuniké. 
Komunikátor je osoba, která předává informaci. Komunikant je osoba, která 
informaci přijímá. Komuniké je zpráva, kterou komunikátor vysílá komunikantovi.

Komunikátor i komunikant jsou dvě rozdílně smýšlející osoby. Do přijímané či 
vysílané zprávy promítají své zkušenosti, názory, dovednosti, osobní postoje, ale 
také momentální stav nálady. Právě tyto rozdíly mezi lidmi mají příčinu v mož‑
ných nedorozuměních. V praxi to znamená, že informace nemusí být stejně vní‑
mána osobou, která zprávu vysílá, a osobou, která ji přijímá.

Často v  komunikaci dochází ke „komunikačnímu šumu“, k  určitému zkreslení 
původního sdělení. Komunikační jazyk, tedy jazyk, pomocí kterého komuni‑
kujeme a přiřazujeme slovům určitý význam, je specifický pro každou osobu, 
a právě zde dochází k nejčastějším nedorozuměním.

Podle grafu můžeme vidět, že byť často komunikujeme ústně, a máme pocit, že 
slova mají velkou váhu, tak opak je pravdou. Zde tedy platí známé úsloví, že není 
důležitý obsah, ale forma sdělení.
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VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Verbální komunikace je specifický druh komunikace, který využívá řeči. Tento 
druh je  typický pro člověka. K ovládnutí verbální komunikace musí být člověk 
přizpůsoben jak po intelektuální stránce, tak po stránce fyzické. Pomocí tohoto 
způsobu komunikace, můžeme vyjadřovat veškeré své emoce a znalosti.

Dále ji můžeme rozlišovat na mluvenou a  psanou formu.  V  případě mluvené 
formy je nedůležitější mít neporušené řečové ústrojí, díky němuž můžeme vydá‑
vat zvuky. Naopak u  formy psané, bychom se bez hlasivek dokázali i  obejít, 
ovšem o to větší důraz je kladen na znalost jazyka a slovní zásobu, která je ke 
komunikaci potřeba. Verbální komunikace, se řadí do mladší formy komunikace 
na rozdíl od komunikace neverbální.

Asertivita

Jednou z klíčových dovedností při verbální komunikaci je asertivita. Jde přede‑
vším o schopnost vyrovnaně prosadit své názory, práva, přání či potřeby bez 
využívání agresivního chování. Asertivní lidé jsou schopní prosadit své názory 
bez toho, aniž by urazili někoho jiného. Asertivita je často považována za hranici 
mezi pasivitou a agresivitou.

Pozor na asertivitu v práci. Zde je potřeba brát např. zřetel vašeho postavení 
a rozložení rolí ve firmě. Ne každá firma uvítá vaše pokusy o asertivitu.
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 � Asertivita jako balanc  – z  pravidla 
jde o naše sebevědomí, nedělá nám 
problém spravedlivě a  empaticky 
projevit svůj názor. V  zásadě jde 
o  to, že nemyslíme pouze na své 
potřeby, ale chápeme i potřeby dru‑
hého člověka.

 � Agresivita jako účel vítězství  – 
Agresivita je sobecké jednání. 
Působí na ostatní hanebně, skoro 
až jako šikana. Vezmete si cokoli 
chcete  – bez optání. Děláte pouze 
to, co je ve vašem zájmu a nehledíte 
na své okolí

Cíle asertivní komunikace

 � Važte si své osoby a svých práv – 
každý z nás by měl začít tím, že se 
musím naučit porozumět sám sobě 
a svým hodnotám. Víra v sama sebe 
je základ sebevědomí a asertivního 
chování. Díky tomu si můžeme uvě‑
domit, že si zasloužíme úctu a  re‑
spekt od druhých. Velký důraz je 
kladen na sebevědomí, zde je však 
nebezpečí změny v  namyšlenost. 
Držte se svých etických hodnot 
a zásad.

 � Projevy svých potřeb – rádi chce‑
me ukázat co v nás je, svůj potenci‑
ál. Důležité je ujistit se ve shodě 
v prioritách a potřebách s ostatními 
(rodina, partneři, kolegové)

 � Kontrola chování a  činy ostat-
ních – setkáte ‑li se s člověkem, kte‑
rý na vaši asertivitu reaguje naštva‑
ně, jednoduše na jeho projev 
nereagujte vůbec nebo odpovězte 
klidným tónem, nemůžete přebírat 
odpovědnost a kontrolovat chování 
ostatních

 � Snažte se působit pozitivně  – 
v asertivitě jde především o upřím‑
nost. V případě špatné nálady, nebo 
pokud vás něco trápí, nebojte se 
své pocity projevit. Udělejte to však 
konstruktivně a citlivě. Nespadněte 
do víru sebelítosti.

 � Naučte se říkat „Ne“ ‑ naučit se ří‑
kat „ne“ je jeden z klíčových faktorů 
asertivní komunikace. Díky poznání 
svých vlastních limitů a  toho, kolik 
práce zvládnete vykonat, budete 
schopni lépe zorganizovat svou 
práci a nebudete mít pocit, že vás 
někdo zneužívá.

 � ZAPAMATUJTE SI – Nikdy se neza‑
vděčíte všem. Nemůžete zvládnout 
všechno a potěšit každého, kdo si 
o  to řekne. Chraňte svůj čas a na‑
kládejte s  ním opatrně. Nebojte si 
říct o pomoc.

Asertivní techniky

 � Pokažená gramofonová deska  
Velmi jednoduchá technika, jejímž 
principem je opakování svého po‑
žadavku klidným hlasem, bez 
nutnosti obhajoby. Technika umož‑
ňuje ignorovat manipulativní nástra‑
hy a to tak, že pokud by se druhá 
strana snažila přejít k jinému téma‑
tu, vy ho vždy dostanete zpát‑
ky např: „Rozumím, co mi říkáš, ale 
rád bych se vrátil zpět k našemu té‑
matu“ stále s jasným vyslovováním 
svého požadavku.

 � Otevřené dveře  – tato technika je 
vhodná při situacích, kdy vám ně‑
kdo vyčítá vaše nedostatky. Jako 
příklad můžeme uvést vyčítavého 
zaměstnavatele, který je nespoko‑
jen s odvedením vaší práce. Z části 
s ním můžete souhlasit, ale v druhé 
části věty zdůrazněte jiné své klady, 
případně můžete obhájit proč tomu 
tak bylo. Tato technika vám dovolí 
přijmout kritiku klidným způsobem, 
ale zároveň druhá strana nemá ab‑
solutní získanou moc a  tím pádem 
ani převahu nad vámi.
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 � Sebeotevření – mezi další techniky 
asertivního chování patří sebeote‑
vření. Tato technika se používá 
v  případě, kdy okolí mluví o  faktu, 
o kterém se domnívá, že jste s ním 
určitě seznámen. Není nic horšího 
než se nezeptat, když něčemu ne‑
rozumíte a  dále přikyvovat. Může 
z toho vyvstat pár pěkných malérů. 
Technika umožňuje sdělit takové 
věci, které ve vás dříve vyvolávaly 
pocity nevědomosti, úzkosti a viny.

 � Negativní aserce – jedná se o tech‑
niku, která je podobná technice ote‑
vřených dveří. V  podstatě nás učí 
přijímat vlastní chyby bez dlouhého 
omlouvání.  
Jednoduše se dá říct: „Uznávám, že 
jsem to udělal špatně, nebo jsem si 
toho vědom, příště to udělám ji‑
nak.“ Pokud odpověď dovedete 
správně formulovat, zredukuje se 
tím zlost na druhé straně.

 � Negativní dotazování – Jestli vám 
někdo řekne: „Tenhle úkol jsi udělal 
špatně“, zkuste se ho zeptat, jak by 
to udělal on, co by udělal jinak. 
Možná vám informace budou uži‑
tečné. Pokud vám neposkytne ro‑
zumnou odpověď, hoďte to za hla‑
vu.

 � Selektivní ignorování  – Pod pal‑
bou kritiky se asi každý z  nás už 
ocitl. Pokud se jedná o kritiku, která 
je pro Vás nepřínosná a  nevěcná, 
tato technika Vám pomůže ukončit 
situaci. Např. větou: „Myslím, že tě 
chápu.“ druhou stranu můžete za‑
hnat do úzkých. Pokud to však ne‑
postačí, už se ke kritice nevyjadřu‑
jeme a  zachováme naslouchající 
pozici.

 � Přijatelný kompromis  – jedná se 
o řešení situace, které je vyhovující 
pro obě strany. Každý musí slevit, 
aby se našla zlatá střední cesta. 
Pokud není v sázce naše sebeúcta, 
je to ideální způsob, jak se dostat 
z komplikované situace

Tyto asertivní techniky mohou být zdánlivě jednoduché, nebo jasné, ale sami 
víme, jak je někdy těžké najít vhodnou odpověď. Především v případě, kdy proti 
sobě máte silného člověka se silnými argumenty, který si svou pravdu prosadí, 
i  kdyby ji stokrát neměl. Zkuste si tyto věty nacvičit a opakovat. Mohou vám 
velmi pomoci.

Řešení konfliktů

Konflikt je starý jako lidstvo samo. Konflikty hýbou nejen dějinami, ale především 
vztahy mezi lidmi. Jedná se o střetnutí dvou nebo více protikladných sil, ten‑
dencí motivů, cílů a snah. Řešení konfliktů se řídí několika zásadami.

 � Najděte vhodné místo a chvíli – je 
třeba odhadnout čas, a především 
rozladěnost druhé strany. 
Např. unavený a vystresovaný part‑
ner či kolega není ideální partnerem 
pro řešení konfliktu.

 � Popište zcela přesně situaci – zde 
není prostor pro vytýkání minulých 
křivd, ale naopak konkrétní rozbor 
situace. Zkuste použít tzv.  „já“ ja‑
zyk. V praxi to znamená že můžete 
použít větu: „Mám pocit, že vnímáš 
křivdu z mojí strany, mám potřebu 
si s tebou o tom promluvit.“

 � Snažte se pochopit pohled druhé 
strany – řešením konfliktu je před‑
poklad, že necháte druhého, aby se 
dostatečně vyjádřil. Je potřeba se 
na setkání připravit a vědět o druhé 
straně co nejvíce, a porozumět ne‑
jen jejím zájmům, ale i obavám.

 � Hledejte řešení – je důležité nají ře‑
šení, které je přijatelné pro obě stra‑
ny. Nejde tedy o to, kdo má vyhrát 
a kdo být poražený. Pokud jdete do 
řešení konfliktu s tím, že chcete vyjít 
jako vítěz, pravděpodobně se do‑
stanete do dalšího konfliktu.

Nikdo z nás nemá konflikty samozřejmě rád, ale pokud je naše nespokojenost 
oprávněná, ať už se jedná o cokoliv, je nutné situaci aktivně změnit, i za cenu 
případné výměny názorů. Jinak se podmínky obvykle stupňují a  konfliktu se 
stejně nevyhneme. Konflikty nejsou samozřejmě jen na pracovišti, ale bohužel 
i v domácnosti. Mýváme je s přáteli nebo v rodině, a tehdy do konfliktu vstupují 
i naše city.

V  řešení konfliktů se může používat metoda „win win“. Jednání s  výsled‑
kem „win ‑win“ bychom neměli zaměňovat s kompromisem, a už vůbec ne se 
smlouváním. Při nich totiž obě strany od svého výchozího požadavku částečně 
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ustupují. A i když výsledek vyjednávání přijmou, zcela spokojeny být nemusejí. 
Má ‑li navíc jedna z nich pocit, že ustoupila víc než druhá, může se domnívat, že 
od vyjednávání odešla jako poražená. Jeho výsledek pak nechápe jako „win‑
‑win“, ale spíše jako „win ‑lose“, tedy prohru provázenou výhrou druhé strany.

Příklad „win ‑win“ může být konflikt dvou dětí, které se hádají o pomeranč. Po 
rozboru konfliktu, se zjistí, že jedno dítě potřebuje kůru na usušení, aby mohlo 
ozdobit adventní věnec a druhého dítě chce sníst obsah pomeranče. V tomto 
případě jsou „vítězí“ obě děti.

Umění naslouchat

Úkolem umění naslouchat je opravdu jen naslouchat a být zde pro druhého. 
Jasně míněná rada ale pro někoho může být naprosto nesrozumitelná. Tím, že 
se často snažíme slovně pojmenovat, co vidíme, slyšíme, a zopakujeme to jinými 
slovy, tím druhé straně pomáháme uspořádat si myšlenky. Nedávat nevyžádané 
rady, nebo rozumy ze svého života a naslouchat je opravdové umění.

Pokud máme snahu druhému radit, počkejme, až se vypovídá a o  radu nebo 
názor požádá. Váš protějšek potřebuje vidět, že ho pozorně posloucháte, jste 
mu na blízku a dáváte mu najevo, že jste zde jen pro něj a chápete ho. Každý 
z nás máme za sebou nějaké intenzivní prožitky. Zažít něco, znamená si o tom 
s někým popovídat a sdílet jak dobré, tak i ty špatné zážitky. Pokud někdo sdílí 
s  námi, pozorně naslouchá a  vyprávění provází různými citoslovci, nebo při‑
takáním, tak díky tomu můžeme náš prožitek s  radostí uzavřít. Možná se to 
nezdá, ale poslouchat druhého a být pozorný k tomu, co nám vypráví je daleko 

náročnější než mluvení. Aniž si to uvědomujeme, v naší společnosti jsou právě 
dvě skupiny lidí, kteří trpí nedostatkem naslouchání nejvíce, a to senioři a děti. 
Plyne to z našeho uspěchaného stylu života a také i z toho, že se nám zdají být 
jejich problémy nepodstatné nebo dětinské. Nejen naši blízcí potřebují sdílet, 
ale zejména starší lidé mohou trpět samotou, potřebují podporu v  tom, že je 
budeme poslouchat jako kamarádku, která řeší své problémy. Umění naslouchat 
je nejen soustředění se na protější stranu, ale je to také o chuti věnovat svůj čas 
druhému.

Úspěšné vyjednávání

Úspěšné vyjednávání je jedním z nejtěžších úkolů. Ať vyjednáváme pro dosažení 
nejlepších podmínek při uzavření dohody, nebo se snažíme urovnat konfliktní 
situaci, vždy jde o náročnou komunikaci, která vyžaduje určitou dovednost.

Při vyjednávání je nutné ukázat jistou míru sebevědomí, převážně hned při prv‑
ním setkání. Pokud je z nás všeobecně cítit nervozita či nejistota, mohla by toho 
druhá strana hned využít ve svůj prospěch. Pokud ukážete sebejistou řeč svého 
těla a asertivní verbální dovednosti, je to jednoznačným signálem, že jste připra‑
veni na vyjednávání, nikoli na přistoupení na všechny požadavky druhé strany. 
Kombinace přátelského a profesionálního přístupu zde může dělat divy.

Jenže sebevědomí se přirozeně nedostává každému, kdo by jej potřeboval. Toto 
platí zejména ve chvílích, kdy jde o náročné vyjednávání, nebo když je v sázce 
velmi mnoho. Způsobem, jak to překonat je, osvojit si některé užitečné techniky. 
Např. Naučit se správné držení těla či pracovat s hlasovou intonací. Nic vám 
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nepomůže cítit se sebevědomý lépe než důkladná příprava na všechny předpo‑
kládané eventuality vyjednávání. Ujistěte se, že jste si udělali důkladný průzkum 
protistrany  – jaké jsou jejich potřeby a  všeobecný pohled na věc. Musíte mít 
rovněž jasno v tom, co jste schopni při vyjednávání nabídnout, a hlavně čeho 
chcete dosáhnout. Vyjednávání zahrnuje kompromisy a je zde zapojen i prvek 
strategického plánování. Je tedy potřeba popřemýšlet i o méně důležitých oblas‑
tech vyjednávání, kde jste schopni ustoupit tak, aby bylo možno dosáhnout vámi 
požadovaného cíle v oblasti pro vás důležité.

Pokládání otázek

Chcete ‑li se něco dozvědět, musíte se ptát. Klást otázky není tak jednoduché, 
jak by se na první pohled mohlo zdát. Vaše otázky by měly být promyšlené 
a připravené.

Otevřené otázky

Zajišťují nám přísun potřebných informací. Na tyto otázky není možné odpově‑
dět pouze ano/ne, vyžadují odpověď celou větou. Jejich užití je vhodné přede‑
vším na začátku rozhovoru, kdy potřebujeme získat informace. Komunikačnímu 
partnerovi dávají pocit projevení zájmu o  jeho osobu. Nebude si pak připadat 
jako u výslechu.

Uzavřené otázky

Jejich použitím získáme jasnou informaci, popřípadě upřesnění informace. 
Na tyto otázky je možné odpovědět ano/ne. Pokud tyto otázky budeme příliš 

využívat v  začátku hovoru, může mít partner pocit, že ho vyslýcháme. Tyto 
otázky nám umožní zkrátit délku hovoru a  zároveň usměrnit příliš hovorného 
komunikačního partnera.

Alternativní otázky

Umožňují výběr ze dvou možností (alternativ). Zvyšují náš tlak na rozhodnutí, 
zároveň však nechávají druhému účastníkovi komunikace pocit, že se může sám 
rozhodnout.

Sugestivní otázky

Těmito otázkami můžeme partnera pozitivně ovlivnit, mírně mu podsunout poža‑
dovanou odpověď. Je třeba s nimi pracovat velmi citlivě, jinak může mít druhá 
osoba pocit, že s ní manipulujeme.

Kontrolní otázky

Jsou projevem aktivního naslouchání, zároveň zabraňují špatnému pochopení 
sdělované informace. Ověřujeme si jimi, že jsme sdělenou informaci správně 
pochopili.

Protiotázky

Na otázku odpovíme otázkou. Používáme je, pokud se chceme vyhnout přímé 
odpovědi, potřebujeme konkretizovat informaci nebo chceme udržet kontrolu 
nad vývojem rozhovoru.

Doporučení:

Zapomeňte na to, že existuje slovo proč.  Slovu proč se podvědomě 
bráníme.  Nejčastěji jsme ho slýchávali ve škole nebo když musíme něco 
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nepříjemného vysvětlovat rodičům, partnerovi a podobně. Navíc se očekává, že 
odpovíme správně.

Neptejte se na dvě věci najednou. V tomhle případě se může snadno stát, že 
Vám partner odpoví jen na jednu z otázek a ke druhé ho budete muset vracet.

I  ticho může přinést odpověď. Potřebujete, aby se váš partner trochu více 
rozpovídal? Zkuste chvíli mlčet. Lidem totiž bývá mlčení nepříjemné. Říká se 
tomu práce s tichem a hojně ji využívají psychologové. Důležitým upozorněním 
je, že práce s tichem nefunguje u dětí. Ty nemají problém mlčet, kývat nohama, 
usmívat se nebo se zvednout a jít si hrát. Nebo se naopak díky tomu, že mlčíte, 
rozpovídají o tom, o čem chtějí mluvit ony.

Paralingvistika

Paralingvistika se zabývá vším, co doprovází slovní projev. Můžeme z  jejích 
aspektů zjistit, co řečník zdůrazňuje, zeslabuje, zpochybňuje, jaký dává najevo 
postoj, vřelost, sympatii, zlobu. Mohou to být prvky rovněž nevědomé a podvě‑
domé, chyby ve verbálním projevu, které nejsou záměrem mluvčího.

Paralingvistické prvky verbální komunikace:

Časování (rychlost slovní produkce, rychlost odpovědi na otázku, skákání do 
řeči, délku vlastního slovního projevu, délku pomlk, poměr délek projevů obou 
účastníků hovoru)

 � Vlastnosti hlasového projevu (dyna‑
miky, hlasitost řeči, výška tónu hla‑
su, akcent, intonace) ‑ barva hlasu 
je dána geneticky (v telefonu si mů‑
žeme plést matku ‑dceru). Z  hlasu 
se dá vyčíst nálada, mnozí z něj od‑
hadují charakter člověka. Existují 
dokonce tabulky pro barvu hlasu 
u muže a ženy

 � Velikost skupiny, ve které hovoříme, 
ovlivňuje délku komunikace  – Jde 
o  situace, kdy se lidé v  rozhovoru 
střídají. Byl zjištěn vztah mezi dél‑
kou promluvy a počtem lidí ve sku‑
pině. Ukázalo se, že průměrná dél‑
ka promluvy roste s  počtem členů 
skupiny.

Jiné než slovní akustické projevy (pazvuky, nejazykové zvuky) – do této skupiny 
patří různé povzdechy a akustické projevy, jež jsou písemně těžko zazname‑
natelné. Řadíme sem i chyby v  řeči, jako jsou nedokončené věty, opomenutí, 
opakování. Jde o  takzvané „slovní parazity“ často používané slovo „jako, že, 
vlastně“.

NEVERB ÁLNÍ KOMUNIKACE

Neverbální komunikace je součástí každého dne a  patří k  běžnému životu. 
Neverbální komunikace bývá označována jako komunikace mimoslovní. Řadíme 
sem všechny ostatní komunikační prostředky, jejichž základem není slovo. Často 
bývá označována také jako „řeč těla“. Je to vše, čeho si na ostatních všímáme. 
Vlasy, oblečení, účes, výraz tváře, postoje těla, gesta a mnoho dalšího, co může 
o člověku prozradit daleko více, než jsou slova. Člověk tento způsob komuni‑
kace často přijímá i vysílá nevědomky. Z neverbální komunikace můžeme odhalit 
dále radost, agresi, lásku aj. Neverbální komunikace nám dává i základ, zda je 
nám někdo sympatický nebo ne.
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Gesta

Gesto můžeme definovat jako posunek vyjadřující náš postoj. Řekne ‑li se gesto, 
je to pohyb některé části lidského těla, především rukou, hlavy nebo celého těla. 
Pomocí gest můžeme upřesnit slovní sdělení, zjednodušit a  zdůraznit obsah. 
Každé gesto je originální a naznačuje to, co by se slovně nedalo vyjádřit, ale co 
v názorné podobě má větší efekt než slova.

Každá gesta mají svůj význam, ale je důležité si uvědomit celkový kontext situ‑
ace, ve kterém se pozorovaná osoba nachází. Např. pokud se člověk škrábe 
ve vlasech, může to značit nejistotu, lhaní nebo ho pouze obyčejně svědí hlava.

Gesta dlaní

Otevřená dlaň, která směřuje vzhůru nebo od těla naznačuje otevřenost, upřím‑
nost a pravdivost. Ruce sevřené do pěstí značí napětí a silné emoce. Zavřená 
dlaň s nataženým ukazováčkem naznačuje důraz, autoritu nebo nadvládu.

Častým a důležitým gestem mezi lidmi je podání ruky.

Mimika

Jedná se o výraz obličeje, protože z něj lze vyčíst opravdu mnohé. Jedná se 
o úzké propojení mezi výrazem obličeje a  sdělováním emocí. Pomocí mimiky 
také sdělujeme kulturně tradovaná gesta (např. zdvořilostní úsměv) a instrumen‑
tální pohyby.

Podle výrazu obličeje lze vyčíst primární lidské emoce:

 � štěstí – neštěstí,  � neočekávané překvapení – splněné 
očekávání,

 � radost – smutek,

 � zájem – nezájem

 � klid – rozčílení

 � spokojenost  – nespokojenost až 
znechucení

 � strach a bázeň – pocit jistoty

Kromě toho však také existují sekundární neboli odvozené emocionální výrazy 
obličeje (splynutí výrazů, střídání výrazů, jedna polovina obličeje vyjadřuje jinou 
emoci než druhá).

V obličeji rozlišujeme tři mimické zóny:

 � oblast čela a obočí

 � oblast očí  – je považována za nej‑
důležitější – patří zde délka, zamě‑
ření pohledu, jejich častost, pořadí, 
pootevření víček, průměr zornic, 
mrkání atd.

 � dolní část obličeje  – tváře, nos 
a ústa.

Oční kontakt

Některé pohledy jsou vnímány příjemně, jiné s  nevolí. Z  obecného hlediska 
platí, že nepříjemné je dlouhé civění i situace, kdy na mě druhý ani nepohlédne. 
Naprosto nevhodný je pohyb vzhůru, který vyjadřuje nezájem nebo opovržení. 
Pozitivně vnímáme jen letmé povytažení obočí. Tento signál vnímáme jako zájem 
druhé strany. Oční kontakt je velice důležitý, protože z něj můžeme vyčíst a také 
ukázat své emoce a postoje.

Hovořící pohledem může sdělovat informaci, že končí a  dává prostor jiným 
nebo hodlá pokračovat a nepřeje si být přerušován. Pokud je omezen zrakový 
kontakt, dochází častěji k nedorozuměním, přerušením atd. Pokud hovořící má 
zájem na udržení pozornosti, podívá se nejdříve na všechny posluchače a když 
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mluví o něčem důležitém, pohlédne do očí některému z naslouchajících. Očima 
prověřuje postoj a mínění zúčastněných.

 � Zaměření pohledu  – neboli jeho 
zacílení. Pojem tzv.  „terč“, jímž 
může být určitá osoba, předmět, 
objekt či jeho detail.

 � Doba trvání pohledu – jak dlouho 
oči pozorují určitou osobu, objekt 
nebo detail. Pohled, který trvá vý‑
razně delší dobu je většinou nepří‑
jemný (tzv.  „zírání“ či „civění“). 
Druhým pólem je absence pohledu, 
což může vyvolat dojem opomíjení, 
ignorování, nezájmu a je také poci‑
ťováno nepříjemně. Déle se člověk 
dívá na někoho, koho si váží, na 
známé, na preferované osoby, na 
ty, které má člověk rád.

 � Celkový objem pohledů  – pokud 
se vezme v  potaz, kolikrát a  jak 
dlouho se osoba (po)dívala na dru‑
hého člověka, je možné získat údaj 
o celkovém objemu, jenž je považo‑
ván za zájem.

 � Průměr zornice – se mění nejen při 
změně jasu, ale i  při emocionální 
změně člověka. Citově vzrušený 
člověk má velký průměr zornic, roz‑
hněvaný člověk naopak malý (oči 
„probodávají“).

Haptika

Jedná se o způsob sdělení, který se projevuje bezprostředním tělesným kon‑
taktem s druhým člověkem (např. podáním ruky, poplácáním po ramenou či po 
zádech nebo nabídnutí rámě). Haptický kontakt také bývá ovlivněn kulturou či 
zemí, ze které dané osoby pochází. Každý člověk má také svou vlastní hranici, 
jaké druhy doteku pro něj přijatelné. Dotek čili taktilní kontakt může být pro‑
jevem přátelství (např.  pohlazení, objetí, políbení…) nebo naopak nepřátelství 
(např. pohlavek, facka…). Komunikační význam haptiky lze více či méně snadno 
rozluštit. Například milenecký pár držící se za ruce dává najevo že patří k sobě, 
poplácání po rameni znamená pochvalu či uznání.

Druhy doteku:

 � přímý (dotek kůží na kůži)  � nepřímý (např. poplácání holou ru‑
kou po rameni oblečeného člověka)

Význam má i to, kterou částí těla se osoba dotkla určité části těla jiného člověka. 
Kontakt hmatem má velkou informační a rozlišovací schopnost, neboť hmat je 
po zraku druhým nejcitlivějším smyslem.

Kinezika

Kinezika je velice obšírnou oblastí neverbální komunikace a  zahrnuje veškeré 
pohyby těla a jeho části. Zabývá se rychlostí, trváním, ohraničením, akcelerací, 
prostorovostí, souladem pohybů a  jejich koordinací. Tato koordinace vytváří 
specifickou eleganci a šarm v pohybové kultuře člověka. Z pohybových vzorců 
můžeme sledovat např. zdravotní stav osoby. Někteří lidé s mimořádným pozo‑
rovacím talentem dokáží podle pohybů správně rozpoznat, v jaké náladě se člo‑
věk nachází.

U kineziky se posuzuje, složení pohybů bodových činností což znamená ucho‑
pení předmětu v několika sekundách, dále pak počet pohybů, kdy se sleduje 
celý pohybový děj v minutách, pohybová prezentace po určitou dobu několik 
hodin. Jako další se posuzuje sledování pohybů, a  to rozsah pohybu, počet 
pohybů a různorodost pohybu, kdy se posuzuje, jak se člověk projevuje pohy‑
bově v agresi a např. v depresi.

Posturika

Jedná se o řeč našich fyzických postojů, držení těla a polohových konfigurací. 
Existují tři základní polohy – vestoje, vsedě a vleže. Posturika neboli posturologie 
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rovněž zahrnuje polohy končetin, hlavy, naklonění těla. Křížení končetin bývá 
vysvětlováno jako obrana, stavění barikády. Naklonění těla čteme jako zájem, 
záklon jako vyjádření nezájmu. Ruce v bok si vysvětlujeme jako výzvu.

Zde platí pravidlo, že postoj, který zvolíme, by měl do určité míry být v  sou‑
ladu s tím, jak stojí nebo sedí náš komunikační partner. Odrazem jeho postoje 
můžeme podvědomě dosáhnout většího zájmu o komunikace s námi, protože 
jsem „naladěni na stejnou notu.“

Bariérové signály:

 � založení paží  – signalizují odmíta‑
vost, nedůvěru nebo pasivitu, mů‑
žeme je vídat u lidí, kteří se ocitnou 
mezi neznámými osobami a všude 
tam, kde se cítí nejistě

 � zkřížení paží (před tělem, nebo za 
zády) – je méně zastrašující, proto‑
že nesignalizuje odmítavosti či ne‑
důvěru, pro člověka může mít uklid‑
ňující účinek, protože v  něm 
vyvolává pocit z dětství, kdy se ně‑
koho mohl držet za ruku

 � zkřížené nohy – jsou známkou od‑
mítavého, nebo ochranného posto‑
je, toto gesto je interpretováno vel‑
mi obezřetně, lidé často přehazují 
nohu přes nohu během přednášky, 
nebo pokud sedí dlouho na jednom 
místě, natažené zkřížené nohy mo‑
hou být také tzv.  „parkovací polo‑
hou“ kdy člověk usedá automaticky 
nezávisle na dané situaci, překříže‑
né nohy ve stoji jsou typické pro 
rozpaky

Proxemika

Proxemika  se zabývá vnímáním osobního prostoru  – vzdálenosti, blízkosti 
a  odstupu v  mezilidské  neverbální komunikaci. Informace o  vzdálenosti je 
vnímána především opticky, dále jsou zapojeny smysly jako čich, hmat, 
sluch apod. a u každého z nás je proxemika individuální.

V proxemice mluvíme o tzv. osobním prostoru či zóně. Osobní prostor je zóna 
kolem každého člověka, jejíž narušení může být pokládáno za snahu o její ovlád‑
nutí a způsobit nejistotu nebo agresi. Doporučuje se udržování odstupu přibližně 
jednoho metru. Do osobního prostoru pouštíme převážně jen rodinné příslušníky 
a blízké přátele. Narušení také tolerujeme u některých profesí – lékařů, masérů, 
kadeřníků apod. Meziosobní vzdáleností dále vyjadřujeme i vztah podřízeného 
a nadřízeného, sympatie a antipatie. Vliv na velikost osobního prostoru může mít 
také věk, kultura, typ osobnosti, zdravotní postižení apod.

Proxemika rozlišuje 4 základní komunikační vzdálenosti:

 � intimní zóna – vzdálenost komuni‑
kujících je do 60 cm (nejbližší – part‑
ner, děti, rodiče)

 � osobní zóna – vzdálenost komuni‑
kujících je od 60 cm do 1,2 m (přá‑
telé, kamarádi)

 � společenská zóna  – vzdálenost 
komunikujících je od 1,2 m do 2 m 
(až 3,6 m) (kolegové v práci, známí, 
sousedé)

 � veřejná zóna – vzdálenost komuni‑
kujících je od 3,6 m do 7,6 m (i více) 
(cizí lidé)

Proxemika používá také výraz, který je známý pod pojmem „proxemický tanec“. 
Při setkání dvou či více lidí s  rozdílným vnímáním osobního prostoru se snaží 
jeden přiblížit k druhému partnerovi, ten však ustupuje nebo uhýbá do stran. 
Obvykle bývá řešen určitým kompromisem ve vzdálenosti.

Během života se může proxemika měnit. V dětství jsou rodiče pro naši osobu 
přijatelní v intimní zóně. Postupem času především v dospívání se mohou pře‑
sunout do osobní zóny. Intimní zónu jsme schopni tolerovat i u cizích lidí, kteří 
ač nechtějí, narušují naši intimitu. Jedná se především o situace např. ve veřejné 
dopravě. V této situaci jsme schopni tolerovat narušení intimní zóny, především 
z  důvodu, že je tato situace vynucená okolnostmi, nikoliv úmyslem druhého 
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zasahovat do našeho prostoru, a především zde pracuje i naše vědomí, protože 
víme, že se jedná o určitý časový omezený interval.

Úprava zevnějšku

Do neverbální komunikace můžeme i zapojit naši úpravu zevnějšku. Jedná se 
především o vhodnost oblečení k různým příležitostem, jako je pracovní poho‑
vor, návštěva divadla, a další příležitosti.

I přesto, že se snažíme o sobě prohlašovat, že se necháváme při posuzování 
druhých svést vnějším zjevem, výzkumy ukazují pravý opak: dennodenně jsme 
v  područí tzv.  „haló efektu“. U  Haló efektu se jedná o  globální posuzování 
druhého podle celkového dojmu z něj, bez náležitého posouzení všech ostatní 
dojmů. Určité znaky vnímaného člověka jsou významnější než jiné, i  když ve 
skutečnosti nemají výpovědní hodnotu, pokud jde o vnitřní charakteristiky. Patří 
sem např. fyzická přitažlivost, způsob oblečení a držení těla vnímaného člověka, 
v některých případech i jeho věk a pohlaví.

Dalším důležitým procesem je formování prvního dojmu, které probíhá auto‑
maticky a  ve velké míře mimo vědomí vnímajícího, z  toho důvodu je obtížné 
jeho průběh regulovat či kontrolovat. Je proto nutné uvědomovat si, co na nás 
působí a  snažit se reflektovat vlastní pocity a  představu, kterou si o  druhém 
člověku vytváříme. Pokud se bude jednat o náhodné setkání, které nebude mít 
další pokračování, ovlivní první dojem pouze aktuální chování. Pokud však jde 
o rozhodnutí v důležité situaci (přijímání nového zaměstnance), je třeba pečlivě 
rozvažovat, co nás při vytváření prvního dojmu ovlivňuje.

BARIÉRY A PŘEKÁŽKY V KOMUNIKACI

V průběhu komunikace může nastat celá řada překážek. V základním rozdělení 
rozlišujeme vnitřní a vnější bariéry a bariéry v přenosovém kanálu.

Vnitřní komunikační bariéry

Vnitřní komunikační bariéry můžeme dále rozčlenit na bariéry na straně komuni‑
kátora a příjemce.

Bariéry na straně komunikátora

 � Narušená řeč, vada řeči a hlasu, ně‑
mota  – vada řeči, špatné řečové 
ústrojí, rozštěp patra, špatná vý‑
slovnost některých písmen

 � Afázie – špatné používání např. ci‑
zích slov ve větě

 � Poruchy čtení a  psaní  – dyslexie, 
dysgrafie, dyskalkulie…

 � Odlišný jazykový styl – dialekt, cizí 
řeč

 � Zahlcení příjemce informacemi, 
zkreslování informací

 � Nízká hlasitost projevu, příliš vyso‑
ká rychlost projevu

 � Obsahová nesrozumitelnost – špat‑
ná formulace myšlenek

 � Emoční bariéry, kulturní rozdíly  – 
obava z neúspěchu, zlost, kategori‑
zování

 � Bariéry neverbální komunikace  – 
rychlost pohybů, oční kontakt, 
vzdálenost, gesta

Bariéry na straně příjemce

 � Fyzické obtíže  – hluchota, nevido‑
most

 � Zkreslené vnímání – požití alkoholu, 
drog
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 � Psychologické bariéry  – netrpěli‑
vost, nechuť, stydlivost

 � Negativní hodnocení komunikátora, 
nezájem

 � Problém rozumět jazyku  – nezna‑
lost jazyka odesílatele informací

 � Nesoustředěnost

Vnější komunikační bariéry

 � Nevyhovující prostředí  – hluk, hor‑
ko, zima, blikající světlo

 � Organizační bariéry  – špatně do‑
mluvený čas, místo…

 � Nedostatek času

 � Vyrušování další osobou, osobami

 � Stísněný prostor

Bariéry v komunikačních kanálech

 � Omezený rozsah technických pro‑
středků  – staré komunikační tech‑
nologie nemusí být schopny zpra‑
covat informace z nových přístrojů

 � Změna obsahu sdělení vinou komu‑
nikačního kanálu

 � Filtrování sdělení

 � Přeceňování významu komunikač‑
ních prostředků

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Dorozumívat se mluvenou řečí považují lidí obvykle za zcela samozřejmé. Jsou 
však mezi námi i  ti, kteří z  nejrůznějších důvodů mluvenou řečí komunikovat 
nemohou vůbec, nebo jen v omezené míře. Potřeba dorozumívat se s ostatními 
tím však není nijak umenšena a je stejně naléhavá jako u kteréhokoliv člověka. 
Proto stále hledáme náhradní způsoby, kterými by tito lidé mohli vyjadřovat 

všechno to, co se obvykle vyjadřuje mluvenou řečí a mohli tak aktivně ovlivňovat 
svůj život, své okolí a dále se rozvíjet.

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

Pojem augmentativní a alternativní komunikace zahrnuje komunikační metody 
používané k doplnění nebo nahrazení mluveného či psaného projevu. Primárně 
byl určen pro osoby se zdravotním postižením. Dnes alternativní komunikace 
představuje ucelený systém, který doplňuje mluvenou řeč nebo zcela nahrazuje 
existující komunikace. Jak už bylo řečeno augmentativní a alternativní komuni‑
kaci lze u širokého spektra lidí, nejen se zdravotním postižením. AAK je často 
využívána např.  u  seniorů, kde v  rámci zdravotního stavu nelze komunikovat 
slovně. Senior je však schopen sdělit svoje potřeby pomocí AAK.

 � Augmentativní a  alternativní ko-
munikace (AAK)  se pokouší pře‑
chodně nebo trvale kompenzovat 
projevy poruchy a postižení u osob 
se závažným postižením řeči, jazy‑
ka a psaní.

 � Augmentativní  (z  lat.  augmenta‑
re – rozšiřovat) systémy komunikace 
mají podporovat již existující, ale 
pro běžné dorozumívání nedosta‑
tečné komunikační schopnosti.

 � Alternativní  komunikační systémy 
se používají jako náhrada mluvené 
řeči.

 � Závažná porucha komunikace je 
nejčastěji důsledkem:

 � vrozené poruchy  – mozkové obr‑
ny, těžkého sluchového postižení, 
těžkých vývojových vad řeči, men‑
tálního postižení, autismu, kombi‑
novaných postižení

 � získané poruchy  – po mozkové 
cévní příhodě, úrazech mozku, ná‑
dorech mozku, získaného těžkého 
sluchového postižení, získaných 
kombinovaných postižení

 � degenerativní onemocnění – skle‑
rózy multiplex, muskulární dystrofie, 
amyotrofické laterární sklerózy, 
Parkinsonovy choroby, Huntingto‑
novy choroby, Alzheimerovy choro‑
by
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Možnosti využití AAK v praxi

Při budování podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů je třeba 
využívat všech schopností člověka. Hlavní zásadou je, aby způsob dorozumívání 
byl co nejpřirozenější, jak je to jen v dané situaci možné. Alternativní komunikace 
tedy využívá například: cílené pohledy očí, mimika, gesta, gestikulace, manuální 
znaky (např. jazykový program Makaton)

Povaha postižení u mnoha typů komunikačních obtíží vede k tomu, že postižený 
je více odkázán na zrak a kinestetické vnímání, protože způsob přenosu u mlu‑
veného slova je chvilkový, a  tedy obtížně zachytitelný, a  tak gesto poskytuje 
doprovodnou vizuální informaci. Jde vlastně o spojení řeči s pohybem – zrakové, 
hmatové a  pohybové podněty, které vznikají při řeči a  současném provádění 
gest či znaků, jsou důležité pro vytváření percepčně motorických paměťových 
stop. Gesta se tedy také využívají jako pomoc při vybavování slov – je to vlastně 
technika nápovědy při podpoře paměti pro vybavování či spojování slov ve 
větě. Gesta či znaky je také možné využít bezprostředně v situacích, které jsou 
aktuálně zajímavé, a to především u dětí s mentálním postižením a s poruchami 
pozornosti. Výhodou je i možnost dorozumívání na větší vzdálenost, jsou kdyko‑
liv k dispozici bez zdlouhavého hledání či listování.

V AAK je možné využít:

Předměty

trojrozměrné symboly, se kterými je možno manipulovat, mají hmatovou struk‑
turu a  jsou snadno rozpoznatelné. Jsou vhodné u velmi malých dětí (hmatové 
symboly a významy vnímá už sedmiměsíční dítě), pro osoby se zrakovým posti‑
žením, s kombinací smyslového postižení či u osob s těžkým kognitivním posti‑
žením. Nevýhodou je, že nemohou reprezentovat abstraktní slova, překrývá se 
také pojmenování předmětu a související činnost.

Fotografie

mohou znázornit předměty, činnosti, osoby, místa, činnosti. Fotografie je tedy 
nejrealističtější dvojrozměrné znázornění, je srozumitelnější než obrázek či gra‑
fický symbol. Fotografie jsou často předstupněm pro abstraktnější symbolické 
systémy. Fotografie je také velmi motivující, např. dítě vidí konkrétní, svou rodinu, 
jsou zobrazeny jeho vlastní zážitky.

Systémy grafických symbolů (např. piktogramy)

Pro potřeby nemluvících byly navrženy různé typy grafických symbolů, černobí‑
lých či barevných. Některé se původně využívaly (a mohou využívat i nyní) pro 
výuku čtení u dětí s postižením. Grafické symboly dětem také pomáhají pochopit 
strukturu prostředí, sled činností v čase, stavbu věty, jsou výhodné i pro mož‑
nost vyjádření abstraktních jazykových pojmů. Je důležité uvědomit si, že není 
vždy jednoznačný vztah mezi rozeznáním obrázku/symbolu podle pojmenování 
a schopností využít ho pro komunikaci – i osoba, která podle názvu neidentifi‑
kuje pojem na obrázku, může být schopná přiřadit obrázek k předmětu a naučit 
se pomocí obrázku o tento předmět požádat.

Komunikační tabulky

Symboly se pro potřeby nemluvící osoby sestavují do komunikačních tabulek. 
Forma komunikační tabulky vychází z  potřeb uživatele: organizace symbolů 
v ploše, případně v prostoru je založena na pohybových a zrakových možnos‑
tech člověka (velikost tabulky, velikost a umístění symbolů, barevný kontrast), 
a zohledňuje také jazykové potřeby. Vybraný symbol pak nemluvící osoba indi‑
kuje ukázáním prstem, pěstí, pohledem, světelným paprskem umístěným na 
hlavě atd., podle svých motorických možností. Uživatel by měl být vtažen do 
procesu výběru slovní zásoby a uspořádání tabulky tak, aby byla zajímavá (i pro 
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jeho vrstevníky), odrážela osobnost, zájmy a věk uživatele. Podstatné je zajistit 
rozšiřování slovní zásoby – tvorba tabulky je pokračující proces a nová slovní 
zásoba musí být dostupná podle měnící se komunikační situace.

Písmena a psaná slova

Pro nemluvící osoby je velmi výhodné, pokud se mohou vyjadřovat pomocí 
písma, protože možnosti komunikace jsou pak pro ně mnohem širší než při 
práci jakkoliv dobře předpřipravenou sadou symbolů. Pro budování budoucí 
„nezávislé“ komunikace je důležité začít co nejdříve budovat schopnost rozpo‑
znat písmena a tištěná slova – zpočátku se kombinují s obrázkovými symboly. 
Tabulky mohou postupně obsahovat i samostatná písmena, slova, věty a číslice.

Technické pomůcky s hlasovým výstupem

jsou to pomůcky jednoúčelové (dedicated), využívané pouze pro komunikaci. 
Mohou to být jednoduché pomůcky s  tištěným a/nebo hlasovým výstupem 
s omezeným počtem vzkazů či přístroje s klávesnicí a/nebo displejem, kdy sdě‑
lení jsou označena obrázky, fotografiemi, symboly, nápisem. Hlasový výstup 
může být formou syntetické řeči nebo digitalizované řeči (lidská řeč nahraná na 
pomůcku)

Počítače

Počítač musí být vybaven speciálním softwarem. Výhodou je možnost součas‑
ného využití počítače např. pro výuku, je také snazší případně změnit systém 
podle individuálních potřeb uživatele. Vhodnější je přenosný počítač. Pro jedno‑
účelová zařízení i počítač je důležitá fyzická přístupnost pro uživatele.

Je třeba si uvědomit, že technické pomůcky samy o sobě neposkytují jednodu‑
ché řešení všech problémů v komunikaci, podstatné je, jak se využívají. Uživatel 

by měl mít z praktických důvodů přístup jak k technickým, tak k netechnickým 
pomůckám tak, aby mohl reagovat v různých komunikačních situacích.

Systém AAK a jeho výhody:

 � Snížení tendence k pasivitě

 � Rozšíření komunikačních doved‑
ností

 � Rozvoj osobnosti

 � Zapojení se do vzdělávání a osob‑
ních aktivit

 � Možnost samostatně se rozhodo‑
vat, vyjadřovat se a prezentovat

 � Možnost být aktivní i  tam, kde byl 
dříve uživatel AAK pasivní

Systém AAK a jeho nevýhody:

 � Společensky méně využitelná než 
mluvená řeč

 � Delší čas pro nácvik

 � Vzbuzují pozornost veřejnosti

 � U dětí je obava ze strany rodičů, že 
při využívání alternativního systému 
je menší snaha o mluvení
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