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Abstrakt 

Diplomová práce se zamýšlí nad tím, z jakých zdrojů lze neverbální materiál čerpat, a nad 

metodologií jejího zkoumání. Zabývá se problematikou jejího vnímání a autenticity a 

provádí přehled poznatků o neverbální komunikaci čerpajíc z literatury faktu od vybraných 

badatelů. V druhé části předkládá teorii, v níž objasňuje, proč lze za výzkumný nástroj 

považovat i literaturu uměleckou, a na vybraných úryvcích, s odkazy na poznatky a 

terminologii z první části, demonstruje, jak se jí to daří, nastiňujíc též možnou typologii.  

Abstract 

In my thesis, I will be pondering on the resources of non- verbal material as well as on the 

methodology of research concerning this topic. The thesis will illustrate the problematics 

of authentic non-verbal communication derived from scientific publications written by 

chosen authorities. In the second part, I will introduce the theoretical basis in which I will 

clarify the reasons why even artistic literature can be considered a valuable tool of research 

and I will demostrate the effect on chosen extracts with references to the terminology 

introduced in the first part of my thesis. In this part, I will point out the contribution of 

artistic literature to the scientific research as well as its possible typology. 

 

Klíčová slova 

neverbální komunikace, systematizace prostředků, verbalizace, interpretace, výklad, 

diskurs, pseudo-realita 

 

Key words 

 non-verbal communication, systematization of means, verbalization, interpretation, 

exposition, discourse, pseudo- reality 
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Úvod 

 

Studium neverbální komunikace provází ta potíž, že veliké množství jejích výrazových 

prostředků (některé typy ano) nejsou jako v případě jazyka jednoznačně ustáleně 

strukturovány a systematizovány. Neexistuje tedy žádná obecně a závazně přijímaná 

gramatika či slovník, které by poskytovaly jasný interpretační klíč k tomu, jak konkrétním 

neverbálním komunikátům rozumět. Snad je tedy podstatná část neverbality příbuzná 

básni, jejímuž porozumění gramatika a výkladový slovník rovněž mnoho nepomohou. U 

obou jde o silné působení kontextu: v básních se běžné kontexty (nebo spíše kolokace) slov 

nevyužívají a vytvářejí se tvůrčí prací básníkovou kontexty nové; v případě neverbality je 

kontext – sociální, prostorový a verbálně komunikační – podstatnou složkou hledaného 

významu.  

Neverbální komunikace vzbuzuje zájem různých oborů a badatelů, kteří se snaží přispět 

jejímu lepšímu rozumění či užívání. Všichni k ní pochopitelně přistupují ze své domovské 

půdy, na níž bydlí odlišná zaujetí člověkem, jeho založením či jeho nejrůznějšími 

činnostmi. S sebou si tak přinášejí své metody, své zorné úhly, těžiště svého zájmu o ni i 

svoje cíle, k nimž má poznání neverbální komunikace směřovat; čímž na ni vrhají svoje 

specifické světlo, objasňujíce tak někde její různé aspekty, mnohde se překrývajíce. 

Předpokládám, že některé přístupy půjdou cestou relativně exaktního, experimentálně 

podepřeného popisu a systematizace, jiné cestou rozvahy nad podstatou a zdrojem 

neverbální komunikace, další budou předkládat drobná povšimnutí, s předpokladem, že 

nebudou ihned smetena ze stolu; některé přístupy se budou snažit vytvořit jakési slovníky 

či atlasy a některé budou nabízet cvičení, jak tříbit a rozvíjet neverbální schopnosti: 

produkční i recepční. 

V první části mé práce tedy půjde o přiblížení jednotlivých způsobů popisu, jimiž se lze 

tématu neverbální komunikace zmocnit pomocí literatury faktu. K nim budu připojovat své 

vlastní poznámky k neverbalitě a hodnotící komentáře daných přístupů – v průběhu 

kapitol, či souhrnně v jejich závěrečném odstavci. 

Dominantním médiem všech přístupů, jak se vytčeného tématu chopit, je jazyk, na nějž 

(obecně vzato) je vázána schopnost pochopení jevů světa. (Fotografie a nákresy slouží 

k demonstrování materiálu, nikoliv k jeho analýze či interpretaci.) Toto médium používá i 

jeden z uměleckých druhů, a sice literatura, která tematizuje nejrůznější jevy, mj. právě 

vnitřní svět člověka a jeho interakce s lidmi druhými, jež se neobejdou bez líčení 
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neverbální komunikace na jedné straně a bez interpretací toho, co stojí za ní, na straně 

druhé. 

Mým předpokladem je, že i umělecká literatura (jakožto propracovaný, bohatý diskurs 

lidí, kteří prokázali a prokazují všímavost vůči světu, v němž žijeme) nabízí obdobně 

výstižný přínos v přibližování se, v odhalování neverbální komunikace jako přístupy 

neumělecké. Stejně jako ony nabízí verbální texty, jež nějak neverbální komunikaci 

uchopují a tím ji pomáhají rozumět.  

Samozřejmě nelze nepřeberné množství literárních děl různých žánrů, epoch a autorů 

paušalizovat do jednolitého diskursu beletrie, ten se pochopitelně rozrůzňuje, nabízeje 

paletu stejně širokou, ne-li širší než diskurs literatury faktu  

Ve druhé části své práce tedy teoreticky odůvodním a pokusím se nastínit, jaký je přínos 

beletrie při dobírání se porozumění neverbální komunikace. 
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1.1 Možná členění výkladu 

 

Chopit se výkladu o neverbální komunikaci otevírá hned zpočátku otázku, jak jej 

strukturovat. Podobně jako jazyk má i neverbální vyjadřování dvě srostlé strany mince – 

(tělesnou) formu a (duševní: myšlenkový či citový) význam, nabízí se tedy vykročit buď 

jednou, či druhou cestou. Jazykověda obě cesty kombinuje (např. abecedně, tedy formálně 

řazené slovníky vs. sémantické hledisko dělení příslovečných určení) přiléhavě vůči 

popisovanému jevu. Jazyk má oproti neverbalitě tu výhodu, že sám o sobě již realitu nějak 

abstrahuje a popisuje, čímž stojí mimo ni a do značné míry se tak dá kategorizovat 

nezávisle na ní. Naproti tomu neverbální prostředky (vyjma těch, které svou tuhou 

konvencionalizací v podstatě odpovídají slovu) jsou přímým činem, tedy citelnější součástí 

reality, čímž jakákoli snaha o jejich poznání, natož jejich kategorizaci podmiňuje 

důkladnější znalost konkrétního individuálního, sociálního a časoprostorového rámce, do 

nějž je konkrétní komunikace zasazena. 

Lingvistická několikatisíciletá tradice mohla vypracovat rozsáhle strukturované výklady o 

jazyce díky tomu, že jej měla konzervovaný k dispozici pomocí písma. Možnost zvěčňovat 

neverbalitu záznamem je ve srovnání s písmem záležitostí velmi mladou a i tak má svoje 

úskalí, o nichž se zmíním níže. Snad je však jen otázkou času, než budou moci vzniknout 

přiměřeně podrobné, strukturované a všeobecně uznávané výklady jako je to v případě 

mluvnic a slovníků v lingvistice. 

Podávat strukturovaný výklad z hlediska formy je ošidný z toho důvodu, že tato forma 

nestojí sama o sobě, ale je vázána a spoluvytvářena jednak svým situačním okolím a 

jednak svými dalšími dílčími formami. Přináší však tu výhodu, že poměrně snadno 

můžeme pořídit výčet všech prvků (daných strukturou těla), které se jí účastní, respektive 

oblastí, do nichž se dílčí prvky sdružují. To nám (zatím zjevně) nemůže přinést podobně 

úplný výčet odpovídajících významů, ale může nám to dopomoci v tom, nač se ve vnímání 

a analýze neverbální komunikace zaměřovat. 

Podávat výklad z hlediska významu je pak problematické s ohledem zejména na úplnost a 

spornost. Podobně jako psychologie objevovala nové a nové charakteristiky duše (tedy 

významově ucelené entity) postupně a různí badatelé se ve svých poznatcích mnohdy 

neshodují, bylo by obtížné poskytnout úplný výčet významově ucelených entit, které 

vyjadřuje neverbální komunikace. A to z toho důvodu, že vyjadřuje vnitřní stavy člověka 
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(k nimž si jedinci, ovšem ti sebereflektivní, hledají cestu dekády, ne-li celý život) a 

mezilidské interakce, které obojí trpí tím problémem, že jsou často zastírány, praktikovány 

neupřímně anebo neupřímně reflektovány. Každý takový výklad tedy bude nutně zatížen 

volbou badatele – ať ve výběru entit, jimž se chce věnovat, což je dáno zaměřením jeho 

pozornosti na svět kolem sebe, anebo v rozhodování, jak daný neverbální moment 

interpretovat. 

Dalším problémem je, že nástroj popisu je jazyk, jenž je lineární, ale jev neverbality, jejíž 

výrazivo je komplexní, síťovité; je spletený z linií mnoha, což nutně výklad povede tu 

k vynechávkám, tu k opakování a k návratům. 

 

1.2 Zdroje neverbálního materiálu 

 

Z jakých zdrojů lze neverbální materiál získávat? Nejpřirozenějším zdrojem jsou 

autentické komunikace, které pozorovateli v dlouhodobém průběhu nabízejí nejširší 

spektrum jevů. Jejich nevýhodou však je, že zanikají v čase, takže je v konkrétním případě 

nemožné hledat interpretační shodu v širším okruhu výzkumníků, avšak lze takovým 

upozorněním na daný neverbální jev získat vůči němu bdělost, vyhledávat jej v proudu 

života a ověřovat tak vyslovenou domněnku. 

Další možností je používat fotografie a videonahrávky autentických situací, které sice 

daný jev ve svém nosiči zakonzervují a zpřístupňují jej tak širšímu okruhu badatelů, avšak 

značně se tím omezuje množství zachycených jevů, neboť nelze mít objektiv a mikrofon 

všude tam, kde lze mít oči a uši; a aby byla autentičnost maximální, interagující nesmějí o 

pořizovateli snímku vědět.  Obě tyto možnosti mají právě díky autentičnosti situací výhodu 

relativně nezkresleného a úplného kontextu. Ty následující jej vždy nějak deformují. 

Experimentem se lze dobírat odpovědí na přesně vymezenou otázku. Ovšem tím, že různé 

proměnné (což v jejich případě mnohdy znamená afektivní stavy) se navozují uměle, hrozí 

riziko zkreslení.  Dalším negativním průvodním jevem je častá snaha podávat kvantitativní 

výsledky, což sice působí precizně a vědecky, avšak snižuje to sdělovací hodnotu – např. 

ze sdělování v mezilidském styku připadá 55% na řeč těla, 38% na nejazykové akustické 

projevy a 7% na řeč (Křivohlavý 1988, s. 9). Takové rozvrstvení je možná platné ve 

zprůměrování, avšak jednak se nutně proměňuje s ohledem na konkrétní komunikační 

situaci, na mluvčího a jednak nesděluje nic o tom, jak konkrétní informace vzniká, jakou 

má formu a co znamená. Ostatně experiment povětšinou sám o sobě nové poznání 

nepřináší, ale je jen mechanismem ověření hypotézy, která vzešla z pozorování 
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přirozených situací. Pozoruhodná jsou např. experimentální zjištění ohledně zornic (oddíl 

4.5). 

Poslední možností jsou film, divadlo, tanec, výtvarné umění a fotografie vědomě 

pózujících osob.  Tato oblast je specifická tím, že materiál je výsledkem tvůrčího činu 

(tedy stylizované vymodelování komunikačních situací na základě autorova dřívějšího 

reflektovaného pozorování situací běžných), který deformuje, až eliminuje přirozený 

kontext, případně vytváří vlastní, umělý. To může vést k hyperbolizaci daného 

neverbálního komunikátu, v extrémní míře až k jeho karikující přemrštěnosti, avšak 

arbitrem srozumitelnosti, tím pádem relevantnosti daného materiálu je již sama jeho 

existence, daná zájmem recipientů, kteří zobrazenému rozumějí. Jiným případem je právě 

zmiňovaná umělecká literatura, která neposkytuje přímý neverbální materiál, ale již jeho 

slovní reflexi. 

Při výkladu by bylo možné soustředit se na objektivní popis těla či hlasu (zvuku), tedy 

popis proměn tvarů a barev hmoty a jejího pohybu v časoprostoru. To by sice poskytlo 

možnost nezpochybnitelných informací – o formě, avšak bez přisouzení smyslu, významu, 

které nelze jinak než interpretací; by takovýto popis neměl žádnou výpovědní hodnotu. 

Zůstával by jen pouhou registrací, neverbálním materiálem převedeným do slov, což by se 

neobešlo bez krkolomností, případně značné redukce. (Muž sedí za stolem, špičkou lokte 

se opírá o knihu na něj položenou, předloktí má vztyčené kolmo vzhůru, propjatým palcem 

a ukazovákem sevřenými do pravého úhlu, atd. vs. Ruku má opřenou o tvář.) Takto se jeví 

výhodnější demonstrovat materiál (audio)vizuálně.  

Při vlastní (verbální) interpretaci pak přirozeně dochází k redukci materiálu, pozorovatel 

vybírá tu oblast tělesné dynamiky, jež se mu jeví ohraničitelná specifickým významem. 

Interpretace se pak účastní pozorování tělesných projevů jedince a povědomí o celkovém 

kontextu situace, o obvyklých projevech jedince, je-li to možné, a též o zvyklostech dané 

kultury.  

 

Někteří autoři přistupují k výkladu primárně dle formy, jiní dle významů. Též zdroje 

materiálu kombinuje a upřednostňuje každý jinak. Projeví se to tedy i do textu mé práce, 

kdy některé kapitoly budou soustředit výklady různých autorů o výrazových možnostech 

tělesných partií, jiné se budou soustředit na významy a jak je jich možno dosáhnout, další 

na obecnější charakteristiku a souvislosti neverbality. Někdy je obtížné různá tvrzení od 

sebe oddělit, takže bude docházet k tematickému mísení. 
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2. Obecná charakteristika jednotlivých publikací 

 

2.1 Neverbální komunikace: Jaro Křivohlavý 

 

Křivohlavý (psycholog) své pojednání člení po jednotlivých oblastech forem neverbality 

a dodává zvláštnosti dle kultury. V každé kapitole nabízí tyto způsoby, jak se poznávání 

neverbality přibližovat: 

1. Seznamuje čtenáře s jevy odpozorovanými z běžného života a vybízí k hledání 

obdobných. Používá k tomu tzv. obrázky ze života (následovaná krátkým zobecňujícím 

komentářem), které se vyznačují jazykem charakteristickým pro narativ: „Všichni ale na 

něm [nově příchozím] visí očima, i když se to snaží všelijak zastírat, přec jen se na něho 

dívají po očku. [...] Ten se v té chvíli díval na Jirku, odtrhl ale od něho oči a v raně blesku 

se zadíval na Karla. Jirka jen letmo přehlédl všecky ostatní a zabodl svůj pohled do 

podlahy. [...] Je možno říci, že očima jako radarem prohledáváme okolí. [...] Pohledy 

zjišťujeme, kde je kdo, co dělá, jak se tváří, jak se chová, jaký je a jak se na nás dívá. 

Dotahujeme to pak o kousek dál a snažíme se odhadnout, jak se asi bude chovat i k nám.” 

(1988, s. 21) 

2. Předkládá cvičení, během nichž je zvýrazněna úloha neverbalního dorozumívání, jíž je 

možno se opakovaně, do hloubky a hravě zaobírat a zkoumat ji bezprostředně. Např. 

výměna míst dvou lidí na nakreslené čáře, při níž se mohou domlouvat pouze očima a 

mimikou. 

3. Seznamuje s průběhem, metodologiemi a s výsledky psychologických 

experimentálních šetření a připojuje i svá vlastní zobecnění někdy ozřejmena příkladem, 

jindy prostě konstatována. 

Jeho diskurs je proměnlivý: od takřka laických popisů konkrétních situací, přes 

zobecňování zákonitostí za použití přirozeného jazyka i psychologických pojmů, až po 

objektivizující a kvantifikované popisy pokusů, včetně nákresů a grafů. Pokouší se také o 

přehledy dle významu v rámci prostředků, ale vždy dodává, že jsou neúplné.  
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2.2 Psychologie komunikace: Zbyněk Vybíral 

 

Vybíral se neverbalitou zaobírá jako dílčím fenoménem, uskromňuje se tedy na obecnou 

charakteristiku včetně různých typologizací, předkládá výsledky výrazných, či poutavých 

experimentů a přehledy nesourodých, avšak obecně platných tendencí v neverbálním 

vyjadřování. 

Jeho diskurs je ryze vědecký, zaměřený na fakta. 

 

2.3 Mluvíme beze slov: Vlastimil Vávra   

 

Vávra (dramaturg) člení svůj výklad většinově podle tematických okruhů, které se dají 

neverbálně vyjadřovat, což nabízí soustřeďovat se na celé neverbální komplexy, nikoliv jen 

na dílčí výrazové možnosti. Hojně při výkladu používá poznámkování fotografií či 

nákresů. Přílohou je inventář funkčních jednotek lidského obličeje, na nějž se průběžně 

odkazuje a který zachycuje anatomické možnosti mimiky: nákresy a popisky, jež 

pojmenovávají pohyb a svalstvo, které se jej účastní. 

Informuje o historických přístupech k neverbalitě (např. přehledy posunků antických 

řečníků), odkazuje se na psychologické studie a experimenty, které podává zeširoka, čímž 

odhaluje prostou lidskou všímavost a zaujetí, aniž by snižoval jejich odbornou 

fundovanost, a předkládá závěry svých vlastních pozorování, u nichž upozorňuje na jejich 

kontextuální vázanost a jsou-li interpretace odvážné, zřetelně je podává jako svoji 

kazuistiku. Často se pokouší o dohledávání příčin vzniku různých gest (např. v souvislosti 

s chováním novorozeňat či primátů). 

V obsáhlé kapitole představuje přístupy významných českých osobností rozličných 

profesí.  

Jeho diskurs je též proměnlivý. Někdy působí jako vyprávění příběhu neverbální 

komunikace, jinde se přibližuje eseji, často je to též plně odborný výklad, který je pak 

zjemňován pasážemi nadlehčenými humorem. 
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2.4 Řeč těla: Christa M. Heilmannová 

 

Heilmannová (psycholožka) podává ucelený výklad, jenž kombinuje různá členění. 

Neverbalitu vztahuje ke znakovému systému, k teorii komunikace, k psychologickým 

konceptům fungování emocí a též pojednává o jejích jednotlivých formálních 

komponentech. Soustředí se i na souvislosti mezi verbálním a neverbálním. 

Text obsahuje zobecňující výklady podložené experimentálně, anebo zdůvodněné 

fundovanými teoriemi psychologickými či jazykovědnými; z nich vycházející výzvy 

k pozorování v osobním i pracovním životě, díky nimž si lze lépe uvědomit, že 

komunikačnímu poli neverbální komunikace jsme vystavováni soustavně; a cvičení, díky 

nimž je možné si některá zobecnění v dynamice přímé zkušenosti nerušeně probádat. 

Její diskurs je převážně odborný, někdy se odkazuje na slova přirozeného jazyka 

(příměry, přímé řeči). 

 

2.5 Manuál k tréninku řeči lidského těla: Josef Valenta 

 

Valentova kniha má podtitul didaktika neverbální komunikace, její podstatná část a 

hledisko je tedy praktické vedení lekcí, včetně cílů výuky, metod, praktických rad a 

zejména sborníku cvičení a her, jimiž se člověk dobírá vědomější a bohatší neverbality – 

jak produkčně, tak percepčně. 

Pojednává i formální členění, ovšem nikoliv popisně, ale ilustruje je příběhem, tedy 

narativním diskursem. V pozadí práce je vědomí toho, že vnímavosti k neverbalitě se 

učíme, nejedná se tedy o výklad poznatků, ale o nasměrování k tomu, čemu je zapotřebí se 

věnovat. Zdokonalování se v neverbálních schopnostech produkčních i percepčních je 

chápána nejen jako možnost zkvalitnit komunikaci a porozumění druhým, ale též jako pole 

působnosti k seberozvoji a sebepoznání. 

Jeho diskurs je rozmanitý: od terminologizovaných přehledů, až po takřka mluvené 

úvahy, příklady a rady. 
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2.6 Gesta a mimika: Noemi Zárubová-Pfeffermannnová 

 

Tato publikace je autorkou (divadelní pedagožka) určena studentům herectví, zdůrazňuje 

kontextuálnost neverbality a výrazný podíl intuice na jejím ovládání i čtení.  

Podává výklad podle formálního členění a u dílčích oblastí dává ukázkové typologie dle 

významu (např. pohledů, chůzí, šklebů ústy) a dále exkurz do exotických divadelních 

forem a znakového jazyka. 

Její diskurs sestává povětšinou z přirozeného jazyka, včetně popisů a charakteristik 

jednotlivých prostředků (slovy emocí, příměry, či přímou řečí). 

 

2.7 Atlas sémantických gest: Zdeněk Klein 

 

Klein (antropolog) podává nejprve přehled různých dílčích studií, člení neverbalitu 

formálně a představuje metodologii svého empirického, statistického výzkumu, na jehož 

podkladě předkládá atlas 143 izolovaných gest. Sám přiznává výraznou problematičnost 

statických obrázků, které respondenti interpretovali. K takřka jednoznačným interpretacím 

došlo pouze u 7 gest, u většiny se ukázala nejednoznačnost (vícero interpretací) posunků, 

dosti dána absencí kontextu. Každé gesto je popsáno trojím způsobem: deskripce těla 

(vztyčený palec směřuje, ostatní prsty, atd.), přiřazení významu (úspěch) a citátová věta 

(Dobře to dopadlo!). 

V teoretické části volí Klein až samoúčelný profesionalistický diskurs: „Mnozí příslušníci 

našeho druhu praktikují tzv. chování mutilační, jehož výsledkem jsou dlouhodobější 

(někdy ireverzibilní) změny ve velikosti, tvaru či barvě části lidského somatotypu.“ Kdo by 

řekl, že má na mysli „tetuáž, změnu barvy a tvaru vlasů“? (1998, s. 8) 

 

2.8 Řeč těla: Desmond Morris 

 

Jedná se rovněž o atlas, v němž Morris (etolog) předkládá cca 1000 izolovaných, 

posunků, jež uspořádává abecedně podle částí těla, jež se na nich dominantně podílejí, 

takže orientace v textu je jen velmi hrubá. Každý posunek (znázorněný kresbou) je popsán 

čtverým způsobem: deskripce těla, význam (většinou přímou řečí), kontext (širší 
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vysvětlení, popis situace či původ) a rozšíření ve světě. Atlas obsahuje převážně 

teritoriálně specifické posunky s konvencionalizovaným, symbolickým významem. 

 

2.9 Hlas, mluva, řeč: Michal Čunderle, Eva Slavíková (eds.) 

 

Sborník sdružuje poznatky řady oborů: od lingvistiky, přes divadelní a hlasovou 

pedagogiku, až po foniatrii. Hlas se objevuje v souvislostech psychosomatické kondice 

jedince, integrity jeho osobnosti, jeho výrazových možností i v souvislosti toho, jaké je 

jeho kognitivně-sémantické pole v rámci teorie jazykového obrazu světa. 

Diskurs využívá převážně přirozeného, esejistického jazyka. 

 

2.10 Fonetika v teorii a v praxi: Bohuslav Hála 

 

Oblast paralingvistiky je v celé fonetické práci pochopitelně dílčí záležitostí. I tam je však 

zaměřena spíše na objektivně pozorovatelné, gramatikalizované  jevy. Neverbálních 

interpretací a celkových psychologických charakteristik „ektosémantiky“ hlasu najdeme 

jen pomálu, těžiště zůstává v eufonické skladbě hlásek v mluvním proudu. Pouhou 

zmínkou se dotýká ostatních složek neverbality. 

Diskurs je výhradně odborný. 

 

2.11 Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí: Světlana Čmejrková, Jana 

Hoffmannová, (eds.) 

 

Neverbální komunikace je v tomto lingvistickém sborníku pojednána v dílčí části a to 

formou detailní analýzy několika nahraných rozhovorů, na jejichž podkladě se usuzuje na 

některé obecně platné funkce gest, pohledů, tělesných postojů a prozodie, a to v oblasti 

mechanismů střídání replik mluvčích. Zdůvodnění jejich detailistických analýz bychom 

mohli najít v tomto postulátu: „vzájemné porozumění [v komunikaci] je založeno na 

neustálém interpretování detailů a nuancí tělesných projevů“ (s. 211). 

Diskurs je výhradně odborný. 
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2.12 Zvuková báze řečové komunikace: Radek Skarnitzl, Pavel Šturm, Jan Volín 

 

Tato fonetická práce se paralingvistiky dotýká též pochopitelně pouze okrajově. Zaměřuj 

se především na popis akustického materiálu, na percepční zvláštnosti a při funkčním 

výkladu se soustředí zejména na gramatikalizované oblasti prozodie, v oblastech dotýkající 

se lidské afektivity je zdrženlivá. 

Diskurs je výhradně odborný. 

  



20 
 

3.1 Systematizace výrazových prostředků neverbální komunikace 

 

Výrazové prostředky neverbálního vyjadřování se nejčastěji člení do těchto oblastí 

(Vybíral 2009, Křivohlavý 1998, Valenta 2004, aj.): 

1. gesta: pohyby rukou 

2. mimika: výrazy táře 

3. pohledy, řeč očí 

4. kinezika: pohyby hlavou, dalších částí těla, chůze 

5. proxemika: vzdálenost komunikačních partnerů a její proměny 

6. posturika: celkové držení těla 

7. haptika: dotyk, tělesný kontakt 

8. úprava zevnějšku: oblečení, líčení, úprava vlasů, parfém, apod. 

9. nakládání s dechem.  

Od těchto devíti oblastí se poněkud vydělují  

10. paralingvistické (zvukové) prostředky, které jsou více spjaty s verbálním jazykem, 

neboť aby se mohly uplatnit, je nezbytné, aby komunikující mluvil, zatímco výše zmíněné 

typy prostředků se k jazyku přidružovat mohou, ale lze jich užívat též samostatně. 

Další dělení, které se nabízí, je dle smyslu, jímž signál vnímáme – tedy vizuální, auditivní 

(jimž je ve výkladech věnováno nejvíce pozornosti), haptické a poněkud okrajové 

olfaktorické vjemy. Podstatně rozdílné možnosti ve výměně signálu nabízejí oproti 

ostatním podněty auditivní právě z důvodu jejich vázanosti na řeč, jejíž výměna je vždy 

jednosměrná. Případné překryvy řeči buďto rychle končí a dále pokračuje jen jeden 

mluvčí, anebo mohou překryvy přetrvávat déle, což nastává za vyhrocených situací, avšak 

právě za cenu ztráty vnímání, která komunikační partnery rozlaďuje. Disciplína 

konverzační analýzy (Havlík in Čmejrková 2011, s. 233) vysledovala mechanismy 

hladkého střídání replik partnerů, které nepohodlné překrývání proudu řeči zabraňují. 

Podněty vizuální, ale i haptické a olfaktorické naopak skýtají možnost obousměrné 

výměny současně. Komunikanti mohou bez potíží tyto signály současně vysílat i přijímat, 

aniž by to komunikaci nutně muselo narušovat (není-li to jejich vlastním smyslem) a také 

mohou být vysílány během promluvy partnera, tedy nejen mohou, ale často jej právě 

ubezpečují či povzbuzují v jeho řeči. 

Jako další způsob neverbálního vyjadřování uvádí Wahlstromová (in Vybíral 2009, s. 93) 

též způsob zacházení s předměty a dále chronemiku, tedy zacházení s časem: např. 

uspěchané, či vlekoucí se chování, řeč; zbrklost, nebo naopak vyrovnanost. Já bych však 
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tuto kategorii chápal spíše jako aspekt, jenž se promítá do všech výše zmiňovaných 

kategorií. Zárubová-Pfeffermanová (2008, např. s. 7) pak soustavně upozorňuje na 

nevyhnutelnou dynamiku neverbality, jež se sice pro potřeby mysli, která lépe uchopuje 

obrazy statické, ztvárňuje (fotografie, socha, pozastavený film) ve statickém modu, ale za 

cenu redukce informace. 

Přesto bychom mohli uvažovat o následujícím členění:  

1. statické: např. podepřená brada, dlouhotrvající výraz ve tváři či dlouhotrvající barva a 

intenzita hlasu, symbolické gesto (zdvižená pěst) 

2. dynamické: např. gestikulační doprovod řeči, zaujímání místa v prostoru a 

v přítomnosti lidí během pracovního večírku. 

Dalším rozdělením by mohlo být na prostředky: 

1. dekontextualizované, ustálené symboly: např. přikývnutí ve významu souhlasu, 

pokrčení rameny ve významu „nevím“, poklepání na čelo ve významu „ty jsi hloupý“, 

přiložení ukazováku na ústa ve významu „ztiš se“. Díky jejich ustálenosti v podstatě 

odpovídající slovům jsou vhodné k uspořádávání do různých atlasů, tabulek a inventářů. 

2. kontextuální: všechny ty, jejichž význam je buď zcela, anebo částečně vázaný na 

situaci, v níž byly použity 

Valenta (2004, s. 55) pak nabízí ještě další pohled na členění výrazových prostředků, 

které upozorňují na rozličnou povahu, a sice vykazují-li: 

1. rytmičnost – arytmičnost 

2. rozprostraněnost – lokalizovanost 

3. rovnovážnost – nevyváženost 

4. velikost – drobnost 

5. napjatost – povolenost 

6. energičnost – bezenergičnost 

 

Toto systematické členění poskytuje základní orientaci v tom, na co se lze při vnímání 

neverbální komunikace zaměřovat a přirozeně nepodává žádné konkrétní interpretace, ani 

rady, jak k nim dospět. 

 

3.2 Systematizace funkcí neverbální komunikace a faktorů, jež ji ovlivňují 

 

Vybíral (2009, s. 90) nabízí rozdělení neverbálních prostředků podle těchto funkcí: 
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1. podpora řeči: regulace tempa, zdůrazňování, zeslabování vysloveného; ilustrace 

vyslovovaného, přičemž asynchronicita působí rušivě (tamtéž, s. 94) Heilmannová mluví 

ještě o usnadňování plynulého toku řeči, o vyvolávání myšlenek tělesnými pohyby (2013, 

s. 15)) 

2. nahrazení řeči: pomocí ustálených symbolů, přímé deixe prstem, ale i méně ustálených 

pohybů srozumitelných v daném kontextu; tato kategorie by se dále mohla dělit podle 

sémantických kvalit, podle denotačních jader sdělení (např. signál o nebezpečí, o 

uspokojení z pokrmu, o pocitu chladu, apod.) 

3. vyjádření emoce, resp. její ventilace vedoucí k emoční rovnováze 

4. vyjádření postoje vůči druhému člověku: sympatie, dominance, nezájem, aj. 

5. sebeprezentace: vytváření obrazu o sobě 

Druhou oblast vztahuje ke konvencionalizovaným prostředkům: 

1. ceremoniály (pozdravy) a rituály (při mši) 

2. masová setkání: potlesk, uctivé povstání 

3. umění: pantomima, tanec, aj. 

Avšak prostředky používané v umění čerpají z přirozené neverbality, jen ji kumulují a 

exponují. K utužování konvencí pak přispívá společenská etiketa jakožto disciplína stará 

snad jako lidská civilizace sama. O etiketě by se dalo též uvažovat jako o obdobě 

pravopisu, neboť stejně jako on se snaží fixovat a doporučovat ustálená, žádoucí pravidla – 

v tomto případě chování, které lze chápat jako neverbální vyjadřování.  

Podstatnými faktory produkce neverbálních signálů jsou (Valenta 2004, aj.): 

1. záměrnost: vůlí ovlivněné, vědomě vedené pohyby 

2. nezáměrnost: pohyby vznikající bezděčně podvědomými hnutími duše, 

neuvědomovanou nápodobou či jako mechanické opakování vštípených (kontextově 

vázaných) pohybových vzorců. 

Valenta dále uvádí neverbální sdělení individuální, která nemá za cíl oslovovat druhého, 

ale lze v něm o druhém číst, a interakční, jímž se k partnerovi přímo obracíme (tamtéž, s. 

33). 

Vybíral (2009, s. 87) dále uvádí pět faktorů, které dle něj nejpodstatněji ovlivňují naše 

neverbální vyjadřování: 

1. intimita  

2. pěstování sebeobrazu před druhými 

3. snaha po dominanci 

4. klamání 
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5. signalizování podobnosti, sounáležitosti. 

Jistě lze doplnit, že pochopitelně působí i jejich zrcadlové protějšky. Všechny v sobě 

obsahují spojitost se sociálním prostředím, které neverbalitu dynamizuje, utlumuje a 

celkově proměňuje. Extrémní nápodobou okolí, konformismem a potlačováním osobitosti 

neverbality jsou módní vlny vyvolávané slavnými filmovými herci, herečkami či zpěváky 

a zpěvačkami (Vávra 1990). 

Jinou pětici nabízí T. Kaihler. Kořeny těchto stimulů sahají do dětství: „Buď perfektní!“ 

„Dělej radost druhým!“ „Jen se snaž! Zkoušej to, nezdávej to!“ „Buď silný!“ „Pospěš si!“ 

(in Vybíral s. 102). Vykazují tak zřetelnou stresující povahu, zajisté však můžeme 

uvažovat, že u některých jedinců působí v omezené míře a celkově se nemusí projevovat 

v každé komunikační situaci. 

Těchto dvakrát pět faktorů může sloužit jako naznačení směru k vnitřním motivům 

stojících za specifiky konkrétních neverbálních projevů. 

Dalším podstatným faktorem jsou kultura a to jak národní, tak i menších společenství. 

Tento faktor se promítá nejen do ustálených symbolických gest (viz Morrisonův atlas), ale 

třeba i do celkové dynamiky či intenzitě projevu (Ital vs. Němec). Heilmannová rozlišuje 

kultury: 

1. s chudým kontextem (např. Němci), kde při přenosu informace je majoritní jazyk 

2. s bohatým kontextem, kde plyne více informací z neverbálního vyjadřování, 

z osobnosti mluvčího a z komunikační situace (2013, s. 53, 56). 

Též pohlaví má svou roli: komunikace muže se ženou např. provází uvolněnější 

neverbalita. (Vybíral 2009, s. 94).  

Další faktory jsou vzájemně sprovázané a dohromady tvoří komunikační situaci: 

1. sociální prostředí: např. spolučekající pacienti – rezervovanost, přátelé na návštěvě – 

uvolněnost 

2. sociální role, jíž zaujímáme: např. matka, zkoušející, kárající, konejšící 

3. charakter prostoru, jenž plní úlohu jakéhosi jeviště, jež v sobě nese své významy a tím 

působí na naše chování, tedy neverbalitu: př. vstupní hala, zastávka. 

S přihlédnutím k nim by se dalo zvariovat známé rčení na: kolik umíš (neverbálně 

ztvárněných) rolí, tolikrát jsi člověkem. 

M. Weingart (in Vávra 1990, s. 177) hovoří o vlivu povahy verbální řeči – pojmová, 

intelektualizovaná mívá chudší neverbální doprovod a naopak řeč pojmově vyprázdněná, 

plná zejména ukazovacích zájmen se gesty jen hemží. Dále pak uvádí, že gesta ukazovací 

zastupují substantiva a gesta znázorňující (ikonická) pak slovesa.   
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Výše uvedený přehled funkcí a faktorů již poskytuje základní vodítka, jejichž 

následováním se můžeme inspirovat při zorientovávání se ve významech neverbálního 

vyjadřování  

 

4. Výklady o neverbální komunikaci z hlediska její formy 

 

Předloženými výklady nejde o pokus úplného a vyčerpávajícího pojednání o tom, co, jak 

a za jakých všech okolností vyjadřují jednotlivé neverbální komponenty. Prezentuji 

(ostatně mnozí autoři o tom mluví obdobně) pouze možnosti, čeho si lze v neverbální 

komunikaci všímat a jak o tom lze hovořit.  Je to tedy kompilace nejrůznějších poznatků 

doplněná o mé postřehy a komentáře. Autoři se pochopitelně mnohdy překrývají, pouze 

používají jiných slov: někdo je terminologizuje, jinému postačuje přirozený jazyk; někdy 

se v drobnostech liší. Vybírám tedy tak, abych představil (vycházeje z prostudované 

literatury) co možno nejširší paletu poznatků a zároveň demonstroval různé způsoby jejich 

podání. V druhém oddíle mé práce provedu obdobný přehled, jak jej nabízí beletrie. 

 

4.1 Gesta 

 

Gesta mohou nahrazovat slova (konvencionalizované symboly), celé věty, mohou 

ilustrovat řečené, regulovat promluvu, anebo mohou sloužit k adaptaci na vzniklou situaci. 

Specifickými gesty je sebedotýkání (obličeje, vlasů, krku, náušnic, apod.), které nastává v 

situacích vyvedení z míry, rozpaků, zaskočení, apod. (Vybíral, s. 83,84). Křivohlavý v 

krátkých příhodách ze života (tedy narativem, jenž byl na ukázku předložen již ve 2.1) 

popisuje deiktická gesta spojená s deiktickými zájmeny (1988a s. 90), čímž upozorňuje na 

možnost gest nechat za sebe promlouvat přítomné reálie, což z nich doslova dělá 

saussurovské: označující. 

Kaderka pak vyčleňuje gesta anaforická, jimiž poukazujeme na uplynulou řeč předřečníků 

či naši, tedy na něco fyzicky ne přítomného; gesta generická, která spolu s řečí poukázáním 

na příklad vystihují nějaký typus, a gesta zobrazovací, jimiž spolu s neurčitou řečí tvarově 

zpodobňujeme zamýšlené denotáty. Gesta generická a zobrazovací zpravidla předcházejí 

proud řeči, který se k tématu teprve blíží (in Čmejrková 2011, s. 224–230), neverbalita je 
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tedy rychlejší než řeč. Kaderkův text je krom těchto zobecnění převážně verbální deskripcí 

neverbálních projevů s uváděním příslušných funkcí.  

V rozhovorech dochází jednak k synchronizaci gest (a nejen jich) mluvčího s řečí a 

jednak ke koordinaci pohybů mezi partnery. Dochází též k imitacím gesta, které jeden z 

produktorů vysílá a partner, partneři je v průběhu interakce převezmou. Tento jev 

napomáhá k diagnostice blízkosti a odcizenosti ve skupině. (Křivohlavý 1988, s. 93) 

S gestikulací bývají také spojovány různé stereotypy: „francouzská elegance, italská 

výbušnost, anglická zdrženlivost, apod“ (tamtéž, s. 97).  

Divadelní kritik J. Vodák nabízí následující slova pro vystižení gestiky postavy 

nemocného slepce: „Pohyby – málo pohybů, ale jaké! z jakých zabolených a přikrytých 

hlubin! když si dlaně o sebe pomne vzpomínkou na domov! když si starostlivě na čelo 

sáhne! když si ruce složí shora do klína, aby se stáhl stranou“ (In Vávra 1990, s. 160). 

 

Nabídla se nám různá přiblížení smyslu gest: od obecného třídění funkcí, přes výklad 

příčin konkrétního gestického chování, uvedení vžitých kulturních stereotypů, upozornění 

na vystižení vztahů ve skupině, až po barvité vylíčení formy i vnitřního významu gest 

pozorovaných na jevišti. 

 

4.2 Kinesika  

 

Křivohlavý uvádí několik příkladů stylů chůze za použití pouhého dvojslovného určení 

osoby a příslušného slovesa (dítě hopká, mládenec se nese, apod.) (1988, s. 89). 

Rozměrnější charakteristiky chůze spojující založení člověka a barvitý popis pohybu nabízí 

J. E. Šlechta, dramatik 2. půle 19. století: „pokrytec našlapuje obávaje se hřmotu 

z nedůvěry, jakou cítí sám k sobě. Člověk bázlivý jde opatrně a pomalu dopředu a chůze 

jeho jeví nejistotu a vratkost. Smutný, truchlící činí kroky zdlouhavé a těžké“ (In Vávra 

1990, s. 155). Zárubová-Pfeffermanová (2008, s. 42) pak upozorňuje na charakterizování 

chůze pomocí příměru ke zvířeti (např. připlul jako labuť, přiřítil se jako býk). 

Přikyvování na znamení souhlasu (a jeho zvuková obdoba „hm“) se přirozeně, 

neuvědomovaně odehrává v pausách členících řeč, avšak dá-li si posluchač práci a začne 

přikyvovat či hmkat mimo pausy, mluvčího tím velmi vyvede z míry (Vávra 1990, s. 108). 

Sám jsem o tom pochyboval, ale díky „dostupnosti“ experimentálního ověření in vivo se o 

tom snadno každý může přesvědčit. 
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V jiném, serióznějším experimentu bylo změřeno, že v konfliktních a stresových situacích 

se zvyšuje svalový tonus, jako kdyby se dotyčný skutečně pohyboval. Jiná studie odhaluje, 

že různé nálady uvádějí do pohybu (anebo do napětí) různé svaly, takže je pochopitelné, že 

lidé s „mimořádným pozorovacím talentem dovedou podle druhu pohybů uhádnout, v jaké 

náladě se člověk nachází“ (Křivohlavý 1988, s. 90). Toto konstatování ozřejmuje fyziologii 

emocí, avšak konkrétní interpretační závěry Křivohlavý ponechává na rozvinuté, ale stále 

přirozené lidské vnímavosti. 

Dále uvádí též snahy o rozpracování kinesiky do té míry, že se někteří autoři snaží 

rozlišovat v pohybovém vyjadřování tzv. kinémy podobně jako fonetika fonémy a vyvinuli 

značkové zápisy podobné hudební partituře (Křivohlavý 1988, s. 90 – 92). Je však otázka, 

nakolik je takový zápis jadrným a sdělným postihnutím toho, co vyjadřuje řeč těla a 

nakolik jen rozvleklou registrací proběhlého. Ostatně i čtení partitury je výsadou ani ne tak 

muzikantů, natož prostých posluchačů, jako dirigentů a skladatelů, kteří při provedení 

skladby beztak nečtou všechny noty, ale jen melodické obrysy. V průběhu desetiletí se 

ukázalo, že kinémů, jichž jejich zakladatel R. Birdwhistell odhadoval na stovky, jsou 

desetitisíce (Vávra 1990, s. 191). Když toto číslo srovnáme s jazykem, jehož fonémů je jen 

několik desítek, je jasné, že objektivizující, systematizující popis je pro praxi scestný, 

protože se nedá při takovém počtu prvků vědomě obsáhnout. 

Přesto však člověk těmto bohatým pohybovým komplexům sdělení rozumět dovede, 

zachycování a zpracovávání tohoto nezměrného množství signálů však probíhá 

podvědomě.  Heilmannová (2013, s. 55) k tomu uvádí, že jsme schopni vnímat celkový 

dojem a ten nějak verbalizovat („vypadá udiveně, sedí ochable“), ale diferencovat 

jednotlivosti, na jejichž základě naše interpretace vznikla, bývá problematické. Ve fonetice 

se prosazuje model epizodické paměti při vnímání řeči, který říká, že v mentální 

reprezentaci řeči nefigurují abstraktní, segmentální jednotky (např. foném), ale velmi 

detailní paměťové stopy, jež obsahují informace lingvistické i paralingvistické. Recipient 

(respektive jeho mozek, či mysl) neusiluje o úplný lingvistický popis, ale „přijímá 

nejpravděpodobnější význam, jakmile celkový dojem dostatečně odpovídá očekávané 

struktuře“ (Skarrnitzl 2016, s. 110). Domnívám se, že tento způsob vnímání se uplatňuje i 

při recepci veškeré neverbální komunikace, což dále problematizuje jakékoli snahy o 

detailistické zachycování a analýzu komponentů na úkor celkového významu, byť 

nabytého pouhým (fonetiky zmiňovaným) dojmem. 
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4.3 Mimika 

 

V mimice především se dají vyčíst např. základní emoce (smutek, hněv, strach, radost), 

které jsou shodně vyjadřovány napříč kulturami (Heilmannová 2013, s. 57, aj.). Autoři buď 

k ilustraci používají fotografie, snaží se o verbální deskripci, anebo se spoléhají na obecně 

rozšířenou obeznámenost s takovými výrazy. 

Děti si velmi rychle osvojují klamání a skrývání emocí – od tří let trénují kamenný výraz, 

tzv. poker face. Tato neměnná, kamenná mimika však také často značí napětí či 

pozorovatelské zanícení (Vybíral, s. 85, 94). Mnohovýznamovost, u neverbality tak častá, 

nás při podobných konstatováních vždy odkazuje na zkušeností zažitý, či hypotetický 

kontext. 

  

Nápadným a bohatě rozvinutým mimickým prostředkem je úsměv. O něm bylo např. 

zjištěno, že zažíhá chování přihlížejících a jeho absence zpětné vazby nepodněcuje. Úsměv 

může být vedle vyjádření nálady i čirou kulturní konvencí a sloužit může i jako prevence 

útoku potenciálního soupeře (patrně myšleno nejen fyzického). Smích pak může sloužit i 

pro potřebu rozptylování či zakrývání strachu, nervozity a rozpaků (tamtéž, s. 95). Což pro 

vnímavého pozorovatele ale paradoxně může znamenat jasný signál o nich. Fischerová (in 

Čunderle, s. 12) uvádí, že kryje-li smích strach, bledneme ve tváři, smích je vysoký a 

rytmicky se trhá; pakliže hněv, tak rudneme, smích sílí a jde do větší hloubky; pakli nudu, 

bývá melodický, zpěvavý. Charakteristiku doprovází též příznačnými přímými řečmi. 

Křivohlavý použitím krátkých příběhů a citace z esejistiky rozlišuje tyto typy „smíchu“ 

(čeština nemá odpovídající hyperonymum) (1988 s. 81 –83):  

1. smích: spjatý se situací hry a s neočekávanými jevy během ní; v humoru, který do 

seriózní sociální situace prvek hry vnáší; autenticky se smějí děti, dospělí se jím často 

pouze začleňují do skupiny (smějí se ne od srdce, ale od plic)  

2. úsměv: signalizuje se jím nesoupeřivost, prosociání vztahy, dovede účinně zažehnat 

konflikt, vyjadřuje sympatii či touhu po zlepšení vztahu; poděkování či souhlas 

3. výsměch: značí averzi, sarkasmus, ironii  

4. apatický smích: obsahuje chlad, strojenost a neúčast.  

Jiným typem „smíchu“ je pozdravný úsměv: za účasti zubů a vrásnění čela dohledatelný 

napříč nejrůznějšími kulturami (Vávra 199, s. 254). 

Ke smíchu mohou vést osobní radost, štěstí, pohoda a nadšení, anebo pochopení komična. 

Naopak pláč je vzbuzován zakalením životního štěstí a radosti. Křivohlavý upozorňuje i na 
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pocit uvolňování napětí při smíchu (čímž odkazuje na jeho motivaci či smysl), tento typ 

nazývá též společensky přijatelně ventilovanou agresí. Při autentickém smíchu, jenž je 

emociálně nabit, dochází k doslovnému „zalití partnera vřelým citem“ (Křivohlavý 1998a, 

s. 84). Úsměv a smích popisuje s takřka anatomickou přesností. 

Aby se lidé spolu mohli smát, je třeba nejdříve překročit určitou hranici přátelskosti 

daného vztahu, které se děje úsměvy. Smích také může být prostředkem k rozbourání hrází 

mezi lidmi, které se vyskytují ve vztazích s přítomnou dominantně-submisivní 

charakteristikou, a následuje-li po tom, co dominantní osoba učiní vtip ze sebe sama, může 

odstranit dojem její nadřazenosti (tamtéž, s. 87). 

 Jak vidno, charakteristika se často dotýká sociální dynamiky, sahá po přirozeném 

slovníku a našemu porozumění, či míře důvěry v tvrzení nijak neubírá ani absence (někde 

u autorů samých, někde mým vypuštěním) formálních popisů. 

 

Psycholog Ekman sestavil inventář čítající cca 7000 od sebe odlišitelných obličejových 

formulí s poukazem, že i toto číslo je překonatelné (Vávra, 1990, 86). Tato cifra, myslím, 

poukazuje spíše na dynamiku mimického projevu, jenž osciluje mezi výraznými tvary a dá 

se tedy libovolně parcelovat; a tedy na možnosti jemného odstiňování: intenzity výrazu a 

přechodů mezi výrazy různými; než že by mohla být účinným a spolehlivým slovníkem 

tvarů tváře a jejich významů. 

 

Sdělnost mimiky o subtilních stavech duše bývá otupena líčidly, byť nepatrnou vrstvou. 

Překrytím kůže se paralyzují její nepatrné pohyby, dotvářející detailní plynulost její 

proměnlivé plasticity.   

 

4.4 Dotek 

 

Komunikují-li spolu osoby s nerovným sociálním statusem dotykem, nepříznaková je 

iniciativa ze strany osoby se statusem vyšším. Výzkum (prosté pozorování hostů v kavárně 

a čárkování) odhalil rozdílnou míru dotyků v různých kulturních oblastech (Vybíral 2009, 

s. 96). 

Křivohlavý uvádí, že při nedostatku dotyku dochází k citové deprivaci: jak u dětí, tak 

dospělých. Nabízí přehled následujících druhů doteku: podání ruky, stisk ramene, objetí, 

pohlazení, políbení, poplácání, štípnutí, píchnutí, facka, poklepání na rameno, dotyk nohou 

pod stolem a dodává, že jejich význam je vázán na situační kontext. Zmiňuje též 
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symbolickou funkci doteku: např. hlazení předmětu značící vlastní touhu po pohlazení. 

(1988, s. 108) 

Ono formalizované podání ruky dále rozpracovává např. Vávra: mluví např. o vřelosti 

podání, upřímnosti stisku či o ruce podané jako leklá ryba a o různých možnostech dotyku 

levou rukou, které mohou být vykládány jako projev důvěrnosti, ale též úcty nebo i 

nadřazenosti. Zmiňuje i údajný kratičký dotek rukou vlastních ňader či slabin ženami před 

tím než ji formálně podají na pozdrav muži, a vysvětluje to tak, že žena tím signalizuje, že 

ten, kdo se jí v dané situaci smí dotknout neformálně, „nemůže být nikdo jiný, nežli – já 

sama!“(1990, s. 95,97). Domněnka je to odvážná, přesto velmi komplexní. Avšak jak jinak 

se snažit dobírat nevědomých motivací, než zveřejňovat své interpretace a vybízet tak 

společné hledání na půdě natolik zastřené jako je neuvědomované jednání. Přinejmenším 

Vávra tematizuje aspekt intimnosti doteku. Vyjma násilný fyzický kontakt je totiž dotek 

možný jen při překročení určité míry vzájemnosti ve vztahu.    

 

 

4.5 Pohled, oči 

 

„Pohledem se nejen hledí, ale i hladí; pohlíží, kouká, patří, dívá; také šetří. Dokážeme je 

milostně rozdávat, hledět na někoho svrchu, vzhlížet k jinému a dalšího přehlížet“ (Vávra 

1990, s. 124). Nenabízí se tím interpretace v rámci nějaké konkrétní situace, ale pouhý 

příkladový výčet slov jednoho sémantického pole nastiňuje, že jazyk sám ustálil širokou 

paletu námi vnímaných neverbálních signálů očima. Pohledem můžeme v partnerovi 

snadno vyvolat úzkost, zrakem ho můžeme přesvědčovat, prosit, pohrozit mu, atd. 

Uvedeno je i vyčíslení toho, co je považováno za normální oční kontakt: údaj 25% – 75% 

délky trvání rozhovoru (Vybíral, s. 95) však sám sebe usvědčuje z nízké výpovědní 

hodnoty.  

Je též řečeno, že se častěji díváme druhému do očí, když jej posloucháme, než když sami 

mluvíme (tamtéž, s. 84). Mým vysvětlením je to, že vzájemný oční kontakt 

zprostředkovává intenzivní mezilidskou výměnu, při níž vytváříme společný duševní 

prostor, v němž však ztrácíme ze zřetele nás samotné, tedy i tok našeho myšlení, jejž se 

snažíme převést do slov, a takto vyrušováni se soustředíme spíše na společný prostor 

mezilidské výměny, než bychom sledovali to uvnitř nás, co chceme sdělit. Křivohlavý pak 

k tomuto jevu připojuje že „odvrácení pohledu hovořící osoby ode mne je mi vybídnutím, 

abych na něho zaměřil co nejintenzivněji svůj pohled a pátral v jeho tváři po 
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sebenepatrnějších projevech jeho vztahu k věci i ke mně“ (1988, s. 45). Naráží tak na stěží 

rozluštitelná tajemství, která bývají nedílnou součástí neverbálního vyjadřování. 

Významotvorné není jen to, jak naše oči (míněno včetně mimické masky kolem očí) 

vypadají, ale též to, kam svůj pohled napřeme. Uvádíme tím do zřejmosti to, co upoutalo 

naši pozornost, co se stalo aktuálním obsahem naší mysli. Exline (tamtéž, s. 55) hovoří 

obdobně: „Oči dělají to, co by dělaly nohy, kdyby mohly – chodí tam, kam by člověk rád 

šel a odvrací se odtamtud, odkud by člověk nejraději utekl.“ Dokonce i pohled do prázdna 

sděluje, kam se naše pozornost ubírá – stejně jako zavřené oči – do svého nitra. To, že 

takové nakládání s pozorností je sociálně nepřijímané, dokládá i frazém „koukat do blba“. 

Křivohlavý (1988, s. 23–27) uvádí následující typy pohledů příležitostně k nim přidružuje 

výklady různých badatelů: 

1. sklopené oči: tlumení agresivního chování, snižování výraznosti hrozeb, obrana před 

„vybízivými, přímými, upřenými“ pohledy; sdělují: „Změň, prosím tě, v samé podstatě 

charakter – ducha našeho vzájemného setkání“ (tamtéž s. 24). 

2. odvrácení pohledu: Je ilustrováno na situaci hádky, kdy ten, komu je spíláno, pohled 

odvrací, čímž skrývá své city „a vlastně říká: Nechci, abys viděl, co si právě teď myslím a 

co cítím – i co cítím k tobě.“ Jinde Křivohlavý hovoří o tom, že vyhýbání pohledem značí 

vytvoření si psychického odstupu – v situacích, kdy osoba cítí nejistotu, případně se cítí 

být ohrožena, a nastupuje také ve chvílích, kdy přibývá nesouhlasu ze strany 

komunikačního partnera (tamtéž, s. 51). 

3. pokradmý pohled: pozorování druhého ve chvílích, kdy se na nás nedívá, a útěk 

pohledem, kdy nás zbystří  

4. pohled s přimhouřenými víčky: Nejde-li o ochranu proti přesvětlení, lze usuzovat na 

flirt. 

5. pohled různých stupňů pootevření víček: Člověk dovede rozeznat až 35 různých úhlů 

rozevřenosti víček.   

6. se zachmuřeným obočím, tj. „vysunutým hluboko dolu“: patrně přítomnost pocitů 

nesnází, obtíží a těžkostí; též u hloubajících a váhajících 

7. s udivením: otevřené oči, obočí zdvihnuté na maximum podtržené pootevřenými ústy 

8. tázavý pohled: jedno oko přivřené se sníženým obočím, druhé více pootevřené 

s obočím vysoko zdviženým. (Tento mimický výraz nejsem při nejlepší vůli schopen 

napodobit.) 

9. (pochvalně) hodnotící pohled: košatý popis příměrem malíře hledícího na právě 

dokončené dílo 
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10. civění: na oběť-terč jako had, nevhodné dle etikety, jako hypnóza terapeutem, při 

retardaci, agresivita, neohrabaný projev touhy po větší intimitě 

11. vnášející nejistotu do sociální interakce: „Dívá se na mě, nedívá?“ (s černými brýlemi, 

nebo za našimi zády), devalvování pozorovaného na pouhou věc 

12. vemlouvavý: pozorování všeho, nač se dívá ten, jenž nás zajímá v kombinaci 

s opětovným navazováním kontaktu s ním pomocí vstupování mu do zorného pole 

13. těkavý: nadměrné střídání terčů, symptomaticky: vnitřní neklid  

14. nepřítomný pohled: duchem nepřítomný, čočky rozostřené (nezaměřené na nic) 

Křivohlavý sám podotýká, že tento výčet není vyčerpávajícím přehledem, ale že jde jen o 

to upozornit na nesmírné bohatství pohledů. Jak vidno, i jednotlivé typy pohledů, jež sám 

volí, mohou dle něj mít různé významy a sám volí nejrůznější verbální postupy, jak je 

přiblížit. 

Dělí též pohledy na společensky (ne)přijatelné či (ne)neslušné. „Dívá se na mne tak, že je 

mi to protivné“ (tamtéž, s. 27). Na rozdíl od sledování předmětů totiž při prohlížení 

člověka nejde výhradně o pozorování, ale též o vysílání signálu. Výrazným faktorem 

vhodnosti na jedné a neúnosnosti na straně druhé je délka pozorování, jež je dána 

nepsanými zákony. Dále se liší také tím, nač přesně a z jaké vzdálenosti svůj pohled 

upíráme. Výmluvně to charakterizuje citace z J. Fasta: „Podívám se na druhého člověka 

tak dlouho, až mu je zřejmě jasné, že ho vidím, že vím, že tu jest. Jakmile on ale pozná, že 

ho vidím, odvrátím hned od něho svůj pohled, aby věděl, že se mu nechci vnucovat či 

vtírat“ (tamtéž, s. 28). Což odpovídá mé tezi o společném duševním prostoru (viz výše). 

Uvádí i funkce pohledů (podle Kendona) (Křivohlavý 1988, s. 29): 

1. poznávací – kognitivní: Zaměřujeme se na ta místa, jež nám poskytují informace 

k lepšímu pochopení situace, v níž se ocitáme (řečník zjišťuje ze tváří posluchačů zájem). 

2. řídící – regulující: Hovořící se dívá na stůl dávaje tím najevo, že sleduje určitý předmět 

své řeči a dohovoří-li, poohlédne se po posluchačích.  

3. organizující – koordinující: „Pohledem mohou být vyžadovány odpovědi,[...] ticho 

[...],či může být potlačována snaha naslouchajícího vzít si slovo.“  

4. vyjadřující – expresivní: sdělování úrovně své pozornosti, vyjadřování emocí 

Jak to u systematizování a strukturace jevů v humanitních vědách bývá, i zde nastává 

kolize, a sice mezi bodem 2. a 3., kdy by se dalo hovořit o téže funkci a o jejích dílčích 

konkrétních příkladech, respektive o různých situačních kontextech, které ilustrují to, jak 

může fungovat. V zásadě jde tedy o udržování verbální komunikace v hladkém chodu z 

roviny nakládání s pohledem.  
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Dominantnější osoby mají tendenci svými pohledy druhé spíše informovat o tom, co 

zamýšlejí, submisivní se naopak po informacích více (doslova) poohlížej (tamtéž, s. 63). 

Další výčet podává přehled toho, čeho si lze při zkoumání pohledu všímat (tamtéž, s. 29 – 

31): 

1. zaměření pohledu: střed zorného pole, terč pohledu 

2. délka doby pohledů na určitou osobu, jejich sled a četnost v sociální interakci: Pokusy 

ukázaly, že lidé s osobnostní charakteristikou: ovládnout druhé – výrazněji a déle hledí na 

partnera tehdy, kdy je jim vyjadřována účast a uznání. (Což jim dotvrzuje zdar jejich 

touhy.) Ti s opačnou charakteristikou naopak tehdy, když jim posluchač nesignalizuje, že 

je vnímá, „jako by sledovaly, v čem tkví příčiny jeho netečnosti.“ (tamtéž s. 37) Jiný 

experiment ukázal to, že lidé s vysokou touhou po společenství vzájemné pohledy 

s druhými vyhledávají a udržují je delší dobu aktivní, protože jsou jim známkou 

sounáležitosti, až cestou k přátelství. Osobám opačným se pak zvýšená míra sdílených 

pohledů jeví spíše jako nepřátelský střet dvou vůlí, v němž jde o to zvítězit. Též se 

ukázalo, že více pohledů věnujeme osobám, které považujeme za autoritativnější, které 

jsou zkušenější, které upřednostňujeme, od nichž očekáváme souhlas s naším jednáním či 

které více a důvěrněji známe (tamtéž, s. 38). Naopak tendence k vyhýbání se pohledem 

druhému byla zjištěna v případech, kdy byl dotyčný kritizován, přičemž sílila, když na něj 

kritizující soustavně hleděl (tamtéž, s. 47). U výše popsaných experimentů bych očekával 

opačný postup: a sice ze zjevného očního chování vyvozovat osobnostní charakteristiky, 

tedy jev skrytý. 

3. průměr zornice: Kromě vlivu světla její šířku určuje též emocionální stav. Sympatické 

jevy, ty které nás vtáhnou, způsobují její rozšíření; nesympatické, lhostejné naopak její 

zúžení, které nastává i ve chvílích relaxace, tedy nezájmu o vnější podněty. Tento 

neovlivnitelný fyziologický mechanismus koreluje též s činností srdce (tamtéž, s 35). 

Experimentálně bylo zjištěno, že chvilkové rozšíření nastává, dostane-li člověk nápad 

(početní úlohy) (Vávra 1990, s. 293). Ženy s rozšířenými zornicemi připadají většině lidí 

atraktivnější (Vybíral 2009, s. 84). Vávra však uvádí, že se to různí od pohlaví – tedy, že 

ženám jsou druhé ženy s rozšířenými zornicemi spíše nepříjemné (1990, s. 295). 

4. úhel pootevření očí: Míra otevřenosti pohledu může sloužit též ke komunikaci o 

vzdálenosti dvou partnerů (Křivohlavý 2009, s. 41). Z mých osobních pozorování značí 

především míru bdělosti, dokořán rozevřenýma očima pak lze vyjádřit výstrahu, anebo 

může být symptomem úleku. 
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5. mrkání:  Zde bych jako příklad uvedl spiklenecké pomrkávání, anebo neovladatelný tik 

z nervozity. 

6. tvary a pohyb obočí a vrásek kolem očí: Křivohlavý se pouští do schematických 

nákresů se svými výklady, co který tvar značí. 

K výraznější oční výměně dochází tam, kde se mezi lidmi rodí nový vztah, či se stávající 

přerozuje. O pohledech na určitou osobu lze též říci, že tím signalizujeme, že jsme 

připraveni vyslechnout to, co nám chce sdělit (tamtéž, s. 33). 

Přímý pohled z očí do očí může podle Křivohlavého (1988, s. 54) mít dvě polohy: 

v případě přátelském může být tím nejvřelejším projevem v mezilidském styku. V případě 

nepřátelském, mohou oči být „plné ohně, hněvu a nenávisti. Srší z nich jiskry hněvu a 

vylétají z nich zraňující šípy.“ 

Na adresu toho, kdo vzájemný pohled opustí dřív, je uvedeno, že se partnerovi vzdává. Já 

bych volil spíš takovéto vyjádření: obnažení, které ve společně vzniklém prostoru nastává, 

je pro odhlížejícího neudržitelné, protože dochází k prohlubování vzájemného poznání, 

v němž se může odhalit averze, anebo intimita, jejíž projevení v daném sociálním kontextu 

není přípustná. 

Původ nesmírné síly a intimity pohledu osvětluje Vávra četnými výměnami pohledů 

matek s novorozenci při kojení (1990, s. 133).  

Osoby s vyšší mírou machiavellismu jsou schopni se vytrvaleji dívat do očí, ačkoli se 

dopustili nekalosti. Lidé s vyšší potřebou přátelských styků jsou zrakově kontaktnější 

v situacích kooperativních, méně pak v konfrontačních, lidé zaměřeni spíše na výkon 

nakládají se svými pohledy obráceně (Křivohlavý 1988a, s. 65). Tyto závěry jsou výsledky 

experimentů, prohloubíme-li interpretaci, můžeme říci, že pro člověka vedeného 

k poctivosti je v případě černého svědomí obtížné udržovat oční spojení, protože v jeho 

mysli dochází k určité disonanci, což je i principem (tentokrát disonují mysli vzájemně) 

experimentu druhého. 

Co se týče rozdílů v pohledech mezi muži a ženami, Křivohlavý (tamtéž, s. 67, 

68,71)uvádí, že ženy obecně jsou kontaktnější a jejich oční kontakt je ještě výraznější, 

jsou-li posluchačkami, muži naopak udržují více kontaktu, jsou-li mluvčími. Důvodem by 

měla být větší potřeba žen po sociálním začlenění.  

Četnost pohledů je také ovlivněna vzdáleností, v blízkosti jsou řidší a s růstem 

vzdálenosti přibývá i jich (Nielsen in Vávra 1990, s. 126), což je dané tím, že dívat se na 

někoho v blízkosti je snadno postřehnutelné a prolamuje to soukromí. 
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Nejnavštěvovanějším místem pohledu jsou zřetelně oči a ústa, které o druhém poskytují 

nejvíce informací a to i když mlčí (tamtéž, s. 128).  

Ze svých pozorování mohu doplnit např. jev záměrného zakrývání toho, co upoutává mou 

pozornost. Zajímá-li mě určitý člověk, věnuji nejprve či následně dostatek pohledů jinému 

či jiné věci, abych vytvořil kontext široký do té míry, v němž se pohled, který chci skrýt, 

ztratí. 

 

4.6 Proxemika  

 

Křivohlavý uvádí výsledky pokusů, podle nichž se extraverti přibližují do těsnější 

blízkosti než introverti, ale že obecně vzato přistoupíme blíže k tomu, kdo před tím s námi 

navázal oční kontakt. 

To souvisí s osobní zónou člověka, která se liší kulturně, dle jednotlivců a důvěrnosti 

jejich vzájemného vztahu, dle věku či dle sluchových a hlukových možností rozumět 

partnerově řeči. Jedná se o prostor, do nějž-li nezvaně zavítá jiná osoba, dotyčný vykazuje 

známky neklidu a jeho hájení – např. ustoupením, projevy ale mohou být velice komplexní 

– od úhybných manévrů hlavy po choulení se do klubíčka (jeden lékař zkoušel na ležících 

pacientech, co s nimi udělá jeho soustavné, bezskrupulózní přibližování). Vávra mluví o 

odhlédnutí (např. v přeplněné dopravě, či výtahu) jako o technice vzdálenost alespoň 

symbolicky zvětšující, při němž upíráme pohled na opačnou stranu, čímž signalizujeme, že 

bychom rádi prostor mezi námi měli větší, avšak že se s tímto mimořádným, nepříjemným 

stavem dovedeme smířit (1990, s. 283). Dalo by se též říci, že nehodláme zasahovat do 

teritoria druhého. Odhlížení při větších vzdálenostech je považováno za nezdvořilé, k 

udržení si odstupu se pak používá tzv. techniky nezaostřeno, tedy nápadné zahledění do 

neurčité vzdálenosti (tamtéž, s. 287). Ze zjevné ignorace se tak stává fingovaná snaha o 

hledání vlastního, nezávislého prostoru. 

Na základě vzdálenosti popisují různí autoři s rozličnými odlišnostmi čtyři vzdálenostní 

zóny. Rozchází se i jimi uváděné údaje v cm a v m, které ostatně nepovažuji za sdělné 

z důvodu vázanosti na konkrétní situační a osobnostní kontext. Z dostupných zdrojů 

parafrázuji charakteristiky z Heilmannové (2013, s. 67–74): 

1. intimní: možnost celotělesného doteku, nutný oboustranný souhlas, jinak vyhýbavé 

mechanismy, vědomí přítomnosti těla, vnímání tělesného pachu, dechu a tepla 

2. osobní: možnost doteku jen končetinami, v zorném poli celý obličej (busta, tedy ne celé 

tělo)  
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3. sociální: možnost vidět celou postavu, možnost tvořit skupinu, ve zvětšující se 

vzdálenosti v rámci ní hovořit nerušeně i jen se sousedy 

4. veřejnou: možnost sledovat i pohyb prostorem a hovořit k rozměrnějšímu 

posluchačstvu. 

Jinak si vykládáme přílišné přiblížení osob stejného pohlaví (degradace, útok 

překročením hranice zejména u mužů) a jinak pohlaví opačného (snaha o sblížení, 

dvoření). Hovoří se také o proxemickém tanci, při němž si delší dobu různými manévry 

partneři pohybem v prostoru vyjasňují své představy o tom, jakou vzdálenost zaujmou, aby 

byla oběma příjemná či únosná. Změn vzdálenosti lze tedy využívat k navození větší 

intimity či distance s druhým člověkem (Křivohlavý 1988a, s. 98 – 106). 

Pronikavý komentář ke vzdálenosti a vzájemné pozici dává i hudební skladatel a estetik 

O. Zich (in Vávra 1990, s. 173): „Minimální vzdálenost odpovídá maximální 

dramatičnosti, jíž je možno stupňovati již jen tělesným dotekem. [...] Čím větší je vzdálení, 

tím více slábne společenství. Mezi osoby klade se prostor, jenž jakoby je navzájem 

odcizoval a zmenšoval vliv jedné na druhou.“ „Vzájemnost je maximální při postoji tváří 

v tvář. Postoj zády k sobě znamená, že styku není, nebo že jest negativního rázu – osoby si 

ho nepřejí, což platí aspoň tehdy, jsou-li blízko u sebe. Jednostranné přivrácení znamená 

také jednostrannou vazbu psychickou: druhá osoba o tom neví neb nechce vědět.“ Vávra 

podobně hovoří o makrokompozicích, jež mohou vyjadřovat: navazování, či potlačování 

vzájemného vztahu a soupeření, či unikání (1990, s. 195). 

Často ke spatření je lidská potřeba po osobním prostoru v prostředí neznámých lidí, např. 

v dopravních prostředcích se nejprve zaplňují prázdná jednotlivých oddílů a až ty se zaplní, 

přisedá si někdo těsněji k nám, opačně to vyvolává nejistotu.  

Vávra uvádí tyto možnosti výkladu příklonu a odklonu trupu a hlavy při rozhovoru. 

Příklon, tedy snižování vzdálenosti, může značit: vytýkání, varování, poučování, 

přesvědčování, naléhání nebo důtklivost. Záklon pak: podrobení, nelibost, přenechávání 

iniciativy, úzkost či strach. (1990, s. 284) Jako by poloha našeho těžiště dodávala a ubírala 

váhu naší pozici (hierarchicky, řečově vzato) v rozhovoru. 

 

V této kapitolce bylo podáno v podstatě totéž vícerými způsoby. Přesto však tvrdím, že 

ačkoli je odlišná pouhá verbalizace, právě díky ní se jemně odstiňují i významové nuance, 

které základní myšlenku (blízkost  tělesná~blízkost duševní) rozhojňují.  
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4.7 Posturika 

 

Z postojů a nasměrování těla jsou dobře odhadnutelné tendence přiblížit se a oddálit či 

snaha rozšířit vlastní prostor, anebo se do něj schoulit. Z postojů při interakci lze vyčíst 

místa, kdy jsou partneři ve shodě a kdy v rozepři, místa naladění pozitivního a negativního. 

Při jednom experimentu se ukázalo, že lepšími interprety postojů jsou profesionální 

tanečníci než psychoterapeuté. Znovu je tedy zmiňována kvalita přirozeného, 

„nevědeckého“ pozorovacího umu, jak jej rozvíjejí umělci. 

Poloha těla se velmi liší od toho, v čí přítomnosti pobýváme (schoulené děvče samotné 

v místnosti a vypjaté, je-li na blízku pohledný mladík). Významně se postojem (jeho 

nasměrováním) signalizuje postavení ve skupině, to kdo je (ne)vítaný, kdo je s kým 

v alianci, apod. Při analýze psychoterapeutických sezení se zjistilo, že značná psychická 

úleva je provázena velikou změnou polohy (Křivohlavý 1988 s. 111 –116). Tedy rčení 

„něco se v něm hnulo“ projevené ve zjevnosti těla. 

Heilmannová mluví o třech osách (2013, s. 83–85): 

1. středová dělící tělo na pravou a levou stranu: vychýlení oslabuje dominanci a jistotu 

2. příčná dělící tělo na přední a zadní polovinu: náklon znamená přiblížení druhému, 

záklon pak odstup 

3. horizontální dělící tělo na horní část, výrazově silnější, více se vztahující k partnerovi, 

a dolní část, jež umožňuje stabilitu  

Kombinace sedu a stoje partnerů podtrhuje hierarchii. Je to však kontextuálně vázané, 

vazba není přímá: sed – hierarchicky níže, stoj – výše. (tamtéž, s. 72) Jako příklad uveďme 

učitele postávajícího nad žáky, kteří píšou test (tady význam dohlížení), a učitele, který 

sedí a zkouší žáka (pevnost a pohodlí židle). 

Zárubová-Pfeffermanová (2008, s. 43) zmiňuje, že držení těla je odvislé od věku, zdraví, 

prostředí, pohlaví, společenského postavení, náboženství a duševního rozpoložení. Pro 

základní klasifikaci volí následující řadu: zakloněné, vzpřímené, předkloněné, skleslé, 

ohnuté. Dále hovoří o třech typech na základě povahy: dynamický člověk, jehož tělo se 

naklání dopředu, je zaměřené na cíl a jako by nebral ohled na své okolí; hrdý člověk, jenž 

má jednání pod kontrolou, zajímá vznosný postoj a má lehce zakloněnou hlavu; a lidé 

s uvolněným postojem daným buď, lenivostí, únavou, smutkem, či zasněním.  
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V této kapitole bylo představeno, jakých tendencí se lze přidržovat při interpretaci 

lidského postoje. Myslím, že je též dobře patrné, že zmíněné závěry mohou být 

nápomocné, aniž by potřebovaly pro svou platnost nějakých rozsáhlých vědeckých 

experimentů. 

 

4.8 Paralingvistické projevy, hlas 

 

„Tvorba kvality hlasu není záležitostí jen hlasových orgánu a technik, nýbrž je záležitostí 

veškeré psychosomatiky, celé bytosti.“ „Hlas je pro člověka asi jediná příležitost, jak vyjít 

ze sebe. Dostat se ven, do světa. A asi také jediná možnost a příležitost, jak zase přijít k 

sobě, vrátit se a setkat se sám se sebou (Vyskočil in Čunderle, s. 8). K tomu však 

potřebujeme být naslouchaví. Semináře vyskočilovského dialogického jednání výborně 

odhalují, že optimismus v tomto bodě není na místě. Dnes žijeme v době, kdy „člověk 

během svého vývoje ztratil z velké části schopnost uvědomovat si vlastní tělové pocity, 

[...] upadá stále hlouběji do psychosomatické nevědomosti,“ čímž ztrácí rozmanitost svých 

vyjadřovacích schopností. Tyto (a řekl bych nejen –) hlasové dysfunkce, v populaci stále 

četnější, negativně zasahují i do psychosomatické mohoucnosti člověka (Válková, tamtéž 

s. 54).  

Jemné odstiňování, jehož lze hlasem dosahovat, trefně vystihuje Fischerová (divadelní 

pedagožka a autorka rozhlasových her), když hovoří o rozhlasových hercích, tedy 

hlasových profesionálech: „trochou chvění tvoří příběh, vztahy, osud, charakter. Každá 

sebemenší faleš je v hlase ihned slyšet,[...] ti vyhledávaní mají hlas s citovým registrem 

barokních varhan“ (Fischerová in Čunderle, 11). Hlas, jenž není vlastně ničím víc než 

ozvučeným dechem, jenž okamžitě  a velmi přesně reaguje na sebemenší změny 

v psychickém rozpoložení, je tedy vynikajícím barometrem našeho nitra (tamtéž, s. 12). 

Schopnost vnímat kvality hlasu je dána též akusticko-fonačním reflexem, díky němuž 

můžeme vnímat křečovitost, přepjatost, anebo uvolněnost řečníka na vlastním 

hlasotvorném svalstvu (Válková in Čunderle, s. 49). 

Válková (divadelní pedagožka) se ve svém výkladu (s odkazem na lékařské studie) 

vztahuje k psychosomatickým typům hyper a hypotonika. Hypertonik, tedy člověk 

potlačující agresi, může být charakterizován jako napjatý, neklidný, pedantský, 

sebeovládající se, často ctižádostivý, uvězněný ve schématech a jeho hlas bývá křiklavý 

(tendence zrušit vlastní psychofyzická napětí); fráze začíná příliš energicky a poloha hlasu 

je trvale nízká, či vysoká. Hypotonik pak má sklon k malomyslnosti, k rezignaci, 
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k nejistotě a k nedostatečné sebedůvěře a jeho mluvní projev je nerytmický, bez energie, 

řeč je intonačně plochá, což může kompenzovat neklidem, výpomocnou gestikulací rukou, 

nepřirozenými mimickými aktivitami, křečovitostí dolní čelisti apod. (sborník, s. 51,  52). 

Sledovanými parametry paralingvistiky jsou: intonace, barva hlasu, hlasitost, důrazy, 

rychlost mluvy, odmlky, délka promluv a způsoby přebírání řeči (Křivohlavý 1988, s. 

117). Lidské vnímání výšky a hlasitosti není přímo úměrné s fyzikálními veličinami, 

kterými se popisuje, proto tato „vyjádření nejsou příliš vhodná, pokud nás zajímá, jak lidé 

výškové rozdíly vnímají,“ (Skarnitzl 2016 s. 40) a nás zajímá právě to a zejména, jak tyto 

jevy interpretují. V tomto světle se mi jeví mnoho z objektvistického úsilí, které fonetici 

vynakládají, jako pouhé hraní si s přírodovědnými přístroji. 

Křivohlavý výše zmíněné aspekty prezentuje na krátkých, komentovaných, vyprávěních, 

v nichž se v ich-formě krátce reflektuje proběhlá událost: „Karel se mnou mluvil chladně. 

Řekl toho málo. Když hovořil tak mi bylo tak, jako by mne každým slovem bodal.“ Dle 

barvy (tedy svrchních tónů hlasového spektra) lze odhadnout náladu mluvčího. Rychlost 

produkce a práce s tichy řeči odkazují na citové vzrušení, na osobní zaujetí tématem. 

Někdo mluví, jako když se střílí z kulometu, jiný je málomluvný a někdo mluví konstantně 

– jako kniha. Délka řečového úseku například roste s počtem členů ve skupině – patrně 

kvůli nesamozřejmosti, s níž se lze dostat ke slovu (1988, s. 117). 

Jinde se dočteme, že hlas monotónní, tichý a pomalý negativně ovlivňuje soustředění 

(Šlédrová, pedagog bohemistiky se zaměřením na učitelství, in Čunderle, s. 30). Hála 

uvádí též případy, kdy střídmost v tonálním průběhu může vyjadřovat smutek, či politování 

(s. 281). 

Tempo vztahuje Hála k temperamentu osobnosti (ačkoli upozorňuje na výhrady 

psychologů své doby) – extraverti mluví rychle, introverti pomaleji. Podržíme-li si 

temperament, ale připojíme-li jej k situačnímu rozpoložení člověka, nikoliv k jeho ustálené 

osobnosti, pak takovou souvztažnost jistě pozorovat lze. 

Důraz značí „snahu o upoutání pozornosti k závažnosti některého úseku [promluvy]”. 

Speciálním případem je emfáze, citový důraz, který je součástí mluvy vzrušené, jejíž 

melodie bývá „tónově nadnesena, její průběh je citelně zprohýbán, samohlásky či 

souhlásky protahovány“ (Hála, s. 260,261). Mluvčí odstupňovává hlasitost slabik a 

mluvních taktů v souvislosti s myšlenkovou náplní sdělení, tónová modulace pak sděluje 

vnitřní postoj mluvčího. Formálně se liší, značí-li: výpověď prostou, otázku, výzvu, 

zvolání, přání, podmínku, apod. (tamtéž, s. 271, 275). Hála dále uvádí na příkladových 

větách nákresy intonačního průběhu, který lze dnes relativně pohodlně (pořízení 
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nahrávkyy) zachycovat s přístrojovou přesností. Zůstává však otázka, zda v naší mysli 

probíhají uvědomované dynamicko-tonální linie, anebo podvědomě provedené, 

polovědomé interpretace těchto linií, a to v takových obrysech, které průběh citového 

rozpoložení zachycují mnohem detailněji. 

Skarnitzl, Šturm a Volín uvádějí příkladové věty „Tímhle tónem se mnou nemluv! Byl 

v tom patrný smířlivý tón.“ s poukazem na to, že lidé si uvědomují tonalitu řeči, která je 

schopna poskytnout „uchopitelnou a využitelnou informaci, tedy že je používána 

systematicky, nenahodile“ (2016, s. 124). Další výklad se ale zaměřuje téměř jen na popis 

melodie a na způsoby jejího zachycování; interpretacím, tak jak je provádějí běžní mluvčí 

(příkladových vět), se v této práci vyhýbají. Rozlišují však pět funkcí melodie, z nichž nás 

budou zajímat čtyři.  

Gramatická mj. člení projev do promluvových úseků, jež je pak snadnější sledovat, což 

může mít vliv na celkové přijetí řečníka. Diskurzivní funkce melodie může signalizovat, že 

se jedná o doplňkovou informaci, že se chceme nějakému tématu dále věnovat, či jej již 

opustit, nebo může vyslat pobídku ke specifickému uchopení významu, např. ke 

kontrastivnímu vytčení (tamtéž, s. 131). Při popisu funkce afektivní se omezují na základní 

typologii, a sice na vyjadřování: emocí, nálad, postojů, aktuálního ladění a osobních 

vlastností, které lze promítnout na osu přijetí – odmítnutí a na osu intenzity daného afektu. 

Čím vyšší intenzita, tím širší intonační rozpětí (tamtéž, s. 132).  

Havlík pak o kombinaci melodie, tempa a hlasitosti hovoří v souvislosti s organizací 

střídání replik v rozhovoru. A sice, že signalizujeme, že budeme dále hovořit, pomocí 

jedné z těchto možností: melodické stoupání (na konci výpovědi, což je příznakové), 

zvýšená hlasitost, případně tempo. Zvyšování tónu na konci výpovědi může znamenat též 

ohraničení jednoho bodu z přednášeného výčtu (in Čmejrková 2011 s. 242–248). 

O rytmu se u Skarnitzla, Šturm a Volína dočítáme (díky neurofyziologickým objevům) 

toliko, že rytmickým uspořádáním řeči na ucelené úseky je usnadněna percepce, čímž se 

tolik neunavíme a vůči řečníkovi pak patrně budeme chovat příznivější pocity (2016, s. 

154). 

Hezitační zvuky pak jednak odhalují, že řečník obtížně hledá slova a zároveň jimi 

signalizuje, že jeho řeč neustává a že nehodlá být přerušen. Oproti nim klade Křivohlavý 

tzv. tiché odmlky, během nichž je vyšší elektrický kožní potenciál, za nímž pravděpodobně 

stojí zvýšená psychická činnost – po odmlkách se mluvčím (v experimentu) zvýšila 

stylistická úroveň projevu či byla používána méně obvyklá slova (Křivohlavý 1988, s. 118 

– 120). Ve výzkumech bylo doloženo, že při pauzách s hezitacemi dochází k poklesu 
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pozornosti posluchačů, zatímco při tichých naopak k jejímu vzestupu (Fischerová in bzzz, 

s. 13). 

Zajímavým ukazatelem o vnitřním stavu (klidu, nervozitě) mluvčího je i množství chyb v 

řeči (přeřeknutí, opakování, deformace syntaxe) (Křivohlavý 1988, s. 118 – 120).  

Podle mých soukromých pozorování dochází někdy k množení slovního materiálu, 

k variovanému opakování již řečeného z toho důvodu, aby mluvčí důkladněji mohl vyjádřit 

právě svůj emocionální poměr k danému tématu. V případě, že je člověk nucen 

z jakéhokoli důvodu opakovat svou výpověď (zejména vícekrát), je schopen bez 

závažných překážek zopakovat lexikum, avšak zopakovat hlasový průběh je takřka 

nemožné, protože původní rozpoložení se s časem rozplynulo, naopak dochází 

k rozdrážděné modulaci tónové i dynamické, jejíž potlačení stojí (nemalé) úsilí, anebo 

k intonaci unavené, mdlé způsobené roztrpčeností nad nutností opakovat se. 

 

V této kapitole více než v jiných se ukazuje, že experiment a objektivizování může být 

nástrojem na jedné straně přínosným, na druhé velmi jalovým. Velmi se také projevuje 

myšlenkové pozadí autorů, zejména ve volbě lexika, respektive v míře, kam jsou bez potíží 

(ne)schopni ve svých interpretacích zajít. 

 

5 Výklady o neverbální komunikaci z hlediska významových entit, které vyjadřuje 

 

5.1 Myšlení 

 

Výrazným projevem přemýšlení je kontakt ruky s různými částmi hlavy (podpírání brady, 

prsty u rtů, zápěstí na skráni, rozevřený vějíř prstů ve vlasech na temeni). Vávra 

upozorňuje ještě na gesto ruky poblíž hlavy, která „se [tam] zdrží v okamžicích, když se 

pokoušíme intenzívně zamyslet, [aby se pak dala] velkoryse na ústup [před] prohlubujícím 

se procesem abstrakce” (1990, s. 60). 

 

5.2 Bariéry 

 

Vávra hovoří o používání bariér ve chvílích, kdy se ocitáme před novotami, před věcmi, 

s nimiž si nevíme rady. Zejména v ranějším věku jde o schovávání se za reálnými 
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výčnělky, výběžky a hranami, zpoza jejichž bezpečí vykukujeme, později se schovávání 

zjemňuje či zcela přesouvá do oblasti řeči těla: krytí hlavy pozdvižení ramen(e), naklonění, 

pootočení, vychýlení pánve, křížení paží či jejich přikládání na trup, hrátky s rukavičkami, 

náramky, zapletené prsty se vztyčenými předloktími na desce stolu, apod. Dále uvádí tzv. 

ochranně-naparovačný svazek (ruce v bok či na prsou spolu se zvětšováním postavy) A. 

Hitlera a B. Mussoliniho, jež světu výmluvně naznačovaly to, kam Německo a Itálie 

prostřednictvím svých vůdců směřovaly (Vávra, s. 63–78). 

 

5.3 Faux pas 

 

Dojde-li k drobným prohřeškům proti bontonu, jež si provinilec uvědomí, dotyčný prosí 

za prominutí i neverbálně: lehký posun hlavy, výraz s provinilýma očima a následné 

pousmání. Dojde-li však k faux pas slovem či mimikou, přichází na řadu omluvné skrývání 

si úst či tváře rukama, šálou, apod. Vávra hovoří o skrývání obličeje i při zastírání 

myšlenkového procesu, jehož zveřejnění bychom pociťovali jako trapné (1990, s.109–

114).  

 

5.4 Glazura 

 

Vávra takto nazývá způsoby přizdobení, vylepšení se. Uvádí případy např. zvýrazňování 

velikosti vysouváním krku, povytahováním hrudi, až zdviháním paží, jež dodává na 

významu, závažnosti a důležitosti. Nejzjevnější je toto chování při sportovních výkonech. 

Obrázkem ilustruje obdobné zvýrazňování např. vojenskými epoletami. Hovoří též o tzv. 

mínusové glazuře v podobě vzhlížení očima u dětí i u žen, jež mají značnou sugestivní 

moc, mj. díky třpytu naspodu odhaleného bělma (1990, s. 116–124). 

 

5.5 Invaze 

 

Sem Vávra zařazuje projevy výhrůžek, jimiž můžeme obrazně signalizovat, co bychom 

druhému nejraději provedli, nejvýrazněji gesticky: např. zdviženou pěstí, rukama 

otřásajícíma imaginárním krkem. Dále urážek: např. různé varianty poklepávání na čelo, 

které předvádí ilustracemi a připojuje k nim vysvětlivky typu „Máš o kolečko víc! Myslíš 

vůbec? Máš všech pět pohromadě?“, nebo ustálené gestické symboly často zpodobňující 
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pohlaví. Na hranici urážky a žertovné provokace pak stojí dělání dlouhého nosu s „vířivým 

pohybem prstů“ a vyplazování jazyka. Značnou rozvinutost invazivnosti pomocí 

neverbality připisuje Vávra biblické trojstupňové koncepci hříchu, která je patrná i 

v právním řádu. Navenek neprojevený hněv a zloba jako prvý, druhý pak právě neverbální 

posunky a třetí, nejzávažnější: verbální sdělení. Platí i dnes Vávrovo upozornění, že 

mimický pošklebek nás nepopudí tolik výrok „ty jsi vůl!“ (tamtéž, s. 135 –137)? 

 

5.6 Lež 

 

Vávra rozlišuje hravé výmysly a klamání nepravdivou výpovědí. U prvého (anebo u 

pravdivých sdělení) dochází k natáčení čelem k partnerovi, k očnímu kontaktu a 

k pohybové souhře rukou, u klamání k natáčení bokem, k vyhýbání pohledem a 

k pohybové disharmonii. Potíž ale nastává ve vnitřním hodnocení toho, zda klameme, či 

ne. Experimentálně se zkoumalo, jak sestry sdělují pacientovi nepravdu o jeho zdravotním 

stavu a jak obchodními zástupci neoprávněně přilepšují výrobkům při prodeji. Sestry 

vykazovaly známky klamání, obchodníci nikoliv. Důvod? Zástupci takové jednání 

považují za profesní zdatnost, (1990, s. 202) sestry patrně uvnitř cítí, že je v pacientově 

zájmu vědět, jak na tom je, jakkoli to medicínské paradigma vidí jinak. Oklame-li tedy 

člověk sám sebe, respektive není-li pro něj pravdomluvnost hodnotou, není vyveden z míry 

a není mu tedy třeba neverbálně zastírat neupřímné jednání. 

 

5.7 Námluvy 

 

Podle Vávry nejde jen o chování vedoucí k intimnímu sblížení, ale obecně k získávání 

přízně, ke vzbuzování toho nejlepšího mínění. Zahrnuje sem nejrůznější zkrášlující, či 

hravou úpravu zevnějšku, upozorňuje též na ženské gesto nastavování dlaně prováděné s 

„půvabnou ladností a zalíbením“ (1990, s. 219). 

 

5.8 Ventilace  

 

Při vnitřním konfliktu člověka, při bezradnosti, co si počít, se lidé uchylují k ventilaci 

tohoto napětí různým drbáním a mnutím vlasů, nosu, čela, zátylku, brady apod. V případě 

střetu dvou záporných hodnot se objevuje sání, či kousání rtů (tamtéž, s. 233–239). 
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5.9 Rámec 

 

Neverbálně se dá ohraničit sdělení verbální i jiná neverbální tak, že jsou podbarvena 

určitým významem. Např. úsměv naznačující nezávaznost popichovačných vtípků či 

škádlivé rvačky (Vávra 1990, s. 241–250), anebo též ustálené gesto uvozovek.   

 

5.10 Teritorium 

 

Osobní prostor člověka by mohl být kulovitý v případě otevřené planiny a jeho samoty za 

přímého držení těla, dopředu směřované hlavy a svěšených rukou. Avšak to nastává 

zřídkakdy a může být provázeno pocity nejistoty, protože člověk zůstává sám o sobě, sám 

se sebou a není nucen do žádné reakce. Touto reakcí ale může být právě pouhé 

vymezování si osobního prostoru. Vávra jako nejmenším teritoriu mluví o revírním 

počátku ilustruje ho snímkem, na němž se žena choulí na zemi obklopujíc se rukama i 

nohama. Původ této polohy je v děloze (1990, s. 259–269). 

Revíry se vyznačují pozicemi těla, polohou rukou, držením předmětů a nedalekou 

přítomností jiných (stůl, sloup). Revír může být soukromý, dvou osob a skupinový, tedy tří 

a více; tam se mluví o revírním (jinde komunikačním) kruhu. Buď můžeme ctít jeho střed a 

podporovat rovnocennou vzájemnost, anebo o naši pozici v kruhu můžeme bojovat a snažit 

se uvnitř něj vytvořit teritorium dvojice (natočením ramene, napřažením ruky, 

přikročením, apod.). Kaderka pak hovoří o participačním rámci, jenž vzniká „vzájemnou 

vizuální orientací těl, tělesným postojem, pohybem, pohledem, výrazem táře, aj. [Člověk] 

manifestuje svůj záměr participovat při ustavování sdílného ohniska vizuální a kognitivní 

pozornosti“ (in Čmejrková, s. 213). 

 Jako revír vymezitelný gestem se dá chápat i mnohem širší společenství, Vávra uvádí 

případ dnes zcela zdiskreditované zdvižené pravice s napřaženými prsty jako symbol 

stoupenců nacistického Německa (1990, s. 259–269). 

Podstatný je také způsob vcházení do teritoria druhého: např. nenápadné, přikrčené, či 

ostražité při smířlivém potřásání rukou dvou nepřátel (Valenta 2004, s. 66) a také jeho 

opouštění: např. postupné vyvazování se z nepohodlného kontaktu: řečí jsou dotyční 

spojeni, ale odvracejícím se tělem, očima už jedna osoba naznačuje opuštění teritoria.  
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5.11 Práce s prostorem 

 

Jinak se člověk chová v prostoru zcela prázdném, najmě neznámém (nejistota, pohyb při 

stěně, zaujetí místa v rohu – ale i opačně), jinak v prostoru plném věcí, s nimiž může dále 

specificky nakládat (podání ruky přes stůl, anebo jeho obejití; úprava židlí u stolu a 

předmětů na něm) (Valenta 2004, s. 68). Projevuje se tu, podobně jako při chůzi 

přeplněným veřejným prostranstvím dvojí základní orientace: pohybovat se v prostoru 

svobodně, s ohledem na náš záměr, nakládat s předměty dle své libovůle, zaujímat pozici v 

rozlehlém prostoru a na druhé straně pohybovaní se takovou rychlostí a těmi místy, které 

nám určuje okolí, ponechávání věcí tam, kde jsou, a zaujímání pozice s oporou stěny, 

mobilního objektu, apod.  

 

5.12 Ukazování 

 

Kromě klasického ukazování ukazováčkem na vizuálně dostupný předmět, které bývá 

doprovázeno pohledem či pohozením hlavy, jímž nahrazujeme slova deixí, ukazujeme také 

v průběhu rozhovoru – na myšlenku, či řeč samu. Lze tak odkazovat na již vyřčené, přímo 

říkané stupňovat (poťukávání), anebo značit podmiňování (kličky a esovitá zakrucování). 

Spolu s dalšími gesty: ilustrátory (tvarově zpodobňující řečené), rytmizátory (podtrhující 

rytmus řeči) a diagramátory (znázorňující syntax) tvoří takzvané taktování (Vávra 1990, s. 

270–279). 

 

5.13 Tematizace 

 

Je-li v dané společnosti choulostivé otevřít problém, lze se o to pokusit jemněji záměrnou 

neverbalitou. Heilmannová popisuje následující situaci: „Něco vás trápí, nechcete to své 

kolegyni říct přímo, ale vnímat by to měla. Byli byste rádi, aby se o tom začalo mluvit, 

svěsíte tedy ramena, necháte povadnout mimiku a vše ještě zintenzivníte“ (2013, s. 31). 

 

5.14 Přerušení 

 

Při snaze o to ujmout se slova, ačkoli druhý ještě mluví, se používá zvýšená hlasitost a 

větší řečové napětí (pakliže do řeči přímo vskočíme, mimo pausu). Lze však také jen jemně 
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signalizovat zájem hovořit – gestem směřujícím k partnerovi, vrtěním hlavou, či 

zvednutým obočím a široce rozevřenýma očima na znamení nesouhlasu, (Heilmannová 

2013, s. 111), anebo patrným, případně slyšitelným nádechem, nebo gestem naznačující 

přihlášení.  

 

5.15 Role recipienta 

 

V případě, že mluvčí nemá signály o tom, že komunikační partner vskutku recipuje 

(nejčastěji upřeným pohledem, tedy i přivráceným tělem či jen hlavou), řeč se mu 

zadrhává, případně umlkne a snaží se tělesnými projevy tyto recepční signály získat (in 

Čmejrková 2011, s. 216). 

 

5.16 Emoce 

 

Psychologie se více méně shoduje na tom, že neverbálními prostředky lze čitelně („jsou 

jednoznačně, s vysokou pravděpodobností identifikovatelné“ (Vybíral 2009, s. 91)) 

vyjádřit sedm základních emocí: štěstí, překvapení, strach, smutek, hněv, znechucení, 

zvědavost. Byly prováděny výzkumy na odečítání emoce pouze z hlasu a pouze 

z vizuálních vjemů. Jejich výsledky procentuálně zachycují přesnost určení, o jakou emoci 

se jedná u obou možností zvlášť. Výsledky se však výrazně neliší od úspěšnosti vnímání 

audiovizuálního celku. (Toto je jeden z mnohých případů, kdy experiment vešel do slepé 

uličky.) Poněkud hluše zní např. také konstatování o výzkumu zaměřujícímu se na čtení 

konkrétních emocí z výrazu tváře – „nejsnáze  poznáme radost [...] a naopak největší 

potíže budeme mít s rozeznáním opovržení“ (tamtéž, s. 92). Dále Vybíral mluví také o 

tom, co se stane, či jak se co interpretuje např. ve třech případech ze čtyř. Jaký však má 

smysl toto kvantitativní konstatování, které je plošným vyjádřením o populaci, když 

v interakcích jednáme vždy s konkrétním člověkem, jehož řeč těla je velmi specifická, 

nemluvě o situačních kontextech, v nichž s ním komunikujeme a jež se na její 

významovosti obrovskou měrou podílejí. 

„Vedle vyjadřovaných emocí jsou v člověku přítomny i emoce nevyjadřované (skrývané, 

potlačené, konvertující do tělesných symptomů“ (tamtéž, s. 102). Na tomto konceptu stojí i 

paradigma psychosomatického lékařství.  
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Divadelník 19. století J. Kaška nabízí následující charakteristiky k vybraným emocím (in 

Vávra 1990, s. 147): 

1. Zlost: „je trpkost nad obdrženou urážkou, jaké jsou: pohanění, ztráta, neštěstí. Tělo 

přichází  v prudké pohybování, ruce se křečovitě svírají, oči se lesknou, rty se třesou, dech 

je kratší, žíly nabíhají, obličej červená, nohama se dupá.“ 

2. Radost: „člověk hledí přívětivě okolo sebe, čelo je hladké, hlavu nemá pyšně 

vztyčenou, nýbrž jemně zdviženou, na rtech mu poletuj přívětivý úsměv; každé pohnutí je 

lehké a čerstvější.“ 

3. Těžkomyslnost: „tělo je mdlé, nečinné, v ouplném vysílení, hlava se kloní, záda a týl 

jsou sehnuté, ruce a nohy bez vlády, oči smutně o předmět opřené, pohybování oudů 

zdlouhavé, chůze plouživá,  tiše vychází dech z prsou mírně se dmoucích.“ 

Divadelní kritik J. Vodák pak charakterizuje herecký výkon např. vášně takto: „[...]drsný 

ukrutník s mocnou vnitřní silou. Jeho vášeň je uvažující vášeň, i v nejprudších okamžicích 

upjatá divokýma očima na svůj cíl a jdoucí pádně, ale uvědoměle za ním. Vykřikne surově 

a i ten výkřik je v duši uvědoměle rozhodnut. Pohyb rodí se v těle a dlouho se v něm celém 

vyvinuje a připravuje, nežli přejde v jeden výsledný posun“ (in Vávra 1990, s. 159). 

Projevy emocí se dají stupňovat v dimenzích: příjemnosti, rychlosti nástupu a intenzity 

(Heilmannová 2013 s. 41). Dodejme ještě její charakteristiku např. strachu:  přidušený, až 

žádný hlas, značné napětí těla, chudá napjatá gestika, strnulý pohled, doširoka rozevřené 

oči, zvednuté obočí, otevřená ústa, napětí celého mimického svalstva (tamtéž, s. 43). 

Zárubová-Pfeffermannnová (2008, s. 13) uvádí psychologický pokus s přiřazováním 

smyšlených slov maluma a takete k náčrtkům okrouhlých a špičatých, ostrých tvarů, jímž 

se poukazuje na spjatost kvalit zvuku s tvarovými konfiguracemi. Poukazuje, že tato 

spojitost se týká též mimiky a celkového tělesného pohybu, kdy analalogii vyjadřuje takto: 

„zlá čára a hodný kruh; štěstí je kulaté, zlost špičatá, trhaná, krabatá.“ Toto pojetí by při 

hlubším zkoumání možná otevíralo cestu k vytčení antropologicky obecně platných 

významů tvarů, velikostí, vzdáleností a poloh, které jsou na pozadí každého neverbálního 

prostředku. 

 

5.17 Taktika 

 

Je otázka, kdy se z prosté taktiky, tedy účelného jednání dopomáhajícího našim 

příslušným cílům stává manipulace druhých. Valenta uvádí tyto příklady taktiky: barvení 

vlasů zakrývající stárnutí, volba oblečení zdůrazňující ženskost, která si nakloní 
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nadřízeného, anebo pokus prodejce aktivizovat a otevřít sedícího, sevřeného klienta tím, že 

jej pozve k sousednímu stolu na prohlídku vzorků (změna pozice, dýchání a tedy změna 

základního prožívání) (2004, s. 85). 

 

5.18 Varování a vyjednávání 

 

Dochází-li v sociální interakci k neočekávanému, výstřednímu chování, okolí tomuto 

jedinci vysílá varovné signály, aby se začlenil nazpět – upřeným pohledem, zakrýváním 

úst, odvrácením očí, celotělesným odvracením, zamračení, vyčítavé nachýlení hlavy 

k rameni po znechuceném odvrácení hlavy apod. Neverbalitou též účinně sdělujeme, že 

hovor je hravý, nevázaný, přátelský, případně závažný, přísný, rivalský, apod. a též o tom 

mimoslovně smlouváme (Křivohlavý s. 139). 

 

5.19 Komunikace o vztazích 

 

To, co si chceme sdělit o svých vztazích, neříkáme slovy, ale neverbálními prostředky 

(Křivohlavý 1988, s. 7), respektive vztahy uskutečňujeme primárně (neřečovým) 

chováním, tedy neverbalitou. Komunikace, lépe řečeno metakomunikace o vztazích 

verbální cestou je tedy příznaková, stojí úsilí přistoupit na dané téma a je provázeno 

choulostivými pocity nejistoty – o vztah jako takový, či o svoji pozici v něm. Častým 

jevem je pak například to, že lidé verbálně probírají náležitosti dotčeného vztahu s třetí 

osobou: ať laikem, či psychoterapeutem. 

 

 

6 Neverbalitou vyjadřovat, neverbalitu vnímat 

 

6.1 Vnímání, senzitivita  

 

Vnímavost vůči neverbální komunikaci někteří psychologové chápou jako ustálený 

osobnostní rys, eventuelně jako dovednost a přiznávají ji tedy různou úroveň (Vybíral 

2009, s. 88). To s sebou přináší i další otazníky nad možnostmi objektivního výzkumu. 

Jestliže je schopnost dobírat se významům neverbálního vyjadřování určena mírou 
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dovednosti – „neverbální senzitivita“, pak jsou jakékoli vědecké, objektivizující 

interpretační výsledky limitovány subjektem vědce, anebo jsou degradovány na sice 

objektivní, ale reálně málo platné statistické průměry odpovědí dotázaných respondentů.   

„Kdo rozumí řeči beze slov? Obecně se dá říci, že [...] daleko lépe lidé z oblasti 

dramatického a výtvarného umění, spisovatelé a básnici, nežli lidé vědy” říká k tomu 

Křivohlavý (1988 s. 8). 

Valenta hovoří o potřebě regulování vlastních pocitů a myšlení a o maximalizaci 

koncentrace na druhého člověka (nikoliv sebe), aby nedocházelo k narušování příjmu 

informací. Je třeba umět se zaměřit na dílčí oblasti chování (jádra sdělení) i na celek a to 

v souvislostech prostoru, času, vztahů a komunikační situace (2004, s. 45). 

Jeden výzkum zabývající se senzitivitou ukázal, že předškolní děti dovedou na základě 

patnáctivteřinového videozáznamu určit, jestli jejich matka komunikuje s kamarádkou, 

anebo s cizí osobou (Vybíral 2009 s. 85). Takový experimentální výsledek a jemu podobé 

sice dokládá lidskou dovednost (rozumět neverbalitě) přítomnou od raného věku a 

významnost neverbality při zorientovávání se v mezilidských vztazích, avšak nijak 

nevykresluje její vnitřní ustrojení, neposkytuje verbálně plastickou interpretaci konkrétních 

prvků, které by ji pomáhaly objasnit. 

Valenta uvádí, že z neverbality můžeme poměrně spolehlivě odečítat stavy, pocity, 

zaměření chování, vztahy či postoje, avšak riskantněji, chybověji vlastnosti druhého (2004, 

s. 40). Při dlouhodobé možnosti pozorování to však přirozeně neplatí. 

Psychologie též operuje pojmem emoční inteligence, jíž rozumí přiměřenou volbu 

vyjadřovacích prostředků, která nezasahuje ani do přílišné expresivity, ani do nudného 

chladu (tamtéž, s. 96).  

Samotné vnímání má tři roviny – zavnímání, popis (uvědomění) prvků a jejich 

interpretace, která se děje na podkladě dosavadních životních zkušeností, sociokulturních 

znalostí pomocí dovedností, které mohou být deformované např. vztahovačností či 

projekcemi. To může vést ke stigmatizaci druhých na základě s realitou se rozcházejících 

domněnek (Heilmannová 2013, s. 29). Často pak jako nástroj ověření uvádí dotázání se 

partnera. To je však krajně nespolehlivé, neboť to pošetile předpokládá jednak jeho úplné 

sebeporozumění (a nebývale registrovanou neverbalitu) a jednak naprostou upřímnost. Je 

„naprosto běžné dopouštět se nesprávných interpretací“ a náležité „udržovat zdravou 

skepsi vůči interpretacím [vlastním]“ (Valenta 2004, s. 46); avšak jiná cesta než pozorovat, 

dopouštět se interpretací a následně odhadnuté závěry ověřovat: kombinací dotazování (za 

sebereflexivní, laskavé atmosféry komunikace) a pozorování následného dění – není.  
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Mnoho prvků vnímáme podprahově a též naše vyhodnocení a reakce na ně jsou 

podprahové. Koreluje to s objevem zrcadlových neuronů, jejichž působením dochází 

k tomu, že „mentalne stavy pozorovanej osoby sa stanú mentálnými stavmi pozorujúcej 

osoby. [Prostrednictvom pozorovania spravania iných dochádza k automatickej 

interpretácii ich vnútorných stavov prostredníctvom pozorovateľových vlastných 

motorických a kognitívnych reprezentácií] Prenesená nervová aktivita prebieha väčšinou 

na nižšej ako vedomej úrovni alebo, ak je reprezentovaná vo vedomí m ôže prebiehať na 

nižšej ako konceptualizovanej úrovni“ (Bánovský 2016, s. 166,168,169). Valenta k tomu 

uvádí, že při cvičení neverbální komunikace není třeba všechny tyto nevědomé procesy 

zvědomovat, což by bylo pro náš organismus abnormální, zatěžující; postačí trénovat 

podvědomé řetězce, aby interpretace a následné reakce byly adekvátní dané situaci. Nejde 

o to z člověka „učinit stroj permanentně kontrolující každý svůj pohyb, ale činit neverbální 

jednání jistější, sdělnější, uvyklejší, přesnější a autentičtější“ (tamtéž, s. 39, 47). 

Vnímání druhých je též ovlivněno schopností sebepercepce. Tělo je základem naší 

existence, našeho já a osobnosti, „významně nese naši psychiku, je výkonná jednotka 

sociálního chování a komunikace a permanentně slouží jako zdroj informací druhým i nám 

samotným.“  Nalézáním vztahů mezi psychickými a tělesnými stavy u sebe výrazně 

podporuje jednak kvalitu vlastních neverbálních signálů a jednak náležité čtení signálů 

druhých a adekvátní reakce na ně. Neméně podnětné pro sebezkoumání, sebepojetí a 

schopnost sebevyjádření je zaměřovat se na: „schopnost vést dialog s vlastním tělem a jeho 

pamětí, schopnost být svým tělem (nejen jej mít) a schopnost vnímat lokalizaci pocitu ‚já‘ 

v těle“ (tamtéž, s. 41,42, 44). 

Valenta na adresu zpětných vazeb k neverbální komunikaci (jejích interpretací) uvádí, že 

by měla být zachována atmosféra bezpečí, osobní důstojnost a mělo by být omezováno 

„laické psychologizování a rozkrývání nitra druhého,“ (130) – hovoří v kontextu výuky 

počítaje zejména se ZŠ. Nicméně tím tak jako tak obnažuje choulostivost hovořit o 

neverbální komunikaci kvůli jejím hlubinným kořenům uvnitř duše druhého. Tím, že se 

jich dotkneme, může dotyčný, jehož interpretujeme, nabýt značné sebepoznání, avšak to 

může být provázeno pocitem bolesti. Často však je interpret neverbality, vzhledem 

k vysokému stupni lidské izolovanosti v naší kultuře, vnímán jako útočník hanobící určité 

projevy, než jako někdo, kdo přináší nabídku k lepší cestě k sebepoznání.  
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6.2 Nemožnost nekomunikace 

 

Jakkoliv je při setkání lidí příznačný hovor, nikoliv ticho, je možné verbálně se 

neprojevovat, ostatně mlčení je též přirozenou součástí rozhovoru – pro roli posluchače. 

Avšak mít nulový projev neverbální nelze. Jsme-li velmi střídmí v projevu, sdělujeme tím 

– touhu být sami v sobě, pokud možno bez interakcí s okolím. I součástí zdánlivého 

nicnedělání je dříve zvolené oblečení, celková úprava zevnějšku, určité držení těla, výraz 

tváře, poloha rukou a nohou, apod., které na komunikačního partnera, případně na pouhého 

pozorovatele působí sdělným dojmem. 

 

6.3 Mnohovýznamovost a (ne)vědomost neverbaliy 

 

Vyjma vyjádření symbolických, která mají kulturně, či zájmověskupinový  ustálený a 

jednoznačný význam (kývnutí na souhlas, spiklenecké mrknutí, bod zlomu gesta dirigenta 

jako udání doby) nejsou neverbální signály jednoznačné. Nelze je s určitostí převést do 

slov a pro jejich náležitý výklad je zapotřebí hlubší znalost kontextu, které se však často 

nedostává. Zárubová-Pfeffermannnová k tomuto poznamenává, že „analýza nonverbální 

komunikace je obtížná disciplína, protože musíme uměle přiřadit slovní popis k něčemu, 

co primárně verbálně nevnímáme“ (2008, s. 11). Toto její vyjádření přizvukuje záměru této 

mé práce: a sice hledání přiléhavého diskursu k popisu takového chování, o němž si 

myslíme, že víme, co znamená. 

Může se stát, že produktor neverbálního signálu má na mysli něco určitého, avšak různí 

recipienti tento znak mohou vnímat s odlišným významem. Při vyhodnocování významu 

sdělení psychologické přístupy navrhují vnímání v rámci číselné škály mezi dvěma 

opozičními póly (např. přátelskost – nepřátelskost, dominance – submisivita) (Vybíral 

2009, s. 86, 87). Takto škálovitě lze operovat jen z vědeckého odstupu od situace, avšak 

v jejich reálném průběhu dochází nejen ke konkrétnímu vnímání, ale též k reakcím (ať 

uvědomovaným, či nikoliv), které daný projev dále modifikují. Je to právě 

mnohovýznamovost neverbálních prostředků, jejíž vázanost na kontext je na rozdíl od 

jazyka nezřejmá, zastřená, která znemožňuje její relativně úplné systematické popsání, 

jako to dělají mluvnice a slovníky. 
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Neverbální projevy mívají často povahu neuvědomovaného jednání. Zejména 

v neformálním prostředí či při zvýšené afektivitě jedince dochází k tělesným projevům 

spontánním, pramenících z momentálních pocitů, nevědomých vzorců chování, vnímání a 

reagování a z neuvědomovaných hodnotových či hodnotících postojů. V těchto případech 

pak zkušený pozorovatel mnohdy dovede zvědět více o obsahu mysli produktora 

neverbálních znaků než on sám. Samozřejmě se jedná o subjektivní interpretaci recipienta, 

o domnělý odhad, avšak při analytické, ale šetrné metakomunikaci nad danou situací – 

s produktorem dostatečně otevřeným sebereflexi – se shody nad významem neverbálního 

komunikátu dobrat lze. Výzkum DePaulové a Friedmana (in Vybíral 2009, s. 88) uvádí, že 

většina lidí dovede pět minut nazpět svou i partnerovu neverbalitu zrekonstruovat, odkud 

už právě není daleko k její náležité interpretaci. 

Uvědomovaná, respektive řízená neverbalita je výrazně užívána při výkonu povolání, 

zejména těch, jejichž nezbytnou pracovní součástí je působit na okolí (např. učitel, 

moderátor, politik). Nejdůkladnější a nejkomplexnější řízenou neverbalitou pak oplývají 

herci, mimové a výrazoví tanečníci, jejichž neverbálně sdělovací dovednosti, s nimiž jdou 

ruku v ruce i dovednosti recepční, jsou v rámci specializovaných studií roky trénovány a 

studovány. 

Vědomé kontrolování neverbálních projevů vyžadují i kulturní, či rodinné normy 

regulující vyjadřování emocionality (očekávaný pláč na pohřbu, zastírání negativních 

emocí, strach z nedostatečné sebekontroly a autentického projevu). Obtížně ovladatelné 

jsou třes rukou, hlasu, celkové tělesné napětí a červenání. Zastírat vnitřní pochody 

vědomým ovlivňováním těla je navíc ztíženo mimovolní synchronizací vícera prostředků 

(postoj, hlas, mimika, aj.), které takto spřaženy vyjadřují shodnou informaci (tamtéž, s. 

94). Ovládnutí jednoho prvku nás omezuje v soustředění se na ty další. 

Křivohlavý přímo rozlišuje bezděčné příznaky (symptomy) a vědomé signály (1988 s. 

12). U vědomých se jednodušeji nabízí pátrání po jejich smyslu, neboť je zřejmé, že za 

jejich produkcí existuje záměr něco sdělit. Avšak studiem bezděčné neverbality se můžeme 

přiblížit niterným významům, které prosakují na povrch.   

Specificky lze záměrnou neverbalitu použít jako nástroj zobrazení druhých lidí. 

V dramatické výchově tak můžeme zažíváním zkušeností jiných rozvíjet svůj výrazový 

repertoár, ale i „porozumění životu vůbec“ (Valeta 2004, s. 90, 93). Na tomto principu stojí 

i bavičský žánr imitátorství, který zdaleka není jen záležitostí profesionálů. Nápodoba 

druhého však může mít i značně choulostivější podobu výsměšné parodie, shazování 

druhého během rozhovoru, apod. 
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Kromě působení duševního rozpoložení, případně volních pokynů na tělo, dochází i 

k opačnému procesu, kdy uvedením se do různých pozic, vymodelováním určitých výrazů, 

si můžeme vyvolat jim odpovídající emoce a duševní stavy (Heilmannová 2013, Valenta 

2004). Např. napřímením a hlubokými vdechy pociťujeme pevnost, rozhodnost a sílu. 

 

6.4 Přesnost neverbality 

 

Přesnost jako kritérium přenosu informace Valenta spatřuje v tom, že neverbální 

vyjádření odpovídá příčině svého vzniku (např. prožitku), záměru sdělujícího (jenž se 

může rozcházet s příčinou), dekódovacím možnostem příjemce a vlastnostem sdělované 

zkušenosti. Absolutní přesnosti při recepci zcela běžně nedosahujeme, a ačkoli se tak 

zrovna uděje, nemusíme o tom ani vědět, jen na to podvědomě reagujeme (2004, s. 73). 

 

6.5 Autenticita 

 

„Ve verbální komunikaci dochází ke ztrátě autenticity a opravdovosti sdělení, 

problematizuje se bytostné porozumění slovním sdělením. Neverbální komunikace tuto 

opravdovost, užší spjatost s emocionálními zážitky a větší existenciální jistotu nabízí,“ 

čteme u Křivohlavého (1988, s. 8). Tuto komunikační krizi pojmenovává Křivohlavý v r. 

1988 a dnes se stále může jevit neproměněná. Podle mého soudu však není vázána na 

nějakou politickou, kulturní epochu, avšak na oblasti mezilidských interakcí a na založení 

osobnosti. Bytostné porozumění bude vždy nižší: v širším veřejném diskurzu, protože lidé 

se stylizují do předem daných rolí; ve společenských vrstvách, v nichž život a mezilidské 

vztahy a postoje vůči událostem nereflektovaně protékají skrz prsty – a vyšší pak v 

soukromějším okruhu a mezi lidmi se silnější reflexivitou, citlivostí a vnímavostí vůči 

světu a druhým. Všichni asi známe neautentické, vyumělkované, tzv. americké úsměvy. 

Avšak toto není jediným bodem problematizujícím autentičnost neverbality (dále o tom 

nížeji). 

O bytostnější povaze neverbální komunikace, byť neuvědomované, tedy o tom, že nám 

autentičtěji poskytuje sdělení o vnitřním světě komunikačního partnera, svědčí i tento citát: 

„Pokud se setkáme s neverbálním sdělením, které není v souladu s verbálním sdělením, je 

pravděpodobnost, že uvěříme neverbálnímu signálu, pětkrát větší“ (Argyle, Alkema, 

Gilmour: 1971 in Vybíral: 2009). 
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Vávra (1990, s. 11) pak hovoří takto: „Slova, pravda, informují, do jakého duševního 

rozpoložení se žena dostala. Ovšem teprve hlava klesající do dlaní a ruce spuštěné v klíně 

naplní ovzduší skutečným zoufalstvím.“  

Neverbální výrazy záměrné dovedou přijmout formu takřka totožnou s těmi bezděčnými, 

avšak záměrné, (řeč je o statických), vytvářejí setrvalý rovnovážný stav, zatímco ty 

bezděčné v sobě nesou nerovnovážnou pulzaci, která jimi nepatrně kolísá, udržujíc je 

v charakteristické živosti, což je nejzjevnější na fotografiích-momentkách (tamtéž, s. 87).  

Autenticitu lze tedy více, či méně zdařileji napodobovat. Nejúčinněji nabude záměrné 

chování autenticity pověstnou Stanislavského hereckou metodou, jež je založena na vnitřně 

prožívaných, přesto vědomě produkovaných neverbálních sděleních pomocí živých, 

působivých obrazů v mysli. Takto lze dosáhnout i jindy nedostupných, fyziologických 

reakcí jako červenání a pláč (Vávra 1990, s. 184). Napodobujeme však i nezáměrně, 

bezděčně – nejvíce v dětském věku, kdy vrůstáme do společenství a učíme se v něm 

komunikovat, ale i v dospělosti, kdy podprahově akomodujeme své neverbální působení 

vůči našemu partnerovi, jenž nám je sympatický a jemuž tedy máme potřebu signalizovat 

shodu a vzájemnost. Vávra o tomto jevu hovoří jako o echách, na jejichž podkladě lze prý 

(experimentálně ověřováno) odhadovat, kdo s kým bude v závěru diskuse souhlasit a kdo 

bude v rozporu (1990, s. 231). 

Co se stane, je-li člověk na vnímání neverbality nestandardně zaměřený a v okamžiku 

bezděčné produkce vlastního vyjadřování jej zvědomí? Bezděčnost se změní 

v uvědomovanost a s ní již lze výrazivo korigovat, půjde následně ještě o autenticitu? 

Udrží-li se člověk v rovině sebepozorování, pak jistě ano, avšak hranice k volnímu 

ovlivňování z důvodu potřeby udržovat vládu nad vlastním tělem je tenká. Druhá možnost 

je zastavení komunikačního proudu a to ze dvou důvodů – člověk se přistihne, že cosi 

z jeho nitra je automaticky vyjadřováno jeho vlastním tělem, což mu může být nepříjemné, 

protože se nemá pod kontrolou. Ten druhý (jenž při sepisování práce zakouším na vlastní 

kůži často já) je ten, že se člověk nedovede udržet čistě ve výše zmiňované rovině 

sebepozorování a autentické pohyby poloovládá, respektive cítí svůj podíl na jejich vedení, 

což je ale se studem pociťováno jako neautentické, hrané, neupřímné, až manipulativní 

chování, a proto raději v pohybech ustane.  

Valenta definuje autenticitu jako zviditelněné vnitřní prožívání, chování, které není hrané. 

To však může být založené na zdravém vědomí sebe sama, na souladě se sebou, ale i na 

zastřeném vědomí sebe sama, na potřebě nějak působit, avšak za přítomnosti vnitřního, 

neuvědomovaného konfliktu. V prvním případě bývá neverbalita uvolněná s pozitivní 
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orientací na partnera, ve druhém jsou přítomné rušivé prvky, napětí, neklid, až agresivní 

tendence. Takto pojatá autenticita se u jednoho člověka může situačně proměňovat (2004, 

s. 50). 

C. Rogers pak používá termín kongruence, jímž je míněn „přesný soulad mezi 

prožíváním, uvědomováním a komunikací. Inkongruentní člověk prožívající fyziologicky 

hněv (jenž se neverbálně projevuje – pozn. M. H.), ale neuvědomuje si to, se ohradí, když 

mu řekneme, že je naštvaný.“ (in Valenta 2004, s. 94) Tento příklad spíše ilustruje 

neochotu verbálně přiznat náležitě interpretovaný vjem neverbální akce, která naopak 

autentická byla, ale nazřeme-li tímto hlediskem celkové jednání jako takové, pak jej jako 

neautentické, nekongruentní označit můžeme. Znovu se ale zavzetím uvědomění klade 

náročný požadavek po sebepoznání. 

Valenta se dále ptá, zda jsou neautentické i vžité masky a profesní zvyklosti, na jejichž 

základě jednáme, tedy jestli autentičnost přichází v úvahu jen tehdy, jde-li o „podvědomý 

výron toho, co zažíváme,“ anebo pod ni lze zahrnout i spontánně vytvořené chování 

vyjevující obraz o nás samých? (2004, s. 95). Tuto otázku nejspíš nejzodpovědněji zodpoví 

psychosomatické lékařství a fyzioterapie se svým paradigmatem somatizace potlačovaného 

sebeprojevování. Ze svého dvouleté zkušenosti s nimi jakožto agens (opozitum ke slovu 

pacient) svých zdravotních komplikací se přikláním k autentičnosti jako „podvědomého 

výronu“. I spontaneita totiž může být nevědomým vštěpováním za účasti vnitřní, 

nezvědomělé tense. 

Valenta uvádí dále případ: kdy nás rozčílí pitomec, my máme chuť jej seřvat, ale něco se 

v naší mysli otočí a my se na místo toho jen odvrátíme, byť s pocitem rozporného napětí. 

Má tedy být postoj jako zdroj chování méně autentičtější než afekt?  (tamtéž, s. 96) Tato 

otázka přesahuje rámec této práce, ale nutno podotknout, že vnitřní uvolněnost, anebo 

napětí jsou platným kritériem zrovna tak, ostatně napětí (nepromítá-li se výhradně do 

vnitřních orgánů) může prosakovat právě i do tonu svalů, či kůže, čímž se stává 

neverbálním signálem. 

Valenta hovoří ještě o stylizaci vlastního chování – to může mít podobu zaujímání 

sociální role, tedy hraní jiné verze sebe samého, jíž však přijímáme, anebo prosté 

zvýraznění, zvýznamnění pohybu v konkrétní situaci (např. pochybovačné podrbání na 

nose vedené větším obloukem a uskutečněné malíčkem). Stylizovanost je patrná 

(příjemcem takto označitelná) i při vyšším emočním rozrušení (rozmáchlé zdravení při 

nečekaném setkání s někým milým po letech) (tamtéž, s. 51). „Záměrně stylizované 

[chování může] obsah[ovat] všechny rysy přirozeného, autentického projevu osobnosti, 
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která se může při této stylizaci nejlépe projevit.“ Adekvátní autostylizace je ta, při níž 

dochází k rozvinutí individuálních psychofyzických dispozic (Vostrý in Valenta 96). 

Problémem tohoto konceptu zůstává nespolehlivost v určení toho, co těmi individuálními 

psychofyzickými dispozicemi vlastně je a kdo je má rozpoznat – okolí, koncilium 

akademických psychologů, či psychoterapeutů z praxe, rodiče, či dotyčný sám? 

 

6.6 Cvičení 

 

Doposud text nabízel výklad – možností toho, co lze registrovat; navrhovaných, či obecně 

uznávaných interpretací odhalujících různé aspekty neverbální komunikace, anebo 

obecných souvislostí. Jinou možností, jak se rozumění neverbality přibližovat je in vivo 

pomocí praktických cvičení. Uvedu výběr. 

Pokoušet se sdělovat a odhalovat různé protichůdné významy (např. jsi/nejsi vítán) 

způsobem pozdravného podání ruky (Křivohlavý 1988, s. 110). 

Studovat paralingvistiku vyslovováním téže věty na různé způsoby a odhadování 

významu a jeho zabarvení (tamtéž, s. 121). 

Sehrát etudu natěšeného příchodu na místo schůzky v různých variantách – s opožděním, 

předčasně, na místo dávné schůzky, která měla životní význam, apod za účelem studia 

temporytmiky. (Valenta 2004, s. 211). 

Zdravení se s druhými beze slov na zadávané emoce (celková řeč těla) (tamtéž, s. 195). 

Vyprávět příhodu s rukama sepjatýma za zády, aby nemohlo docházet ke gestikulaci 

(Heillmanová 2013, s. 14) 

Pohybovat se ve skupině místností, jejíž rozměry se budou dohodou zmenšovat a 

zmenšovat, a zkoumat proxemiku a pocity s ní spjaté (tamtéž, s. 66).  

Za sebe mohu dodat jedno cvičení na uvědomění významu očního kontaktu, druhé na 

význam prostoru, proxemiky a teritoria: 

1. V počtu minimálně tří hledět při vlastním mluvení vždy na třetího, nikoliv na adresáta. 

2. Cestovat MHD se židlí a jako židli ji též používat. 

 

7. Metody zkoumání  

 

O zdrojích neverbálního materiálu a jejich problematice již bylo pojednáno v oddíle 1.2 a 

o jejím trojrovinném vnímání v 6.1.  
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Vybíral se kriticky vyjadřuje na adresu tzv. spekulativně interpretujících příruček a to ze 

dvou důvodů: 

1. představují interpretace, které bývají příliš jednoznačné či jednostranné a neberou 

ohled na individuální specifika a dále varuje před vynášením zobecňujících závěrů o 

člověku a nectěním situačního kontextu 

2. používají výrazy jako správně, optimálně, efektivně a snaží se zformovat tzv. úspěšné 

jedince, čímž napomáhají ke zplošťování a unifikaci člověka (2009, s. 102).  

Kritizuje také propojování anatomických zvláštností s ustálenými povahovými rysy (např. 

široké, plné rty = sexy o ženách; zapadlé oči = není bystrý) z toho důvodu, že se ve 

výzkumech tyto vztahy nepotvrdily (tamtéž, s. 99 - 101). Avšak v komunikaci nejde toliko 

o to, jaký je vnitřní povahový rys člověka, ale jaký rys je dotyčnému přisouzen 

recipientem. Navíc působením reakcí okolí, jež v něm tyto rysy vidí, si je může dotyčný 

zvnitřnit a jako svoje rysy skutečně nabýt. Nejen, že nám k takovému označování slouží 

ustálená pojmenování jako hromotluk, křehká princezna, svraskalá babizna, ale též 

rozumíme loutkám, které také zastupují určité anatomické archetypy s petrifikovanou 

mimikou.  

Výše uvedené varování Vybíralovo poněkud kontrastuje s tím, že i jeho text obsahuje 

četná zobecnění, která jsou ostatně přítomná ve všech pracech, někdy provázena slovy 

typu: často, má tendenci, zpravidla, stává se, většina, apod. A každé zobecnění s sebou 

nese právě ono kritizované vytrhávání z kontextu. Když Křivohlavý uvádí výsledky studií, 

z nichž čerpá, uchyluje se často k formulaci „autoři experimentální práce se domnívají“, 

(1988, např. s 69) což samo naznačuje spekulativnost těchto vývodů, jimž je však 

přiznávána obecná platnost. 

Budeme-li jednoznačné, ba troufalé interpretace chápat spíše jako příspěvky k rozšíření 

repertoáru možných interpretací, nemusíme být popuzeni tím, že dané interpretace nejsou 

(vědecky) povšechně platné, ale můžeme k nim přistupovat jako k inspiraci rozvíjející naše 

vlastní recepční dovednosti tím, že budeme nad předloženými příklady a navrženými 

interpretacemi přemýšlet, vyhledávat je v autentických situacích v reálných kontextech a 

bděle je pozorovat a analyzovat. V případě interpretačních neshod (např. nad fotografií, 

filmem) může dalším postupem být domýšlení takového kontextu, v němž by původně 

odmítaná interpretace mohla být přijata, což poskytne i hlubší vhled do vlastní prvotní 

interpretace uvědoměním si, na čem stojí, na základě jakého kontextu, jaké sociokulturní 

encyklopedie vznikla. 
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II. Umělecká literatura 
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8. Pseudo-realita literatury jako adekvátní zdroj poznání a hledání nosného diskursu  

 

Jestliže jsem v titulu své práce nazval literární dílo metodou zkoumání neverbality, měl 

jsem na mysli rozličné podoby poetiky, tedy různé způsoby verbálního uchopování 

pseudo-reality, které se mu, jakožto žánru uměleckému, otevírají. Pseudo-realitou míním 

to, že fikční svět, jejž literární dílo vytváří, v zásadě odpovídá svou obsahovou strukturou 

světu skutečnému, čerpaje z jeho (člověkem v životaschopné míře poznatelné) přirozenosti 

– z jeho entit a ze zákonitostí vztahů mezi nimi. 

V prvním oddíle bylo, věřím, ozřejmeno, že kromě náležitého pozorování a analýzy 

prostředků je podstatná především jejich interpretace, tedy přisouzení objektivně 

zachytitelným formám smysl, vnitřní obsah toho, co se v lidském těle a současně duši a 

celé situaci odehrává. Literatura faktu je většinou ve svých interpretacích: buď zdrženlivá 

zůstávajíc v obecných, tím pádem plochých charakteristikách, přidržujíc se úzkých 

interpretačních možností omezených objektivismem experimentů; nebo zůstává u 

zřetelných, v realitě snadno dohledatelných, ale vědecky neprokázaných, více či méně 

konvencionalizovaných prostředků. Při jejich popisu i tam, kde se pouští do pronikavějších 

interpretací s barvitějším vykreslením nitra člověka, se svým diskursem uchyluje 

k běžnému jazyku a k narativu, koledujíc si o vyloučení z odborných, vědeckých kruhů. 

Beletrii problém s náležitou, lépe řečeno objektivizující deskripcí reality odpadá. 

Nepopisuje realitu, ale verbálně vytváří pseudo-realitu. Zatímco literatura faktu postupuje 

od reality neverbálních projevů (duševní obsah – tělesná forma) k jejich verbální 

manifestaci, umělecká literatura postupuje od verbální manifestace k pseudo-realitě 

neverbálních projevů (čtenářova imaginace tělesné formy – duševního obsahu). Realita a 

pseudo-realita fungují jako spojené nádoby obdobně jako dvě spojené mysli 

komunikačních partnerů pomocí mechanismu zrcadlových neuronů zmiňovaných v oddíle 

6.1 –v případě „realit“ je komunikačním mechanismem verbalní uchopení. 

To je první důvod, proč lze uměleckou literaturu považovat za metodu poznávání 

neverbální komunikace: dostává se s ní stejně jako literatura faktu do kontaktu (pomocí 

slov). Vzhledem k tomu, že spisovatel má volnou ruku při tvorbě textu, může neverbalitu 

svobodněji a tím i důkladněji interpretovat (respektive vykreslovat ji v celé či objemnější 

významové hloubce). Arbitrem oprávněnosti těchto pseudo-interpretací pak bude čtenář, 

respektive probuzený a pátrající čtenář odpovídající hypotetickému recipientovi 
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neverbality, jak jej popisuji v posledním odstavci oddílu 7. Umělecká literatura se tím 

ocitne v roli rozmnožovatele možných interpretací, respektive v prvé řadě činitelem, který 

tematizuje různé (neverbálně) komunikační situace a následně je vykládá. Vykládá tím, že 

je verbálně vytváří v náležitém situačním i vnitřním (duševním) kontextu, jímž dané 

neverbální komunikáty interpretačně obnažuje. Její výhodou je to, že tematizovat může i 

nepatrně odstíněná duševní rozpoložení, k nimž má vědecká psychologie problematický 

přístup. 

Druhým důvodem je bohatší diskurs, kterým umělecká literatura může (v závislosti na 

autorově poetice) oplývat a sahat tak mnohem hlouběji než diskurs odborný, respektive 

může být schopna postihovat jemnější detaily. Její jazyk může vykazovat nebývale 

přiléhavou, elastickou plasticitu a tím tak kultivovat schopnost neverbální komunikaci 

jednak vnímat a jednak rozhojňovat repertoár jejího verbálního popisu. 

 

Ruku v ruce s tímto mým pojetím jde i koncept jazykového obrazu světa, což je nástroj 

kognitivní lingvistiky, který odhaluje, jak moc je naše poznání a sdělování tohoto poznání 

předurčeno a vázáno jazykem. Troufám si tvrdit, že v podstatě jakákoli humanitněvědní 

metoda výkladu jevů není ničím jiným, než hledáním vhodného jazyka, diskursu. Tato 

myšlenka je ostatně jádrem, či námětem celé této práce. Vaňková (in Čunderle, s. 15–17) 

výše zmiňovaný nástroj osvětluje takto: 

 

Jde o interpretaci skutečnosti uloženou v jazyce, o souhrn – nebo spíše systém vzájemně 

provázaných soudů o světě, které dané jazykové a kulturní společenství sdílí v jakémsi 

nereflektovaném předporozumění skutečnosti. [...] Zmíněné „soudy o světě“ (tj. způsoby 

chápání – konceptualizace – a hodnocení) jednotlivých výseků světa a jejich souvislostí 

jsou implikovány a více či méně silně fixovány v jazyce a v textech. Jde už vůbec o sám 

způsob kategorizace, rozčlenění kontinua reality na určité části. 

Tímto kontinuem je v případě této práce neverbální komunikace. 

  

Na základě [zkoumání] jazyka i textu se dobíráme prototypů/stereotypů spjatých se 

zkoumanými jevy (resp. se slovy, která je označují). [Nejde o úzce lingvistické bádání,] 

zkoumáme [tím] totiž způsob našeho rozumění světu. Od „slova“ jsme vedeni k „věci“, k 

fenoménu, jejž dané slovo označuje – a který existuje velmi podstatně právě i 

prostřednictvím daného slova nebo slov, která ho pojmenovávají a jimiž se o něm mluví. 

Když se dobíráme nějakých poznatků o jazykovém obrazu dané věci, jde tu vlastně o jakýsi 
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lingvofenomenologický rozbor, vedoucí od slova k podstatě věci, tak jak se vyjevuje v 

jazyce. 

 

9. Neverbalita verbalizovaná – umělecky 

 

Jak bylo naznačeno výše: beletrie je zdrojem obrovského množství případů neverbálně 

komunikačních situací v rámci celkového repertoáru (teoreticky jej může obsáhnout celý). 

V této práci nepůjde a ani nemůže jít o nějaký jejich úplný, či ucelený přehled, podobně 

jako se to nedaří literatuře odborné. Pokusím se však za použití komentovaných úryvků 

z beletrie naznačit určité typy, způsoby popisu neverbality, případně další její zvláštnosti 

tak, jak jsem byl s to je reflektovat ve vybrané četbě. Nepůjde tedy ani o přehledy poznatků 

jako v oddílech 3, 4 a 5., byť se k nim, dojde-li k průniku, budu vztahovat. Úryvky 

vždycky budou zastupovat zcela konkrétní komunikační situaci, nepůjde proto většinou ani 

o nějaké zobecňující výklady ustálených neverbálních interakcí: jen vykreslení konkrétních 

případů. Vzhledem ke komplexitě textu je pravděpodobné, že jevy, na něž budou speciálně 

cílit některé kapitoly, se budou vyskytovat i v kapitolách zaměřených na jevy jiné. Pro 

lepší návaznost a srozumitelnost budu formálně postupovat tak, že citované úryvky budou 

bez výjimky kurzivou a do nich budu včleňovat kulatě uzávorkované komentáře. 

 

9.1 Tropy: epiteton, metafora a personifikace, příměr a paralelní mikronarativ 

 

Autoři vedle přímých abstraktních pojmenování (radostně, pátravý, s despektem, ofrňujíc 

se) vyjadřujících význam neverbálních komunikátů, sahají i po tropech – buď jazykově 

ustálených, jež jsou součástí přirozeného jazykového obrazu světa, anebo vytvářejí sami 

nové. Používají je jak jednotlivě (neverbální jev – tropus), tak ve formě bohatších, 

prorůstajících se komplexů (neverbální jev – více tropů). Paralelním mikronarativem, mám 

na mysli příměr, který není staticky jmenný, ale uvádí kratičké dění, jež ilustruje, co se pod 

povrchem těla děje v duši. 

Tento postup vnáší do popisu neverbality jinou dimenzi, která je sice daleka exaktnosti, 

ale otevírá v mysli nový prostor; prostor, v němž právě může dojít k hlubšímu pochopení 

duševních dějů odražených v činnosti těla. Pochopitelně tak deleguje poznávací úsilí 

(oproti servírování hotových poznatků literatury faktu) na čtenáře. Z první části práce 

(zejm. oddílu 6.1) je, věřím, zřejmé, že rozumět neverbální komunikaci neznamená 
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paměťově obsáhnout poznatky vyskytující se v odborné literatuře, ale pěstovat ostražitou 

citlivost vůči ní a nabyté dojmy náležitě verbalizovat. 

 

[Bytná, která jde večer za nevlídného počasí otevřít neznámému hostu je plna strachu.] V 

štěrbině dveří se objevily dvě ustrašené oči, podobající se očím myši nebo křečka (příměr), 

když povystrčí hlavu z díry a pátrá, nevznáší-li se nad ním něčí vražedná bota (paralelní 

mikronarativ). (Čep 1969, s. 94) 

 

[Životní ztroskotanec sedí sám v hospodě a] koktá zmožený svým ožralstvím a z kvasících 

(epiteton) očí mu tekou bludné (epiteton) slzy. (tamtéž, s. 66) 

 

[O zapšklé, životem rozdrcené stařeně] ...a její oči, strašné otvory (metafora) uprostřed 

krabaté tváře barvy země, otvory, jimiž hledí stařenina úzkost, příšerný hlad její duše, 

mrazivá prohlubeň jejího života, jsou jako dvě díry v poklopu černého sklepení (příměr), za 

nimiž žhnou dva palčivé body, nehnuté, žádostivé a šílené oči věznovy (paralelní 

mikronarativ, respektive v tomto případě by se dalo uvažovat o mikronarativu interním, 

protože se hovoří o duši té, jejíž oči jsou popisovány). (tamtéž, s. 67) 

 

Vojtěch sáhl [pro peněženku] do útrob vykotlaného pařezu, ale dlaň, kterou vytáhl, byla 

smutná (personifikace) a prázdná. [Svěří se s tím otci, ale] místo upokojení mu spadne pod 

nohy (metafora) slovo jako kámen (příměr): „Osle!“ (tamtéž, s. 28) 

 

[O děvčeti zdrceném matčinou smrtí.] Jak váznou (metafora) v ústech i ta nejobyčejnější 

slova, [...] zdá se, že s každým slovem se ti vyhrne z úst proud krve (příměr). (tamtéž, s. 

45). 

 

[O starci na kontemplativním prahu poklidné smrti.] A v tomto okamžiku podivného 

rozsvícení, na samém pokraji neznámých světů, když už mu padala z očí mžurka lidské 

slepoty (metafora), uslyšel najednou svůj smích – hlučný, neutěšitelný smích, [...] 

podobající se chvílemi šelestu měsíčního světla (příměr), [...] nevysvětlitelný smích, 

tryskající z nesmírné převrácenosti věcí, z náhlého pochopení lidského omylu; smích, po 

kterém už není dovoleno chodit dále po této zemi (paralelní mikronarativ). (tamtéž, s. 81). 
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„V každém sebemenším gestu dřímala jakási nevybíravost, netrpělivost, hrubost. Všechno 

bylo podminované (metafora). Každý její pohyb mohl okamžitě vybuchnout (metafora). 

(Šindelka 2014, s. 56) 

 

Pozoroval jsem, jak si holka svléká kabát, jak si sedá, jak přehazuje nohu přes nohu, jak 

divným nervózním švihem odhazuje ofinu z čela, jak skládá ruce v klíně. Všechno to křičelo 

(personifikace) po pozornosti. Ofina, noha, ruce – a když se vůbec nehýbala, křičela po 

pozornosti nehybnost. (tamtéž, s. 57) 

 

Už jsem se zmínil, že tu se mnou sedí žena? Přesněji dívka. Sahá na mě. Vidí, že mi není 

dobře, [z důvodu nesnesitelné trémy] tak na mě sahá. Hladí mi hřbet dlaně a usilovně mlčí. 

Jako bych seděl v lánu kopřiv (paralelní mikronarativ). Ty doteky jsou jak nějaký plevel 

(příměr).  

Holka se postavila, aniž by na někoho pohlédla, rozloučila se a vyšla z kupé. Byla pryč. 

Jako by nám všem naráz vytrhli zub (paralelní mikronarativ). (tamtéž s. 61) 

 

Může se ovšem stát, že zmiňovaný mikronarativ se rozbují natolik, že div nepřehluší 

samo líčení situace,  což by z hlediska této práce znamenalo zastření pseudo-reality – 

nadinterpretací. Jak je to v této ukázce – nabízí ještě beletristický diskurs větší plasticitu 

popisu neverbálního dění, nebo již jde jen o artistní verbalismus? 

Najednou honem nevěděl, kam se dívat. Před ním třicetiletý hrudník, na něm dvě prsa a 

všechna předešlá agresivita se mu přímo pod rukama měnila ve vášeň strašným erotickým 

samospádem, který nedokázal kontrolovat. Okamžitě pohlédl z okna a ze všech sil 

předstíral, že se dívá na krajinu za sklem. [Jeho manželka na něj] pohlédla, byl duchem 

nepřítomný [...] a ve vlnách, s kterými tepalo jeho srdce, se mu po tváři šířil ruměnec. 

Pohlédla na holku, která ťukala do telefonu nevěnovala ničemu pozornost. Přešel přes ni 

[manželku] jakýsi stín (metafora), slabé zhoupnutí půdy při seismickém otřesu (metafora), 

který se (odsud dále paralelní mikronarativ) sotva vejde do Richterovy škály. Který tak 

maximálně cinkne sklenicemi v kredenci, ale přesto si všichni [osazenstvo vlakového kupé] 

najednou – lžíce na půl cesty k ústům, z talířů se kouří, zvířata v lesích zvedla hlavu, ptáci 

ztichli na stromech – vzpomenou, že někde hluboko, tam dole v temnotě, pod všemi 

vrstvami a ložisky, leží jádro a žhne miliardou stupňů Celsia. (Tady dochází k návratu do 

líčení událostí pseudo-reality.) [Manželka] chvilku nepřítomně hleděla na jádro uprostřed 
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hrudi dívky (metafora čerpající z mikronarativu) a polévala ji horkost. Byl by toho 

schopný? (tamtéž, s. 60) 

 

  

9.4 Prostý popis 

 

V následujících úryvcích z Pohrdání (Moravia 2010, s. 6,7,129,130) je neverbalita 

popisovaná přirozeným, umělecky nepříznakovým jazykem, jak ho při analýzách používá i 

literatura faktu. Jedná se v podstatě o důkladnou pseudo-kazuistiku. Na některých místech 

zpřesním význam, anebo interpretuji situační souvislosti 

 Vzhledem k tomu, že vypravěč je v 1. osobě a novela je kompozičně koncipována jako 

rozvzpomínání na situace stojícími za pokažením láskyplného, harmonického manželství, 

aktualizuje se tím nespolehlivost, nejistota některých vypravěčem uváděných interpretací. 

 

Teď stojíme všichni tři před Battistovým autem, červeným přepychovým vozem, který je 

však těsný a má jen dvě sedadla. Battista již usedl za volant, teď se vyklání, otvírá dvířka a 

říká: „Je mi líto, ale mám tu jen jedno místo; vy Molteni, budete muset jet taxíkem sám...“ 

[...] Emilia stojí vedle mne, na sobě má své jediné večerní šaty z černého hedvábí, 

s výstřihem a bez rukávů. (Dobře situovaný muž vytváří konfiguraci proxemického sblížení 

s atraktivně oblečenou ženou, aby měl příležitost k pokusu o sblížení interpersonální. Je to 

jediné místo, kde není bližší paralingvistický údaj, ale následný děj tuto hypotézu 

potvrzuje.) [...] Hledím na ni a ani nevím proč, všimnu si pojednou, že se na její krásné 

tváři, obvykle tak čisté a pokojné, jeví dnes večer jakýsi nový neklid, téměř zmatek. (Žena 

je zaskočena.) Říkám vesele: „Jen jeď s Battistou, Emilie...dohoním vás taxíkem.“ 

(Molteni si není vědom konsekvencí.) Emilia na mne hledí, pak pomalu odpovídá a v jejím 

hlase je znát odpor: Nebylo by lepší, kdyby Battista jel napřed a my dva spolu v taxíku?“ 

Nato Battista vystrčí hlavu z okénka a žertovně volá: No to je od vás pěkné, vy tedy chcete, 

abych jel sám.“ Emilia se brání: „Tak jsem to nemyslela, ale...“ a já najednou vidím, že 

její krásná tvář obvykle tak klidná a vyrovnaná, je teď zachmuřena a řekl bych rozrušena 

téměř bolestnou rozpačitostí. (Pokusila se jí nepříjemnou situaci zvrátit.) [...] Emilia už 

sedí vedle Battisy [...] a hledí na mne nerozhodným očima, v nichž se mísí prosba 

s odporem. Přecházím však přes to a energickým pohybem člověka, který zavírá pokladnu, 

přibouchnu těžká dvířka. (Žena systematicky svého muže mimikou a očima zpravuje o 

svém postoji držet se od Battisty dál a, když ten je k tomu hluchý,  v očích jí začíná klíčit 
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pohrdání.) [...] Když vcházím do salónu, vidím, že Emilia sedí se zkříženýma nohama 

v křesle a Battista mě vesele vítá; Emilia naproti tomu se mě naříkavým, téměř bolestným 

hlasem ptá, kde jsem celý ten čas byl. (Z narativu sice není známo, co se přesně se dělo, 

když Battista rozbil sociální teritorium manželství a vytvořil situační teritorium pro něj a 

Emilii, ale její hlas napovídá, že v tomto teritoriu, do nějž byla natlačena oběma muži, 

pobývat nechce.)Nedbale odpovídám, že jsem měl nehodu, a povšimnu si, že nasazuji 

vyhýbavý tón, jako bych měl co skrývat. (Psychoanalyticky řečeno – nejspíš sám před 

sebou...) Ve skutečnosti je to tón člověka, který nepřisuzuje žádnou důležitost tomu, co 

říká. (...účinně to popíraje.) Ale Emilia naléhá a její hlas zní stále tak nezvykle: 

„Nehodu...a jakou nehodu?“, já se zarazím a dokonce se snad trochu vylekám a vyprávím, 

co s přihodilo. 

[Děj postoupil, manželství je v krizi. Molteni si již od Emilie vyslechl, že jím pohrdá – 

avšak bez udání důvodu. Všichni tři se ocitají v Battistově vile. Molteni stále nemá 

podezření] 

Stál jsem v rohu terasy a mohl jsem vidět [...] a sám nebýt viděn (Což je důležitý 

předpoklad pro následné dění. Absence vzájemnosti zorného pole tak vytváří dojem od 

okolí izolovaného, soukromého teritoria, v němž nutně platí jiné sociální normy chování – 

tedy neverbální komunikace). Když jsem zvedl oči, spatřil jsem, že Battista a Emilia jsou 

oba v salóně; Emilia, která měla na sobě tytéž černé večerní šaty s výstřihem jako při naší 

první schůzce s Battistou, stála u malého přenosného baru, Batista byl skloněn nad barem 

a připravoval [...] likérovou směs. Emiliin vzhled mě hned zarazil, bylo v něm něco 

nepřirozeného, jakýsi zmatek a vyzývavost zároveň, jako by kolísala mezi rozpaky a 

pokušením; stála čekajíc, až ji Battista podá skleničku, a díval se kolem sebe s nejistým 

výrazem ve tváři, na jejíchž rozrušených rysech bylo vidět podivnou rozpačitost. Pak 

Battista ustal v míchání likérů, naplnil pečlivě dvě sklenky, narovnal se a podával jednu 

Emilii; ta sebou trhla jako člověk, který se probírá z hluboké roztržitosti, a pomalu natáhla 

ruku, aby si vzala sklenku. [...] Stála před Battistou trochu nakloněna nazad; [...] vypadalo 

to, [...] že se nabízí celým tělem, vypínajíc pod napjatou lesklou látkou prsa a břicho. Tato 

vyzývavost se však nijak neobrážela na obličeji, který zachovával obvyklý nejistý výraz. 

(Emilia se již dobrovolně ocitá v soukromém teritoriu s Battistou, ale stále jeho svádění 

odolává.) [Zamířila ke křeslům u krbu.] Tu se stalo to, co jsem vlastně očekával: Battista ji 

dohonil uprostřed salónu, ovinul jí ruku kolem pasu a hlavou se jí přes rameno přibližoval 

k tváři. Hned se hbitě začala bránit, ne však s odmítavou přísností, ale s žadonivou a 

trochu laškovnou prosbou, a očima ukazovala na sklenku, kterou svírala mezi prsty a 
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držela před sebou. Battista se smál a vrtěl hlavou a přivinul ji k sobě ještě pevněji, až se 

likér vylil, jak se obávala. (Flirt vrcholí.) Pomyslel jsem si: „Teď ji políbí na ústa,“ 

zapomněl jsem však na Battistovu povahu, na jeho brutálnost. A opravdu, nepolíbil ji, ale 

zmáčkl v pěsti lem výstřihu jejích šatů, zkroutil jej s podivnou divokou krutostí a vyrval kus 

látky. Emilia měla teď celé jedno rameno nahé a Battista se nakláněl, aby do něj zabořil 

ústa; a Emilii stála teď nepohnutě vzpřímena, jako by trpělivě čekala, až muž bude 

s políbením hotov; měl jsem však čas zahlédnout, že se jí při políbení zračí na tváři a 

v očích stejné rozpaky a zmatek jako předtím. (Možná z důvodu výčitek.) Potom pohlédla 

směrem k oknu, zdálo se mi, že se naše zraky setkaly, viděl jsem opovržlivý posunek 

(Nemůže být známo, jestli vůči šmírujícímu manželovi, anebo vůči svému svůdci a 

uchvatiteli.)a pak chvatně vyšla ze salónu, přidržujíc si rukou přetržené ramínko (Což 

může být i neverbální známkou uzavírání se do nitra a přemýšlení nad proběhlou situací).  

 

 

9.5 Introspekce; tělo a prostor, v nichž žijeme, jako zdroj informací o sobě 

 

Výňatek z Hessova Siddhárthy (2003, s. 91–93) se (v silně reflexivní poloze) ocitá více 

na duševní straně mince neverbality, ta tělesná mu je jakýmsi vodítkem, či spíše 

doprovodem jejího uvědomování. 

 

Podivuhodně vzkypěla v jeho hrudi radost. 

Odkudpak, tázal se svého srdce, odkudpak bereš to veselí? (Emoční vjem je vázán na tělo, 

to je dále s důvěrou oslovováno jako zdroj pramene informací.) Pochází [...] z toho, že 

jsem unikl [...] a stojím tu pod širým nebem? Ó jak dobré je takhle uniknout, být 

osvobozen! Jak čistý a krásný je tu vzduch, jak dobře se dýchá! (Inspirativní prostor 

přírody prostřednictvím vdechu vstupuje do postavy)[...] Jak jsem nenáviděl sám sebe, že 

tak dlouho zůstávám v tomto strašném světě! [...] Už je konec té nenávisti k sobě samému, 

toho pošetilého a pustého života! Chválím tě, Siddhártho, po tolika letech bláznovství 

[vydělávání peněz, hostiny, učení, respektive vzdělávání se v milenecké rozkoši] jsi zase 

jednou měl nápad, něco jsi učinil, zaslechl jsi zpívat ptáka ve své hrudi a následoval jej! 

(Vnitřní stísňující pocit nenávisti se uvolňuje a lehkne symbolickým zpěvem ptáka, jenž 

pociťován uvnitř těla {zvíře, jemuž přináleží rozlehlý prostor, jej akusticky ještě více 

rozšiřuje}.) [...] Naslouchal zvědavě svému žaludku, který kručel hlady. Cítil, že skrz 

naskrz vychutnal a vyplivl kus utrpení, kus bídy, vyžral je až k zoufalství a smrti. 
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(Počínající duševní obroda má podobu tělesného jednání.) [...] Ještě dlouho by byl mohl 

bydlet v tom měkkém, vypolštářovaném pekle, kdyby se nebylo stalo tohle: okamžik úplné 

bezútěšnosti, [...] ten nejzazší okamžik, kdy visel nad proudící vodou a byl připraven se 

zničit.  

[V této řece se chtěl Siddhártha utopit.] (Je to životní prostor pohodlí, jemuž je 

paradoxně, na pozadí kontrastního, hrůzostrašně líčeného prostoru ohrožení života, 

přiřčena negativní charakteristika metaforou pekla.) 

Že pocítil toto zoufalství, tuto nejhlubší nechuť a že jim nepodlehl, že v něm přece jen byl 

živý pták, radostný pramen a hlas, z toho cítil radost, tomu se smál, nad tím zářil jeho 

obličej pod prošedivělými vlasy. (Inverzní syntax tu zesiluje pocitovou proměnu, která na 

křižovatce hlasu prodělává i proměnu způsobu jejího líčení získávajíc podobu postupného 

otáčení mince neverbality ze strany duševních stavů na stranu tělesných projevů.) „Je 

dobré,“ myslil si, „okusit všeho, co má člověk zapotřebí vědět. Že světská rozkoš a 

bohatství nepřinášejí nic dobrého, učil jsem se už jako dítě. Věděl jsem to dlouho, prožil 

jsem to teprve teď. A teď to vím, vím to nejen pamětí, nýbrž i svým zrakem, svým srdcem, 

svým žaludkem. Dobře mi, že to vím!“ (Teprve vědomé tělesné, neverbální zakoušení 

znalost vpečeťuje do nitra jakožto vědomost.) 

Dlouho uvažoval o své proměně, poslouchal ptáka, jak zpívá radostí. Neumřel v něm 

tento pták, nepocítil svou smrt? Ne, umřelo v něm něco jiného, něco, co již dlouho toužilo 

zemřít. Nebylo to ono, co... [...] Nebylo to jeho já, jeho malé, úzkostné, pyšné já, se kterým 

tolik let bojoval... (Jde tu o hledání, lokalizaci vlastního já v těle, jak o ní hovoří Valenta – 

viz oddíl 6.1) [...] Nebylo to ono, co dnes konečně našlo svoji smrt, tady v lese, u této 

líbezné řeky? Nebylo to díky této smrti, že byl teď jako dítě, tak pln důvěry, tak beze 

strachu, tak pln radosti? (Aktualizuje se tu biologický aspekt neverbality. Tělo dítěte 

v sobě nese krom fyzických diferencí i jiné duševní kvality.) 

 

Introspekce na základě analýzy vnitřních tělesných prožitků však nemusí být 

srozumitelná okolí. V následujícím úryvku je s detailní náruživostí líčeno to, co se děje 

uvnitř člověka, když má trému. Uvnitř živelná katastrofa, navenek téměř neznatelné a také 

nepoznané stopy (Šindelka 2014, s. 5, 6). 

 

Začalo to velmi tělesně. Tepem srdce, zpocenými dlaněmi, suchem v ústech. Sedím 

v hedvábí, v semiši, v drobných pichlavých chloupcích, v takovém jakoby křesílku, zvedá se 

mi žaludek. Jakási šatna, maskérna. [...] Svíjím se v novotou páchnoucím obleku, 
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v naškrobených látkách, ve vlastní kůži, v kůži vydrhnuté do ruda, v šamponem 

páchnoucích vlasech, v zastřižených nehtech pečlivě vyloupnutých z kožené blanky... [...] 

Tři minuty, dvacet pět vteřin, už to začíná. Už hraje znělka, už tleskají. To je hnus. Měli jste 

někdy trému? Prý pomáhá zhluboka dýchat. Zhluboka dýchám, jenže po chvíli se mi 

překrví mozek tak, že málem omdlím. Před očima mi začnou praskat černobílá zrnka, 

zrnění [...] Je to jak ve staré televizi: [...] jako by tělo naladilo špatný kanál, musí to být 

něco v nervech, špatná cesta, praskot, cítíte to v nose, takový elektrický smrad, [...] začal 

mi brnět spodní ret, pak celá levá půlka tváře, šlehá to do rukou, do bříšek [...]  

„Tak ještě pro jistotu nos, řekla maskérka, která se právě vynořila z mžitek, [...] začala mi 

pudrovat tvář. 

„Cítíte to taky? hlava mi brní. 

„Co?“ nechápe ta bába. 

„Elektřinu,“ řeknu, „brní mi jazyk, nemůžu mluvit,“ vysvětluju, ale ženská už je dávno 

pryč. 

 

9.6 Význam neverbality prosakující ze spojených nádob jejích použitých prostředků 

a situace 

 

Kafkova Proměna (s. 55–68) brilantně zachází s důležitostí kontextuální vázanosti, 

s teritorialitou a paralingvistikou. 

[Řehoř má již hmyzí podobu, zaspal, uvažuje o nechuti ke svému zaměstnání.] Ozvalo se 

opatrné zaklepání na dveře. [...] „Řehoři,“ zvolal hlas – byla to matka – „je tři čtvrti na 

sedm, nechtěls odjet?“ Ten něžný hlas! (Představeny atributy matky.) Řehoř se zděsil, když 

uslyšel hlas, jímž odpověděl, nepochybně svůj dřívější hlas, do něhož se však jakoby 

zezdola mísilo jakési nepotlačitelné, bolestné pípání, které jedině první okamžik 

ponechávalo slovům zřetelnost, natolik však rozrušilo jejich doznění, že člověk nevěděl, 

jestli dobře slyší. (Hlas jako prvotní pilíř řeči. Je tu pociťovaná deformace sebe sama...) 

Řehoř chtěl obšírně odpovědět a všechno vysvětlit, za těchto okolností se však omezil na 

pouhé: „Ano, ano, děkuji maminko, už vstávám.“ (...která ústí v autocenzuru.) Skrz 

dřevěné dveře nebylo asi venku znát změnu v Řehořově hlase, neboť matka se tím 

prohlášením uspokojila a odšourala se pryč. (Rozvedeno je členění na osobní Řehořovo 

teritorium, jež je hájeno dveřmi coby strážcem.) Ale krátká rozmluva upozornila ostatní 

[...], že Řehoř je proti očekávání ještě doma, už klepal na jedny z postranních dveří otec 

(Akustická povaha řeči zrádně přesahuje intimní zónu velkoryse zvětšený rozměry 
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místnosti vzbuzujíc nechtěnou pozornost.), slabě, ale zato pěstí. „Řehoři, Řehoři,“ volal, 

„copak je?“ A po malé chvilce znovu, naléhavěji a hlubším hlasem: „Řehoři! Řehoři!“ U 

druhých postranních dveří se však ozval tichý naříkavý hlas sestry: Řehoři? Není ti dobře? 

Potřebuješ něco?“ (Řehořův prostor je obklíčen polarizovanými přístupy: jeden je 

invazivní, s narůstající  intenzitou, druhý pak protivahou. Na obě strany odpověděl Řehoř: 

„Už jsem hotov,“ a snažil se co nejpečlivěji vyslovovat a dlouhými odmlkami mezi 

jednotlivými slovy zbavit svůj hlas všeho nápadného. (záměrné budovaní masky, skrývání 

autenticity) Otec se vrátil k snídani, avšak sestra zašeptala: „Řehoři, otevři, pro všechno 

na světě.“ (Hlas může poskytovat sémantický rámec řeči, v tomto případě zesilující na bázi 

kontrastu.) Ale Řehoře ani nenapadlo otevřít, zato velebil svou opatrnost, jíž přivykl na 

cestách, že totiž i doma na noc zamykal všechny dveře. (zpevňování teritoriality) 

[...] 

Z pokoje vpravo oznamovala sestra Řehořovi šeptem: „Řehoři, prokurista je tu.“ „Já 

vím,“ řekl Řehoř pro sebe, ale netroufal si promluvit tak nahlas, aby to sestra uslyšela. 

(Mění se význam téže formy – šepot – díky obměně komunikační situace příchodem 

nového účastníka.) „Řehoři,“ řekl teď otec [...] „přišel pan prokurista a táže se, proč jsi 

neodjel ranním vlakem. [...] Ostatně chce také mluvit s tebou osobně. (ceremonializace 

příchodu význačné osoby, exkluzivita jednání, v němž je přítomna neverbalita) „Dobré 

jitro, pane Samso,“ volal prokurista vlídně. [Matka zahlazuje situaci pěknými a omluvnými 

řečmi o Řehořovi.] „Tak může už pan prokurista k tobě dovnitř?“ ptal se netrpělivý otec a 

znovu zaklepal na dveře. (aktualizace teritoriality, amplifikace naléhavosti řeči 

doprovodným jednáním ruky) „Ne,“ řekl Řehoř. [...] V pokoji vlevo nastalo trapné ticho, 

v pokoji vpravo začala sestra vzlykat. (akustické {ne}signály v kombinaci s časem utvářejí 

sémantiku situace.) 

Pročpak nejde sestra k ostatním? Asi teprve vstala a ještě se ani nezačala strojit. A proč 

pláče? [prodleva úvahami] (interpretační nejasnosti nad neverbálním děním, náznak 

neutváření skupiny na základě proxemiky a teritoriality modeluje situaci) „Pane Samso,“ 

zvolal teď prokurista zvýšeným hlasem, „copak se děje? (Charakter hlasu anticipuje obsah 

přicházejícího sdělení.) Zabarikádujete se tu v pokoji, odpovídáte jen ano a ne... [výtky se 

stupňují] „Ale pane prokuristo,“ zvolal Řehoř celý bez sebe a v rozčilení zapomněl na 

všechno ostatní, vždyť já hned, okamžitě otevřu...[proud obhajobné řeči] (Silný afekt 

prolamuje faleš budovanou sebeovládáním.) „Rozuměli jste jediné slovo?“ ptal se 

prokurista rodičů. [...] „Proboha,“ zvolala už matka s pláčem, třeba je těžce nemocen a 

my ho tu trápíme. Markétko! Markétko!“ zvolala pak. (Implicitně podaná odmlka zesiluje 
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naléhavost.) „Co je, maminko?“ volala sestra z druhé strany. Domlouvaly se přes Řehořův 

pokoj. [...] „Honem pro lékaře. Slyšelas teď, jak Řehoř mluví?“ „To byl zvířecí hlas,“ řekl 

prokurista nápadně tiše ve srovnání s matčiným křikem. (Situačně podbarvený rámec 

dodává charakterům hlasu paradoxní kvality – šepotu odcizující, křiku starostlivé.) „Anno! 

Anno!“ volal otec skrz předsíň do kuchyně a zatleskal, „ihned běžte pro zámečníka!“ 

(amplifikace, či konvencionalizovaná pobídka ke zrychlení) 

[...] Aby měl pro nadcházející rozhodná jednání co možná jasný hlas, odkašlal si trochu, 

snaže se to ovšem provést zcela tlumeně, neboť možná že už tento zvuk zněl jinak než lidské 

kašlání (Vědomí toho, že tělesné konání, třebaže z fyziologických pohnutek, nese svůj 

význam.) [nadějné úvahy na základě proběhlé interakce] Vedle v pokoji zatím všechno 

úplně ztichlo. Snad sedí rodina s prokuristou u stolu a šeptají si, snad se všichni opírají o 

dveře a naslouchají. (Zaujímání pozice v návaznosti na záměr, jejž díky personálnímu 

vypravěči neznáme.) [Řehořovi se podaří se zraněním otevřít dveře.] Byl ještě zaujat tímto 

obtížným pohybem [...] a vtom už slyšel, jak ze sebe prokurista vyrazil hlasité „Ó!“ – znělo 

to, jako když vítr zakvílí – a teď už ho také viděl – byl totiž nejblíž u dveří (Umístěním 

v prostoru se specificky strukturují percepční možnosti) –, jak si tiskne ruku na otevřená 

ústa a pomalu couvá, jako by ho vyháněla nějaká neviditelná, rovnoměrně působící síla. 

(Situací „překvapivé setkání s ohavou“ se generují nevyřčené významy verbalizovaných 

neverbálních forem – zakrývaná vyděšenost, zhnusení, strach apod) Matka [...] pohlédla 

nejdřív se sepjatýma rukama na otce, pak pokročila dva kroky k Řehořovi a klesla k zemi 

doprostřed sukní, jež se kolem ní rozprostřely, tvář jí poklesla na prsa a ztratila se. (Tady 

situační kontext, jenž je obohacen o komplementární sociální roli matka – syn, generuje 

významy odlišné: bezradnost, péče o, deziluze, bolestné, bezvýchodné zoufalství) Otec 

s nevraživým výrazem zaťal pěst, jako by chtěl Řehoře strčit zpět do pokoje, rozhlédl se pak 

nejistě po obývacím pokoji, poté si rukama zakryl oči a rozplakal se, až se mu mocná hruď 

otřásala. (Podobná proměna kontextu: stud za, rozpaky, bolestné zklamání) [líčení 

prostoru] „Tak“ řekl Řehoř a dobře si uvědomoval, že je jediný, kdo zachoval klid, ihned 

se obléknu, sbalím kolekci a pojedu. Chcete ještě, chcete ještě, abych jel? Tak vidíte, pane 

prokuristo, nejsem umíněný... [dlouhý monolog] (Vůbec akt řeči jako neverbální 

komunikace, v tomto případě s významem nepřijetí situace.) Ale prokurista se už při 

prvních Řehořových slovech odvrátil a jen se po něm s ohrnutými rty ohlížel přes 

poškubávající rameno (posturicko-mimicko-kinetické vyjádření zhnusení a obav). A během 

Řehořovy řeči chvilku klidně nepostál, nýbrž nespouštěje z Řehoře oči ustupoval ke dveřím, 

ale zcela pozvolna, jako by bylo zakázáno opouštět pokoj. Už byl v předsíni a podle 
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kvapného pohybu, jímž vytáhl nohu z obývacího pokoje, by si někdo mohl myslet, že si 

zrovna spálil podrážku. V chodbě napřáhl pravou ruku daleko před sebe ke schodům, jako 

by tam na něj čekalo nějaké přímo nadpozemské vykoupení. (strach, obezřetnost, touha 

utéct vyjádřené chůzí a gestikou) [...] [Řehoř] se chystal jít za prokuristou, který se už 

oběma rukama směšně přidržoval zábradlí na chodbě (gradace předchozího gesto se mísí 

s praktickým úkonem); ale hledaje, čeho by se zachytil, ihned upadl na spoustu svých 

nožiček a slabě vykřikl. [Radostně však objeví svůj nynější přirozený a pohodlný pohyb 

v horizontální poloze] A už myslel, že co chvíli se všechno trápení konečně obrátí 

k lepšímu. (sebepřijetí díky ocitnutí se ve specifických, nezáměrných tělesných 

okolnostech) Avšak v okamžiku, kdy tu spočinul a zemi jen kousek od matky, přímo proti ní, 

a kolébal se utajeným pohybem, vyskočila náhle matka, ač zdánlivě byla přece zcela 

pohroužena do sebe, a s pažemi široce rozpřaženými, prsty od sebe, křičela:“ Pomoc,, 

proboha, pomoc!“, hlavu měla skloněnou, jako by chtěla na Řehoře líp vidět, ale v rozporu 

s tím pomateně utíkala pozpátku pryč; zapomněla, že za sebou má prostřený stůl: když 

k němu dorazila, sedla si na něj honem jako v roztržitosti (kinetikou, gesty a 

paralingválními prostředky vyjádřené zděšení); a zdálo se, že vůbec nepozoruje, že vedle ní 

se z převržené konvice proudem leje káva na koberec. (Nulová zraková perecepce značící 

uzavření se v nabytém úkrytu, zázemí.) 

 

9.7 Gesto jako bytostná esence 

 

Úvodní pasáž románu Nesmrtelnost (Kundera 2008, s. 8–12) na narativem předestřeném 

vztahu člověka a gestiky zpochybňuje ontologickou platnost lidské bytosti jako 

individuality vyzdvihujíc esenci gesta. 

 

Ta paní mohla mít šedesát, pětašedesát let. Díval jsem se na ni, [...] stála sama v bazénu, 

po pás ve vodě a hleděla vzhůru na mladého plavčíka v teplákách, který ji učil plavat. 

Dával jí povely: musila se chytit rukama za okraj bazénu a zhluboka vdechovat a 

vydechovat. (Charakter prostoru, v němž je paní nucena vzhlížet, i rozdělení rolí učitel-

žačka posilují hierarchii ve prospěch plavčíka natolik, že, přestože starší dáma je dle 

etikety mnohem váženější než mladý muž, dochází k výrazné sociální dysbalanci na ose 

dominance (plavčík) – submise (paní). Čitelné je to na slovech: povel (místo pokyn) a 

musila.) Dělala to vážně, snaživě a bylo to, jako by se z hloubi vod ozýval hlas staré parní 

lokomotivy (ten idylický zvuk, dnes již zapomenutý, který se pro ty, kdo ho nepoznali, nedá 
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popsat jinak než jako dech starší dámy, která u kraje bazénu hlasitě nadechuje a 

vydechuje). (Tautologickým kruhem, v němž dochází k bližší charakterizaci dámina 

tělesného projevu, je oslabena její bytostnost.)  Díval jsem se na ni fascinován. Upoutávala 

mne dojemnou komičností (plavčík si jí byl také vědom, neboť mu každou chvíli zacukal 

koutek úst), až mne pak oslovil nějaký známý a odvedl mou pozornost. Když jsem se na ni 

po chvíli chtěl znovu podívat, cvičení už skončilo. (V trojnásobné tematizaci zrakové 

činnosti je na tomto místě patrné, jak se její prvotní percepční funkce z důvodu 

zábavymilného zájmu mění v signalizaci přijetí komunikačního partnera očním 

kontaktem.) Odcházela v plavkách podél bazénu. Minula plavčíka, a když byla od něho 

vzdálena tři, pět kroků, otočila k němu ještě hlavu, usmála se a zamávala mu. Sevřelo se mi 

srdce. Ten úsměv i to gesto patřily dvacetileté ženě! Její ruka se vznesla s okouzlující 

lehkostí. Bylo to, jako by vyhazovala do vzduchu barevný míč, aby si hrála s milencem. 

(Kundera svým popisem proxemiky, mimiky, gestiky a celkové temporytmiky směřuje 

k vykreslení flirtu, jenž však nabídne jako úhelný kámen celé výpovědi až v posledním 

slově – „milenec“.)  Ten úsměv i to gesto měly půvab i eleganci, zatímco tvář a tělo už 

žádný půvab neměly. Byl to půvab gesta utopený v nepůvabu těla. (Neverbalita může být 

zdrojem ženského estetična, navzdory neverbálně-komunikačnímu potenciálu biologicky 

podmíněného vzezření nevzhledného těla.)  [...] Ve chvíli, kdy se otočila, usmála a 

zamávala na mladého plavčíka (který to nevydržel a vyprskl), o svém věku nevěděla. 

(Plavčík své nekongruentní jednání – cukání koutku kvůli potlačování smíchu – neuhlídal, 

takže se proměnilo v autentický „výron“ vnitřního prožitku{viz 6.5})  Jakási esence jejího 

půvabu, nezávislá na čase, se tím gestem na vteřinu odhalila a oslnila mne. Byl jsem 

podivně dojat. A vybavilo se mi slovo Agnes. Agnes. Nikdy jsem žádnou ženu toho jména 

nepoznal. (Tady je svázán uzel, v němž gesto začíná být impulsem pro vznik/modus bytí 

lidského jedince.) 

[...]Bernard se hlasitě směje a říká: "To je trest za naše hříchy." A první hlas: "Proč já 

mám, Bernarde, trpět za tvoje hříchy?" V té chvíli se Bernard rozesměje ještě mnohem víc, 

aby dal všem posluchačům najevo, o jaký druh hříchu se jedná, a já mu rozumím: to je 

naše jediná hluboká touha v životě: ať nás všichni považují za velké hříšníky! Ať jsou naše 

neřesti přirovnávány k lijákům, bouřím, uragánům! Až dnes Francouzi otevřou deštníky 

nad hlavou, ať si všichni vzpomenou na Bernardův dvojsmyslný smích a závidí mu! Otočím 

knoflíkem na sousední stanici, protože chci do usínání, které se blíží, přivolat zajímavější 

představy. Na sousední stanici ženský hlas oznamuje, [...] přesně ve stejnou chvíli říká 

totéž o témže. Harmonické spojení uniformity a svobody, co si může lidstvo přát lepšího?  
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A tak zase otočím knoflíkem tam, kde Bernard vystavoval před chvílí své hříchy, ale místo 

něho slyším jiný hlas zpívat o novém typu značky Renault, otočím ještě a tam sbor ženských 

hlasů chválí výprodej kožešin, otočím zpátky na stanici Bernardovu[, kde] Bernard 

zpěvavým hlasem napodobujícím právě ztichlou melodii reklamy oznamuje, že vyšla nová 

biografie Ernesta Hemingwaye, v pořadí už sto sedmadvacátá, ale tentokrát opravdu velmi 

významná, protože z ní vyplývá, že Hemingway [...] byl úplný impotent. "Ach opravdu?" 

směje se druhý hlas a Bernard koketně odpovídá: "Mais oui..." a zase jsme všichni na 

scéně opery, je s námi i impotent Hemingway (Kundera tu líčí charakteristiku hlasu zcela 

odlišnou od té, jíž popisují, požadují divadelní odborníci – bytostnou, jedinečnou, 

naplněnou sebevědomým jedincem {viz 4.8}) a pak náhle nějaký velmi vážný hlas vypráví 

o soudním procesu, který v posledních týdnech rozrušuje celou Francii: při zcela nevinné 

operaci zemřela pacientka kvůli špatně provedené narkóze. V souvislosti s tím organizace 

určená chránit ty, které nazývá "konzumenty", podává návrh. [...] (Hlas zde figuruje jako 

prostředek sugesce důležitosti nerelevantního, senzacechtivostmi vyprázdněného 

zpravodajství.) Když jsem se vzbudil,[...] představoval jsem si Agnes. Leží jako já v široké 

posteli. Pravá strana je volná. Kdopak je asi její manžel?[...] Stojí teď těsně u postele a já 

ji poprvé vidím nahou. Agnes, hrdinku mého románu. Nemohu spustit oči z té hezké ženy a 

ona, jako by cítila můj pohled, odbíhá se obléci do vedlejšího pokoje. 

Kdo je Agnes? 

[...]povstala z gesta té šedesátileté dámy, která mávala u bazénu na plavčíka a jejíž rysy 

se mi již rozplývají v paměti. To gesto ve mně tehdy probudilo nesmírný a nesrozumitelný 

stesk a ze stesku se narodila postava ženy, kterou nazývám Agnes. (Uzlové gesto začíná 

rozvíjet novou lidskou bytost.) 

Ale není člověk, a románová postava snad ještě víc, definován jako jedinečná, 

neopakovatelná bytost? Jak je tedy možné, že gesto, které jsem viděl na jednom člověku, 

které s ním bylo spjato, charakterizovalo ho, bylo jeho osobitým půvabem, je zároveň 

podstatou docela jiného člověka a mého snění o něm? To stojí za úvahu: 

Jestli [...] po zemi [přešlo] asi osmdesát miliard lidí, lze těžko předpokládat, že by každý 

jedinec měl svůj vlastní repertoár gest. To je prostě aritmeticky nemožné. Bez nejmenších 

pochyb je na světě mnohem méně gest než individuí. To zjištění nás přivede k šokujícímu 

závěru: gesto je individuálnější než individuum. Mohli bychom to říci formou úsloví: 

mnoho lidí, málo gest. 

Řekl jsem na začátku, když jsem mluvil o dámě u bazénu, že "jakási esence jejího půvabu, 

nezávislá na čase, se tím gestem na vteřinu odhalila a oslnila mne". Ano, tak jsem to v té 
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chvíli chápal, ale mýlil jsem se. Gesto neodhalilo žádnou esenci té dámy, spíš by se dalo 

říci, že ta dáma mi dala poznat půvab jednoho gesta. Gesto nelze totiž považovat za výraz 

individua, za jeho výtvor (protože žádný člověk není s to stvořit své zcela originální a jen 

jemu náležející gesto), ba ani ne za jeho nástroj; naopak, jsou to spíš gesta, která nás 

používají jako svých nástrojů, nositelů, vtělení. (Touto úvahou byl člověk jako bytost 

eliminován, byv degradován na pouhý produkt ontologicky nosnějšího gesta.) 

Agnes už byla oblečená a odešla do předsíně. Tam se na chvíli zastavila a poslouchala. Z 

vedlejšího pokoje se ozývaly nejasné zvuky, podle nichž usoudila, že její dcera právě 

vstala. Jako by se chtěla vyhnout setkání, zrychlila krok a vyšla na chodbu. (Kundera líčí 

Agnesino kinetické jednání v prostoru kondicionálem nabízeje možnou interpretaci.) Ve 

výtahu stiskla knoflík označující přízemí. Výtah, místo aby se rozjel, začal sebou cukat na 

místě jako člověk stižený tancem svatého Víta. Nebylo to poprvé, co ji překvapil svými 

náladami. 

Jednou začal stoupat, když chtěla jet dolů, jindy nechtěl otevřít dveře a půl hodiny ji v 

sobě věznil. Měla pocit, že se s ní chce o něčem domluvit, něco jí sdělit svými hrubými 

prostředky němého zvířete. Už několikrát si na něho stěžovala domovnici, ale protože se k 

ostatním nájemníkům choval slušně a normálně, domovnice považovala Agnesin spor s 

výtahem za její soukromou záležitost a odmítala mu věnovat pozornost. Agnes tentokrát 

nezbylo než vystoupit a dát se dolů pěšky. Jen co sešla několik schodů, výtah se uklidnil a 

sjížděl za ní. (Při nekonvenčním vnímání světa, jež bývá okolím přehlíženo, lze, jak vidno, 

přisuzovat neverbální komunikaci, tedy lidský fenomén, i neživým předmětům.) 

 

9.8 Detabuizace, na hranici fyziologických reakcí a chování, tělo jako známka identity 

 

Následující úryvek (Němec 2009, s. 100,105,106) se zabývá tou částí haptické 

neverbality, jíž se odborné kruhy asi jen tak nedotknou.  

[Muž se setkává s pornoherečkou, jejíž snímky se závislostí sledoval a toužil s ní spát. 

Předchází líčení jejího střídmě upraveného zevnějšku.] Richarda nejvíc potěšilo, jak si je 

podobná. Určitě by ji poznal i na ulici, představovala vyvážený průměr všech svých podob, 

které kdy viděl, a přátelsky se usmívala. Ale mezi nohama má určitě kundu, připomněl si 

věcně a také se přátelsky usmíval. (Ačkoli muž ženu zná v různých kostýmech a s různým 

líčením, jež její identitu proměňují; je to její tělo jako takové, prostor, z nějž nelze 

vystoupit a s nímž se in vivo setkává; které její identitu usvědčuje, zachovává. Narativem 
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ironizovanou repeticí popisovaného „lidského“ úsměvu se podtrhuje zvířecí rozpoložení 

muže.) 

[...] Ariel sténala a prohýbala se, přesně jak ji znal. Dělali to spolu. Dělali to spolu, svět 

se smrskl do těla, do toho jejího z katalogu. Žádná dírka v hlavě (narážka na duchovní 

probouzení manželky za účasti lámy, o níž je v textu zmínka dříve), i když pusou by to taky 

nebylo špatný. Jasně chlape, nalehni na ni a ošukej jí hlavu. Neuměla to prostě jinak než 

jako pornohvězda. (Už jen tím, že fokalizace je ze strany muže, vystihuje to, že žena je 

pasivní a poddajná. Dále to zjišťujeme počátečními zavřenými ústy, která se k orálnímu 

sexu otevřou takřka na pokyn myšlenkou. Vše je odůvodněno přirovnáním, které je však 

skutečným povoláním postavy. Na útržkovitosti, opakování a stupňování zpočátku je 

zřejmé, že muž-šovinista je v sexuálním tranzu z vysněného těla, díky zmíněné narážce je 

jasné, že ostatní duševní stavy jsou mimo provoz. Žena nemusí jednat, akt hypnózy činí 

tělo samo.) Sám jí to právě dělal pusou – měla kundičku jak natažený hladový krk ptáčete –

, když si všiml, že na pravém stehně má to malé znamínko, které ho k ní dovedlo. Musel se 

teď k němu co chvíli obracet od vyholených pysků [...] Byla tak opilá, že si to přes ně 

nakonec nechala i udělat: (Další příčina i projev odevzdané i přijímající pasivity, zároveň 

známe příčinu renesance mužova „intelektu“) narazil vždy velkým pyjem do malého 

znamínka a [...] svezl se hluboko dovnitř, málem že ji neroztrhl. Pořád neměl dost. [...] 

Tahal ji za vlasy, škrtil, všechno si nechala líbit a řičela slastí. [...] (Nevymezení hranic 

stupňuje agresivní dominanci a extatickou rozkoš muže...) Musel na chvíli zastavit, aby si 

to uvědomil. A v tu chvíli ho napadlo: [...] vykousnu to znamínko, co? [...] Nikdy už se na 

žádné fotce neobjeví. Nikdo tě nenajde jako já. Budu mít důkaz a ty budeš mít památku na 

pořádnýho samce. [...] Zaplavila ho konečně nadšená vlna nenávisti ke všemu. (Schopnost 

myslet se zastavením aktu akceleruje, ale morbidní nápad jej uvrhá nazpět do 

afektu.)[Probíhá soulož. Chystá se.] Ariel zařvala, kopla ho do obličeje a patou mu 

zlomila nos. (I tolerovaná násilná haptika má své meze. Žena, pochopitelně a možná 

pudově, fyziologicky, provedla protiútok.) Richard vystřelil do koupelny a rukou sáhl do 

krve. Stále ještě plný nadšení pohlédl do zrcadla, komu se teď podobá. Nikomu. Byla to 

dobrá tvář, plná krve, se širokou bradou. [V úvodu povídky jsme zpraveni o tom, že 

Richard neumí rozeznávat podobnosti mezi tvářemi; podáno je jeho přesvědčení, že člověk 

není žádný recyklát, ale individualita; a nastíněna jeho životní pustota určením jeho role – 

nikoliv výzkumníka, ale výkonného ředitele a sebestylizací do zlého psa ] (Metaforické 

slovo pro běh přirozeně vystihuje pochopitelnou rychlost přesunu do prostoru, v němž je 

možné ošetření. Hapticky začal detekovat. To, co nahmatal, nebyl člověk, ale jen symbol 
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frenetického řádění. Solitérní zapojení slova „krev“ odkazuje na její extra-korpicitu, na 

symbolické, zuřivé, nelidské krveprolití, jehož afekt přetrvává i v tázavém očním kontaktu 

samého se sebou – odpověď (vzhledem ke členění textu – závěr povídky – mrazivě 

střízlivějící)? Pochvalné potvrzení si vlastní jedinečnosti, třebaže stylizované do 

zvráceného šovinisty.) 

Tento na neverbalitu velice hutný úryvek odhaluje, jak umný spisovatel dovede ve 

verbální zkratce nápaditě odstínit nesmírně bohaté neverbální dění. Navíc rozvádí bod 8 

z oddílu 3.1, jemuž se vybraní autoři ve svých výkladech blížeji nevěnovali. 

 

10. Umělecký vs. odborný diskurs 

 

Věřím, že v mých komentářích vnořených do textu beletrie byl dosti patrný rozdíl 

v ladění mého jazyka, který jsem stylizoval směrem do odbornosti, a jazyka uměleckého, 

jenž sice vykazuje různorodost (díky autorské poetice), ale jehož svorníkem je barvitá 

plasticita, která činí charakteristiku neverbální komunikace členitější a tím 

propracovanější. Odborným komentářům pak nelze upřít schopnost vztahovat tyto 

charakteristiky ke  kategoriím obecnějšího řádu (např. morálky). Někdy se možná jeví jako 

nosné, jako to, co vnáší světlo do textu beletrie. Nejde tu však o snahu interpretovat 

literaturu, ale poukázat na to, co že to sama literatura již interpretuje – neverbální 

komunikaci pseudo-reálné situace. Kdyby neměly mé komentáře bezprostřední oporu 

v komplexitě spisovatelského proudu řeči, vyzněly by poněkud jako hluchá zobecnění. 
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Závěr 

 

Literatura faktu, jíž jsem prostudoval, v úhrnu vychází ze všech dostupných zdrojů 

neverbálního materiálu, jak jsem jej prezentoval v oddíle 1.2. Jednotliví autoři se ve svých 

výkladech obsahově spíše doplňují, hojně překrývají a v rozporu jsou velice ojediněle, což 

je dáno charakterem publikací – většinou souhrnné práce, nikoliv dílčí studie, či úzce 

specializované monografie. 

Ohlédnu-li se za povahou výkladů, konstatuji, že vykazují šest proudů 

1. strohá, zobecňující poučení: např. „v mimice se dají vyčíst základní emoce“. 

2. obsáhlejší výklady o významech konkrétních neverbálních jevů, včetně zasazování do 

více i méně konkrétního kontextu  

3. přehledy o tom, jakými neverbálními prostředky lze dosahovat vymezených významů 

4. systematizaci výrazových prostředků a obecných funkcí, které mohou plnit 

5. detailní popisy či analýzy konkrétních komunikačních situací 

6. pojednání o vnitřním charakteru a komunikačních souvislostech neverbální 

komunikace (např. vnímání, autenticita) 

Autoři se vesměs shodují na tom, že při snaze fundovaně se zorientovat v neverbalitě je 

klíčové rozvíjení přirozené dovednosti každého člověka neverbality si všímat a rozumět jí 

v její živé podobě všude kolem nás. Ostatně tato dovednost se uplatňuje i při vědeckých 

postupech zkoumání.  

K psychologickým a antropologickým experimentům se různou měrou vztahují všichni, 

stejně tak jsou ale v jejich textech hojná tvrzení, jež vědecky dokládaná nejsou. 

Dále se ukazuje se, že autoři volí různorodý diskurs pro své výklady: od jazyka čistě 

vědeckého, po texty, jejichž stylistika odpovídá narativu, tedy „běžnému, přirozenému“ 

jazyku.  

Analýza literárních děl pak odhalila, že v rámci svých tvůrčích témat a poetik obsahují 

takové texty, jejichž obsahová náplň je paralelou výše zmiňovaným bodům 3, 4 a 5., avšak 

díky očekávatelně živějšímu diskursu, který vždy poskytuje prokreslení nezbytného 

komunikačního kontextu, poskytují mnohdy více informací než literatura faktu. 

Domnívám se, že možnost pěstovat výše zmiňovanou dovednost samostatného 

„zkoumání“ neverbality beletrie podporuje pronikavěji než literatura odborná.  
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