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ANOTACE
Diplomová práce se zabývá komunikační kompetencí učitele, se zaměřením na
komunikaci s dospělými. Na základě vybraných komunikačních situací v praxi učitele
prvního stupně jsou v práci vysvětleny a popsány příslušné komunikační dovednosti pro
efektivní zvládnutí definovaných situací. Praktickým výstupem jsou rámcové standardy
komunikace s konkrétními požadavky na kvalitu a efektivitu vykonávané činnosti.

ANNOTATION
Dissertation considers communication competences of teacher when communicating
with adults. Based on the selected communication situations in primary pedagogic
practice there are explained and described appropriate communication skills needed for
effective solving of defined situations. Practical outputs are global standards of
communication with concrete requests for quality and effectiveness of performed
activity.
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ÚVOD
Komunikace

a

komunikační

dovednosti

se

řadí

k nejdůležitějším

učitelským

kompetencím. Pedagog ve své profesi vstupuje do sociální interakce s několika různými
skupinami osob. První skupinou jsou samozřejmě děti, resp. svěření žáci, se kterými
učitel prvního stupně komunikuje každodenně a je s nimi v neustálém kontaktu. Na
komunikaci s dětmi, tzn. hlavně na pedagogickou komunikaci jsou učitelé připravováni
během studia na vysokých školách a tomuto tématu je věnována řada publikací a studií
(např. Mareš, Křivohlavý, 1995; Nelešovská, 2005 apod.). Učitel ovšem nekomunikuje
pouze s dětmi, ale podstatnou součást jeho práce tvoří i komunikace s dospělými,
představovanými hlavně kolegy a rodiči. Efektivní komunikace a praktická znalost
komunikačních technik není součástí profesní přípravy učitele a vzhledem k existenci
dalších prioritních témat jim není věnován dostatečný prostor ani v publikacích,
případně dalším profesním vzdělávání učitelů. Ve spojitosti s reformami českého
školství,

s plánovanými

a v současné době již zaváděnými

změnami

systému

kurikulárních dokumentů začíná být v několika posledních letech kladen čím dál tím
větší důraz na spolupráci ve škole a budování učitelského týmu. K rozvíjení spolupráce
mezi učiteli je znalost základních komunikačních technik a celková dovednost
komunikace prioritním úkolem.

Cíle diplomové práce

1. Popsat důležitost komunikační kompetence učitele v pedagogické praxi, zejména v
komunikace s dospělými.

2. Definovat komunikační

dovednosti

(popř. techniky) potřebné pro

zvládání

vybraných situací v pedagogické praxi. Podrobně je charakterizovat a vysvětlit tak,
aby byl jasný teoretický podklad i praktické použití.

3. Zmapovat

situace

v komunikaci

s dospělými

v

učitelské

praxi

a

vybrat

nejprioritnější z nich.

4. Zpracovat rámcové komunikační standardy, které budou sloužit jako nástroj pro
efektivní komunikaci učitele ve vybraných situacích.

5. Ověřit standardy komunikace učitele ve praxi - akční výzkum.

Struktura práce
Práce je rozdělena do čtyř částí (A až D). V první části (A) je vymezen obecný kontext
komunikace učitele a jsou popsána úvodní teoretická východiska této práce. Vysvětluji
zde základní pojmy používané v práci a definuji jejich vzájemnou spojitost v rámci
předmětu „komunikace učitele s dospělými". Část A je rozdělena do tří kapitol na
základě témat: a) učitelské kompetence a komunikace, b) mezilidská komunikace
(obecná definice a vymezení předmětu), c) sebepojetí a komunikace.

V druhé části (B) se v oddělených kapitolách věnuji nejprve řeči jako základu
dovednosti komunikovat. Vysvětluji základní formy řeči - verbalita a neverbalita.
V druhé a třetí kapitole jsou pak popsány konkrétní komunikační dovednosti,
rozděleny na dvě kategorie. První skupinou jsou základní komunikační dovednosti,
které můžeme použít v komunikačních situací v interpersonálních vztazích a ktere
můžeme dále kombinovat do komplexních komunikačních situací, které jsou obsaženy
v druhé kapitole této části. Každá komunikační dovednosti, základní i komplexní je
nejprve teoreticky uvedena a pak prakticky popsána konkrétní technikou, resp.
technikami.

Část třetí (C) je zaměřena na konkrétní komunikační situace v učitelské praxi, které
byly vybrány pro tuto práci. Jednotlivé situace byly popsány tak, jak byly použity jako
podklad pro vytvoření standardů.

Čtvrtá část (D) obsahuje praktický výstup této práce a tím je devět komunikačních
standardů pro učitelskou praxi.

A. OBECNÝ KONTEXT KOMUNIKACE UČITELE

1 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOST JAKO JEDNA ZE
ZÁKLADNÍCH UČITELSKÝCH KOMPETENCÍ
Jedním z důležitých témat pedagogiky je téma učitelské profese. Čím dál tím více studií
a publikací se zabývá kvalifikací učitelů, pedagogické způsobilosti, vzdělávání učitelů,
učitelských kompetencí apod. (např. Vašutová 2001, 2002; Průcha 2002; Filová 1996). I
tato práce pojednává o profesi učitele prvního stupně, konkrétně o komunikačních
dovednostech učitelů. Komunikační dovednost patří k jedné z důležitých kompetencí,
které by měl učitel mít. Proto bych v úvodu nejprve ráda vymezila pojem učitelské
kompetence a definovala důležitost komunikačních dovedností pro práci pedagoga.

1.1 Učitelské kompetence
„ Učitelská kompetence je soubor profesních

kompetencí a dispozic, kterými má být

vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání..."

(Průcha, 2001. s.103).

Z toho vyplývá, že kompetence zahrnují nejen odborné znalosti potřebné pro výkon
profese, ale také schopnosti, dovednosti, postoje a zkušenosti. Specifickou roli pro
získání učitelské kompetence hraje příprava učitele na povolání (tzn. dnes studium na
pedagogických fakultách). Můžeme ji získat učením, resp. přípravou na učitelské
povolání, je ale také částečně geneticky determinována. Pro získání komplexní profesní
učitelské kompetence je ovšem nezbytně nutná praxe.

O kompetencích učitele se hovoří již od vzniku učitelské profese. Stejně tak, jak se
mění pohled na školství a přístup ke vzdělávání, prochází i požadavky na kompetence
výraznými změnami. Na učitele jsou kladeny čím dál tím větší požadavky a proto se
zvětšuje i seznam učitelských kompetencí delší, zvyšuje se i počet diskuzí na toto téma.
Nad zesílenou pozorností ohledně učitelských kompetencí a jejich přesným vymezením
a definováním se pozastavuje Průcha, který pokládá otázku, jestli „učitel může svou
Psychickou a fyzickou kapacitou uskutečňovat tak velký počet různorodých

kompetencí,

které jim přidělují pedagogičtí teoretici" (Průcha 2002, s.108). Poukazuje na to, že je
jistě dobré stanovit a vymezit nezbytné rámcové kompetence, ale je potřeba brát
v úvahu jejich co největší využitelnost a hlavně schopnost jejich realizace a následné
evaluace. Ve své publikaci „Učitel" poukazuje na nutnost prvotního zmapování a
analýzy současného stavu profesní přípravy učitelů.

Učitelskou profesí a učitelskými kompetencemi se ve svých publikacích zabývá např.
Vašutová (2001, 2002). Klíčové kompetence učitele rozděluje do tří různých oblastí: a)
osobnostní

kompetence,

b)

oborová

(předmětová)

kompetence

a

c) profesně

pedagogické kompetence.

Pod osobnostní kompetence řadí: osobní zodpovědnost a morální kredit,
schopnost řešení problémů, komunikační dovednosti, dovednosti

týmové

spolupráce,

úroveň

kritické

myšlení,

pedagogickou

socializace. „Osobnostní kompetence
vzděláváním, sebevzděláváním

tvořivost,

není samozřejmostí,

vysokou
ale je

a působením profesního prostředí"

rozvíjena
(Vašutová,

2002, s. 26).

Oborové / předmětové kompetence jsou, jak naznačuje název, kompetence
znalostní (v dostatečné kvantitě i kvalitě), ne pouze však obsah, ale také
metodologie, přístupy, prognózy apod.

Poslední oblast, profesně pedagogická, obsahuje kompetence nutné k výchovně
vzdělávací práci, do které můžeme řadit znalost didaktických metod, teorii
pedagogických věd, pedagogické psychologie a další. Součástí je také praktické
zvládnutí profesních úkonů.

Vyjma vyjmenovaných kompetencí je pak předpokladem pro vykonávání
učitelské profese psychická a fyzická odolnost, dobrý zdravotní stav a mravní
bezúhonnost.

1.2 Komunikační kompetence

Komunikační kompetence učitelů je jednou z nejpodstatnějších, obzvláště z hlediska
současných změn v systému vzdělávání na základních školách. Je důležitou kompetencí
a) z pohledu profese učitele, tj. jeho komunikace a spolupráce s kolegy, rodiči apod. a b)
pro rozvoj komunikačních dovedností u svěřených dětí.

Ad a) Díky Rámcovému vzdělávacímu programu (dále jen RVP) došlo
k výrazné změně pozice školy v celém systému vzdělávání. Moderní školy mají
větší autonomii a to klade vyšší požadavky na učitele a jejich vzájemnou
spolupráci. Učitelé společně pracují na tvorbě Školních vzdělávacích programů,
více se podílejí na řízení školy apod. Komunikace mezi kolegy je také důležitým
nástrojem osobního a profesního růstu pedagoga, včetně nezanedbatelné role
z hlediska jeho duševní hygieny, např. v prevenci stresu a syndromu vyhoření.
Zvyšuje se také požadavek na participaci rodičů na vzdělávání a výchově dětí.
Z tohoto pohledu jsou pak komunikační dovednosti jednou ze základních
kompetencí učitele v dnešní škole.

Bílá kniha mj. předpokládá také vznik legislativně upraveného standardu
učitelské kvalifikace, která bude obsahovat všechny výše uvedené učitelské
kompetence (tzn. odborně předmětové, všeobecně vzdělávací a osobnostní,
pedagogicko-psychologické, předmětově didaktické a prakticko-pedagogické).
předpokládá

se posílení pedagogicko-psychologické

složky (jejíž součástí je i

komunikační kompetence), jejíž časový či kreditní podíl by měl činit 20 - 25 %,
spolu se všeobecným univerzitním základem okolo 30 % ". (Bílá kniha - Národní
program rozvoje vzdělávání v ČR, s. 43).

Ad b) Jak je uvedeno v RVP, nákladní
postupně
všeobecného

rozvíjet

klíčové

kompetence

vzdělání orientovaného

praktické jednání"

vzdělávání má žákům pomoci utvářet a
a poskytnout

spolehlivý

základ

zejména na situace blízké životu a na

(RVP, s. 4). Jedním ze základních cílů je „vést žáky

k všestranné,

účinné

a otevřené

komunikaci,

spolupracovat

... „(RVP, s. 4). V Bílé knize je jako základ nového pojetí

uváděna „vyváženost poznatkového

základu

rozvíjet

u žáků

schopnost

kurikula, rozvoje kompetencí

i

osvojování postojů a hodnot. Bude prohloubena vzájemná provázanost mezi cíli,
obsahem vzdělávání a kompetencemi,
kompetencí"

důraz bude kladen na získání

klíčových

(Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v CR, s. 38).

Jednou ze tří jmenovaných kompetencí je pak „naučit se jednat a žít společně umět pracovat samostatně i v týmech, otevřeně komunikovat s ostatními, zvládat
konflikty, respektovat odlišné názory, chápat vzájemnou závislost". (Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, s. 38). Aby byli učitelé schopni tyto
cíle splnit a vést žáky k získání jmenovaných klíčových schopností a dovedností,
musí sami mít dovednost sociální komunikace a další sociálně - psychologické
dovednosti s komunikací (např. dovednost spolupráce apod.).

I když v současné moderní společnosti je kladen čím dál tím větší důraz na
individuální schopnosti, znalosti a dovednosti každého jedince, na druhé straně
vyvstává i požadavek na větší spolupráci a komunikaci s ostatními. Škola
v tomto ohledu hraje nezanedbatelnou roli, obzvláště na prvním stupni (popř.
v předškolním vzdělávání), kdy děti přicházejí z rodinného prostředí, kde mají
bezpečně definované role do neznámého sociálního prostředí. Zde jsou prvně
postaveni do situace, kdy musí spolupracovat a vycházet s ostatními, budovat si
svou pozici, ale zároveň se musí naučit pracovat samostatně a umět vyjádřit své
potřeby, pocity a zájmy, ale i výsledky a myšlenky. V tomto by jim učitelé měli
být nápomocni nejen svou teoretickou znalostí problému, ale i praktickým
zvládnutím dovedností, tzn. být jim příkladem.

1.3 Shrnutí
JM tun více
více diskutuje
V pojetí dnešní moderní školy se čím dal
d.sKU j o učitelských
„ b á v á n í Vviasňují
se postupné
kompetencích, jejich důležitosti i možnosti zisKavan.
jj
kompetence, které jsou pro výkon néitelské praxe nezbytné a které by mohly by.
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pouze doplňkové (Průcha, 2001). Komunikační kompetence patří k důležitým
osobnostním, resp. psycho - sociálním dovednostem z hlediska rostoucí potřeby
spolupráce mezi učiteli v rámci školy (např. na tvorbě školních vzdělávacích
programů, řízení školy apod.), ale i z hlediska vlastního sebeprosazení a
sebeuplatnění. Upevněné a rozvinuté komunikační dovednosti mohou být pak
předávány svěřeným dětem. Dle koncepčních dokumentů základního vzdělávání
v ČR patří totiž získání komunikačních dovedností k jednomu z klíčových cílů
vzdělávání.

2 MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE
Komunikace je slovo, se kterým jsme se všichni v našem životě setkali a víme, co si
pod tímto pojmem představit. Vnímání pojmu komunikace se ale během doby různě
obměňovalo, upřesňovalo a do dnešních dnů neexistuje jednotná definice tohoto slova.
V této kapitole bych proto ráda definovala klíčové pojmy a vymezila téma diplomové
práce.

2.1 Definice komunikace

Slovo „komunikace" pochází z latinského slova ,,communicaire^,^což^ z n ^ n a
sdělovat, přenášet informace, radit se s někým atd. Jedná se o pojem in er i
• , napr..
„ř • „ woiení
tak můžeme najít výklad slova komunikace jako
y j > přenos, sdělovaní,
, _ a kol., zuv
9004, s 201) . Pojem komunikace
výměna informací, veřejná doprava" (Linhart
objevíme vfad* vMnich discipHn, přes sociologii, psychologii a

p e d a g o g u

a

v i'„Vi vV teto
této oráči
je slovo komunikace
k výpočetní technice a dalším technických, vedach.
p
, •,
ve smyslu
interakčního procesu
používáno hlavně z hlediska sociologického,
ve
j
mezilidského dorozumívání.

2.2 Funkce komunikace - sdělování a přenos informací

Komunikace je proměnlivá. Je to neustále se měnící proces, který reaguje na rozsáhlé
množství situací, podmínek a působení okolí. Ke komunikaci je zapotřebí vždy dvou
stran, jedná se o dvousměrný proces.

V dřívějších pojetích komunikace (lineární pojetí komunikace) se tyto strany
rozdělovaly na stranu, která komunikační signály (komuniké) vysílá tj. mluvčí
(komunikátor) a která je přijímá, tj. posluchač (komunikant). Komunikační signál nikdy
nezůstává bez odezvy, vždy na ně posluchač reaguje, verbálně i neverbálně a to nejen
po skončení vysílání komunikačního signálu, ale i v jeho průběhu. Proto se v současné
době dává přednost komunikaci jako transakci (transakční pojetí komunikace), kdy
mluvčí je zároveň posluchač. V sociální interakci s lidmi vysíláme signál a druzí je
vysílají také, přijímáme signál, resp. signály a druzí také. Toto pojetí říká, že nelze
oddělit čas, kdy osoba přijímá a vysílá, protože obě akce probíhají vždy současně. Do
komunikace vstupuje ještě jeden prvek a tím jsou různé externí rozptylovače a šumy,
které způsobují, že se na sebe mluvčí / posluchač plně nesoustředí. (DeVito, 2004)

Pozn. Dále budu z praktických důvodů používat pojmy mluvčí k označení toho,
kdo se verbálně vyjadřuje a naopak příjemce verbálního sdělení jako posluchače,
aniž by nějak popíralo pojetí komunikace jako transakce.

Při přenosu informací dochází ke zdeformování obsahu, a to buď k minimálnímu
zkreslení až k úplnému nepochopení informace. Každý člověk totiž vnímá pojmy a
jejich obsah odlišně, dle svých vlastních zkušeností, kulturních návyků, znalostí apod.
Ani jazyk ve své podstatě není natolik dokonalý, aby dokázal pojmenovat každou
informaci, myšlenku, pocit, atd. Mikuláštík rozděluje přenos informace do 4 fází
(Mikuláštík, 2003). V prvé řadě je zde a) záměr mluvčího - informace či myšlenka,
kterou chce sdělit. Něco jiného je b) skutečně sdělené komuniké a v návaznosti c)
sdělení, jak je slyšel posluchač. Ten dále také d) sdělení parafrázuje do svých vlastních
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slov. Z toho vyplývá, že i když dva lidé poslouchají stejnou věc, může dojít
k nedorozuměním.

Graf: Zjednodušený

g

r

a

f

komunikace: Graf znázorňuje ,n,erpersonáln> komunikaci

mezi <Mma osobami. Jedná se o iransakéni mode, komunikace, se znázorněn,m
komunikačních bariér a komunikačních šumu.

2.3 Sociální percepce a její vliv na komunikaci
nás
Důležitou roli v komunikaci hraje sociální percepce. Vnímáme lidi, kteří se ookolo
tcnHální
, , sa : s e b e ' svoji osobnost, sociami,
pohybují, jednotlivce i skupinu. Vnímáme ale take
- rv rozšiřujeme naši zkušenost, která
roli apod. Na základě percepce si vytváříme názory,
pak hraje zásadní roli v každodenní komunikaci s ostatními lidmi.
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Dle našich zkušeností, které získáváme ze sociálního kontaktu s ostatními lidmi, se
např. porovnáváme s dalšími lidmi, utváříme si názory na skupiny lidí, zařazujeme si je
hned po prvním seznámení apod. Zkušenosti, které neustálým kontaktem a komunikací
sbíráme, nám mohou komunikaci velmi usnadnit (např. zvyšováním schopnosti
empatie), ale také velmi zkomplikovat (např. ve formě vzniku předsudků). Při sociální
komunikaci je totiž důležité sledovat nejen to, co je nám sdělováno, ale i důvody
sdělení, pohnutky, postoje a očekávání obou zúčastněných stran komunikace.

2.4 Druhy komunikace

Na komunikaci se můžeme podívat z různých pohledů, podle kterých můžeme rozdělit
několik druhů komunikace, které se vzájemně prolínají. Pro pochopení komunikace
jako interakce mezi dvěma a více lidmi je orientace v kategoriích důležitá, proto jsem i
pro tuto práci vybrala několik kategorií, které jsou podstatné z hlediska praktického
využití v komunikaci. (DeVito, 2004; Mikuláštík, 2003)

a) Komunikace záměrná, ve které komunikátor prezentuje svůj záměr a
komunikace nezáměrná, kdy mluvčí prezentuje něco, co nezamýšlel a to buď
vlivem stresu či vyhrocených emocí.

b) Kognitivní komunikace je racionální, v níž převažují logické argumenty
narozdíl od afektivní komunikace, kdy komunikátor působí na city.

c) Pozitivní a negativní komunikace

se rozděluje podle hodnotícího podtextu

komunikace. Pokud vyjadřujeme nadšení či souhlas, jedná se o pozitivní
komunikaci, naopak kritika, odmítnutí apod. jsou projevy negativní komunikace.

d) V komunikaci shodné si mluvčí a posluchač rozumí, jsou v souladu, naopak
v komunikaci neshodné, kdy účastníci komunikace jsou v rozporu.
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e) Dle přístupu komunikátora ke komunikaci pak můžeme definovat tyto druhy
komunikace:
asertivní komunikace - komunikace, kdy prosazujeme svá práva,
potřeby a pocity, ale to samé umožnit i druhému účastníku komunikace
-

manipulativní komunikace - komunikace úskočná, neférová
agresivní komunikace - útočná komunikace, sobecká a sebestředná
pasivní komunikace - komunikace úniková, uhýbající

2.5 Oblasti komunikace v učitelské praxi
Komunikace učitelů je pestrobarevná hned z několika pohledů:
-

z hlediska počtu osob, se kterými komunikuje

-

z hlediska sociální vazeb a rolí

-

z hlediska četnosti komunikace

Tyto aspekty ovlivňuji způsob komunikace i použiti různých komunikacích technik.
Rozdělení oblastí komunikace j e důležité zhled.ska pojetí mojí práce. Pro tuto prac,
jsem jako základní strukturu vybrala komunikaci z hlediska počtu osob. Jednotí,ve
oblasti komunikace vyžadují jiné komunikační dovednosti, kterými se budu v teto prac,
zabývat.

Učitel komunikuje se sebou samým íintrapersonámí Komunikace,. Tato komunikace
• • vlastmch
, cních reake.
reakcí na podněty,
vede k lepšímu sebepo^ání, poznán,
^ způsobu
^
^ chovaní pr,
^
komunikaci v konfliktech. Lepší poznám sebe sama j j
vedoucích k efektivnější komunikaci.

úvěrná osobami. Učitel ve své praxi
Interpersonální komunikace je komunikaci mezi• ovei
-v ie s žákem ' dále pak s kolegou
může mít hned několik partnerů. Samozřejmě komuniKuj
, (ředitelem;
, ; t p l p m A a* v neposlední rade byva často
(učitelem), jiná komunikace je s nadřízeným
partnerem komunikace rodič dítěte.
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Pro interpersonální komunikaci je nezbytné mít rozvinutou dovednost efektivní
komunikace, schopnost řešení konfliktů, dovednost vedení různých druhů rozhovorů
apod.

Komunikace v malé skupině je další oblast z hlediska počtu osob. Z hlediska učitelské
profese sem patří komunikace se svěřenou školní třídou a komunikace uvnitř
učitelského kolektivu, částečně i komunikace s rodiči.

Pro dobré fungování a komunikaci ve skupině je potřeba mít kromě dovedností
efektivní komunikace také znalost mechanismů fungování týmu, jednotlivých rolí
v týmu, specifika sociálních rolí jednotlivých členů týmu. Další dovedností je pak
vedení schůzek, porad a řízení diskuzí.

Komunikace učitele s rodiči můžeme ale také zařadit, vzhledem k velikosti skupiny
rodičů a nízkou četností komunikace s touto skupinou, do komunikace s veřejností.
Základní dovedností jsou pak prezentační dovednosti, umění jasného, stručného, ale
také zajímavého vyjadřování.
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Tab.. Tabulka přehledu komunikačních partnerů učitele a druhů komunikace.

2.6 Pedagogická komunikace a komunikace s dospělými
Pedagogická komunikace je specifickým druhem komunikace. Nejobecnější definice ji
vymezuje jako komunikaci, která sleduje pedagogické cíle, pomáhá vzdělávat a
vychovávat. Mareš, Křivohlavý definují pedagogickou komunikaci z hlediska procesu
jako „vzájemnou výměnu informací mezi účastníky výchovně vzdělávacího

procesu,

která slouží v výchovně vzdělávacím cílům " (Mareš, Křivohlavý, s. 24).

Jak již bylo řečeno, je pedagogická komunikace součástí sociální komunikace, nelze je
od sebe jasně oddělit. Pedagogické komunikaci bylo věnováno několik publikací a další
názory a pojetí na tento předmět se neustále vyvíjí. I na vysokých školách,
Pedagogických fakultách, jsou studenti připravováni na komunikaci pedagogickou, resp.
komunikaci s dětmi. Obecným principům komunikačních dovedností obecně, včetně
praktických dovedností v komunikaci s dospělými je však věnován malý, či skoro žádný

- 17-

prostor. Proto se v této práci zaměřuji právě na problematiku komunikace s dospělými a
ne na specifika pedagogické komunikace.

2.7 Shrnutí

Komunikace je interakční proces mezilidského dorozumívání. Přenos informací je
ovlivněn sociální percepcí, která ovlivňuje naší zkušenost a tím i komunikaci.
Učitel vstupuje ve své práci do různých komunikačních situací. I když je
podstatnou součástí práce učitele pedagogická komunikace, tzn. komunikace
z účelem splnění výchovně vzdělávacích cílů, resp. komunikace s dětmi, neméně
podstatnou součástí je i komunikace s dospělými - s kolegy, rodiči apod. Rozvoji
kompetencí v komunikaci s dospělými se nevěnuje tak velká pozornost jako
komunikaci

s dětmi.

Z tohoto

důvodu jsem

si vybrala

téma

komunikace

s dospělými jako učitelská kompetence. Práce je koncipována z pohledu počtu osob
vstupující do komunikace - tzn. komunikace interpersonální (s kolegou, rodičem,
nadřízeným) či komunikace ve skupině, resp. veřejná (učitelský sbor, rodiče) a
z nich vyplývajících používaných konkrétních komunikačních dovedností.

3 SEBEPOJETÍ A KOMUNIKACE
Mezilidská komunikace je komplikovaný a různorodý jev, stejně tak jako jsou jedineční
jednotliví lidé, jako je každý člověk originální osobnost. Pro dobré mezilidské vztahy a
interpersonální komunikaci musíme nejprve lépe poznat sami sebe, zjistit, jak se
vnímáme a jak jednáme v mezilidské komunikaci.
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3.1 Jak sami sebe vnímáme

Člověk vstupuje neustále do sociálního styku s ostatními lidmi. Jejich pohledy ovlivňují
náš pohled na sebe sama. Je nám poskytována zpětná vazba na to, jak vypadáme, jak se
vyjadřujeme a jak se chováme. Tyto údaje mohou vést k našemu lepšímu sebepoznání a
sebeuvědomění. Ne všechny podávané informace jsou však objektivní a je nutné je
vyhodnotit.

Pro efektivní komunikaci je nutné, aby si člověk byl vědom své hodnoty, svých
možností a silných stránek a naopak svých hranic a slabých stránek. Sebeuvědomování
je ale nekončící proces. Komunikace nám může pomoci v poznávání sebe sama a našem
dalším růstu. Naše okolí nám může poskytnout informace o nás, které my nevnímáme a
i když máme rozvinutou sebereflexi nemůžeme o sobě zjistit. Komunikací s ostatními
lidmi můžeme toto neznámé v sobě objevovat.

3.2 Co ovlivňuje jak se na sebe díváme

Vnímání sebe sama není závislé pouze na našem bezprostředním úsudku a hodnocení.
Náš pohled na , j á " také vychází z každodenního kontaktu s ostatními lidmi.

a. Hodnotíme se také podle toho, j a k nás vidí druzí. Jedná se hlavně o osoby pro
nás nějakým způsobem důležité, tzn. naši partneři, děti a rodiče, přátelé, ale i
učitelé a žáci, kolegové apod. Pozitivní resp. negativní chápání naší osoby
nejbližším okolím může ovlivnit i pozitivní resp. negativní percepce naší
osobnosti.

b. Svůj obraz si často utváříme také porovnáváním sokolím, tzv. sociální
komparací. Úskalím sociální komparace může být porovnávání s osobami,
které nám nejsou „rovni". Porovnávání s nepříslušnou skupinou, resp. osobou
vede k nerealistickému vnímání sebe sama a tím k sebepřeceňování (pokud se
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porovnáváme s osobou na „nižší úrovni") nebo k přílišnému sebepodceňování
(pokud se porovnáváme s osobou na „vyšší úrovni"). Ve školním prostředí to
může být např.: „Jak je možné, že trávíte přípravami na vyučování tolik času
(nový učitel - čerství absolvent), když Vaší kolegyni stačí polovina času
(učitelka s lOletou praxí)."

c. Důležitým determinantem je také kultura, do které patříme. Jaké jsou názory a
požadavky v daném kulturním prostředí, jakou mají jednotlivé postoje a hodnoty
cenu, co znamená úspěch či neúspěch v mém kulturním prostředí apod. Naše
osobnost je ovlivněna také různými kulturními aspekty.

Sebepojetí, uvědomění si sebe sama je pro člověka nesmírně důležité. Existuje oblast
informací, které o sobě víme a které v různé míře také dále prezentujeme našemu okolí.
Míra otevřenosti je pak závislá např. na míře introverze resp. extroverze a dalších
osobnostních rysech. Existují ale informace, které sice o sobě víme, ale nechceme je
dále sdělovat, skrýváme je před svým okolím. Další část informací zůstává pak skryta
jak nám tak našemu okolí. Některé informace o nás jsou ale naopak známy pouze
našemu okolí a m y j e nevnímáme, tzv. oblast slepoty. Tato oblast informací je podstatná
z hlediska komunikace. Pokud je oblast slepoty (Luft, Ingham) příliš velká, znamená to,
že máme velice málo informací a nedostatečný obraz o sobě samém, což negativně
ovlivňuje komunikaci. Můžeme od druhých zjišťovat informace o sobě, které nemáme,
tím zlepšit své sebeuvědomění, čímž se také zlepší vzájemná komunikace.

3.3 Osobnostní rozdíly - interpretace sebe sama
Lidé se mezi sebou liší, každý z nás je originál, pocházíme z jiného prostředí, máme jiné
zkušenosti a znalosti, dovednosti i schopnosti, jiné postoje, jiný žebříček hodnot atd.
Rozličnosti, které činí náš život zajímavým ale zapříčiňují naše různé pohledy na svět,
život a zapříčiňují různorodé reakce a tím i komplikují naši komunikaci.

-20-

Dean Barlund (Sadalla, Henriques, Holmberg, 1996) rozdělil rozdíly z hlediska faktorů
ovlivňujících komunikaci do čtyř základních skupin:
a) Hodnoty
b) Představy
c) Předpoklady
d) Komunikační styly

a) Hodnoty. Hodnoty každého člověka jsou důležité pro vlastní uvědomění sebe
sama a vnímání vlastní identity. Jsou to takové názory, které jsou pro nás velice
důležité a proto nejsme ochotni příliš je měnit. Jelikož hodnoty nás definují a
jsou pro nás základním vzorcem, podle kterého se chováme, bývá komunikace
lidí s odlišnými hodnotami velmi komplikovaná. Konflikty týkající se rozlišných
hodnotových systémů, patří k těm nejobtížnějším.

b) Představy. Každý z nás vnímáme situace a informace rozlišným způsobem. I
když často vidíme či slyšíme totéž, jinak si to vysvětlujeme a interpretujeme. Při
přijímání jakékoliv informace ji převedeme do naší mysli a vytvoříme si o ní
vlastní představu. Proto vznikají nedorozumění a pokud nejsou obě strany
ochotné podívat se na situaci očima toho druhého, dochází k nedorozuměním až
konfliktům.

c) Předpoklady a předsudky. Často si vytváříme závěry, které máme za pravdivé,
aniž bychom k nim měli jakékoliv důkazy. Něco předpokládáme, ale informace
si

dále

neověřujeme.

Dva

případy

předpokladů,

předsudků

z hlediska

komunikace jsou stereotypy a podezření. Stereotyp je předpoklad, který
zastává větší množství lidí. Je často závislé na sociální skupině lidí, ve kterém se
pohybujeme a na jejích charakteristikách. Podezření pak jsou ty předpoklady,
které vyvolávají nedůvěru. Pro komunikaci a pro její bezkonfliktní průběh je
nutné si nejprve o předsudcích otevřeně promluvit a vysvětlit šije.

d

) Komunikační styl. Každý člověk má svůj způsob a styl, kterým komunikuje.
Ať už se jedná o verbální aspekty (druh slovní zásoby, spisovnost, používání
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slangu, apod.) nebo o aspekty neverbální (postoj, chůze, tón hlasu, gestikulace,
apod.). Pokud máme s někým podobný komunikační styl, jsme s ním naladěni
na „stejnou komunikační vlnu", je pro nás komunikace samozřejmě snadnější.

Pro efektivní komunikaci je potřeba si uvědomovat rozdílnosti, které mezi námi jsou.
Nikdy nebudeme ale moci říct, že jsme plně pochopili a zmapovali osobnost našeho
partnera v komunikaci. Musíme být vždy připraveni objevovat tyto rozdíly a svou
otevřeností v komunikaci se s nimi vyrovnávat.

3.4 Shrnutí

Komunikace s ostatními nás může osobnostně obohatit. Druzí lidé, obzvláště mají
- li k nám blízko, nám mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu, která nám
pomůže v našem sebepoznání. Nejdůležitějším z předpokladů pro efektivní
komunikaci je uvědomění sebe sama a co nejlepší sebepoznání. Obzvláště pokud si
uvědomujeme své hodnoty, předsudky a předpoklady, představy a komunikační
styly, které jsou nejčastějšími příčinami nedorozumění až konfliktů. Jakékoliv
další sebepoznání, např. formou různých typologií osobností (Eysenck, MBTI
apod.) prospěje naší komunikaci a spolupráci s ostatními.

-22-

B. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

4

ŘEČ

Hlavní prostředek lidské komunikace je řeč. Řeč je schopnost člověka používat
výrazové prostředky slovní - verbální (mluva, písmo) i mimoslovní - neverbální
(mimika, posunky, apod.). Je to dovednost, které se učíme již od malička. Při
vzájemném dorozumívání používáme většinou jazyka mluveného (než jazyka psaného).
I v této práci se zaměřuji výhradně na komunikaci slovní.

I když je neverbální komunikace nejstarší používanou komunikací, z počátku byl kladen
důraz především na verbální komunikaci (včetně jejích paralingvistických znaků).
Verbální komunikace ale není možná bez neverbálních složek, které ji dokreslují a
zpřesňují.

4.1 Komunikace verbální

Verbální komunikací

rozumíme

komunikaci

zprostředkovanou

slovy, jazykem.

Komunikace může být přímá nebo zprostředkovaná, mluvená či psaná, živá nebo
reprodukovaná. Bez verbální komunikace si nedokážeme představit sociální interakci.
Je součástí našeho společenského života, ale i nezbytnou podmínkou pro naši interní
komunikaci a myšlení.

Rozlišujeme dvojí stránku jazyka - a to její obsahovou část a formální část. Základem
obsahové stránky jazyka je slovo označující jeden předmět (resp. více předmětů), pod
kterým si lidé mohou něco představit. Problematická mohou být slova pojmenovávající
abstraktní jevy. Těmto slovům mohou lidé přikládat jiné významy, nebo si představovat
jiné jevy.
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Pro verbální komunikaci je důležité rozlišení jazykového prostředí. Jazyková prostředí
jsou charakterizovaná lidmi, kteří se v nich pohybují a jejich úmysly. Každé prostředí
má svá komunikační pravidla, díky nimž dosahují svých úmyslů a také používanou řečí.
I profesní skupiny mají své vlastní komunikační prostředky a nemusí se jednat pouze o
slangová slova. Na první pohled například rozeznáme pracovníka IT, který pouziva
slova specifická z práce s počítači. Jinak se vyjadřuje překladatel z cizích jazyků, jinak
dělník ze strojírenské společnosti. I učitelé mají svůj specifický jazyk, který je
charakteristický díky prostředí, ve kterém se pohybují. Tím, že nejčastěji komunikují
s ostatními učiteli, se jejich slovní zásoba navzájem ovlivňuje a prolíná. Pokud chce
nově příchozí učitel do prostředí zapadnout, měl by se zorientovat v jazykovém
prostředí a akceptovat jeho pravidla a specifika.

Rozlišujeme všeobecné

komunikační

styly, např.

styl

formální a neformální,

kultivovaný, dominantní a submisivní apod. Každý člověk má ale svůj vlastní
komunikační styl, který je ovlivněn prostředím, ve kterém vyrůstal a svými
. dosavadními zkušenostmi. Rozdíl nacházíme v používané slovní zásobě, ve skloňování,
spojování slov do vět apod. Rozdíl je také v jazykovém stylu u mužů a žen. Trapková,
Chvála (2004) rozlišují ženský a mužský jazykový modus na základě toho, jak se
mluvčí vymezuje, prosazuje a jaká je jeho role v rodině.

4.2 Paralingvistické jevy
r
U řeči rozlišujeme obsahovou a —

paralingvistik,

^lingvistika

je

, l n { , t r á n k u Formální stránkou se zabývá
«
' ^ ^
^
jQzyka
d o t v a r ^

konotativními prvky, svrchními tóny reci, tm, co
nebo potvrzuje v obsahu projevu, dává

n a j e v o

zeslabuje>

(Mikumík,

zpochyMuje

2003, s. 119).

postoj, apo .

• • ir' disoozice — narodíme se
Kaidý 6,„v é k m i své vlastni osobnostní paralingvtsttc,
^
^ ^
S určitou barvou hlasu, specifickou výšku hlasu, i poruč a
* cttrwat naši
s hlasem pracovat a tím dále dokreslovat a zpřesňovat
na obsahovou vypoved. ťrace
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s hlasem, zdokonalování techniky mluvního projevu přispívá k lepšímu pochopení naší
výpovědi ze strany posluchače. Existuje řada prvků pro práci z hlasem, říkám jim
paralingvistické

charakteristiky,

prvky

řeči.

Nejčastěji

používanými

a

také

popisovanými složkami jsou (DeVito, 2004; Mikuláštík, 2003; Mareš, Křivohlavý,
1995):

a) Hlasitost (intenzita) verbálního projevu
b) Výška tónu řeči
c) Barva hlasu
d) Rychlost verbálního projevu
e) Plynulost řeči - přestávky v projevu, frázování

Rozpoznávání paralingvistických jevů je pro komunikaci zásadní ze dvou pohledů.
Zaprvé nám umožňuje pracovat s nimi tak,

a b y c h o m

v

komunikaci dosáhli svých cílů.

Slouží nám ale také jako zdroj informací o druhém, jeho osobnosti a mohou nám
zprostředkovat nevyřčené emoce a reakce na naše sdělení. Z těchto dvou pohledů se
nyní na jednotlivé paralingvistické znaky podíváme.

a) Hlasitost (intenzita) verbálního projevu. Při projevu můžeme sledovat jak
hlasitě nebo naopak tiše mluvčí hovoří. Schopnost silové a tónové modulace
h l a s u j e částečně vrozená, ovlivnit se však dá i pravidelným cvičením. Někdy
používáme hlasitého nebo potichého hlasu pro zdůraznění naší výpovědi.

Hlasitá řeč může znamenat sebejistotu, energičnost nebo vitalitu, potřebu
sebeuplatnění, ale také zaujetí pro věc, až špatné sebeovládání a agresi, pocit
nadřazenosti (rozkazovací tón), hrubost. Někdy může být i kompenzací pocitů
méněcennosti. Silný hlas bývá velice častým projevem profesní deformace
učitelů.

Naopak tichý hlas může být projevem nejistoty, stydlivosti, nedostatkem
sebevědomí, skromnosti, distancovanosti nebo introvertnosti. Může být i rys
nervozity nebo únavy. Pokud je ale tichý hlas klidný a jistý, je znakem
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vyrovnanosti a věcnosti. Tichý hlas může být způsoben i chorobou či poruchou
hlasivek.
b) Výška tónu řeči, intonace. Každý člověk má svou tónovou výšku řeči, buď
mluví hlubokým hlasem, nebo opačně vyšším někdy až pisklavým. Obvyklá
výška hlasu jedince vychází z anatomických předpokladů. Je dokázáno, že
hodnověrněji a přesvědčivěji působí hlas nízko položený. Důležitou roli hraje
také intonace, tzn. melodie řeči. S výškou hlasu bychom měli pracovat, aby náš
hlas nebyl monotónní - tzn. na jednom tónu.

Monotónní projevy jsou jednolité, posluchači se brzy ztratí a navíc bývají velmi
nudné. Monotónní melodie řeči může znamenat silné sebeovládání, lhostejnost,
skleslost, únavu, malou vitalitu nebo ploché city.

Opačným extrémem je přehnaná, afektovaná intonace, kdy osoba spíše zpívá,
než mluví. Na přehnanou intonaci si musíme dát také pozor, protože vede
k tomu, že se posluchači spíše než na obsah toho, co sdělujeme, soustředí na to,
jakým způsobem mluvíme. Vzrušená melodie (intonace) řeči poukazuje na
psychickou pohyblivost, dynamičnost, silné city, ale může se jednat i o
afektovanost a náladovost.

c) Barva hlasu. Jestliže má každý člověk svou přirozenou výšku hlasu, pak barva
hlasuje natolik specifickou složkou lidského slovního projevu, že dokonce může
sloužit k identifikaci osob. Hlas vycházející z hlasivek nemá barvu lidského
hlasu.

Charakteristické

znění,

individuální

pro jednotlivce,

získává

až

průchodem rezonátory (např. nadhrtanovými prostorami). Změnou postavení rtů,
jazyka, hrdla je možno barvu hlasu modifikovat (díky tomu někteří lidé dovedou
napodobit i barvu cizího hlasu). Proměny barvy hlasu slouží k vyjádření
jemnějších výrazových a významových odstínů. Díky barvě hlasu ale můžeme
poznat emocionální stav mluvčího, například je - li ve stresu, nervózní,
vzrušený a to dlouhodobě i krátkodobě.
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d) Rychlost verbálního projevu. Tempo projevu se určuje podle počtu slov
řečených za určitý časový úsek (minutu), roli hraje také změna rychlosti během
sdělení. Je statisticky dokázáno, že ženy produkují až dvojnásobně větší
množství slov než muži.

Tempo řeči ale můžeme měnit záměrně. Je vhodné jej měnit s ohledem na to, co
říkáme, abychom zdůraznili důležité prvky naší výpovědi a projev byl
přehledný. Rychlá řeč je také pro posluchače náročná na vnímání všech
informací tak, aby nic důležitého neuniklo. Posluchač je dříve unaven, než
kdyby se stejně dlouhé sdělení řeklo pomalejším způsobem.

Rychlé tempo řeči je v prvé řadě projevem temperamentu, impulsivity, vitality a
pohyblivosti, ale i vnitřní neukázněnosti. Pokud je tempo řeči nezvykle rychlé,
může být znakem vnitřního napětí, vzrušení či stresu.
Pomalé tempo řeči signalizuje rozvážnost, věcnost, ve vyhraněných případech
strnulost až rigiditu. Může ale také poukazovat na únavu a vyčerpání mluvčího.
Lidé pomalu mluvící mohou být také málo vitální, pomalého myšlení, či přílišné
se kontrolující.

Nečekané změny v tempu řeči většinou upozorňuje na měnící se psychický stav,
může být i projevem psychopatologických poruch osobnosti. (Měnící se tempo
řeči, zarytá mlčenlivost nebo naopak příliš překotné vyjadřování je důležitým
diagnostickým prvkem při pozorování dětí, často nám může poukázat až na
psychické poruchy.)

a) Plynulost řeči - přestávky v projevu, frázování. Dalším prvkem je celková
Plynulost řeči, dělání pomlk v projevu a frázování. Členění na kratší nebo delší
Úseky závisí na osobních zvyklostech mluvčího a na jeho mluvním tempu. 1 přes
to bychom ale měli dávat pozor na to, jak s pomlkami pracujeme a jestli náš
projev správně frázujeme.
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Pomlky v projevu pomáhají k lepšímu pochopení celého sdělení, jsou v projevu
samozřejmé. Pauzy mezi jednotlivými slovy v normálním mluveném projevu
nejsou stejné, pak by nám projev připadal křečovitý, „strojový". Pokud nejsou
pomlky dostatečně dlouhé, stává se celé sdělení nesrozumitelným, posluchač se
ztrácí v množství slov. Naopak, pokud děláme pomlky příliš dlouhé, projev se
stává zdlouhavým a někdy až nudným. Proto bychom měli i s pomlkami
pracovat, tzn. výpověď frázovat.

Frázování souvisí s celkovou logičností našeho sdělení. To bychom si měli
rozdělit do významových celků a ty od sebe oddělit delšími pomlkami. Slova,
která k sobě logicky, významově patří, bychom pak měli říci jedním dechem.
Důležité je dbát na to, abychom od sebe neoddělovali to, co k sobě patří.

4.3 Neverbální komunikace
Neverbální (nonverbální) komunikací se rozumí komunikace beze slov. Je to
„komunikace zprostředkovaná pohyby těla, gesty, mimikou, pohyby očí, kvalitou hlasu,
pauzami v řeči, zvuky, prostorovou

distancí, čichovými vjemy, používáním

artefaktů

jako je oděv, kosmetika apod." (Hartl, 1996, s.89). Je součástí každé komunikace.
Nonverbální komunikace je vývojově starší než verbální a existovala dávno před tím,
než se vyvinula řeč. Dá se jen velmi těžce a problematicky ovládat vůlí, obtížně se
skrývá. I když je z větší části podvědomá, můžeme se naučit ji částečně regulovat.

Na druhou stranu nám může sloužit jako cenný zdroj informací pro pochopení osoby, se
kterou komunikujeme. Může nám dát ty informace, které nelze předat slovy. Jsou to
např. pocity, nálady apod. Aniž bychom se snažili cíleně se soustředit na neverbalitu
osoby, se kterou komunikujeme, podvědomě na ni reagujeme.

Neverbální komunikaci se věnuje řada domácích i zahraničních publikací a odborných
prací, která dopodrobna popisuje způsoby neverbální komunikace, její výklady a roli
v sociální

komunikaci

jako

celku.

V následující
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kapitole

bych

ráda

shrnula

nejdůležitější znaky neverbální komunikace v míře, která může posloužit učitelům
v efektivnější komunikaci s kolegy, žáky i dalšími skupinami lidí.

4.3.1 Složky neverbální komunikace

Pod neverbální komunikací si většina lidí představí pouze mimiku, tzn. jak se dana
osoba tváří. Složek, které tvoří neverbální komunikaci je ovšem několik. Zaměřím se na
některé nejdůležitější z nich (Lewis; Wage, 1999, Hartley 2004; Mikuláštík, 2003;
Mareš, Křivohlavý, 1995):

a) Oční kontakt, pohledy
b) Mimika
c) Gestika
d) Kinezika
e) Haptika
f) Proxemika
8) Teritorialita
h

) Posturika

0

Další složky

a) Oční kontakt, pohledy. Oční kontakt, pohled, je jednou z nej důležitějších
složek neverbální komunikace. I český jazyk svými souslovími na ně poukazuje
např.: „Jeho oči ho prozradili.", „Visel na ní očima.", atd. Oči dokáží prozradit
informace o našich pocitech, náladách a nejistotách. Očima řekneme často to, co
sdělit neumíme, ale také prozradíme něco, co jsme říci nechtěli.

V očním kontaktu hraje roli několik aspektů:
-

Délka pohledu je hodně citlivou záležitostí. Někteří lidé nevydrží pohled
přímo do očí. Záleží na tom, jak dlouho danou osobu známe a jaký k ní
máme vztah. Udržení očního kontaktu nám může leccos říci i o osobnosti
druhého - o jeho introverzi či extroverzi. Cíleně pak můžeme použít dlouhý
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oční kontakt, pokud chceme něčeho dosáhnout, vyjadřuje naší sebejistotu.
Někdy ale také přispěje ke vzniku napětí, protože může působit agresivně.
Pozor bychom si měli dát na dlouhý oční kontakt tzv. civění. Krátký,
roztěkaný nebo až žádný oční kontakt pak může znamenat nejistotu,
nervozitu, ale jak již bylo řečeno, může být pouze znakem introvertního
založení druhé osoby.

-

Cíl pohledu (tzn. kam se člověk v komunikaci dívá). Existují různá pravidla,
kam pohled zacílit při různých typech komunikace. Pokud například
hovoříme k většímu obecenstvu, doporučuje se udržovat oční kontakt
s celým publikem, cíl pohledu se tedy mění (nesmí to být ale příliš rychlý,
těkající pohled, který prozrazuje naší nervozitu). Pokud při komunikaci
s jednou osobou ale ani jednou na ni nezaměříme svůj pohled, může to
znamenat, že ji neposloucháme,

nevěnujeme pozornost, nebo

přímo

ignorujeme.

-

Charakter pohledu zahrnuje další množství souvisejících hledisek jako
např. pootevřenost víček, počet mrkání, pootevření zornice, vrásky a pohyby
očních svalů, tvary obočí apod. Např. počet mrkání souvisí s psychickými
stavy, můžeme např. poznat míru nervozity druhé osoby (při nervozitě nebo
nejistotě může být frekvence mrknutí až 100 násobně rychlejší). Velikost
zornic pak může ukázat rozsah našeho emocionálního zapojení (rozšířené
zornice znamenají větší hladinu emocí).

b) Mimika. Mimikou rozumíme pohyby obličejových svalů, resp. sdělování
výrazem obličeje. Díky mimice můžeme vidět, co druhý prožívá, jak na nás
reaguje, můžeme sledovat jeho momentální emocionální stav. Jedná se o
nejdůležitější

zdroj

informací

nonverbální

komunikace

pro

rozpoznání

psychickým stavů člověka. Je ovšem také potřeba brát v úvahu specifické
vzezření jednotlivých lidí (o některých lidí můžeme říci, že se pořád mračí, ale
ve skutečnosti jeho psychické rozpoložení je pozitivní).

Mimika je také

determinována kulturními aspekty, ovšem rozdíl není v odlišném nonverbálním
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vyjadřování, ale v tom, které neverbální projevy je / není vhodné vyjadřovat na
veřejnosti.

V komunikaci je mimika důležitá jako prvotní zpětná vazba ke sdělení. Můžeme
sledovat emoce, které vzbudilo naše sdělení u posluchače a na základě toho
vyjádřit porozumění, pochopení.

Některé mimické výrazy jsou snadno čitelné, obzvláště jsou- li tyto emoce
silné1. Záleží ovšem také na osobnostním založení každého člověka. Někteří lidé
jsou ve své mimice čitelnější, další zase mají mimiku nečitelnou, jak se lidové
říká: „Nehnou ani brvou.".

I ve schopnosti číst mimické výrazy se lidé hodně liší. Dle výzkumů, které byly
zaměřeny na schopnost lidí odečítat emoce, lépe odezírají ženy a introverti, než
muži a extroverti (Křivohlavý, 1998).

c) Gestika. Gesta jsou nonverbální projevy, které doprovázejí nebo přímo tlumočí
slova a fráze. Většinou se jedná o pohyby rukou a hlavy, ve vzácných případech
i nohou. Při používání, ale i dekódování gest musíme dát pozor na kulturní
podmíněnost, tzn. ne všechna gesta mají stejný význam ve všech kulturách.
Známý příklad je rozdílné vyjádření souhlasů u Bulharů pokýváním hlavou
zprava doleva, oproti skoro celoevropskému nahoru dolů.

d) Kinezika. Nevědomými neverbálními pohyby celého těla se zabývá kinezika.
Jedná se o celkový pohyb těla, lidskou chůzi. Každý člověk má svou vlastní
kineziku, podle ní ho můžeme rozpoznat mezi ostatními. Např. houpává chůze,
pohyb, kterým si upravujeme vlasy atd. Existují však některé specifické pohyby,

Existuje 8 základních emočních dimenzí z obličeje: radost /smutek, štěstí / neštěstí, překvapení /
splněné očekávání, klid / rozčílení, vztek; spokojenost / nespokojenost, zájem / nezájem; strach, bázeň /
Pocit jistoty. Všechny další emoce, tzv. emoce sekundární, jsou hůře čitelné, je zapotřebí je hodnotit
v rámci kontextu. (Křivohlavý, 1998, Ekman, Friesen, Elswoth, 1972)
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které nám mohou něco o druhém říci, o tom, co cítí. Např. mnutí zátylku je
pohyb, který značí únavu, apod.

e) Haptika. Lidé mezi sebou komunikují i dotyky. Jedním ze základních
haptických projevů je stisk ruky. Podle síly stisku, podle délky držení ruky, míry
třesení ruky atd. můžeme zjistit, jak se druhý cítí, popř. jak je založen. Známý je
např. stisk zvaný „leklá ryba", který nám může o člověku říci, že je nejistý, či
prostě jen introvertní, může být i tzv. bezpáteřní.

Haptika, doteková komunikace je zřejmě nejprimitivnější formou neverbální
komunikace (DeVito, 2004 - Montagu, 1971).

Komunikace dotekem je

determinována jednak kulturními odlišnostmi, ale i věkem. V kultuře africké je
dotýkat se, tzn. komunikovat dotekem, mnohem rozšířenější než v evropských
kulturách. I evropské kultury se ale mezi sebou liší, např. porovnáme - li
Španěly s Němci, či Nory. Rozdíly ale nejsou jen v intenzitě a frekvenci
používání dotyků, ale i v jiných významech určitých dotyků.

S malým dítětem, vlastně hned po narození, komunikujeme dotykem - laskáním,
mazlením. Postupně ale doteků ubývá a začínají hrát roli další aspekty: jedná - li
se o někoho, kdo je nám hodně blízký, koho dobře známe, doteky jsou
intimnější. Jinak komunikujeme dotykem mezi přáteli a jinak ve formálním
styku, v pracovním apod.

Mikuláštík (2003) rozlišuje 3 doteková pásma:
-

pásmo společenské, zdvořilostní, profesionální zahrnující ruce a paže

-

pásmo osobní, přátelské zahrnující paže, ramena, vlasy a obličej

-

pásmo intimní, erotické, sexuální, které je v možnostech

dotyků

neomezené.

Proxemika. Jedním z důležitých aspektů komunikace a jedním z druhů
neverbální komunikace je způsob, jakým zacházíme s prostorem. Z komunikace
m

ezi lidmi můžeme leccos vyčíst už jen ze vzdálenosti mezi osobami. Mluvčí
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resp. posluchač, které se během rozhovoru přibližuje nebo naopak oddaluje,
svým chováním také neverbálně sděluje informace.

g) Vzdálenost. Pro vztah mezi lidmi a jejich komunikaci jsou definovány celkem 4
vzdálenosti, které jsou specifické už jen vzájemným vztahem komunikantů a
situací, ve které se nachází. Dle teorií, zabývající se proxemikou (např. Hall,
1959), rozlišujeme 4 různé zóny (Lewis; DeVito, 2004):

Zóna intimní. Tato zóna se rozprostírá 0 - 0,5metru, (tzn. že vzdálenost
mezi mluvčím a posluchačem je menší než 0,5metru, tj. kratší než délka
paže). Jedná se o velmi těsnou vzdálenost, intimní, které bývá častá mezí
lidmi dobře se znajícími, např. milenci, mezi matkou a dítětem. Jedná se o
vzdálenost natolik těsnou, že z hlediska společenských norem bývá tato
vzdálenost mezi lidmi ve společnosti většinou nevhodná. Výjimku mohou
tvořit např. různé kontaktní sporty (zápas), případy, kdy se jedná o záchranu
života (poskytování první pomoci) apod. Do této zóny bychom druhým
hdem neměli vstupovat, pro druhého to není příjemné a mohlo by to být
vnímáno jako agresivita.

Zóna osobní. Vzdálenost od 0,5 - l,5metru je rozmezí pro osobní zónu
člověka. Tu můžeme ještě rozdělit na užší (0,5 - lmetr) a širší (1 1,5metru). Užší osobní zóna je teritorium, do kterého pustíme jen někoho,
komu důvěřujeme, s kým se dobře známe (blízké známe, příbuzné). Porušení
této zóny je také nepříjemné, existují ale situace, kdy posuneme i pracovní
rozhovor za tuto hranici, např. v hlučném prostředí. Širší osobní zóna je
teritorium, kdy si „držíme lidi od těla". V této vzdáleností komunikujeme
s lidmi, se kterými jsme v blízkých, ale ne v důvěrných vztazích (soused,
nadřízený, známý).

Zona společenská. V rozmezí od 1,5 - 3,5 metrů komunikujeme s cizími
lidmi a v neosobním jednání. Toto rozpětí nám ještě umožňuje hovořit
s jedním člověkem tak, abychom se slyšeli a abychom si rozuměli. Podle
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charakteru komunikace pak udržujeme menší či větší odstup. V této zóně se
odehrává společenská a obchodní komunikace, tzn. komunikace přibližně
mezi dvěma až pěti lidmi.

-

Zóna veřejná je ohraničena 3,5 - lOOmetry. Tato zóny by se dala rozdělit
ještě na dvě části, zónu skupinovou a zónu veřejnou. Skupinová zóna
představuje rozpětí od 3,5 do 10 metrů a je to distance, kdy jedinec hovoří je
skupině lidí, např. ke třídě, učitelskému sboru, rodičům při třídních
schůzkách. Vzdálenost je samozřejmě také daná množstvím lidí, se kterými
komunikujeme, což je zhruba od 7 lidí do 20 lidí. Zóna od 10 metrů výše je
pak oblastí, ve které mluvíme k většímu obecenstvu, jedná se třeba o veřejné
projevy. Ve školství to pak mohou být akce školy pro veřejnost, kdy ředitel
hovoří k několika desítkám lidí shromážděných v tělocvičně školy. 2
Je potřeba ale jasně říci, že jednotlivé zóny jsou u lidí rozlišné, většinou se
vejdou do zde uvedených rozmezí, ale u některých lidí mohou být hranice jiné.
Musíme tedy pozorně vnímat partnera, se kterým komunikujeme a sledovat jeho
reakci na naše přiblížení, jestli už nezasahujeme do jeho osobní zóny a tím ho
neomezujeme. Oba partneři v komunikaci pak musí najít takovou vzdálenost,
aby co nejlépe vyhovovala oběma. Existují různé kulturní odlišnosti ve vnímání
komunikačních zón a důležitým aspektem je také pohlaví. Obecně vzato muži
mají spíše větší odstup než ženy, pokud spolu hovoří dva muži, je zde větší
odstup než v komunikaci ženy s mužem. Omezování někoho v jeho zóně a
úmyslné porušování hranic osobní zóny může být jednou z technik manipulace.

2

Dle E. Harta (DeVito 2001) je rozdělení jednotlivých vzdáleností: intimní vzdálenost - 45 cm a méně,
osobní zóna od 45 cm do 120 cm, společenská zóna od 1,2 metru do 3,7 metru a veřejná zóna je větší než
3,7 metru.
Lewis rozděluje zóny ještě podrobněji na užší (0 - 15cm) a širší (15 - 45cm) intimní zónu, užší (45 90cm) a širší (90 - 120cm) osobní zónu, užší (1,2 - 2,lm) a širší (2,1 - 3,7m) společenskou zónu a užší
(3,7 - 7,6m) a širší (7,6m a více) veřejnou zónu.
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h) Teritorialita úzce souvisí s proxemikou, protože se také týká prostoru. Známe
ze života zvířat, že mají svá teritoria, která si značí a hlídají. Je to prostor, kam
pustí jenom toho, koho chtějí. U lidí je tomu podobně.

Klasickým lidským teritoriem je jeho domov, toto teritorium je označeno a
hlídáno (vstupní dveře). Uvnitř domu mohou být další teritoria - např. dětské
pokoje, ložnice. Je zajímavé si povšimnout kolik dětí si dveře nějakým
způsobem označuje, aby se poznalo, že je to jejich pokoj, jejich teritorium.

Vyhrazením teritoria může být ale také např. nalepení samolepky pod věšák
školní šatny, dítě tím chce říci: „Tento věšák je ode dneška můj." Ve společné
sborovně postupně vznikají menší teritoria (označím si židli přehozením svetru
Přes její opěradlo, dám si hrníček s kávou na místo, kde chci pracovat, apod.)
Pokud do takto vyznačeného teritoria někdo vnikne - kolegyně sedne za stůl,
který jsem si „označila" svým hrnečkem s kávou, může to být zdrojem konfliktů.

Typickými aspekty teritoriality, se kterými se můžeme setkat i ve škole, jsou
znaky. Jedná se o razítka, samolepky, nápisy, které identifikují majetek.
Příkladem je třeba ex libris, kterým si majitelé označují své knihy.

0

Posturika. Posturikou se rozumí komunikace konfigurací všech částí těla, tzn.
polohy těla, držení těla, náklon, polohy rukou, nohou a hlavy, natočení těla,
napětí či uvolnění těla. Polohou těla můžeme vyjádřit, jestli je náš postoj
přátelský či nepřátelský, jestli nás druhý nudí, nebo naopak, jestli nás to, co říká
zajímá.

j) Další složky. V neverbální komunikaci nemůžeme zapomenout také na další
okolnosti, které hrají důležitou roli v komunikaci. Patří sem vzhled, oblečení,
ozdoby, líčení, vůně / pachy atd. Toto vše by se dalo shrnout pod pojem
„zevnějšek". Je potřeba si uvědomit, že i vnějšek druhých osob na nás působí.
Ne nadarmo se říká, že „šaty dělají člověka". Jinak se budeme chovat k nedbale
oblečenému, neupravenému člověku, který ještě k tomu např. nemytému oproti
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, ,, ., , m l l T v naší komunikaci bychom
upravenému, čistě oblečenému a o sebe dbajictmu. I
neměli podceňovat to, jak vypadáme.

4.4 Shrnutí
Základním prvkem komunikace je řeč. Ř e č má složku verbální a neverbální,
specifickou

roli

hrají

také

paralingvistické

jevy.

Zvládnutí

obou

složek

komunikace - verbální i neverbální, jejich rozpoznávání a následné použití v praxi
je významné z hlediska vlastního vyjadřování (práce s hlasem, zvládání osobních
paralingvistických jevů, využívání neverbálních prvků) i pochopení komukačního
partnera (diagnostika verbálních, paralingvistických a neverbálních projevů
partnera v komunikaci).

5 ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Ktotnu, aby naSe — a c e

m 6 1 a dobré
aby byla Oéinné,
^
* , -t^
budu věnovat sesti zakladnim
nástroje - kotnunikaén, dovednosti. V teto Kaptto e se bud >
^
^
^
komunikačním dovednostem, jejich

charaktens

konkrétními komunikačními technikami). Jsou jimi:

1. Pozorování
2. Aktivní naslouchání
3. Empatie
4. Kladení otázek
5. Popisování
6. Shrnování
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5.1 Pozorování
Pozorování jako komunikační dovednost znamená „sledovat, co se odehrává,

určit

důsledky jednotlivých aktivit a zjistit, zda jde o nestandardní, jedinečnou záležitost nebo
o situacipřiřaditelnou

k určitému modelu"

(McLaganová, Krembs, 1998, s. 39).

Při pozorování sbíráme informace o druhé osobě - jeho chování a jednání. Pokud je to
možné, měli bychom poznat člověka v co největším počtu situací a nespěchat
s úsudkem, nedělat předčasné závěry. Rizikem při pozorování mohou být:

a) haló efekt (první dojem)
b) stereotyp
c) projekce
d) další - např. favoritismus (preferování a nadhodnocování některých jedinců),
kategorizace (tendence zařazovat lidi podle vlastností a chování do skupin
podle společenských skupin), apod.

a) Haló efekt. Haló efektem (E. L. Thorndike) se rozumí tendence nechat se
ovlivnit všeobecným a často prvým dojmem, kterým na nás druhý působí. Je to
„chyba v posuzování lidí, kdy jednotlivé rysy lidí jsou posuzovány podle dojmu,
který udělali na pozorovatele / hodnotitele" (Hartl, 1996, s.60).

Úsudek o lidech si vytváříme často v prvních vteřinách setkání a jen málokdo
své mínění mění. Jedná se o přirozené ale neuvědomělé chování každého
člověka. Riziko spočívá v tom, že pokud na nás někdo při prvním jednání učiní
pozitivní dojem, máme tendenci ho pozitivně hodnotit i v jeho dalším jednání a
chování a naopak. Proto bychom nejprve měli získat co nejvíce informací, než
učiníme o druhém často ukvapený závěr.
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Haló efekt pak může způsobit

předčasné ukončení pozorování, protože máme pocit, že jsme vše o tom druhém
již zjistili (že ho „máme přečteného").
b) Stereotyp. Stereotypy vznikají zařazením druhého do určitě skupiny lidí.
Charakteristiky této skupiny pak přiřazujeme i na její členy. Opět se
nezabýváme jednáním konkrétního člověka. Těmito skupinami rozumíme např.:
-

věková skupina (je mladý = nezodpovědný, nezkušený, tvůrčí nebo naopak

-

starý = neflexibilní, konzervativní, spolehlivý)
skupina podle pohlaví (žena = citlivá, hysterická, upovídaná a naopak muž =
drsný, racionální, bezcitný)

-

profesní skupina (učitel = poučuje, moralizuje, všechno ví, má kladný vztah
k dětem)

-

rasa (asiat = pracovitý, čistotný, studený vs. černoch = impulsivní,
temperamentní, přátelský)

c

apod. (skupin může být nekonečné množství)

) Projekce.

Projekce

je

promítání

vnitřních

psychických

nevědomých) do chování jiných osob, jedná se o „obranný

stavů

(často

mechanismus

neuvědomělého přenášení subjektivních, popř. podvědomých přání, motivů a
pocitů na jiné osoby či situace" (Hartl, 1996, s.156). Při pozorování to znamená,
že nesledujeme objektivně, co se děje, ale situaci už si vykládáme skrze naše
subjektivní pocity a přání.

Znalost principu haló efektu můžeme použít také v situacich, kdy chceme aby s. druhy o nás i l a
pozitivní obrázek. Jak bylo řečeno, první dojem si děláme o každém člověku P o d v ě d o m
vždy nás
ovlivní. Pokud tedy chceme, abychom na druhého (se kterým se vidíme poprvé, nebo Po d ouhé d o b č
dobře zapůsobili, měli bychom mít toto na paměti. Důležité je vědět že první dojem si z í55% utváfíme na
základě vzhledu (a neverbality), z 38 % na základně hlasu a dalších paral.ngvistickych jevu a pouze ze
7% obsahem toho, co říkáme.
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5.2 Aktivní naslouchání
Při naslouchání se snažíme porozumět druhé osobě, snažíme se ji pochopit, abychom
mohli adekvátně reagovat. Zvládnutí této komunikační techniky je nezbytné pro
efektivní komunikaci a obzvláště pro prevenci konfliktů.

5.2.1 Proces naslouchání

Proces naslouchání je poměrně složitý cirkulární proces, skládající se z pěti fází:
a) příjem signálů
b) dešifrování signálů
c) uložení do paměti (zapamatování)
d

) vyhodnocení

e) reakce

a) Příjem signálů nezahrnuje pouze zaregistrování sluchových vjemů, která k nám
mluvčí pronáší. Posluchač musí svou pozornost soustředit na to, co mluvčí říká
(jeho verbální projev) a vnímat jeho neverbální signály. Při naslouchání by se
měly obě strany (mluvčí i posluchač) snažit co nejvíce eliminovat rušivé vlivy
okolí. Posluchač by se měl plně koncentrovat na mluvčího, nepřerušovat ho a
neměl by si již za jeho projevu připravovat reakce na jeho výroky a tvrzení.

b) V další fázi následuje dešifrování přijatých signálů, komparací

právě

získaných informací s těmi, které jsou posluchači již známy. Důležité je neudělat
si na základě získaných údajů konečný závěr, ale dále se ptát a použitím technik
aktivního naslouchání získat další potřebné informace.

c) Přijaté a dešifrované informace je potřeba si zapamatovat. Je potřeba si
uvědomit, že do paměti neuchováváme informace, které byly řečeny, ale
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informace, které jme slyšeli. K lepšímu zapamatování je potřeba celé sděleni
strukturovat do snadno zapamatovatelné podoby, zdůraznit klíčová slova a
pojmy a jasně definovat hlavní myšlenky a priority.

d) Po vyslechnutí

sdělení

dochází

kjeho

analýze,

vyhodnocení.

Způsob

vyhodnocení sdělení ovlivňuje řada faktorů (míra zapojenosti posluchače do
sdělované situace, vztah k mluvčímu apod.). K vyhodnocování by ale posluchač
neměl

přikročit

dříve,

než

mu jsou jasné

všechny

informace,

které

k vyhodnocení potřebuje. Důležité je podívat se na celou záležitost objektivníma
očima, odfiltrovat veškeré osobní zájmy a předsudky mluvčího (popř. i své).

e) Reakce na sdělení se může projevit již během projevu mluvčího, mělo by se ale
jednat o reakce vstřícné, povzbuzující mluvčího k projevu („ Ano.", „Chápu.").
Často jsou tyto odezvy pouze neverbálního charakteru (pokyvování hlavou).
Obsáhlejší a promyšlenější odpovědi pak bývají po skončení řeči, kdy větami
reagujeme na sdělení mluvčího vyjádřením svého postoje: vyjádření empatie
(»To je mi líto, chápu Vaši složitou situaci.") vyjádřením nesouhlasu („
Promiňte ale ani za těchto okolností s Vámi nemohu souhlasit.") či souhlasu
(„Naprosto sVámi souhlasím") nebo kladení dalších otázek na vysvětlení
(„Takže od zítřka bude zaveden nový IT systém?").
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Graf: Model procesu naslouchání.
Model znázorňující cyklický pětifázový proces naslouchání, jak byl vytvořen na zá
výzkumů např. Baker, 1990; Steil, Baker, Watson, 1983 apod. (DeVito, 2004)

5.2.2 Co je to aktivní naslouchání

posluchačova
„Aktivní naslouchání je způsob komunikace, ve„ kteremjeie chrnuta
za«
v
^ ochota
, u,hn Pokusit se porozumět, co mluvci presne
a snaha podívat se na problém očima druhého. Fokusu

y

říká, cítí a dělá" (Sadalla, Henriques, Holmberg, 1996, s. 99).
Aktivní

naslouchání

bylo

.
rozpracováno

Thomasem
Ihomasen

Gordonem

(1975),

který

, . sv • m e tody Parent Effectiveness
rozpracoval techniku aktivního naslouchání v rámci
Training", školení pro rodiče a jejich přizpůsobivost.
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Aktivní naslouchání umožňuje posluchači vhodným způsobem poskytnout zpětnou
vazbu mluvčímu, aniž by byla narušena komunikace.

Komunikace pak

není

jednosměrným procesem, ale zůstávají zachovány role posluchače a mluvčího. Aktivní
naslouchání je důležité a významné z těchto důvodů:

-

umožňuje posluchači vyjádřit vlastní pochopení sdělení

-

nabízí mluvčímu možnost objasnění nejasností, která mohla v průběhu sdělení
nastat

-

umožňuje uznání názorů a pocitů mluvčího posluchačem

-

podněcuje mluvčího k dalšímu přemýšlení o sdělení

-

povzbuzuje mluvčího k rozhovoru, další diskuzi o sdělení

-

vyjadřuje ochotu a snahu posluchače podívat se na problém očima mluvčího

-

zamezuje předčasným soudům a závěrům.

5.2.3 Techniky aktivního naslouchání

Existuje několik technik aktivního naslouchání. Uvádím je v logickém pořadí, jak
v ideální komunikaci následují za sebou a jak by měly být trénovány.

a) Povzbuzení
b) Objasnění
c) Parafrázování
d) Zrcadlení
e) Shrnutí
f) Ocenění

a) Povzbuzení. Posluchač vyjadřuje pochopení mluvčího a stimuluje ho, aby dále
v hovoru pokračoval. K tomu používá hlavně nehodnotících otevřených otázek.
Důležitá je neverbální komunikace (souhlasné kývání hlavou) a práce s hlasem.
Posluchač intonuje tak, aby byl znát jeho zájem o další informace a pokračování
sdělení.
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Povzbuzujeme např. těmito otázkami:
„Co mi to o tom můžete ještě říci."
„Zajímavé a jak se na to díváte vy?"
„Můžete mi říci ještě něco o tomto?"

b) Objasnění. Technika objasnění umožňuje oběma stranám vyhnutí se zmatku
pramenícího z nepochopení informace. Poskytuje vysvětlení a získání dalších
informací, nalezení nových souvislostí a zpřesnit si tak porozumění sdělení ze
strany posluchače i mluvčího. Používá se otevřených otázek, které v sobě často
shrnují výrok, který má být vysvětlen.

K objasnění používáme např. tyto otázky:
„Kde jste říkal, že se to odehrálo?"
„Koho se to ještě týká?"
„Uvedl jste, že se stalo ..., proč ale myslíte, že mu to vadí?"

c) Parafrázování. Parafrázováním se rozumí zopakování vlastními slovy, co
mluvčí říká, co si myslí a co cítí, tzn. posluchač vyjadřuje, co si myslí, že právě
mluvčí řekl. Mluvčí pak reflektuje, že ho posluchač opravdu poslouchá a věnuje
mu pozornost a obě strany si tak ověří, jestli se správně pochopily. Parafráze
natahuje a zpomaluje komunikaci, proto je nutné používat ji jen přiměřeně.
Parafráze je velmi vhodná v napjatějších až konfliktních situacích. Zpomalení a
vyjasnění si chápání pomáhá k umírnění a uklidnění rozbouřených emocí
komunikátorů.

Při parafrázi je nutné přeformulovat hlavní myšlenky a fakta, jak je posluchač
slyšel. Parafráze ale neobsahuje žádné hodnotící výroky, posluchač nevyjadřuje
svůj názor, souhlas či nesouhlas.

Používáme např. tyto formulace:
„Jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste řekl...?"
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„Vy byste tedy potřeboval...?"
„Jestli jsem Vás správně pochopil, tak vy byste chtěl...?"

d) Zrcadlení. Další technikou aktivního naslouchání je zrcadlení pocitů. Posluchač
vyjadřuje, že nejen vnímá smysl slov, která mluvčí sděluje, ale chápe i pocity
skryté za sdělením. Vyjádřením empatie usnadní mluvčímu zhodnotit svoje
vlastní pocity a může mu i přinést úlevu.

Posluchač pojmenuje základní a významné pocity mluvčího a popř. mu dává
možnost i výrok poopravit.

Příklady výroků zrcadlení:
„Vidím, že Vám je velmi líto, že ...?"
„Muselo být pro Vás asi velmi těžké vidět...?"
„Zdá se, že Vás to opravdu velmi rozzlobilo."

e) Shrnutí. Posluchač zopakuje hlavní myšlenky, informace i pocity, přednese je
mluvčímu v jasném a strukturovaném celku. Popíše celý postup, popř. pokrok
v jednání a shrnutím umožní mluvčímu ubezpečení, že byly předány všechny
důležité informace. Shrnutím ukončí jednu část sdělení, jednání a efektivní
pokračování diskuze, jednání.

Posluchač jasně a strukturovaně vyjadřuje základní informace z části sdělení,
hovoří klidným hlasem, bez emocí.

Příklady shrnutí:
„Takže jsme mluvili o X a Y, Z si projednáme po přestávce."
„Problém A již máme ... uzavřený a můžeme dále řešit problém B."
„Dohodli jsme se, že to tedy uděláme takto ..., takže příště se podíváme
ještě na toto..."
„Domnívám se, že tedy shrnutím našeho jednání jsou tyto Vaše
požadavky..."
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f) Ocenění. Posluchač vyjadřuje uznání mluvčímu, oceňuje všechno, co lze ocenit
(např. aktivní účast na jednání, ochota k řešení problému, ochota změnit přístup
k řešení apod.). Důležitou roli hraje také uznání významu pocitů mluvčího a
jeho problémů. Ocenění by mělo ale být věrohodné.

Příklady ocenění:
„Vážím si Vaší ochoty vyřešit tento problém."
„Jsem velmi rád/a, že jste mě na to upozornil/a a řekl/a mi to."
„Cením si času, který jste mi věnoval k prodiskutování tohoto pro Vás
nepříjemného tématu."

Aktivní naslouchání není jednoduchou dovedností. Kjejímu rozvinutí je potřeba
pochopit celý proces naslouchání a hlavně aktivní naslouchání trénovat a dále rozvíjet.

5.3 Kladení otázek
S nasloucháním je úzce spjata další komunikační dovednost a tou je kladení otázek.
Ptáme se proto, abychom zjistili další potřebné informace, ověřili si informace, které již
máme a tím lépe porozuměli druhému. Správné kladení otázek je tedy dalším
z důležitých kroků lepší komunikace s druhým. Zda - li zjistíme to, co potřebujeme, je
ovlivněno jakým způsobem se ptáme a jaké otázky klademe. Základní pravidlo pro
tázání je: Ptej se tak, abychom zjistili relevantní a přiměřeně podrobné odpovědi.

Otázek rozlišujeme několik druhů, vždy podle různých kritérií. Jedno z nejznámějších,
ale také nej významnějších rozdělení, je na otázky otevřené a uzavřené. Pokud se ptáme
otázkami otevřenými, zjišťujeme jiný druh informací než u otázek uzavřených.
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5.3.1 Otevřené otázky

Otevřené otázky používáme k získání konkrétních informací, názorů a postojů obou
komunikujících stran. Otázku klademe tak, že definujeme oblast informací, které
chceme zjistit a necháváme na odpovídajícím, které informace z uvedené oblasti
poskytne. Odpovědí na otevřené otázky je celá věta, ucelené sdělení, komplexní
informace. Otevřené otázky tvoříme za pomocí tázacích částic Jak? Co? Proč?. Např.:
„Jak se to všechno stalo?", „Proč jsi postupoval jinak?".

5.3.2 Uzavřené otázky

Uzavřenými otázkami můžeme a) ověřit, potvrdit určitou informaci, domněnku,
myšlenku nebo b) doplnit konkrétní chybějící informaci.

a) Na otázky odpovídáme „Ano" nebo „Ne." V otázce nejprve formulujeme svůj
předpoklad, který potom ověřujeme. Chceme, aby nám druhý naši myšlenku
potvrdil nebo vyvrátil. Takovou otázku pak tvoříme na začátku se slovesem.
Např. „Rozuměl jsi, co jsem chtěl říci?", „Znamená to, že tímto způsobem to
nelze dělat?".

b) Pokud chceme doplnit chybějící informaci, jednu a konkrétní, používáme také
uzavřených otázek, na které je jednoznačná odpověď. Podstatné je dotaz
formulovat tak, abychom se jasně zeptali na konkrétní informaci, kterou
potřebujeme vědět. Tento typ uzavřených otázek formulujeme za pomocí částic
Kdo? Kolik? Kdy? Kde? Jaký?. Např. „Kde jste byli na školním výletě.", „Kdo
je za tento úkol zodpovědný?".
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5.3.3 Použití uzavřených a otevřených otázek v rozhovoru
Oba druhy otázek, otevřené i uzavřené, mají v rozhovoru svou specifickou a důležitou
roli. Aby byla komunikace, rozhovor, co nej efektivnější, je dobré používat uzavřených a
otevřených otázek dle následujícího schématu.

1.) Získat informace o konkrétním tématu,
použití otevřených otázek

2.) Ověření / doplnění získaných informací,
použití uzavřených otázek

Pak můžeme přejít k dalšímu tématu a postupovat stejně - nejprve 1. krok, pak 2.
krok.

Otázky můžeme třídit do skupin podle různých kritérií. Znalost jednotlivých typů
otázek nám může pomoci k lepšímu dotazování a používání vhodných otázek
v jednotlivých situacích. Dotazy dle účelu můžeme roztřídit např. na :

-

řečnické - otázky, na které nečekáme odpověď, ale odpovíme na ni sami. („A
copak byste řekli, že udělal?")

-

ověřující souhlas, pochopení - („Souhlasíte s tímto postupem?")

-

parafrázující - otázky, které reagují na právě řečenou výpověď („Vy tedy
tvrdíte... + zopakujeme, co druhý řekl.")

-

vícenásobné - otázka, ve které se ptáme na dvě resp. více rozdílných informací
(„ Kam pojedete na školu v přírodě a kdo z učitelů jede ještě s Vámi?")

-

hypotetické - ptáme se na „co by ..., kdyby" („Co byste dělal, kdyby...?")

-

sugestivní - podbízíme druhému odpověď - jeho postoj, jednání („Kdyby se
Vás na to ptal, tak byste neodpověděl, že ne?")
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-

výběrové - v otázce máme na výběr mezi dvěma, resp. více odpověďmi („Učíte
raději ve druhé nebo třetí třídě?")

5.4 Empatie

Empatie je vcítění do prožitků druhého, „schopnost vcítit se do pocitů a jednání
osoby"

druhé

(Hartl, 1996, s.45). V komunikaci to znamená nejprve snažit se pochopit

druhého, vcítit se do jeho pocitů, ale také vyjádřit, že jsme porozuměli tomu, jak se cítí
a proč to tak cítí. Empatie je částečně receptivní (vnímáme druhého, vciťujeme se do
,jeho kůže") a expresivní, vyjadřujeme pochopení, ukazujeme, že druhému rozumíme.
Pojmenování toho, co druhý cítí, může přinést úlevu a být důležitým krokem
k porozumění jeden druhému a vést ke snadnější a efektivnější komunikaci.

5.4.1

Empatické vyjádření

Důležité pro empatické vyjádření je ověření, zda jsem pocitům druhého dobře
porozuměl. V tuto chvíli je totiž důležitější, co říká partner, ne, co si myslím já. Měli
bychom se vyhnout hodnocení jednání a pocitů druhé osoby a vysvětlování, co sdělení
znamená. Není nezbytné najít řešení, ale pojmenovat problémy.

Používáme věty např.:
„Vidím, že vás to velmi trápí."
„Chápu, že je to pro Vás velmi složitá životní situace."
„Ačkoliv jsem to neprožil, cítím s Vámi".

Chybou by bylo zlehčování pocitů druhého („Z toho si nic nedělej, to nic není, podívej
se, tamten je na tom mnohem hůře, než ty.") nebo dokonce poučování, moralizování a
udílení cenných rad („Měl by ses nad to povznést.", „Zkus udělat ..."). Někdy máme
tendenci také začít, inspirováni problémy druhého, hovořit o sobě, svých zkušenostech
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či potřebách. Tím bychom mohli ale úplně změnit původní téma komunikace a začít
řešit úplně jiný úkol, problém.

5.5

Popisování

Popisování je komunikační dovednost sloužící k zabezpečení shodného porozumění
situaci, resp. problému (Krembs, McLaganová, 1998). Pro efektivní komunikaci je
nezbytné postarat se o jasné, srozumitelné a přesné chápání situace oběma stranami.
Toho docílíme popisováním situací a konkrétními příklady. V tomto chápání bereme
jako opak popisné komunikace komunikaci obecnou nebo hodnotící.

Rozdíl mezi obecným, hodnotícím a popisným výrokem vysvětlím na příkladech.
Hodnotící výrok je např. „Choval ses nezdvořile." Výrok neobsahuje žádnou konkrétní
informaci, na jejímž základě je výrok vznesen. Pokud řekneme např. „Tvoje chování
nebylo zdvořilé.", pouze obecně sdělujeme, co se stalo z našeho pohledu. Jedná se o
výrok, který nic nepopisuje a můžeme si pod ním představit několik možných situací.
Popisný výrok by pak mohl vypadat takto: „Když jsi přišel do třídy, kde sedělo několik
rodičů, aniž bys je pozdravil, otočil ses k nim zády a začal psát na tabuli." Popisem jsme
podali druhému konkrétní informace, který si může přesně představit a na které je náš
partner schopen reagovat.

5.6

Formulování závěrů

Přijímání závěrů, je logickým závěrem každé efektivní komunikace. Díky shrnutí
dosáhneme vzájemného porozumění obou komunikujících stran, včetně pochopení
finálních

názorů, postojů, popř. rozhodnutí či úkolů. Přijímat

závěry

znamená

formulovat a objasnit celkový postoj, doporučení a rozhodnutí (McLaganová, Krembs,
1998, s. 49). Na formulaci závěrů by se měly podílet obě komunikující strany. Pokud se
závěry jedné strany od té druhé liší, je potřeba o situaci, jednání či chování dále
komunikovat, diskutovat názory obou stran.
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5.7 Shrnutí

Mezi základní komunikační dovednosti řadíme pozorování, aktivní naslouchání,
empatii, kladení otázek, popisování a shrnování. Tyto dovednosti a s nimi spojené
komunikační techniky jsou základními nástroji efektivní komunikace obecně
v jakékoliv komunikační situaci.

Osvojení těchto dovedností pomůže učiteli v jeho profesním životě, v komunikaci
s kolegy, rodiči, přeneseně i se žáky, i v osobní komunikaci.

6 KOMPLEXNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
V páté kapitole jsem popsala základní komunikační dovednosti a techniky, které
používáme obecně v jakékoliv komunikaci. Existují ale komplikovanější situace, kdy je
vhodné vědět, jakou techniku použít, jaké se naopak radši vyhnout. Základní
komunikační

dovednosti

se seskupují a doplňují, stává

se z nich

komplexní

komunikační dovednost.

Na základě zvolených situací jsem vybrala ty, které jsou důležité pro učitele prvního
stupně a pro vzájemnou spolupráci v učitelském týmu. Jsou to následující dovednosti:

1. Dovednost řešení konfliktů
2. Dovednost poskytování a přijímání zpětné vazby (včetně konstruktivní
kritiky a komplimentu)
3. Dovednost facilitace, vedení porad
4. Prezentační dovednosti
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6.1

Řešení konfliktů

Dovednosti řešení konfliktu se věnuji velmi podrobně, protože se jedná o dovednost
důležitou, kterou ale nemá mnoho lidí, resp. učitelů osvojenou. Konflikt je přirozeným
jevem v každé skupině lidí, která společně pracuje a je v každodenním kontaktu.
Konflikty pak mohou ale jejich práci komplikovat a brzdit spolupráci. Správné řešení
konfliktů naopak vede k zlepšování vztahů ve skupině, zvýšení motivace, zvýšení
inovativního myšlení prostřednictvím vetší rozdílnosti zorných úhlů, názorů, zvětšení
porozumění protikladným stanoviskům tím, že jsou účastníci přinucení poslouchat a
potom spolupracovat na integraci odlišných pozicí v zájmu dosáhnutí konsenzu apod.

Většina z nás vnímá slovo konflikt negativně, jako něco špatného. Již v úvodní kapitole
se zabývám rozdíly mezi jednotlivými osobami a vlivu této různorodosti

na

komunikaci. Díky rozdílnosti mezi jednotlivými lidmi (rozdílnosti v hodnotách,
představách, předsudcích a komunikačních stylech apod.) dochází v komunikaci
k neshodám až ke konfliktům.

Základním problémem při řešení konfliktů je snaha konflikty urovnat. Ale paradoxně
snaha konflikt urovnat, aby byl klid, vede spíše k napjaté až nepřátelské atmosféře.
Neřešený konflikt se totiž neustále vrací a vede k destrukci. A z tohoto důvodu je pak
konflikt brán jako věc negativní a ničivá. Porozumění konfliktu, jak se projevuje, jak ho
řešit a jakou zabezpečit prevenci, patří proto k nejzákladnějším komunikačním
dovednostem, které by měl učitel mít.

6.1.1 Definice konfliktu

Slovo konflikt je odvozeno z latiny ze slova „conflictus", které znamená „srazit se
spolu". Proto se konflikt definuje jako „srážka, střet, soutěž mezi dvěma neslučitelnými
silami, vlastnostmi, myšlenkami apod.". Pro porovnání nabízím několik definic
konfliktu:
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•

Konflikt je forma konfrontačního chování mezi jedinci nebo skupinami. Ke
konfliktu

dochází,

střetnou-li

se

dva

nebo

více

subjektů

v otázce

neslučitelných cílů nebo nedostatečných zdrojů. (Boulding, 1962)

•

Konflikt je interakce dvou systémů (osob, skupin, organizací, států), kdy
akcie jedné strany mají tendenci bránit a nebo vynucovat určitý výsledek
proti odporu druhého. (Katz a Kahn, 1978)

•

Konflikt je vyjádření současného nároku na tu jistou věc dvou, na opačných
stranách stojících zájemců, kteří jsou ochotní o ní bojovat. Je to střetnutí
dvou a nebo více, do určité míry se vylučujících či protichůdných snah, sil a
tendencí. (Křivohlavý, 1973)

•

Konflikt nastává tehdy, když si jedna a nebo více stran uvědomí nárok na tu
jistou věc, a nebo si uvědomí, že mají jiný názor na situaci, o které diskutují
a nebojsou do ní vtáhnutí. (Bednařík, 2001)

V prostředí školy a kontextu, o kterém budeme obzvláště hovořit můžeme pak zkráceně
vnímat konflikt jako nedorozumění mezi dvěma nebo více lidmi.

6.1.2 Příčiny konfliktů

Jak již bylo řečeno v úvodu, konflikt je přirozenou součástí lidského života a může
vzniknout z různých důvodů a příčin. Klasifikace potenciálních zdrojů konfliktních
situací nám může pomoct při lepší orientaci v konfliktní situaci a jejím pozadí, vede k
přesnější analýze, umožňuje soustředit se na podstatu a navrhovat efektivnější přístupy
k řešení. Je velmi obtížné jasně definovat a pojmenovat všechny oblasti konfliktů.
Přesto se zde pokusím o popis obecných příčin a to ze 3 hledisek:

a) osobní rovina - týká se individuálních rozdílů a jedinečnosti každého člověka
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b) rozdílné vnímání - týká se rozdílnosti ve vnímání jednotlivých situací v
komunikaci
c) věcná rovina - týká se obsahu konfliktu

a) Osobní rovina. Konflikty vznikají už jen proto, že každý z nás je originál,
s různými

zkušenostmi,

dovednostmi,

znalostmi,

vlastnostmi,

hodnotami,

osobnostními charakteristikami. Právě díky této rozmanitosti ale lidé na sebe
„naráží", vznikají konflikty. Příčinou konfliktů je tedy každé ,já", každá
osobnost. Pokud se tedy vrátíme ke kapitole sebepojetí a komunikace,
dostaneme odpověď na otázku, co je jednou z oblastí příčin: naše hodnoty,
představy, postoje a komunikační styly.

b) Rozdíly ve vnímaní. Konflikty vznikají tím, že lidé mají rozdílné zkušenosti s
podobnými situacemi. Rozdíly ve vnímaní vznikají vlivem různých kontextů,
kdy se lidé potkávají s jinými lidmi, událostmi, či věcmi. Proto, když se lidé
dostanou do nové situace, mají tendenci vybírat si informace ze situace na
základě předcházejících zkušeností. Obvykle si situaci vysvětlí způsobem, který
se shoduje s předcházející zkušeností a s jejich vlastním souborem hodnot. Na
základě svých zkušeností každý jednotlivec vnímá jednotlivé časti situace svým
vlastním způsobem. Proto není ničím výjimečným, když každý jednotlivec
vnímá stejné údaje úplně odlišným způsobem.

Existují tři faktory, které vysvětlují rozdílnosti ve vnímání. Prvním faktorem je
fakt, že nikdo nemůže vždy vidět komplexní situaci takovou, jaká ve skutečnosti
je. Co se nedá vidět, se doplní domněnkami, které mohou být formované
individuální zaujatostí (neobjektivitou, předpojatostí). Tím, že se přijme a
zhodnotí vnímání jiných lidí, pomůže k vytvoření přesnějších domněnek.

Druhým faktorem je to, že lidé předpokládají, že ostatní vnímají věci tím samým
způsobem jako oni. Důsledkem může být nesprávné interpretování zdroje
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konfliktu, nepochopení. Oba komunikující hovoří o něčem jiném a jejich
komunikační kanály se neprotnou a dochází k nedorozumění až konfliktům.

Třetím faktorem jsou pocity. Emoce jako hněv, frustrace a úzkost často zkreslují
vnímání. Nepatrné rozdíly v názorech jsou nafouklé do velkých rozměrů a silná
podpora se poskytne často jednomu názoru, který již úplně odbočuje od faktů.

c) Věcné rozdíly. Z hlediska obsahu konfliktu může být jeho příčin nekonečně
mnoho, proto existují i různé přístupy k jejich rozdělení. Uvádím tři kategorie
příčin, vytvořené a seřazené dle závažnosti (Sadalla, Henriques, Holmberg,
1996):

I. konflikty kvůli majetku
II. konflikty vyvolané psychologickými potřebami
III. konflikty v nichž hraje roli hodnotový systém

I. Konflikty kvůli majetku. Konflikty kvůli majetku vznikají tehdy, když není
dostatek věcí pro dva či více osob (účastníků konfliktu). Nemusí jít nutně o
něčí majetek, může se jednat i o jednání (někdo ne/chce něco dělat), privilegia
apod.

Např. situace ve třídě, je potřeba odnést oběžník do druhé třídy. Jedná se o
velice zajímavou záležitost, jelikož děti mohou opustit třídu, mohou se projít a
je to vlastně privilegovaná činnost. Učitel určí Pepíka, že půjde, na to ale
vznikla vlna protestů: „Proč zrovna Pepík a ne já.", „Pepík byl naposledy.",
„Já jsem ještě nebyl, měl bych jít já apod.". V učitelském sboru pak může
nastat situace, kdy učitelka běží rychle kopírovat materiály, které potřebuje
okamžitě pro výuku. U kopírky stojí kolegyně z druhého stupně a kopíruje
testy z matematiky pro tří třídy. Reakce: „Proč kopíruješ tady, když máte svou
vlastní kopírku v kabinetu druhého stupně?"
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I když jsou konflikty týkající se majetku často velmi nepříjemné, bývají asi
nej snadnější k řešení.

II. Konflikty vyvolané

psychickými

potřebami.

Každý člověk

má

své

psychologické potřeby, mohou se rozdělit dle míry důležitosti a závažnost.
Jsou jimi např. přátelství, pocit bezpečí a jistoty, úspěch, moc apod. Konflikty
vyvolané psychickými potřebami jsou úzce spjaty s výše jmenovanými
konflikty kvůli majetku. To, že kolegyně používá kopírku, nemusí učitelce
vadit kvůli tomu, že by měla nějaký majetnický vztah ke kopírce. Spíše jí vadí
to, že nechala třídu bez dozoru, má strach, je ve stresu a že spěchá. I když byl
konflikt primárně kvůli majetku, sekundárně se jako důležitější projevila
nutnost rychle a klidně vyřešit problém. Tato potřeba ale nebyla naplněna.

Pro řešení této situace by mělo dojít k c o nej srozumitelnějšímu vyjádření
těchto potřeb. Jen pak je možné problém vyřešit a nedojde k zacyklení
konfliktu a jeho dalšímu opakování, i když v jiných situacích. (Vznikne
napjaty vztah mezi oběma učitelkami, tendence k negativnímu vnímání druhé
osoby a tak k přípravě „úrodné půdy" pro další konflikt.)

III. Konflikty v nichž hraje roli hodnotový systém. Zdrojem tohoto druhu
konfliktu jsou rozdíly v morálním, ideologickém nebo filozofickém pohledu.
Často jsou hluboko zakořeněné výchovou, vzděláním, kulturou a náboženskou
orientací (viz kapitola o sebepojetí a komunikaci). Čím

homogennější

(rovnocennější) je soubor hodnot lidí, tím je méně pravděpodobné, že
vzniknou konfliktní situace založené na morálních, ideologických nebo
filozofických principech.

Konflikty týkající se našeho systému hodnot bývají nejobtížněji řešitelné. Je
pro nás těžké nebrat si tyto konflikty osobně a uvažovat, postupovat
konstruktivně, protože se nás tyto konflikty hluboce osobnostně dotýkají. U
tohoto druhu konfliktu je potřeba mít na zřeteli, že nemusíme naše hodnoty
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měnit, abychom se s druhým domluvili. Je potřeba být otevřený a poslouchat
druhou stranu a snažit se pochopit jeho vnímání.

6.1.3 Cyklus konfliktu

Každý konflikt má vlastně totožný průběh. Jak bylo řečeno v úvodu, do situací, které
vyvolávají střet, konflikt, se dostáváme prakticky denně. Konflikt je cyklický proces,
který se skládá z několika kroků:

a) Postoje
b) Konflikt
c) Odezva
d) Následek

Na začátku každého konfliktu hrají velkou roli naše postoje, tzn. jak se ke konfliktu
stavíme. Mohou to být vštěpené vzorce chování, které jsme získali od našeho
nejbližšího okolí (rodiče, učitelé apod.). Jsou také ovlivněny i dalšími externími
vlivy (např. média) a také významným faktor je naše předchozí zkušenost
s konflikty.

Na základě našich rozdílných postojů dochází ke konfliktu. Naše reakce na konflikt
může mít hned několik podob (odezev). Pozitivní odezvou rozumíme konstruktivní
přístup a např. souhlas s rozhovorem o konfliktu. Negativní odezvou pak myslíme,
pokud např.: předstíráme, že je vše v pořádku; smějeme se, vybijeme svoji zlost
(někoho udeříme, něco rozbijeme), jdeme za nadřízeným, stěžujeme si později,
vzdáváme se, pláčeme apod. Ať už je odezva jakákoliv, pozměňuje naše názory a
postoje, se kterými pak vstupujeme do dalších konfliktů, (viz graf)
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C^J

POSTOJE^)

naše názory a postoje před konfliktem

Graf 1: Cyklus řešení konfliktu. Popsán v kap. 6. 3. 1.

6.1.4 Druhy konfliktu

Obecně konflikty rozlišujeme na dva druhy, obsahový a vztahový konflikt
Obsahovými konflikty rozumíme takové, které se týkají externích příčin, a to různých
věcí, osob, činností a událostí. Naopak vztahové konflikty nevznikají na základě nějaké
vnější příčiny, ale na základě vztahů mezi jednotlivci.

Často bývají oba druhy konfliktů od sebe k nepoznání nebo se konflikty obou druhů
prolínají. Rozpoznání, jestli se jedná o konflikt obsahový a vztahový, může citelně
pomoci v jejich porozumění a konstruktivnímu řešení.
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6.1.5 Přístupy řešení konfliktů

Ke konfliktům můžeme přistupovat různými způsoby. Záleží to opět na tom, jaké jsme
osobnosti, na našem temperamentu, na zkušenostech, které s konfliktem máme apod.
Teorií řešení konfliktů se zabývali Kenneth W. Thomas, Ralph H. Kilmann. Posouzení
chování jednotlivce v konfliktní situaci (interní materiály společnosti Centrum Dohody
s. r. o.).

V konfliktních situacích můžeme popsat chování jednotlivce podle dvou základních
dimenzí. Je to jednak chování zaměřené na výsledek, chování, kdy se osoba snaží
uspokojit své vlastní potřeby a zájmy, sebeprosazuje se a na druhé straně je dimenze,
kdy se osoba klade důraz na vztah, tzn. míra, v jaké se jednotlivec pokouší uspokojit
zájmy druhých osob. Tyto dvě hlavní dimenze chování mohou být užity k definování
pěti specifických metod vyrovnávání se s konflikty:

a) soupeření
b) přizpůsobení
c) vyhýbání
d) kompromis
e) kooperace

a) Soupeření. Soupeření je chování, ve kterém osoba sleduje své zájmy a nebere
ohledy na druhého. Používá sílu a různé druhy moci, jako je společenské
postavení, poznatky, schopnost argumentace, finanční sankce. „Soupeřící"
jedinec je sebeprosazující a nespolupracující.

Při soupeření používáme různé druhy moci pro dosažení svého cíle (postavení,
poznatky, schopnost hádat se, přístup ke zdrojům, sankce, apod.). Soupeření
může značit též "obranu své pozice", obhajobu toho v co věřím nebo
jednoduchou snahu vyhrát.
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Tento styl chování a řešení konfliktu můžeme vhodně použít pouze v některých
situacích. Jsou to například situace, kdy se potřebujeme bránit proti lidem, kteří
využívají toho, že nejsme soupeřiví a bojovní. Někdy můžeme být přesvědčeni,
že jednáme správně a že náš postoj a názor je dobrý i pro ostatní a že stojí za to o
tento názor „bojovat". Soupeření používáme také v případě, že je nutné udělat
rychlé rozhodnutí, při krizovém managementu nebo při zavádění nepopulárních
opatření.

b) Přizpůsobení. Přizpůsobení je neprosazující se a spolupracující chování, je
opakem soupeření. Jedinec má celkově přístupný a vstřícný postoj k druhé
straně, je ochoten upustit od svých záměrů, cílů a zájmů, vlastně se
sebeobětovat, aby uspokojil zájmy druhého. Toto chování bývá časté u
pomáhajících profesí, může se jednat o velkorysost, charitu či poslušnost. Jedná
se o chování, kde plně preferujeme vztah s druhou osobou a jeho zachování.
Existují ale situace, kdy je přizpůsobení nejlepší přístup při řešení konfliktu. Je
to například v situacích, kdy by nás jiné chování poškodilo a kdy setrvání
dobrého vztahu a spolupráce je pro nás a do budoucnosti důležité. Jiným
případem je pak situace, kdy si uvědomíme, že jsme se mýlili a že je lepší uznat
správný názor. V nepříliš závažných situacích můžeme druhému ustoupit a
nechat ho poučit se ze svých chyb.

c) Vyhýbání. Chování, kdy se jedinec neprosazuje, ale ani nespolupracuje, je
neasertivní a není vstřícný. Osoba unikne konfliktu tím, že ho nechce řešit a
odloží ho na později, nebo dokonce ze situace uteče úplně. Toto chování může
být diplomatickým manévrem jak získat čas, ale není to způsob vhodný pro
častější použití, protože pak dochází k hromadění neřešených konfliktních
situací a problémů. Vyhnutí se problému je vhodné v situacích, kdy je potřeba
získat čas na zchlazení rozbouřených emocí. Dalším případem je složitější
problém, na jehož vyřešení je potřeba většího času na zjištění všech okolností.
Může se nám také stát, že se necítíme dostatečně silní na řešení konfliktu a to
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buď krátkodobě (necítíme se dobře, jsme ve stresu apod.) nebo víme o někom,
kdo je k vyřešení konfliktu kompetentnější osobou.

d) Kompromis. Kompromisní chování je takové, kdy se snažíme zachovat náš
vztah s druhou stranou, ale i dosáhnout pro nás alespoň částečného výsledku.
Kompromis je tedy stav, kdy si obě strany vyjdou napůl vstříc a částečně ustoupí
ze svých pozic. Obě strany vlastně hledají výsledek, který by byl uprostřed a
snaží se najít vzájemné přijatelné řešení uspokojující částečné zájmy obou
zúčastněných stran. Kompromis znamená ustoupit ze svého postoje víc než při
soupeření, ale méně než u přizpůsobení se. Při kompromisu před problémem
neutíkáme jako při taktice vyhýbání, ale nedostaneme se k jeho podstatě jako při
kooperaci. Kompromis bývá často velmi snadnou a hlavně rychlou cestou, jak
řešit problémy, což může být výhodné i nevýhodné. Někdy není možné situaci
řešit kompromisem, jsou totiž i situace, kdy „zlatá střední cesta" neexistuje a
musíme se rozhodnout mezi dvěma protichůdnými názory. Kompromis je
vhodný použít v případech, kdy je cíl důležitý, ale cesta, kterou k tomuto cíli
vybereme takovou závažnost nemá. Kompromis je často využívám v situaci, kdy
proti sobě stojící osoby/skupiny mají výrazně protichůdná stanoviska (např.
kolektivní vyjednávání). Tento způsob řešení konfliktů také

využíváme

v situacích, kdy nás tlačí čas a mi potřebujeme rychlé nebo dočasné řešení, nebo
v situacích kdy selžou jiné techniky řešení, např. kooperace.

e) Kooperace. Kooperace nebo - li spolupráce je přímým opakem vyhýbání.
Osoba chovající se kooperativně je asertivní i vstřícná, chce se prosadit, ale je
otevřená spolupráci. Cílem je společně najít takové řešení, aby byly obě strany
plně uspokojeny. Tento způsob řešení je trochu obtížnější, protože se obě strany
musí dobře seznámit se všemi informacemi a stanovisky, jít více do hloubky.
Musí identifikovat všechny zájmy, které jsou v problému obsaženy a pak hledat
cestu k jejich uspokojení. Je to cesta hledání různých alternativ, kdy je potřeba,
aby byli účastníci konfliktu otevřeni měnit své názory a podmínky a aby byli
ochotni se na situaci dívat jinýma očima. Kooperaci používáme v situacích, kdy
jsou oba soubory zájmů příliš důležité na to, aby došlo ke kompromisům. Toto
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řešení je výhodné vtom, že je zachováno maximum pozitiv pro všechny
zúčastněné strany, tzn. že jsou obě strany spokojeny s výsledkem a přitom
zůstaly zachovány dobré vztahy.

6.1.6 Řešení konfliktů

Základní myšlenka teorie řešení konfliktů je založen na pozitivním vnímání konfliktu.
Dobré zvládání konfliktů nás totiž může v závěru pouze obohatit a celkově upevnit naše
vztahy. Skupina, která umí řešit konflikty, nebo je vedena ke správnému řešení
konfliktů, je pak pevnější, protože ví, že umí řešit situace, které by mohly narušit jejich
vztahy mezi sebou.

Pokud je ochota ke spolupráci a k vyřešení konfliktu na obou stranách, pak i šance na
vyřešení konfliktu jsou větší. Postup při řešení konfliktů je pak rozdělen do dvou částí
(Sadalla, Henriques, Holmberg, 1996):

a) Příprava se sebereflexí
b) Konkrétní řešení problému

a) Příprava se sebereflexí. Pro vyřešení konfliktů je nezbytné, aby obě strany
znali názor a pohled toho druhého, včetně pohledu na příčinu konfliktu.
Abychom tyto informace mohli sdělit, musíme si je nejprve sami ujasnit a
nadefinovat, srovnat si myšlenky před tím, než budeme konflikt řešit.

-

Zamyslet se nad příčinami konfliktu. Většina konfliktů má více příčin,
které spolu různě souvisí. Při sebereflexi je potřeba se zamyslet nad
možnými příčinami a zjistit, která z nich je primární nejdůležitější a pro nás
nejpodstatnější. Ktomu nám pomůže sumarizace všech fakt a informací,
které se situací souvisí. Je dobré se nad zamyslet nad konkrétními příčinami
konfliktu, ale i v kontextu úrovně konfliktu, jak je to popsané výše - jsou to
konflikty kvůli a) majetku, b) psychologickým potřebám, c) hodnotám. Další
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součást sebereflexe je zhodnocení, jak jsem se v podobných konfliktech
choval, jaký je můj nejčastější přístup ke konfliktu (únik, vyhýbání, útok,
kompromis, kooperace).

-

Definovat zájmy a pozice. Při konfliktu zaujímáme určité pozice, které se
ale liší od zájmu a potřeb, které jsou v pozadí našeho chování.

b) Konkrétní řešení problému
-

Pozitivní naladění. Na začátku rozhovoru, kdy bude řešen konflikt, je dobré
nejprve navodit pozitivní atmosféru, ubezpečit druhého o svém vztahu a
snaze o kladné vyřešení problému.

-

Definice problému. Pro vyřešení problému se jedná o nejzásadnější část.
Často se totiž lidé snaží nalézt řešení, aniž by přesně věděli, co je skutečnou
příčinou konfliktu a čeho chce druhá strana dosáhnout. Obě strany se
navzájem seznamují se svými zájmy a potřebami. Ty se snaží oddělit od
pozic, které zaujímají. Objasnění záměrů a dosáhnutí dohody o cílech je
důležitým prvním krokem spolupráce. Komunikačně se jedná o náročnou
situaci - je potřeba se jasně a strukturovaně vyjadřovat a hlavně pozorně
naslouchat druhého, včetně ověřování pochopení, parafrázování a dalších
technik aktivního naslouchání a vhodného kladení otázek.

Shrnutí pokroku. Jakmile je problém definován, je přínosné shrnou
všechny dosažené výsledky a posuny v řešení problému. Obě strany se ujistí,
že na problém a pokrok nahlížejí stejně a že si rozumí.

Hledání řešení. Po shrnutí základních informací o problému, definování
příčin a podstaty konfliktu, kdy obě strany byly vyslechnuty, byly
pojmenovány potřeby a zájmy obou stran, je konečně připraven prostor pro
řešení problému. Obě strany by měli dávat návrhy na řešení, každému z nich
by pak měl být věnován dostatečný prostor, měl by být prodiskutován a
schválen pouze tehdy, kdy s ním obě strany souhlasí.
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-

Stanovení pokračování nebo závěrů. Málokdy dojde k vyřešení hned na
prvním setkání. Každá schůzka musí být shrnuta do závěrů obsahující další
stanovení úkolů pro obě strany, termíny, a hlavně stanovení času další
schůzky. Obě strany by měly rovnoměrným způsobem zapojeny do řešení
problému.

6.1.7 Závěrečné shrnutí

Konflikt se nemá posuzovat jako nevyhnutné zlo, ale ani jako něco, čemu je třeba se
vyhnout za každou cenu. Konstruktivní spory mohou vést ke kreativnějšímu myšlení a
lepšímu porozumění problémům. Mohou vést k vytvoření lepších postupů na
eliminování nedorozumění. Když jsou spory kontrolované lidmi, kteří rozumějí
příčinám konfliktů, konflikt samotný může vést ke zdravější, kooperativnější atmosféře.
Ukončený, vyřešený konflikt může vyřešením situace vést k vyšší harmonii, vyjasnění
vztahů mezi zúčastněnými stranami a minimalizaci budoucích nedorozumění.

Díky

špatnému

chápání

a neporozumění

příčině

pak

bývá

konflikt jedním

z nejčastějších příčin stresu a to nejen u učitelů, ale i u dětí. Učitelské povolání je
profesí, které pracuje s lidmi, její podstatou je sociální interakce. Řešení konfliktů mezi
učiteli je zpracováno v komunikačním standardu Č.6 - „Řešení konfliktu s kolegou".

6.2

, , zpetne
v. , xvazby,
r a r hv včetně
Poskytování
vceuic konstruktivní kritiky a

komplimentu
. ^ í f l k m o j e chování a jednání vidí jiní lidé. Je ideálním
Zpětná vazbaje informace o tom, jaKmuj
. n p i p n z nohledu profesionálního, ale i osobního,
prostředkem pro růst člověka a to nejen zpon
P
v c t í které mu poskytnutí zpetne vazby pnnasi, cilene ji
Pokud si je
jedinec vědom možnosti, Ktere m ť
J J
,
b a je pak i efektivnější. Vzhledem k povaze
vyhledává a požaduje. Vyžádana zpětná vazba j
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p

učitelské profese, která je z časového hlediska spíše individuální, je zabezpečení
prostoru pro zpětnou vazbu (na základě pozorování, hospitací) pro další profesní a
odborný růst nezbytné.

Zpětná vazba by měla být konstruktivní a vést k pozitivní změně v jednání člověka,
kterému zpětnou vazbu podáváme. Pokud nesprávně vyjadřujeme zpětnou vazbu, stává
se destruktivní. Partner je pak demotivován až rozzloben, nebo se může cítit zahanben a
zpětná vazba se míjí účinkem. Vždy se snažíme, aby rozhovor se zpětnou vazbou byl
vyvážen z hlediska pozitiv a negativ.

Zpětná vazba může být ve specifických situacích také pouze negativní, buduji nazývat
kritikou, či pozitivní, tj. pochvala.

Sdělování a přijímání pochvaly a kritiky

v samostatných rozhovorech má svá specifika, ovšem mělo by splňovat základní
principy charakteristické pro zpětnou vazbu.

6.2.1 Pravidla pro konstruktivní zpětnou vazbu

Aby byla konstruktivní zpětná vazba co nejefektivnější, měla by se řídit těmito pravidly
a) Popisnost. Zpětná vazba musí být popisná a ne hodnotící.

Partnerovi

poskytujeme informace, ale nevyjadřujeme naše hodnocení. Pokud se nebudeme
držet tohoto pravidla, může se nám s velkou pravděpodobností stát, že partner
zaujme defenzivní postoj a bude uzavřen pro další komunikaci. Např.
popisný výrok: „Pak jsi změnil téma hovoru."
hodnotící výrok: „Co jsi řekl, byla pěkná hloupost."
b) Konkrétnost. Popis chování a jednání partnera by měl být konkrétní a neměl by
obsahovat obecné informace. Např.
konkrétní výrok: „Pak jsi najednou zvýšil hlas a zčervenal jsi."
obecný výrok: „Choval ses nadřazeně."
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c) Dobré načasování. Pro podávání zpětné vazby bychom měli zvolit vhodnou
dobu. Buď se s druhým domluvíme na čase, který nám oběma vyhovuje, což je
nejideálnější varianta. Pokud jsme jeho nadřízení, můžeme mu přímo říci termín
rozhovoru, pokud možno s předstihem. Zpětná vazba na určitou událost by ale
měla být co nejdříve po dané situaci, ne s přílišným zpožděním. Mohla by se pak
stát bezpředmětnou či nerelevantní.

d) Orientace na budoucnost. Zpětná vazba by měla být zaměřena na jednání,
chování, které může partner ovlivnit, na kterých může dále pracovat a rozvíjet
je. Je zbytečné hovořit o věcech, které změnit nejdou, např. tělesné vlastnosti
jako je výška postavy apod.

e) Zaměření na jednání. V poskytování zpětné vazby bychom se měli vyvarovat
výroků týkající se osoby druhého člověka. Zaměřujeme se pouze na popis a
dopad jeho jednání a chování.

f) Vyrovnaná zpětná vazba. Každá zpětná vazba by měla obsahovat pozitiva i
negativa. I když je to někdy obtížné, měl by se poskytovatel zpětné vazby snažit
o vyrovnanost mezi pozitivní a negativní zpětnou vazbou.

g) Dobrovolnost. Zpětná vazba by se neměla druhému vnucovat, ale pouze
nabízet. Pokud partner o zpětnou vazbu nestojí, pak ji ani nepřijme a situace
může vyvolat konflikt.
h) Akceptovatelné informace. Poskytování velkého množství informací není vždy
dobré, ba naopak nemusí být pro druhého člověka akceptovatelné. Proto
sdělujeme pouze tolik informací, kolik je potřeba a které jsou užitečné. Sdělení
některých informací můžeme pak odsunout na později nebo na další schůzku.

i) Znalost adresáta. Měli bychom brát v úvahu adresáta zpětné vazby, jeho
osobnost i momentální rozpoložení. Pokud bychom sledovali pouze vlastní
zájmy a nereflektovali potřeby partnera, zpětná vazba může být destruktivní.
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6.2.2 Poskytování zpětné vazby

Poskytování zpětné vazby by mělo být rozhovorem - nejedná se pouze o monolog. Je
potřeba v určitých místech dát prostor i adresátovi zpětné vazby a zjistit, jaký k němu
zaujímá postoj. Aby sdělení zpětné vazby nepřerostlo do konfliktu a nestalo se
destruktivní zpětnou vazbou, je potřeba nejen dodržovat výše uvedená pravidla, ale také
sdělení vhodně strukturovat.

6.2.3 Struktura zpětné vazby

a) Okolnosti. Jako při každém jiném rozhovoru, je potřeba na začátku uvést do
problému, popsat výchozí stav a situaci, ke které bude zpětná vazba
poskytována. I v případě, kdy obě strany vědí tyto vstupní informace, je vhodné
si je v počátečním úvodu ověřit, popř. porovnat.

b) Popis chování. Pak teprve můžeme začít s popisem chování, tzn. konkrétními
informacemi. Zde je obzvláště důležité zachovat pravidla podávání zpětné
vazby.
c) Dopad. Každé jednání a chování má další dopady. I ve zpětné vazbě je potřeba
se o nich zmínit. A nejedná se pouze o dopady na poskytovatele zpětná vazby,
ale i dopady na ostatní a přímo na adresáta.
V tomto bodě se dostáváme i k vyjádření našich pocitů, používáme JÁ jazyka,
tzn. mluvíme za sebe, „Zdá se mi, ..." , „Cítila jsem se ....", „Byli jsme tím
zaskočeni..."
d) Vazba na budoucnost. Aby zpětná vazby splnila svůj účel, je potřeba se
zastavit nad budoucností - „co s tím dále". Poskytovatel zpětné vazby by měl
sám dát alternativy návrhů na řešení, v této části je nezbytné nechat vyjádřit se
adresáta, jeho pohled na celou situaci a jeho možnosti řešení. Zpětná vazba
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slouží jako zdroj informací, jak s nimi dále partner naloží, to už je jeho
rozhodnutí, na které má plné právo.

6.2.4 Přijímání zpětné vazby
r

Úspěšnost a efektivnost zpětné vazby nezáleží pouze na osobě, která zpětnou vazbu
poskytuje, ale i na adresátovi a jeho reakci. Proto i zde je dobré znát několik zásad
vedoucích k lepšímu zvládání přijímání zpětné vazby.
Přijímání zpětné vazby se řídí tzv. „pravidly 5P":

a) Poslouchat. Nejprve je zapotřebí zpětné vazbě naslouchat, okamžitá reakce a
diskuze by mohla posunout komunikaci pryč od konstruktivní zpětné vazby I
když v nás může často zpětná vazba vyvolávat nepříjemné pocity, kterým se
máme tendenci bránit, je dobré mít na paměti to, že se o sobě můžeme dozvědět
zajímavé věci. Každý člověk má právo na vlastní názor a na svůj úhel pohledu a
to jak ten, který Vám zpětnou vazbu poskytuje, tak i vy (jako adresát zpětné
vazby). Můžete se nechat obohatit dobrými postřehy druhého či jeho poznatky
ignorovat.

b) Ptát se. Ne vždy plně rozumíme tomu, co nám druhý chce sdělit. Pokud
nerozumíme všemu, co se nám druhý snažil ve zpětné vazbě říci, je potřeba se
ptát a zjistit informace, které nám chybí k pochopení.

c) Pochopit
d) Poděkovat.
e) Použít.
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6.2.5 Sdělování a přijímání kritiky

Někdy se dostaneme do situace, kdy potřebujeme druhému říci pouze negativní zpětnou
vazbu, resp. kritiku nebo naopak pozitivní zpětnou vazbu, resp. kompliment. (Např.
učitel udělal někde chybu, je potřeba, aby se to již neopakovalo.) Podávání kritiky j e
velice choulostivou záležitostí, většina z nás má přirozenou tendenci se jí bránit a
nepřijmout. Proto je velice důležité mít dovednost jak kritiku podávat, tak přijímat.
Vždy samozřejmě bude záležet na každé osobě, jestli bude kritiku vnímat jako
oprávněnou. Je ovšem velmi podstatné, jestli se někdy i oprávněná kritika mine
účinkem jenom proto, že byla nevhodně podaná. I sdělování komplimentu by mělo
zachovávat určitá pravidla tak, aby byla přijata, aby se druhý necítil manipulován.
Některým lidem, a není jich malé množství, ani ve školství, činí problém kompliment i
přijmout. Často pochvalu špatně pochopíme a bereme ji jako prázdné lichocení, lež za
účelem nás zmanipulovat a dosáhnout svého, apod.

6.2.6

Poskytování konstruktivní kritiky

Rozdíl mezi poskytováním kritiky a výše popsané zpětné vazby je ve vzájemné pozici
obou stran V partnerském vztahu, např. učitel - učitel, poskytujeme zpětnou vazbu tzn.
nabízíme vhodným způsobem naše postřehy a doporučení a společně nad nimi
diskutujeme. Je však na adresátovi zpětné vazby, jak s výsledky naloží, nemusí se
zachovat podle našich doporučení.

V situaci kdy je vztah nadřízený - podřízený, např. učitel - zástupce školy, ale i
. , je
5_ někdv nutné, aby adresát zpětné vazby respektoval
vedoucí metodické skupiny,
někdy nu ,
j
xnřiial je.
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závěrv které budou učiněny
a«, pnjai
, situace,
,
. kdy učitel, udela
,
*
, t í na dřízeného, aby se takovéto situace neopakovali.
něiakou chvbu a j e z o d p o v e a n o b u
nějakou cny
,,
c n a ž { s e s j ednat nápravu. Pro tuto variantu používám v této
Proto si učitele zavola a snazi
j
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,
kritizování (nejedna se o negativní termín, jak j e dnes
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^ ^
^
^
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však efektivnější varianta,

která nejenže zabezpečí, že se situace nebude opakovat, ale ještě dojde k zachování
dobrého vztahu mezi oběma stranami.

6.2.7

Pravidla pro podávání konstruktivní kritiky

(interní dokumenty společnosti Centrum Dohody s. r. o.)

a) Rychle, osobně a v soukromí. Pokud potřebujeme někoho

zkritizovat,

rozhodně si ho zavoláme někam do soukromí (kancelář ředitele apod.). Celý
rozhovor se uskutečňuje mezi čtyřma očima, bez velkého publika (nevhodné je
např. přijít do sborovny a přede všemi kolegy danému učiteli vynadat).

b) Shodneme se na faktech. Nejprve nastíníme situaci, která se stala. Ověříme si,
že druhý (např. učitel) chápe, o co se jedná a kde se stala chyba apod. Na těchto
faktech se shodneme.

Př. „Včera byly rodičovské schůzky, rodiče přišly do třídy, nikdo tam nebyl a vy
jste přišla s 15 minutovým zpožděním. Je to pravda?" („Ano, to je pravda.")

c) Ptáme se a nasloucháme odpovědím. Vždy máme určité informace o situaci,
kterou řešíme. Je potřeba ale zjistit i všechna fakta od druhé strany. Může se stát,
že nám mohlo něco uniknout, někdy i natolik podstatné informace, které by
mohly celou situaci a její řešení změnit. Proto druhému nasloucháme a klademe
dotazy tak, aby byla celá situace co nejčitelnější a jasná.

Př. „Můžete mi říci, co se stalo, že jste přišla pozdě?" („Je pravda, že jsem přišla
s 15 minutovým zpožděním, ale byla jsem domluvená s družinářkou, která tam
měla na začátku zajít a domluvit záležitosti ohledně družiny, než já přijdu.")
„Aha, a proč ta nepřišla?" apod.

d) Kritizujeme jednání, chování ěi situaci ne člověka. I v podávání kritiky platí
pravidlo, že kritizujeme danou situaci a nehodnotíme člověka. Proto neříkáme,
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že učitel je nezodpovědný, nepozorný apod., ale konkrétně se soustředíme na
danou situaci a co na ní bylo špatně.

Př. „Chápu, že není Vaše chyba, že družinářka nepřišla, ovšem v tak důležitých
situacích, jako je rodičovská schůzka, která se koná jednou za čtvrt roku, je
přítomnost učitele nutná po celou dobu trvání rodičovské schůzky. Není vhodné
začátek delegovat na družinářku."

e) Vysvětlíme, proč na tom záleží. Konstruktivní kritika se nepodává pro nic za
nic. Pokud někoho káráme, nestačí, že se budeme odvolávat na pravidla či na
svou autoritu a moc. Pro dobrý vztah s podřízeným a jeho další motivaci je
vhodné, aby kritizovaný věděl, v čem tkví podstata problému.

Př. Tzn. že nestačí říci: „Víte, že zde máme takováto pravidla a ty je potřeba
dodržovat." Je potřeba říci: „Víte, že naše škola má jako svou prioritu spolupráci
s rodiči, protože si všichni uvědomujeme, jak důležitá je spolupráce mezi námi a
rodinou dítěte pro jeho další vzdělávání i osobnostní růst. Mě jen během
dopoledne volali tři rodiče z Vaší třídy, kteří jsou vždy vstřícní a kooperující, a
stěžovali si. Pan XY dokonce říkal, že neví, jestli s námi bude spolupracovat při
přípravě jazykového pobytu třetího ročníku v rodinách v Anglii...."

f) Dohodneme se na pravidlech. Cílem kritiky je prevence opakování chyb. Není
cílem říci druhému, co by měl udělat a jakým způsobem. Často kritizovaný,
který zná příčinu chyby, může lépe navrhnout způsob nápravy i další prevence,
mnohdy i formou funkčnější inovace postupů a pravidel.

Př. „Co tedy můžeme udělat pro to, aby se to nestalo?" („Chápu, že je to
opravdu velmi důležité, zavolám panu XY, znovu se mu omluvím, vysvětlím mu
okolnosti a domluvím se s ním. Příště určitě přijdu včas, nebude se to opakovat.
Moc by mi ale pomohlo, kdybych si mohla sama stanovit čas konání
rodičovských schůzek. Většinou mi nevyhovuje centrální čas, který je stanoven
pro všechny třídy. ...") „Jistě to není problém, můžete si termín stanovit předem,
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ovšem je zapotřebí ho nahlásit minimálně 2 měsíce předem naší sekretářce pro
koordinaci dalších akcí....".

g) Skončíme komplimentem. I když celý rozhovor skončí dohodou, obě strany si
vyjasní své pozice, je sdělování kritiky přece jenom negativní zážitek. Proto je
vhodné celý rozhovor zakončit komplimentem. Tento kompliment můžeme
podat při vyprovázení učitele, jako součást loučení. Tím, že pochválíme práci
učitele, ho také ubezpečíme o tom, že si vážíme jeho práce i přes právě
kritizované nedostatky. Ošetříme tím také zachování dobrého vztahu a pozitivně
ho naladíme na další komunikaci a spolupráci.

Př. „Děkuji Vám za čas, už můžete jít ... a mimochodem, viděla jsem výsledky
toho vašeho mezipředmětového projektu s osmým ročníkem. Je to opravdu
velmi povedené, mluvil jsem včera s jedním rodičem a říkal, že jeho syn je
nadšený. To se Vám opravdu povedlo." („Děkuji.") „Tak se mějte hezky,
nashledanou..."

6.2.8

Přijetí kritiky

Přijímání kritiky je jednou z nejnáročnějších dovedností. I když chápeme, že kritika
může být pro nás hodnotnou informací, příležitostí k důležité změně, naše reakce jsou
mnohdy neadekvátní, často pouze proto, že prostě nevíme, jak na kritiku reagovat.
Základními pravidly pro příjímání kritiky je pozorné naslouchání tomu, co je nám
sdělováno. Naší reakci také samozřejmě ovlivní, jakým způsobem je podaná. Praško,
Prášková (1996) rozdělují přijetí kritiky do několika oblastí právě podle způsobu podání
kritiky a její oprávněnosti / neoprávněnosti.
a) Přijetí oprávněné kritiky. Pokud je kritika podávaná vhodným způsobem, jak
je popsáno výše, stačí, když budeme kritikovi pozorně naslouchat, vyslechneme
celé jeho sdělení a budeme odpovídat na jeho dotazy. Pak klidně a konkrétně
řekneme svůj názor, pokud je to možné, oceníme jeho připomínky a podněty.
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b) Přijetí oprávněné, ale nevhodně podané kritiky. Při nevhodně podané kritice
je nejlepší na začátku odsunout řešení situace, obzvláště pokud je sporná, na
pozdější dobu. Další postup je stejný jako v případě dobře podané kritiky, s tím,
že na začátku sdělíme své pocity ohledně nevhodného sdělení kritiky.
(„Takovýmto způsobem se o tom ale bavit nechci.")

c) Přijetí nepravdivé kritiky. Na nepravdivou kritiku je velmi obtížné reagovat
asertivně. Opět se snažíme o to být struční a srozumitelní. V prvé řadě
formulujeme náš názor. („S tímto tvrzením já nesouhlasím.") Pak vyjádříme své
pocitů („To, co říkáš, mě velmi uráží.") a žádáme doplňující informace („Jak jste
se dopracoval k těmto závěrům?"). Na závěr se snažíme nalézt společný
konsensus, obzvláště záleží-li nám na zachování dobrého vztahu.

d) Přijetí útočné kritiky. Pokud nás partner při podávání kritiky uráží a ponižuje,
je nezbytné v prvé řadě poskytnou mu zpětnou vazbu, konkrétní popis jeho
chování. („Křičíš na mě, jsi rozčilený a chceš mě rozčílit."). Zde je často nutné
udělat výjimku z jinak zlatého pravidla stručnosti a klidně uvézt delší popis
chování, aby se byl schopen uklidnit. Ani zde bychom neměli zapomenout na
vyjádření vlastního pocitu („Vadí mi, když ne mě takto urážlivě křičíš."). Řešení
mohou být dvě. Pokud partner s útoky nepřestane, je lepší řešení odložit,
odsunout („Budu s tebou o tom mluvit, až se zklidníš."). Někdy se ale může
partner zklidnit a může dojít k dohodě („Pokud změníš tón tvého hlasu, jsem
připraven si o tom s tebou promluvit.")

6.2.9

Podávání komplimentu

Partnerovi dáváme informaci o tom, že se nám na něm něco líbí, něco obdivujeme,
oceňujeme. Pokud podáváme komplimenty, je nutné zvolit vhodný čas i místo,
načasování hraje velmi důležitou roli. Pro přijetí pochvaly ze strany partnera je velmi
důležitá naše neverbální komunikace - přímý pohled očí, uvolněné chování, které
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koresponduje stím, co říkáme. Aby kompliment působil důvěryhodně, musíme ho
formulovat jako náš osobní názor, postoj. Opět by to mělo být sdělení srozumitelné,
stručné a přesné, dle pravidel poskytování („Líbilo se mi, jak jsi....")

Kompliment by neměl být hodnotící („Jsi skvělý člověk."), ani přehnaný („Jsi nej lepší
učitel na světě.") nebo dokonce i manipulativní („Jste velmi schopný učitel, myslím, že
byste mohl vzít ještě jednu hodinu angličtina za nemocnou kolegyni.")

6.2.10 Přijímání komplimentu

Nebezpečím při přijímání komplimentu jsou úvahy o tom, co tím ve skutečnosti partner
myslí, jaké jsou jeho pohnutky ke složení komplimentu. Neměli bychom se pozitivům
bránit. První reakcí by mělo být poděkování, udržení očního kontaktu. V žádném
případě bychom neměli kompliment zlehčovat, či ironizovat. I když máme o
komplimentu pochybnosti, stejně poděkujeme, na závěr můžeme přidat poznámku o
našich pochybnostech. („Děkuji ji ti za pochvalu, jsem ale překvapena, že by to mohlo
mít až tak pozitivní účinek, jak mi tu říkáš.")

6.2.11 Závěrečné shrnutí

Zpětná vazba (komplexní, kritika i kompliment), její poskytování i přijímání, je
podstatnou a obvyklou komunikační situací v pedagogické praxi. Tuto dovednost
používáme nejen v komunikaci s kolegy, popř. podřízenými, s rodiči a dalšími
dospělými, ale můžeme ji použít i ve vztahu k dětem, kterým tím můžeme dát praktický
příklad.

Situace se zpětnou vazbou v pedagogické komunikaci s dospělými jsou popsány v části
C, konkrétní výstup je obsažen ve standardech:
S 4 - „Pravidelné informativní schůzky s rodiči."
S 5 - „Poskytování zpětné vazby z hospitací."
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S 7 - „Konstruktivní kritika."
S 8 - „Pozitivní zpětná vazba (pochvala)."

6.3 Facilitace a vedení porad
Při popisování komunikačních kompetencí nesmíme zapomenout na dovednost
komunikace ve skupině. Obecně platí, že vybavenost učitelů schopností efektivně
komunikovat je základním předpokladem pro úspěšnou spolupráci. Specifickou
komunikační dovedností pro spolupráci v týmu je dovednost vést schůzky (porady),
dovednost facilitace.

Facilitace

v překladu

znamená

„usnadnění,

obzvláště

výkonu

nebo

aktivity".

V komunikaci ve skupině se jedná o účinnou metodu, jak vést a zvládat i velmi složitá
skupinová nebo vícestranná jednání. Facilitovaná porada (diskuse, setkání) přináší jejím
účastníkům výrazné zvýšení efektivity jednání díky působení facilitátora. Za vlastní
proces jednání je plně odpovědný facilitátor, účastníci se mohou plně soustředit na
věcnou podstatu problému. Facilitátor dohlíží na posun schůzky k vyřešení problému,
dynamiku schůzky a celkovou efektivitu jednání. Zabezpečuje, aby proces i výstupy
byly srozumitelné a výsledná řešení reálná.

6.3.1

Porada

Porada je jednou z forem skupinové komunikace. Jedná s o schůzku, která je
organizovaná. Aby ale byla efektivní je potřeba zachovat určitá pravidla a postupy,
které zabezpečí výstup, který je reálný, srozumitelný a pro všechny akceptovatelný.
Klíčem k efektivní poradě je pak rovnoměrná participace všech zúčastněných a jejich
podíl na rozhodování.
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6.3.2

Vedoucí porady a facilitátor

Poradu by měl vždycky někdo řídit, vést. Vedoucí porady může v procesu vedení
setkání fungovat ve dvou rolích - jako facilitátor nebo jako vedoucí s participací (tzn.
s možností rozhodovat). Facilitátor nepůsobí na samotný obsah diskuse. Facilitátor je
neutrální osoba, která je odpovědná za proces, nikoli za obsah a výsledek porady.
Provází celé jednání s tím, že nejprve dosáhne dohody o požadovaných cílech, navrhne
způsoby postupu a zebezpeěí, aby je přijali i účastníci. V průběhu jednání zajistí, aby se
každý aktivně podílel na vyřešení problému, úkolu. Dohlíží na zapisování informací a
závěrů a hlídá dodržení všech stanovených časů. Zajišťuje, aby diskuze byla k tématu,
aby se od něho nikdo neodkláněl, chrání účastníky před vzájemným napadáním.

Základní rozdíl mezi vedoucím porady s možností rozhodovat a facilitátorem je v tom,
že vedoucí s účastí rozhoduje a přímo působí na obsah diskuze. V tomto případě pak
sám vedoucí definuje účel porady a co je jejím cílem. Přispívá nápady, ale nechává
rovnoměrný prostor i dalším účastníkům schůzky. Řídí diskuzi směrem k dosažení
stanovených cílů, ale nedominuje. Jinak plní v podstatě úplně stejnou funkci jako
facilitátor.

K efektivnímu plnění role facilitátora, vedoucího porady jsou pořeba např. tyto
dovednosti: výborné vyjadřovací schopnosti (formulovat cíle a vize, definovat téma),
komunikační dovednosti (nezbytné pro určení procesu a postupu, pravidel komunikace),
dovednost řešení konfliktů a krizí, dovednost argumentace, prezentační dovednosti a
pod.

6.3.3 Facilitační cyklus

K vytvoření efektivní porady, schůzky je potřeba série předem

promyšlených

rozhodnutí o její přípravě, vedení a ukončení. Jednotlivé kroky jsou shrnuty do
facilitačního cyklu. Ten se skládá ze sedmi na sebe navazujících fází.
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1. fáze - plánování a příprava
První fáze se týká přípravy facilitátora na vedení schůzky, porady. Ten si musí
nejprve sám pro sebe stanovit cíle a obsah schůzky, zjistit, kdo bude schůzce
přítomen, jaký časový prostor může schůzce věnovat. Na základě všech informací o
schůzce také připraví metody a postupy, které použije k řešení situace.

2. fáze - úvod schůzky - cíle, program, dohoda
Na začátku schůzky facilitátor nejprve seznámí účastníky s tím, proč se sešli a co je
cílem setkání. Před tím, než se začne problém řešit, musí účastníci znát program
schůzky a jaké výstupy jsou očekávány. Stanoví také ve skupině, včetně
zodpovědností např. zapisovatel apod.

3. fáze - objasňování a definování
V této fázi diskutují účastníci o tom, co je a co není podstatné, jestli všichni mluví o
stejném úkolu / problému, jestli používají stejné termíny. Skupina si vyjasňuje a
definuje podstatu problému a veškerá známá fakta. Pro splnění úkolu nebo vyřešení
problému je důležité, aby všichni účastníci hovořili o tom samém a byli „naladěni na
stejnou vlnu".

4. fáze - zkoumání a tvorba možností
Skupina dále sbírá informace a pak je společně interpretuje, analyzuje příčiny a
definuje podstatu problému. Společně pak hledají alternativy a další možnosti řešení
s tím, že zjišťují, jak budou fungovat, popř. jakou reakci řešení vyvolá. Všechny
možnosti by se měli zaznamenat a prodiskutovat, každému účastníkovi by měl být
dán prostor pro vyjádření svého názoru.

5. fáze - konvergence
Vyhodnocení alternativ řešení, všech klíčových bodů a rozhodování o způsobech
plnění úkolů či řešení problémů. Na klíčová rozhodnutí pak navazuje tvorba
konkrétních akčních plánů.

- 76-

6. fáze - uzavření
Na konci každé schůzky je celková sumarizace, během které by se měl vedoucí
porady - facilitátor ujistit, jestli všichni zúčastnění rozumí závěrům, popř. se s nimi
ztotožňují. Pak, na základě klíčových rozhodnutí a akčních plánů, domluví konkrétní
kroky, stanoví úkoly a kdo bude zodpovědný za jejich splnění, včetně termínů.

7. fáze - následné činnosti
Po schůzce by pak mělo, s co nejmenším odstupem, zabezpečit vytovření zápisu,
který by měli dostat všichni zúčastnění. Dále pak může následovat evaluace práce
skupiny a jejích rozhodnutí. Měly by se stanovit také termíny dalších schůzek.

Úspěch porady, schůzky neovlivňuje pouze facilitátor, resp. vedoucí porady a ani jim
vedení účastníci. Roli i zde hraje řada externích aspektů, které je potřeba ošetřit. Je to
například místo konání, jeho výhody a omezení (světlo, teplo, prostor), uspořádání, čas
konání, přestávky, občerstvení apod.

6.3.4

Vedení diskuze

Jak již bylo řečeno výše, facilitátor resp. vedoucí porady by měl mít rozvinuté
komunikační dovednosti a to přes základní dovednosti jako je aktivní naslouchání a
kladení dotazů až po řešení konfliktů.

Při vedení diskuze uplatňujeme všechny základní komunikační dovednosti. Abychom
dobře vedli diskuzi musíme umět povzbudit účastníky, aby vyjádřili svůj názor. Proto je
nejen dobře kladenými otázkami uvedeme do diskuze, ale aktivním nasloucháním, např.
parafrázováním podpoříme jejich aktivitu. Neměli bychom se v rámci diskuze vyhýbat
sporům, ty bývají často začátkem dobrých řešení. Ovšem

dobrým

vedením,

navrhováním postupů řešení bychom měli tyto rozdílné názory zužitkovat. Diskuze je
náročný proces, nejen pro facilitátora, ale i pro účastníky, proto je zapotřebí dělat
přestávky.
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Na co bychom si měli dát v diskuzi jako facilitátoři pozor? Největším nebezpečím je
kritika něčích názorů a návrhů, či jejich hodnocení. Stejně tak by se neměly objevit
osobní útoky, sarkasmy a ironické poznámky mezi účastníky diskuze.

Je zapotřebí

vytvořit co nejotevřenější atmosféru, aby byly vyřčeny všechny možné alternativy z většího množství alternativ pak může být vybráno i lepší řešení. Pokud řídíme diskuzi,
měli bychom zabezpečit, že se nebudou náhle měnit témata, předtím, než jsou vyřešena.

6.3.5 Závěrečné shrnutí
V praxi

pedagoga

existuje

několik

možností

konkrétních

situací,

které

vyžadují

spolupráci mezi učiteli. Nej základnější dovedností je pak facilitace - vedení porad. Ve
většině případů učitel vede schůzku, setkání, poradu a sám se také aktivně účastní
rozhodování a řešení úkolu / problému. Dovednost facilitovat schůzku (vést diskuzi a
řídit celý proces směrem k reálnému řešení, ...) je použitelná pro všechny možné formy
spolupráce.

Poznatky uvedené v kapitole 6. 4 jsou použity v praktické části ve standardu č. 9 „Porady a schůzky učitelů."

6.4 Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti jsou pro učitele zajímavé z hlediska komunikace s rodiči na
rodičovských schůzkách. Na nich pedagog sděluje rodičům důležité informace týkající
se školy, třídy resp. jejich dětí. Znalost prezentačních dovedností obsahuje také
dovednost jasně, srozumitelně a přesto zajímavě říci důležité informace - což je znalost
pro rodičovské schůzky vhodná. Proto si v této kapitole nejprve řekneme něco o
struktuře prezentace, její tvorby a realizace.
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6.4.1

Příprava prezentace

Pokud se chystáme mluvit před větším publikem lidí, největší důraz dáváme na
přípravu. Nejprve si jasně definujeme, co chceme prezentací sdělit a o čem chceme
informovat. Při přípravě obsahu vymezíme prioritní informace, uvědomíme si, která
jsou nepodstatná a pouze doplňková. Musíme si také uvědomit, jaký účel naší
prezentací sledujeme, jaký cíl by měla prezentace splnit. (Např. Na třídní schůzce
chceme přesvědčit rodiče o účastni jejich dětí na exkurzi do planetária.) Pokud
prezentace obsahuje více rozličných témat (což je ve většině případů na každé
rodičovské schůzce), která spolu plně nesouvisí, na začátku prezentujeme ta, která jsou
důležitá, prioritní.

Ještě než si začneme připravovat přesnou strukturu sdělení, uvědomíme si:
-

Kdo je naše publikum - jaký je profil zúčastněných, jestli je v publiku někdo, na
koho se chceme soustředit nebo naopak jestli je tam nějaká riziková osoba.

-

Jaký je náš prostor. V případě učitelů je to většinou školní třída, ve
výjimečných případech to může být i větší prostor, tělocvična. Školní třída má
svá specifika a omezení (velikost, místa k sezení, světlost místnosti apod.)

-

Časové rozmezí. Zjistit, kolik mám času, pamatovat na prostor pro diskuzi a
možné otázky.

Při přípravě vlastního obsahu projevu, prezentace, je dobré si připravit osnovu, které
informace je potřeba říci nejdříve a stanovit návaznost témat, posloupnost jednotlivých
bloků. I když se chystáme mluvit z patra (což je pravděpodobně většina prezentací,
které učitel má - např. již zmiňované rodičovské schůzky),

je dobré mít osnovu

napsanou na kousku papíru. (Pokud je na prezentaci probíráno více témat, je dobré mít
osnovu napsanou na tabuli, flipchartu, aby i účastníci prezentace věděli, jaký je program
a měli ho na očích.)
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6.4.2

Struktura prezentace

a) Začátek. Na začátku prezentace se představíme (pokud jsi jsme jisti, že
v publiku nesedí nikdo, kdo nás nezná, tak představení samozřejmě vynecháme).
Během začátku bychom měli vhodným způsobem uvolnit atmosféru a navázat
kontakt s posluchači.

b) Úvod. Po té, co navážeme s publikem kontakt a získáme si jeho pozornost, je
čas na stručné seznámení, co je základním obsahem a cílem prezentace /
schůzky. Seznámíme také se základními body prezentace, sosnovou našeho
projevu, včetně přibližného časového rozpětí. Pokud se jedná o delší projev,
následují základní organizační informace (přestávky, občerstvení apod.)

c) Vlastní projev.

Důležité je vyjádřit nejprve hlavní myšlenku, informaci.

Své

tvrzení podpoříme argumentem (viz níže). Každý tématický blok ukončíme
shrnutím, zopakováním základní myšlenky, popř. popíšeme návaznost na další
téma. Celá prezentace by měla být co nejvíce strukturovaná, aby se posluchači
neztráceli. Projev by měl být jasný a srozumitelný, naše prezentace by měla být
vcelku, bez přerušení. Až po té, co řekneme vše, co jsme si naplánovali a
dokončili naší prezentaci vyzveme posluchače ke kladení otázek. (Dotazy během
prezentace často odvádějí pozornost od základního tématu, mohou posunout náš
projev směrem, kterým nechceme, nebo se posluchači mohou ptát na něco, co
ještě bude řečeno později. Proto se klade takový důraz na strukturovanost a
srozumitelnost prezentací, také stručnost, aby se posluchač během prezentace
neztratil díky tomu, že něco bylo nesrozumitelné. Na další doplňující informace
nebo nejasnosti se mohou posluchači zeptat po skončení.).

d) Závěr. Na závěr shrnujeme komplexní myšlenku celého projevu, včetně účelu a
cílů projevu. Otázkami ověříme, jestli posluchači rozuměli. Je to také čas na
rozdání možných písemných materiálů. Neměli bychom na závěr zapomenout na
poděkování a rozloučení.
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6.4.3

Argumentace

Výše jsem uvedla, že pokud uvádíme nějakou myšlenku, je potřeba dobře ji podložit
správnými argumenty. Jak by taková argumentace měla vypadat?

a) Tvrzení. Máme nějaké tvrzení, myšlenku, kterou chceme přednést, popř.
dokonce chceme, aby naše publikum tvrzení také přijalo.

Př.: „V posledních letech chodí čím dál tím více dětí na vyučování pozdě."

b) Emocionální přesvědčování. Tvrzení bychom měli podpořit tzv. emocionálním
argumentem. Mělo by se jednat o nějaký příklad, může být konkrétní z našeho
života, příhodu, přirovnání apod. Apelujeme tedy na posluchačovi pocity, popř.
potřeby a touhy.

Př.: „Já sama začínám každý den vyučování s přibližně desetiminutovým
zpožděním, protože v osm hodin je ve třídě pouze polovina dětí. Před 10 lety se
to nastávalo."
c) Racionální přesvědčování. Využíváme logických argumentů, racionálních
důkazů, fakt. V racionální argumentaci tedy využíváme statistických údajů,
citací ze známých periodik či známých osobností, nebo stačí prosté logické
zdůvodnění, proč naše tvrzení platí.

Př • „Četla jsem v učitelských novinách, že dle komparativního výzkumu
provedeného v září letošního roku, 5% dětí chodí pravidelně do hodin pozdě,
oproti 1% dětí před 5 lety. Dalších 10% dětí přijde pozdě minimálně jednou
týdně, oproti 3% před 5 lety."

d) Závěr. Na závěr opět zopakujeme naše tvrzení, při delších prezentacích stručně
shrneme i podstatu emocionálního a racionálního argumentu.
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Př.: „Z toho vyplývá, že v České republice se včasná docházka dětí na
vyučování rapidně zhoršuje. 4 "

6.4.4

Použití vizuálních / audiovizuálních pomůcek

Pomůcky při prezentacích mohou významným způsobem ovlivnit celý průběh
prezentace, pomohou k lepší srozumitelnosti projevu a zapamatování podstatného.

Jednou ze základních vizuálních pomůcek je tabule, popř. flipchart. Je dobré
připravit si, napsat na tabuli dopředu důležité informace (které můžeme odkrýt
až o nich budeme hovořit). Obzvláště užitečné je mít dopředu napsanou osnovu
celé prezentace /schůzky, aby se posluchači mohli dobře orientovat, které téma
j i ž bylo probráno a naopak, kolik témat ještě z b ý v á d o k o n c e apod. Psát na tabuli

můžeme samozřejmě i během projevu, takový postup je akční, Pokud
zaznamenáváme, nebo znázorňujeme (vizualizujeme) to, co právě sdělujeme či
vysvětlujeme, posluchači se v tématu lépe orientují a také si sdělení lépe
zapamatují. Při zaznamenávání ale musíme drtt pozor na to, abychom nestáli
zády k publiku, nýbrž pouze bokem, abychom s posluchači neztratili kontakt.

Další pomůckou bohatá využívanou při prezentacích je zpčtný projektor.
Většinou na nich promítáme již hotové folie, můžeme na ně i psát. Velkou
výhodou je, že na nemůžeme okopírovat i fotografie nebo stránky z knih či
časopisů. Nevýhodou je, že pro promítání potřebujeme spíše tmavší prostředí,
což je handicap z hlediska interaktivní práce.

Video, promítání filmů, je efektivní pomůckou. Celá prezentace by ovšem
neměla být pouštěná na videu, protože ztrácíme přímý kontakt s posluchači. Při
použití videa by měly být promítané sekvence spíše kratší a dán větší prostor pro
diskuzi.
4

Tento příklad, včetně uváděných výzkumů, JE SMYSLENÝ.
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Powerpointové prezentace jsou v současné době čím dál tím častějším
nástrojem prezentace. Příprava snímků je rychlá a snadná, program umožňuje i
promítání fotografií, barevných grafů apod. (výhoda oproti flipchartům, apod.).
Promítání připravených snímků přes dataprojektor je viditelné, manipulace je
snadná, narozdíl od zpětného projektoru se nemusíme zabývat manipulací a
správným řazením folií.

Použití pomůcek samozřejmě závisí na mnoha faktorech - velikost prostoru, světlost
prostoru, počet posluchačů, k nimž mluvíme, dostupnost jednotlivých AV technologií
apod. Často můžeme vidět také kombinaci několika technik, obzvláště jedná - li se o
delší prezentace. Pak je vystoupení nápaditější a tím i zajímavější.

6.4.5

Závěrečné shrnutí

Prezentační dovednosti může pedagog použít v různých situacích, nejběžnější je však
rodičovská schůzka. Konkrétně je tato dovednost popsána ve standardu S. 1 „Prezentace na rodičovské schůzce."
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C. KOMUNIKAČNÍ SITUACE V UČITELSKÉ PRÁCI

7 VYMEZENÍ KOMUNIKAČNÍCH SITUACÍ
Pro tuto práci jsem vytipovala nejdůležitější komunikační situace v učitelské praxi. Jak
již bylo vymezeno v úvodní části této diplomové práce, na komunikaci učitele se lze
podívat z několika pohledů. Z nadefinovaných oblastí komunikace jsem vybrala (v
konzultaci s pracovní skupinou, které participovala na tvorbě standardů) nejpodstatnější
komunikační situace, ve kteiých se učitel ve své každodenní práci setkává. Tyto situace
jsou pak standardizovány v dokumentech v poslední části této diplomové práce.

7.1
7.1.1

K o m u n i k a c e s rodiči
Vedení rodičovské schůzky

Na každé rodičovské schůzce učitel seznamuje rodiče s důležitými informacemi a
aktivitami týkající se jejich dětí (třídy, resp. školy). Učitelovým cílem je, aby všichni
rodiče odcházeli informováni, ale také spokojeni a pozitivně naladěni pro spolupráci.
Proto je dovednost jasně, stručně a zajímavě prezentovat informace a témata základní
komunikační dovedností potřebnou pro vedení rodičovských schůzek. (Standard 1 Prezentace na rodičovské schůzce)

Učitel by měl vždy dát rodičům prostor pro dotazy. Během prezentace se dotazy
nekladou (pouze v nutných případech - pro porozumění, apod.), ale až po jejím
skončení. Učitel by měl umět jednak na dotazy odpovídat, ale celý proces kladení
dotazů také řídit. (Standard 2 - Odpovědi na dotazy na rodičovských schůzkách)

Schůzky s rodiči nebývají pouze informativní. Často potřebujeme s rodiči vyřešit úkol /
problém, získat jejich společný názor. Učitel my měl zvládat řídit takovouto diskuzi co
nejefektivněji. (Standard 3 - Diskuze na rodičovských schůzkách)
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7.1.2

Konzultace s rodiči

(Standard 4 - Konzultace s rodiči)
Na prvním stupni už pouze minimum učitelů využívá rodičovských schůzek ke
sdělování výsledků jednotlivých žáků. Možnost hovořit soukromě, v nerušeném
prostředí s rodiči o výsledcích, chování, resp. komplexně o dítěti, je výhodná pro obě
strany.

Pro každého (i velmi soudného a objektivního) rodiče je těžké slyšet o svém dítěti, že
mu něco nejde, že se s něčím trápí, či že něco provedl, obzvláště, když je mu tato
negativní informace sdělována před dvacítkou dalších rodičů. Celá situace je pro rodiče
dítěte velmi nepříjemná, v lepším případě vyvolá negativní pocity, často ale vede až ke
konfliktu. I ostatní rodiče, obzvláště ti hodně empatičtí, se také necítí moc dobře, až
trapně, když vidí, jak je to pro jejich „kolegu - rodiče" nepříjemné.

Výhodou individuální konzultace s rodiči je rovněž dostatečný prostor pro řešení
případných problémů, ale i pro diskuzi o pozitivech. (Dítě je např. talentované na
malování, učitel na konzultacích může diskutovat s rodičem, jak s tímto talentem dále
pracovat.) Další nespornou předností je vstřícný přístup k rodiči při stanovení termínu a
času konzultace. V dnešní době (obzvláště v porovnání s dobou před rokem 1989) jsou
rodiče hodně zaneprázdnění a pro některé z nich je velmi obtížné najít si čas na
schůzky. To ovšem neznamená, že by neměli o vzdělávání svého dítěte (svých dětí)
zájem.

Je i v učitelově zájmu vyjít rodiči v tomto ohledu vstříc. Velice dobře pak

působí pravidelné konzultační hodiny, kdy rodič ví, že najde učitele svého dítěte ve
škole a může za ním přijít, informovat se, popř. se poradit.

Díky individuálním konzultacím se nesporně zlepší celková komunikace a spolupráce
s rodiči, což vede i ke zlepšení vztahů, což se pozitivně odrazí právě na vzdělávání a
výchově dítěte.
V komunikaci s rodiči je samozřejmě vždy nutné počítat, že i mezi rodiči se najdou
takoví, kteří:
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-

nemají zájem o vzdělávání a výchovu svého dítěte

-

nemají čas na participaci na vzdělávání a výchovu svého dítěte

-

z různých důvodů je komunikace s nimi obtížná

Komunikace snekooperujícími rodiči je náročná, ale dovednost použití komunikačních
technik může v tomto ohledu učiteli pomoci.

V některých situacích je vhodné, aby se konzultací s učitelem účastnili i samotné děti.
Zpětná vazba podávaná rodičům může často pomoci i dětem. Např. když dítě slyší, že je
jejich učitel chválí a za co, a naopak, mohou společně všichni tři řešit to, co by se mohlo
u dítěte zlepšit.

U dětí se specifickými potřebami v učení (např. LMD apod.) je pak dobré také úzce
spolupracovat se školním speciálním pedagogem (resp. psychologem s pedagogicko psychologických poraden. Na některých školách se také osvědčila praxe podpůrných
skupin rodičů. Jedná se o sdružení rodičů dětí s určitými specifickými potřebami a ti
pak společně s učitelem řeší problémy dětí, navrhují možnosti dalšího přístupu k dětem
apod.

7.2

Komunikace s kolegou

7.2.1 Hospitace

V každé práci je vždy dobré mít zpětnou vazbu, která poukáže na silné stránky ale i
rozvojové stránky. Pro učitele a jeho profesní růst je poskytování konstruktivní zpětné
vazby nezbytné pro jeho profesní i osobnostní růst. Vzájemná hospitace mezi učiteli je
vhodnou metodou hned z několika důvodů. Pozorování učitele při práci neobohatí
pouze učitele, který je sledován a kterému je poskytována zpětná vazba, ale také
pozorujícího. Pokud je zpětná vazba poskytována vhodným způsobem může být
podnětem pro další budování spolupráce v celé škole. Pro učitele je práce s druhým či
ve skupině důležitým sociálním aspektem, v jinak velmi individuální práci kterou
učitelská profese obnáší.
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Hospitace bývají ale často ze strany učitelů velmi negativně vnímány. Prvním krokem je
dobrovolnost k hospitacím, žádný učitel by neměl být do hospitací nucen. Jedním
z nejdůležitějších neoblíbenosti hospitací je ale nechuť poskytovat zpětnou vazbu, která
je vnímána jako kritizování práce toho druhého. Proto je znalost poskytování
konstruktivní vazby, ale i kritiky a pochvaly včetně jejich přijímání jednou
z nejdůležitějších komunikačních dovedností při spolupráci učitelů na prvním stupni
ZŠ. (Standard 5 - Poskytování zpětné vazby z hospitací, Standard 6 - Konstruktivní
kritika, Standard 7 - Poskytování pozitivní zpětné vazby - pochvaly)

7.3

Komunikace a spolupráce s kolegy

Učitelský sbor jako pracovní tým má svá výrazná specifika. Každý učitel totiž pracuje
individuálně, má svůj vlastní obsah práce i nástroje. Proto se může na první pohled zdát,
že se jedná o práci výrazně individuální. Na druhou stranu je několik aspektů práce
učitele, které potřebují, či přímo vyžadují komunikaci a spolupráci v učitelském sboru.

a) Profesní a osobnostní růst. Individuální práce má několik rizik. Každý člověk
potřebuje pro svůj další rozvoj a růst zpětnou vazbu na svou práci. Hospitace je
jedním nástrojem růstu, ovšem její omezení je v tom, že se jedná o interakci
pouze mezi dvěma lidmi a nabyté zkušenosti se nepřenáší dál. Škola by měla mít
nastavený systém pravidelných setkávání právě za účelem předávání informací a
řešení (profesních) problémů jednotlivých učitelů. Komunikace mezi učiteli a
diskuze o zkušenostech s vyučovací praxí pomáhá k dalšímu profesnímu růstu a
zamezuje celkové stereotypizace práce.

b) Společná

příprava

školního

vzdělávacího

programu,

vzdělávacích

materiálů. Rozvoji spolupráce učitelů ve škole je v současné době věnován čím
dál tím větší prostor (např. Pol, Lazarová 1996). Důležitost tohoto fenoménu, o
kterém se diskutuje již od devadesátých let, se zvýšila v posledních letech, kdy
byl připravován a následně uveden do praxe nový zákon, který přináší zásadní
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změny v systému kurikulárních dokumentů. Státní úroveň kurikula představuje
Národní program vzdělávání (ten vymezuje počáteční vzdělávání obecně, jako
celek) a Rámcové vzdělávací programy, které vymezují závazné

rámce

vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy - předškolní, základní a střední vzdělávání.
Na základě zásad uvedených v Rámcových vzdělávacích programech si pak
každá škola vytváří vlastní Školní vzdělávací program, podle nichž se
uskutečňuje vzdělávání na své škole.

Na příprava vlastních školních vzdělávacích programů by měli participovat
všichni pedagogové na škole. Nejen na přípravě školního

vzdělávacího

programu, ale i na průběžné přípravě materiálů, popř. pomůcek potřebných pro
nápaditější práci učitele. Při přípravě programů také spolupracují učitelé prvního
a druhého stupně, což je obzvláště náročné na komunikaci a koordinaci.

c) Podíl na řízení školy. Zatím jsme se zabývali komunikací a spoluprací
z hlediska výkonu učitelské profese. Učitelé jsou ale také součástí školy jako
organizace. I když se nacházejí na nejnižších řídících pozicích (nemají žádné
podřízené), mohou pozitivně ovlivňovat chod celé organizace tj. školy
z hlediska řízení. Například navrhovat možnosti na lepší vnitřní komunikaci,
podněty pro spolupráci s rodiči, dalšími školami a příslušnými institucemi,
možnosti využití dalších finančních prostředků (např. z ESF), podněty pro další
vzdělávání a profesní růst učitelů apod.

d) Sociální hledisko - prevence stresu a syndromu vyhoření. Většinu svého
pracovního času tráví učitel ve třídě, kde se plně věnuje dětem a to nejen jejich
vzdělávání, ale i výchově, je s nimi v úzkém kontaktu. Vztah dítěte a učitele
není ovšem rovnocenný, a i práce s dětmi svým zvláštním způsobem učitele
stimuluje, nejsou uspokojeny některé jeho potřeby. Např. učitel nemůže s dětmi
řešit své problémy, i když ho děti mají rádi, nedostane se mu od nich
objektivního a adekvátního ocenění své práce apod. Důležitou složkou pro
spokojenou práci učitele je fungující tým z hlediska společenské konverzace,
vzájemné podpory a pomoci a radosti z toho, že patřím do nějaké skupiny lidí,
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které pracuje společně, týmově. Přílišná izolace učitele příčinou syndromu
vyhoření, který je způsoben stereo typizací práce.

7.3.1 Porady a schůzky

Nástrojem spolupráce a komunikace učitelů je společné setkávání na poradách a
schůzkách. Svůj význam mají jak schůzky neformální (společenský a lidský aspekt), tak
formální porady. Porady (formální schůzky) můžeme rozdělit na dva druhy, resp. dvě
části: informační a řešitelské. Informační schůzka slouží k předání informací, narozdíl
od řešitelských, kde je potřeba učinit rozhodnutí pro vyřešení problému. V pedagogické
praxi mohou být úkoly pro řešitelské porady např.:
-

tvorba koncepcí a plánování

-

organizace společných aktivit

-

zpracovávání projektů

-

řešení profesních, odborných problémů

Z hlediska náplně a obsahu, může být porad a schůzek téměř nekonečné množství. Proto
jsou ve standardu popsána jen obecná východiska. (Standard 9 - Porady a schůzky)
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D) PRAKTICKÝ VÝSTUP

8

VÝZKUM

8.1

Úvod k akčnímu výzkumu

Základním impulsem k napsání práce na toto téma byla moje osobní zkušenost
s komunikací učitelů s ostatními dospělými.

Během studií na vysoké škole jsem se díky své práci „vychovatelky" několikrát dostala
do role rodiče na třídní schůzce. Byla jsem překvapena, jak třídnímu učiteli svěřeného
dítěte, dělá problém vyjadřovat se a mluvit ke skupině rodičů. I osobní rozhovor o
prospěchu a chování dítěte probíhal většinou velmi rozpačitě. Přitom výsledky celé
třídy poukazovali na to, že se jedná o velice dobrého pedagoga, děti byly velmi
spokojené a učitel byl u nich velmi oblíbený.
Provedla jsem menší průzkum mezi rodiči i na dalších školách, jaké mají zkušenosti
z komunikace s učiteli. Z oslovených patnácti rodičů pouze 4 neměli žádné připomínky.
Jelikož se nejednalo o vyvážený vzorek rodičů, uvádím pouze seznam jmenovaných
poznámek:
-

pedagogové mluví s rodiči jako s dětmi (intonace, používání slovní zásoby
apod.)

-

rodičovské schůzky jsou dlouhé, nudné a často neobsahují žádné podstatní
informace

-

učitelé jsou netaktní až necitelní ve sdělování negativních informací i dětech,
jejich prospěchu a chování
jsou učitelé na rodičovských schůzkách velice nervózní a jejich projev je
nesrozumitelný
setkání s učitelem je nepříjemným zážitkem, někdy mezi učitelem a rodičem
dochází i ke konfliktům

Druhou podstatnou zkušenost týkající se komunikace s dospělými jsem získala během
studií na pedagogické fakultě, kdy jsem v rámci pedagogických praxí přicházela do
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různých škol. V průběhu dlouhodobějších praxí jsem měla možnost více proniknout do
fungování školy, resp. prvního stupně ZŠ, pozorovat spolupráci mezi učiteli a jejich
komunikaci, a to jak na úrovni profesní, odborné, tak osobní. Zajímavým zjištěním byla
pro mě častá nízká úroveň spolupráce mezi učiteli, špatné vztahy až konflikty mezi
učiteli. Shledala jsem, že učitelé často těžkopádně řeší problémy a úkoly.

Když jsem se pak v rámci sebereflexe zamyslela nad tím, jak jsem já (a pravděpodobně
i další absolventi a budoucí učitelé) připravena na podobné situace (v komunikaci
s dospělými) a vybavena příslušnými znalostmi a dovednostmi, zjistila jsem, že
rozhodně nedostatečně.

K výběru tématu práce přispěla i má spolupráce se společností Centrum Dohody s. r. o.,
která se zabývá mj. dalším vzděláváním a konzultacemi v oblasti komunikace a
managementu, kde jsem se zapojila do vzdělávacích programů pro pedagogy. Zde jsem
měla možnost facilitovat workshopy na téma komunikace a spolupracovat s týmem
zkušených pedagogů a zároveň lektorů komunikačních, manažerských a dalších psychosociálních dovedností.

8.2

Postup a použité metody výzkumu

Jako nej vhodnější metodou výzkumu v procesu tvorby a ověřování teoretických závěrů
v praxi jsem zvolila metodu akčního výzkumu a to ve dvou rovinách:
-

šetření, sebereflexe a rozvíjení vlastních komunikačních kompetencí

-

akční výzkum se skupinou pedagogů ve Středočeském kraji (oblast Berounska)

8.2.1 Osobní rozvoj pedagogické komunikační kompetence

Po té, co jsem identifikovala své rozvojové potřeby v oblasti komunikační způsobilosti,
jsem se rozhodla pro další vzdělávání. V rámci spolupráce se společností Centrum
Dohody s. r. o. jsem absolvovala několik programů a tréninků v oblasti tzv. měkkých
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dovedností. Znalosti a nabyté zkušenosti jsem dále obohacovala studiem literatury a
zpracováváním teoretických podkladů. Získané vědomosti a dovednosti jsou popsány
v části B této práce a stali se východiskem nejen pro diplomovou práci, ale i pro moji
pedagogickou praxi.
Jelikož ještě nejsem zapojena do učitelského procesu, nemohla jsem nabyté zkušenosti a
znalosti ověřit v praxi v plném rozsahu. V pedagogickém prostředí jsem se však již
v jisté míře pohybovala (viz 8.1.) a vnímám zlepšení svých komunikačních dovedností
(např. poskytování zpětné vazby z hospitací - pozorování kolegů absolventů při jejich
výuce, komunikace s učiteli prvního stupně - organizace projektů a programů apod.).

8.2.2 Výzkumná práce s učiteli

Jako lektor společnosti Centrum Dohody s. r. o. jsem pro proškolení vedla během
posledních dvou let řadu facilitovaných workshopů týkajících se komunikačních situací
v pedagogické praxi. Jednalo se např. o následující témata:
-

efektivní komunikace

-

vedení rodičovských schůzek

-

vedení porad učitelského sboru

-

facilitace řešení konfliktů v učitelském sboru

-

facilitace plánovacích setkání učitelů

-

psycho-sociální dovednosti učitele, obzvláště třídních učitelů

-

využití diagnostických metod v pedagogické praxi a komunikaci s kolegy i žáky

-

metody prevence stresu a syndromu vyhoření

-

apod.

Jednalo se o interaktivní kurzy, během kterých probíhaly diskuze a řešily se konkrétní
problémy a rozebíraly se vzorové případové studie z učitelského prostředí
tréninků byl rozvoj pedagogických dovedností v uvedených oblastech.
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Cílem

Během workshopů vznikla potřeba vytvoření komunikačních standardů, které by
specifikovaly konkrétní postupy v pedagogických situacích. Proto byly průběžně
sbírány a zpětně ověřovány klíčové postupy a zásady, které jsem zpracovala do podoby
standardů ve formátu, který je popsán níže.

Sestavila jsem pracovní skupinu skládající se ze zkušených učitelů a zároveň lektorů
komunikačních a dalších psycho - sociálních dovedností. S ní jsem konzultovala
nejprve výběr okruhů komunikačních situací. Dále byly na společných schůzkách
revidovány a doplněny připravené standardy. Jednotlivé zásady v nich uvedené byly
představeny učitelům a zpětně ověřovány na evaluačních schůzkách.

Na základě získaných informací z akčního výzkumu a vzniklých standardů nyní
společně s pracovní skupinou připravujeme program pro akreditaci MŠMT.

8.3

Další postup při používání standardů

Standardy v podobě, jaké jsou uváděny v této práci, jsou použitelné pro učitelskou
praxi. Jednotlivým učitelům poskytnou praktický návod, jak se v některých situacích
chovat, aby jejich komunikace byla efektivní. Pokud by měly sloužit jako oficiální
norma pro celý učitelský sbor prvního stupně a obzvláště pokud by na jejich základě
např. byli učitelé hodnoceni či posuzováni, doporučuji je přezkoumat a adaptovat na
podmínky dané školy a prostředí. Proto by každý standard měl být nejprve učitelům
předán k přečtení a k zaznamenání připomínek. Na společné schůzce by pak tyto
připomínky ke každému jednotlivému standardu měly být prodiskutovány a případně do
standardu vloženy. Ideálně by pak měl být dokument schválen celým učitelským
sborem. Po uplynutí předem určené doby (nejlépe 6 měsíců po zavedení standardů) je
dobré zorganizovat evaluační schůzku, kde by byly prodiskutovány a zpracovány
připomínky vyplývající již přímo z praxe.

-93 -

9

KOMUNIKAČNÍ STANDARDY V PEDAGOGICKÉ
PRAXI

9.1

Struktura standardu

Pro přehlednost je standard strukturován do několika logicky na sebe navazujících částí.
Jedná se o klasický formát, který splňuje základní požadavky nutné pro standardizaci
činností. Každá část je v této podkapitole popsána.

Název komunikační situace, která je v dokumentu standardizována.

Nositel standardu je osoba (v našem případě nejčastěji učitel), která danou
činnost vykonává a je zodpovědná nejen za její realizaci, ale i ze kvalitu jejího
provedení.

Znění standardu definuje požadovanou kvalitu výkonu. V jedné větě jsou
stručně charakterizovány požadavky na výkon a kvalitu vykovávané činnosti.

Příklady činností. Příklady konkrétních činností obsaženy ve standardizované
komunikační situaci, které můžeme zahrnout do obecnější činnosti uvedené
v názvu.

Indikátory standardu jsou ukazatelé kvalitního výkonu v komunikační situaci.
Jsou definovány ve

dvou

rovinách

a)

popisy

chování,

postupů,

tj.

charakteristiky kroků, které by měl učitel podniknout, aby zabezpečil kvalitní
realizaci činnosti a b) zásady, které je potřeba dodržovat pro dosažení kvalitního
výsledku práce.

Podmínky realizovatelnosti činnosti. Jedná se o podmínky (např. prostředí,
kontext), ve kterých se činnost uskuteční; identifikujeme materiální, technické a
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organizační

zabezpečení,

nezbytného

pro

realizaci

jednání

popsaného

v indikátorech apod.

Podpůrné vědomosti a dovednosti. V předposledním bodu je uveden přehled
vědomostí a dovedností požadovaných od nositele standardu k tomu, aby
vykonával danou činnost na úrovni dosažení požadovaného stavu s cílem splnit
standard. Tyto dovednosti jsou popsány v části B této práce.

Vytvářené výstupy. Seznam požadovaných výstupů.

9.2

Seznam komunikačních standardů

1. Prezentace na rodičovských schůzkách
2. Odpovědi na dotazy na rodičovských schůzkách
3. Diskuze na rodičovských schůzkách
4. Pravidelné informativní konzultace pro rodiče
5. Poskytování zpětné vazby z hospitací
6. Řešení konfliktu s kolegou
7. Konstruktivní kritika
8. Pozitivní zpětná vazba (pochvala)
9. Porady a schůzky

9.3 Jednotlivé standardy
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Standard 1
Komunikační situace:

Prezentace na rodičovských schůzkách

Nositel standardu:

učitel

Znění standardu:

Učitel prezentuje na rodičovských schůzkách důležité
informace, které jsou pro rodiče nezbytné. Jeho projev
je jasný, a srozumitelný, pro rodiče zajímavý. Rodiče
by měli odcházet nejen informováni, ale i pozitivně
naladěni a motivováni pro další spolupráci se školou.

Příklady činností:

prezentace výsledků třídy popř. školy
prezentace záměrů a výhledů do budoucna
prezentace zajímavých aktivit třídy, popř. školy
prezentace aktualit týkající se třídy, popř. školy
apod.

Indikátory standardu:

Příprava na rodičovskou schůzku
•

Jasně si pojmenuje, za jakým účelem rodičovskou schůzku svolává, čeho chce
dosáhnout a konkrétně definuje cíle rodičovské schůzky.

•

Sestaví osnovu toho, co chce říci. Při jejím zpracovávání zachovává tato
pravidla:
o

nejdůležitější témata jsou vždy na začátku

o jednotlivá témata na sebe logicky navazují
o

zvolená témata by se měla týkat vždy většiny rodičů

o

vynechává témata, která se týkají prospěchu a chování jednotlivých žáků
(ty jsou předmětem osobních konzultací).

•

Dle stanovených cílů a základních témat si stanový délku rodičovské schůzky
Ta by neměla být delší než 1,5 hod (v případech, kdy je potřeba řešit úkoly či
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problémy), ideálně však okolo lhod. Rozvrhne časovou dotaci pro jednotlivá
témata, musí také počítat s časem pro otázky a diskuzi.
•

Na papír (ideálně A6) si připraví osnovu prezentace a nejdůležitější informace
(resp. informace obtížné k zapamatování - data apod.).

•

Připraví si pomůcky pro vizualizaci - min. napíše základní osnovu prezentace na
tabuli, dále dle situace a prezentovaných témat připraví další audiovizuální
pomůcky (powerpointová prezentace, video, promítání fólií, fotografií, obrázků
apod.).

•

Vytvoří srozumitelnou pozvánku pro rodiče: pozvánka by měla obsahovat datum
konání, čas začátku schůzky, přesné místo, cíl rodičovské schůzky (popř.
základní body programu), čas ukončení schůzky.

•

Vhodně se oblékne (nepodceňuje úlohu vzhledu a jak ten na druhé působí).

•

Před zahájením prezentace, resp. rodičovské schůzky, je na místě dostatečně
dopředu, aby stihl připravit prostor (místa k sezení tak, aby bylo dobře vidět
pomůcky pro vizualizaci apod.) před tím, než začnou přicházet první rodiče.
Upraví místo schůzky tak, aby s rodiči mohl dobře komunikovat.

•

Vítá rodiče, s každým si podá ruku, zdvořile snimi konverzuje - připravuje
pozitivní atmosféru pro konání schůzky. Nezahrnuje na začátku rodiče
informacemi o tom, co jejich děti neumí, co se jim nedaří.

Vlastní prezentace
•

Prezentaci začíná včas. Pokud je účast nízká a očekává příchod dalších rodičů,
zjistí, jestli již přítomní rodiče souhlasí s posunutím začátku, max. o 10 min.

•

Oficiálně zahájí rodičovskou schůzku, přivítá ještě jednou oficiálně všechny
zúčastněné na rodičovské schůzce.

•

V úvodu stručně sdělí, co je základním obsahem a cílem prezentace / rodičovské
schůzky. Seznámí je se základními tématy prezentace (tzn. body osnovy),
stanoví čas, jak dlouho bude trvat prezentace. Sdělí rodičům, že po prezentaci
bude prostor pro dotazy a pro diskuzi, stanoví předpokládanou délku celé
rodičovské schůzky.

•

Každé téma nejprve stručně uvede - sdělí podstatu obsahu. Dále pokračuje
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detailnějšími informacemi, vybírá ale ty, které jsou nezbytně nutné, aby
prezentace byla zajímavá a srozumitelná. Projev jasně strukturuje, spíše používá
krátké věty. Na závěr tématu stručně shrne nejdůležitější informace.
•

Mluví jasně a srozumitelně, spisovným jazykem. Vhodně pracuje s tempem řeči
(ale dbá na to, aby tempo jeho řeči nebylo příliš rychlé / pomalé). Nemluví
monotónně, ale ani příliš afektovaně, s přemrštěnou intonací a nevhodným
frázováním. Užívá vhodnou hlasitost. Učitelé / učitelky mající vysoký hlas se
snaží o snížení položená svého hlasu.

•

Informace správně argumentuje (emocionální a racionální argumentace).

•

Během projevu navazuje oční kontakt s rodiči, sleduje své neverbální projevy
(používá vstřícná, přátelská gesta i postoje, eliminuje nervózní hry s rukama,
ukazování prstem apod.).

•

Používá vizualizaci - píše na tabuli či flipchart, neotáčí se k rodičům zády
Zapisuje důležité nebo složitější informace.

•

Ukončí prezentaci shrnutím všech témat a celkovým výstupem, který by měl
zahrnovat cíl celé prezentace. Pak vyzve rodiče k dotazům.

Odpovědi na dotazy - standard č. 2 - dotazy na rodičovských schůzkách

Podmínky realizovatelnosti činnosti
nutné:
•

vlastní příprava na prezentaci (napsaná osnova, zjištěné materiály)

•

školní třída, tabule, psací potřeby (křída, fixy)

•

dostatek míst k sezení pro rodiče

•

materiály pro rodiče týkající se prezentovaných témat- sešity, letáčky, apod.

ideální:
•

vizuální a audiovizuální pomůcky - promítací technika, videa, zpětný projektor
promítačka na diapozitivy

•

občerstvení

Podpůrné vědomosti a dovednosti
•

prezentační dovednosti:
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•

dobrý verbální projev (technika mluveného projevu, vyjadřovací schopnosti,
paralingvistika) - dovednost jasně, stručně a srozumitelně formulovat myšlenky
a závěry

•

dobrý neverbální projev

•

dovednost správné argumentace

•

další základní komunikační dovednosti

Výstup
•

prezentace splňující výše popsané indikátory

•

informovaný, spokojený rodič

•

splnění předem stanovených učitelových cílů prezentace
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Standard 2
Komunikační situace:

Odpovědi na dotazy na rodičovských
schůzkách

Nositel standardu:

učitel

Znění standardu:

Učitel vyzývá rodiče ke kladení dotazů. Odpovídá na
každý vznesený dotaz. Na později odkládá pouze
dotazy které se týkají jednoho rodiče, nebo které
nesouvisí s tématem a jsou druhotné. Snaží se vytvořit
atmosféru důvěry a otevřenosti. Vystupuje k rodičům
proklientsky5.

Příklady činností:

Navazuje na standard SI - Prezentace na rodičovských
schůzkách.

Dotazy

prezentace,

ověřování

jsou

kladené

a zjišťování

na

porozumění

dalších

informací.

Učitel na tyto dotazy odpovídá.
Standard je možný použít i obecně na zodpovídání dotazů
(pouze je nezbytné upravit některé indikátory specifické
pro rodičovskou schůzku).

Indikátory standardu:
•

Po skončení prezentace vyzve rodiče ke kladení otázek.

.

Celou otázku pozorně vyslechne, pokud se jedná o složitější nebo méně
srozumitelnou otázku, tak ji parafrázuje a tím ověřuje, jestli otázku správně
pochopil.

•

Kladené otázky nehodnotí, na každou odpoví s respektem k osobě která se ť v

5

Slovo „proklientsky" j e v tomto kontextu použito ve významu: Mile, s ohledem na dn h
3
zachování dobrého vztahu. Vstřícné, pokud j e to možné, ale ne na úkor podstatv včr
"a
y
C I Cl n e s
potřeb a zájmů - jedná se o asertivní přístup.
'
Plnění našich
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•

V případě, z e j e dotaz dlouhý a nesrozumitelný, může rodiče přerušit a žádat
vysvětlení, vždy se ale za přerušení omluví („Omlouvám se, ale musím vás
přerušit.")

•

I když se dotaz netýká právě probíraného tématu, tak ho ocení a poděkuje za něj
(„Ten problém je jistě důležitý, ale netýká se našeho tématu."). Dotaz nemůže
zůstat neodpovězen, ale ho být odložen na později („Tomuto tématu se ještě
budeme věnovat později."), např. po skončení rodičovské schůzky. („Chápu, že
pro Vás je důležitá odpověď na tuto otázku, můžeme se prosím sejít po skončení
rodičovské schůzky, rád Vám na ni odpovím.")

•

Pokud na otázku nezná odpověď, omluví se, že lituje, a nabídne, že ji zjistí a
dodá později.

•

Při n e p ř í j e m n é m dotazu (např. agresivním) použije techniku parafráze.

•

Odpovědi formuluje jasně a srozumitelně. Odpovídá na to, na co je tázán,
poskytuje pouze nezbytné informace, neutíká od tématu ani přílišně nezabíhá do
podrobností.

•

Ověřuje pochopení, jestli byla jeho odpověď srozumitelná a odpověděl na to, co
tazatel chtěl vědět.

•

Všem rodičům dává adekvátní a pokud možno i rovnoměrný prostor pro kladení
otázek. Každou položenou otázku ocení.

Podmínky realizovatelnosti činnosti
nutné:
•

školní třída, tabule, psací potřeby (křída, fixy)

•

dostatek míst k sezení pro rodiče

ideální:
•

občerstvení

Podpůrné vědomosti a dovednosti
•

dovednost aktivního naslouchání

•

dovednost jasného, stručného a srozumitelného vyjadřování (verbální
komunikace)
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•

neverbální komunikace

•

další základní komunikační dovednosti

Vytvářené výstupy
•

spokojený a informovaný rodič, který dostal adekvátní prostor pro své otázky

•

splnění předem stanovených učitelových cílů prezentace
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Standard 3
Komunikační situace:

Diskuze na rodičovských schůzkách

Nositel standardu:

učitel

Znění standardu:

Učitel vede diskuzi směrem k vyřešení problému /
splnění úkolu. Dohlíží na to, aby zúčastněným byl dán
prostor pro vyjádření a aby vybraný závěr byl
akceptovatelný pro všechny, resp. většinu rodičů.

Příklady činností"

diskuze o realizacích různých aktivit třídy (školní výlety,
exkurze, školy v přírodě apod.)
diskuze týkající se školy jako organizace a jejího řízení
(fungování rodičovské rady školy, placení

školného,

apod.)
diskuze nad úkoly a problém navržené rodiči k řešení
apod.

Indikátory standardu:
•

Před začátkem se rozhodne, jestli bude spolurozhodovat na řešení problému,
nebo bude diskuzi jenom facilitovat. Seznámí se svým rozhodnutím rodiče.

•

Na začátku nejprve uvede podstatu úkolu / problému, který je potřeba řešit

•

Uvede všechny potřebné a známé informace nutné

k řešení problému -

všechnay data, fakta, podrobnější popis apod.
•

Ověří, jestli rodiče pochopili, co je potřeba začít. Shrne znova podstatu úkolu /
problému. Klade ověřovací dotazy. (Případně nechá někoho z rodičů, aby
problém parafrázoval.)

•

Navrhuje způsob / proces řešení problému (brainstorming, apod.), popř. vybere
z návrhů rodičů.

•

Dle zvoleného způsobu procesu řešení problému získá názory rodičů. Může
postupovat dvěma způsoby: Buď nejprve sbírá informace bez hodnocení, pak se
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teprve kjednotlivým návrhům rodiče vyjadřují, nebo se rodiče vyjadřují
k návrhům hned, jak padnou.
Zabezpečí zapsání všech návrhů, nejlépe na tabuli, aby byly viditelné pro
všechny rodiče.
Každého rodiče, který dal návrh požádá, aby vysvětlil svůj návrh a vyjádřil, co
chce říci. Pak vyzve ostatní rodiče, aby se vyjádřili, jestli s návrhem souhlasí /
nesouhlasí. (Dá rodiči - předkladateli ještě jednu možnost vysvětlit svůj návrh,
resp. připomínky ostatních rodičů). Shrne situaci a klíčové argumenty. Vyzve
skupinu rodičů k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí návrhu.
Až dojde ke schválení jednoho z návrhů, vyzve rodiče k dalším nápadům a
myšlenkám, jak s návrhem dále postupovat
Zabezpečí další rozdělení úkolů apod. (realizaci vítězného návrhu, termíny,
zodpovědnosti apod.). Zajistí co, kdo, kdy a dokdy udělá, nechá si to
příslušnými rodiči také znovu potvrdit.
O všem vypracuje zápis a pokud se jedná o závažný problém / důležitý úkol,
zajistí distribuci zápisu minimálně rodičům.
Drží proces diskuze pevně v rukou. Hodně naslouchá a ptá se, ověřuje
pochopení.
Během celé diskuze hlídá čas, aby nepřekročil stanovený limit.
Zabezpečuje, aby bylo dáno slovo všem

rodičům a každému pokud to jde

rovnoměrně. Zajistí každému možnost aktivně se zúčastnit. Pozorně všem
naslouchá.
Během diskuze žádný z návrhů nehodnotí, ani se k nim nevyjadřuje.
Zabezpečí, aby něco podstatného nebylo opomenuto.
Zajistí, aby byl řešen pouze jeden problém - ne více věcí najednou.
Pozitivně a jednoznačně zakončí diskuzi. Poděkuje rodičům za účast, spolupráci
podnětné připomínky a návrhy. Skončí rodičovskou schůzku.
Při facilitaci se dohodne s rodiči, časový rámec pro diskusi - jak dlouho bude
trvat a jaký čas bude věnován jednotlivým příspěvkům ( např. 2 minuty ). Dobré
je poprosit některého z rodičů, aby čas měřil - celkově i čas příspěvků.
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Podmínky realizovatelnosti činnosti
nutné:
•

podklady a informace nutné o vedené diskuzi

•

školní třída, tabule, psací potřeby (křída, fixy)

•

dostatek míst k sezení pro rodiče

Podpůrné vědomosti a dovednosti
•

dovednost facilitace a vedení diskuze

•

dovednost argumentace

•

znalost verbální, neverbální komunikace

•

základní

komunikační

dovednosti,

obzvláště

kladení

otázek

a

aktivní

naslouchání

Vytvářené výstupy
•

stanovený závěr diskuze, který je akceptován všemi účastníky porady, resp.
jejich většinou

•

ze závěrů plynoucí úkoly, které jsou termínované, konkrétní, s vymezenými
zodpovědnostmi
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Standard 4
Komunikační situace:

Pravidelné informativní konzultace pro
rodiče

Nositel standardu:

učitel

Znění standardu:

Konzultace jsou vedeny osobně, pouze mezi rodičem /
rodiči a učitelem 6 . Učitel poskytuje rodiči informace o
dítěti empaticky, s ohledem na specifika rodič - dítě
(rodičův postoj je subjektivní). Snaží se podávat hlavně
pozitivní informace, nezdary formuluje jako možné
rozvojové stránky, navrhuje alternativy řešení. Snaží
se o dosažení co nejužší spolupráce mezi učitelem a
rodičem na vzdělání a výchově dítěte.

Příklady činností:

připravené konzultace pro rodiče (které se konají jednou
za čtvrtletí / pololetí)
neplánované konzultace v konzultačních hodinách učitele
(ze standardy odpadá pak část domlouvání termínu)

Indikátory standardu:
•

Dopředu stanoví možné termíny konzultací, vychází rodičům vstříc formou
pravidelných konzultačních hodin, či společnou dohodou na termínu schůzky
vhodné pro obě strany. Domluví se také na předpokládané délce schůzky.

•

Připraví si podklady o dítěti (vlastní záznamy o školních výsledcích, sešity,
ukázky výtvorů, kreseb a maleb a podobně).

•

Důkladně se připraví na rozhovor - co konkrétně může rodičům o dítěti říci,
hlavně pozitivní věci, ale připraví si i informace, které nemusí být pro rodiče
příjemné.

6

Možná j e i účast dítěte na rodičovské schůzce. V některých situacích je to i vhodné a podporuje
spolupráci mezi učitel - rodič - žák (viz východiska ke standardům).
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•

U nepříjemných informací (špatné výsledky v předmětu, výchovné problémy
apod.) si připraví i způsob, jak rodičům říci negativní informaci tak, aby byla
konstruktivně, tzn. aby byla rodiči přijata - vychází z osobní znalosti rodičů a
samozřejmě dítěte. U negativních věcí se soustředí hlavně na pokroky, které dítě
dělá.

•

Zajistí, aby konzultace probíhala v soukromí, mezi čtyřma očima. Důležité je
celkově příjemné prostředí a navození přátelské atmosféry, která by měla být
během celého rozhovoru. (Udělat si čaj či kávu, na začátku neformálně
konverzačně, ale krátce pohovořit apod.)

•

Při příchodu rodiče uvítá, podá si sním ruku, na začátku navodí přátelskou
atmosféru.

•

V úvodu rozhovoru nejprve stručně seznámí s průběhem rodičovské schůzky,
s jeho základním cílem.

•

Začíná vždy poskytováním pozitiv, tzn. co se dítěti daří, v čem je talentované,
co jsou jeho silné stránky, co se mu v poslední době povedlo. Po pozitivním
začátku, může poskytovat i negativní pozitivní vazbu.

•

Informace o dítěti nezaměřuje pouze na prospěch, respektive na známky a
výsledky, ale i na další chování (psycho - sociální aspekty, snaha, píle, talent na
nějakou oblast apod.).

•

Vždy každou informaci o dítěti krátce uvede, aby rodič věděl, o čem se bude
bavit (např.: „Nejprve bych Vám řekl něco k prospěchu").

•

Pak konkrétně popíše situaci, podá adekvátní a užitečné informace, kterých si
všiml. Zaměřuje se na to, co dítě udělalo anebo neudělalo a ne na to, jaké je.

•

Vyjadřuje se jasně a srozumitelně, je otevřený, ale i empatický. K rodiči mluví
s respektem, až proklientsky 7 .

•

Vyjádří, jaké dopady má daná situace na dítě, ale popř. i na další (spolužáky,
učitel nebo obecné dopady), tzn. že ale vyjadřuje svůj názor („Myslím si, že ...",
„Zdá se mi, že ...").

•

Obzvláště při sdělování negativních informací, se vyjadřuje s ohledem k rodiči,
je empatický. Učitel by měl vyjádřit, že cítí spoluzodpovědnost za vyřešení

7

Proklientsky znamená slušně, s respektem, ovšem ne poníženě.
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situace, že mu na dítěti také záleží a ujistit tím rodiče, že je spolu s nimi a
s dítětem na „stejné lodi".
•

Vyzve rodiče, aby se vyjádřil k právě vyslechnutým informacím a řekl, co si o
tom myslí. Pozorně naslouchá, povzbuzuje ho, aby v hovoru pokračoval, ověřuje
pochopení, parafrázuje informace, které rodič řekl, reflektuje jeho pocity a
všechny důležité informace shrnuje.

•

Také ho vyzve ke společnému hledání využití zjištěných informací, co se s nimi
dá v budoucnosti dělat, jak vše využít pro další rozvoj (mnohdy nejen
pozorovaného učitele, ale i pozorovatele). Východiska by měla být zaměřena
jednak na to, co může udělat učitel a co by zase měl udělat rodič.

•

Celé téma uzavře. Dbá o to, že při poskytování informací o dítěti vždy záleží na
rodiči, jak s poskytnutými informacemi naloží. Je jeho právem svobodně se
rozhodnout, jak se k informacím postaví, jestli vyřešené rady a možnosti
využije, nebo bude ignorovat.

•

Začne další téma a postupuje dle schématu výše popsaného: uvedení do tématu konkrétní popis -

dopady situace a chování - hledání alternativ řešení,

východiska - shrnutí.
•

Během rozhovoru si hlídá čas, aby stihl říci vše v době, na které byl s rodičem
domluven.

•

Na závěr shrnuje celý rozhovor, popř. také úkoly, které během rozhovoru
vznikly pro obě strany, včetně termínů a konkrétních úkolů.

•

Končí pozitivně, komplimentem vycházejícím z podaných informací. Ošetří, aby
byl zachován pozitivní vztah s rodičem (pokud je to možné).

•

Rozloučí se s rodičem, podá ruku.

Podmínky realizovatelnosti činnosti
•

místo v soukromí, příjemné zázemí pro klidný a ničím / nikým nerušený
rozhovor

•

podklady o dítěti (vlastní záznamy o školních výsledcích, sešity, ukázky
výtvorů, kreseb a maleb a podobně)

•

psací potřeby, papír (PC nedoporučujeme, je to komunikační bariéra)
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•

občerstvení

Podpůrné vědomosti a dovednosti
•

dovednost poskytování zpětné vazby, včetně sdělení konstruktivní kritiky a
komplimentu

•

znalost verbální, neverbální komunikace

•

základní komunikační dovednosti, obzvláště aktivní naslouchání, kladení otázek
a vedení empatického rozhovoru

Výstupy
•

zachované dobré až přátelské vztahy s rodičem

•

nastavená spolupráce mezi učitelem a rodičem

•

případně konkrétní úkoly, které vznikly pro obě strany během konzultace

•

společné závěry ohledně další práce s dítětem

•

zápis o výsledcích schůzky (včetně stanovených konkrétních úkolů)
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Standard 5

v

Komunikační situace:

Řešení konfliktu s kolegou

Nositel standardu:

UČitel

Znění standardu:

Učitel řeší konflikt tak, aby došlo k zachování vztahu
s kolegou (komunikačním

partnerem).

Při řešení

konfliktu se snaží o popisování problému, nehodnotí
aktivity druhého. Zabezpečí, aby se řešili skutečné
příčiny a zdroje konfliktu.

Příklady činností:

profesní (odborný) konflikt s kolegou
osobní konflikt s kolegou
konflikty s dalšími

osobami

(nadřízeným,

školníkem,

vedoucím odborných kroužků apod.)
(postupy a zásady uvedené ve standardu jsou použitelné i
pro konflikty v osobním životě)

Indikátory standardu:
•

Osloví učitele, se kterým měl konflikt, sdělí mu, že by si rád promluvil o situaci
a pokusil seji vyřešit. Navrhne společnou schůzku.

•

Nejprve se samostatně připraví na jednání, řešení konfliktu. Zamyslí se nad
příčinami konfliktu, srovnává si dohromady všechny fakta a okolnosti, které
k situaci zná. Reflektuje, jaké jsou jeho skutečné zájmy a potřeby, a oddělí je od
pozic, které zatím v problematické situaci zastává. (Může si dělat i poznámky.)

•

Připraví místo setkání tak, aby bylo na klidném místě, kde nikdo nebude
rozhovor rušit. (Je dobré přichystat i občerstvení - čaj či kávu, popř. sušenky
apod., které přispěje k přátelštější a uvolněnější atmosféře.)

•

Na začátku sděluje kolegovi, že je rád, že se setkali, vyjádří snahu se domluvit,
vyjádří své pocity ohledně kladného vyřešení situace a zachování dobrého
vztahu. Umožní toto vyjádření i druhé straně, aktivně naslouchá.
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Ověří si časový prostor, který mají pro řešení problému (tzn. kolik času mohou
věnovat řešení problému).
Uvede, jakým způsobem by dle jeho názoru měla schůzka probíhat - tzn.
navzájem si sdělit své názory a stanoviska, zájmy a potřeby, společně definovat
problém, pak na základě oběma stranami schválené definice problému společně
hledat možná řešení a na závěr shrnout závěry této první schůzky včetně
stanovených úkolů pro obě strany. Ověří, jestli druhá strana porozuměla a jestli
s tímto postupem souhlasí.
Srozumitelně, popisně a nehodnotícím způsobem popisuje fakta, jak je viděl ze
svého pohledu, informuje o svých potřebách a zájmech. Vyzve kolegu, aby
sdělil své stanovisko a reagoval na to, co slyšel. Pozorně naslouchá, používá
techniky aktivního naslouchání. Pokud mu něco není jasné, klade dotazy.
Průběžně shrnuje, dává prostor rovnoměrně i svému kolegovi.
Shrne společnou definici problému a nechá šiji odsouhlasit kolegou.
Sumarizuje, které kroky byly již provedeny a vedli k postupnému vyřešení
problému - kroky, které se staly již před začátkem rozhovoru a další, které
vznikly v první části rozhovoru, tzn. při definování problému. Kolegovi
poskytne stejný prostor.
Společně se svým kolegou hledá možnosti a alternativy řešení konfliktů. Ke
každému řešení se oba vyjádří a společně vyhodnotí pozitiva i negativa daného
řešení. Společně pak schválí a vyberou vhodně možnosti řešení.
Dohromady rovnoměrně rozdělí úkoly plynoucí ze společně schválených kroků
řešení. Úkoly jsou s jasnými výstupy a termíny (co, kdo, kdy, jak, do kdy).
Stanoví termín další schůzky (minimálně za účelem vzájemné kontroly plnění
úkolů).
Shrne (nebo kolega) závěry z celé schůzky, snaží se o pozitivní závěr.
Průběžně hlídá čas tak, aby byl prostor pro stanovení dílčích závěrů a
konkrétních úkolů (1/2 času definování problému a shrnutí již realizovaných
kroků, druhá polovina času hledání alternativ řešení a stanovení dalších
konkrétních úkolů).
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Podmínky realizovatelnosti činnosti
nutné:
•

klidné a příjemné místo (pro 2 osoby), nikým a ničím nerušené

•

papír, tužka pro zaznamenávané výstupy

ideální:
•

občerstvení

•

poznámky z přípravy popř. z předjednání

Podpůrné vědomosti a dovednosti
•

dovednost řešení konfliktů

•

znalost verbální, neverbální komunikace

•

základní komunikační dovednosti, obzvláště empatické vyjádření, aktivní
naslouchaní, kladení dotazů

Výstupy
•

zápis o schůzce včetně stanovených úkolů obou stran

•

zachování minimálně dobrého / konstruktivního vztahu pro další komunikaci
(případně řešení problémů)
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Standard 6
Komunikační situace:

Poskytování zpětné

Nositel standardu:

hospitující učitel

Znční standardu:

Zpětná vazba je poskytována vždy kolegovi - učiteli po
vzájemné

domluvě.

vazby Z

Zpětná

hospitací

vazba

je

podávána

konstruktivním způsobem, konkrétně popisuje situaci
a

jaké

dopady

a

emoce

může

zanechávat.

K alternativním řešením a východiskům ze situace se
vyjadřují obě strany.

Příklady činností:

Indikátory standardu:

Příprava na hospitaci a zpětnou vazbu
•

Před začátkem hospitace se sejde s učitele, kterému má hospitovat a seznámí se
nejen s učivem, ale i se situací ve třídě a se všemi dalšímu důležitými
informacemi. (Učitel by neměl být nucen být hospitován, či dělat hospitaci, měla
by být dobrovolná.)

•

Pokud nemá škola standardní, běžně používaný pozorovací formulář), vytvoří si
vlastní. Do něho si během hospitace zaznamenává své postřehy a názory (sleduje
odborné, didaktické i psychosociální aspekty práce učitele). Snaží se již během
pozorování zaznamenávat jak pozitivní, tak negativní (rozvojové) stránky
pozorovaného učitele.

Poskytování zpětné vazby
•

Předem s pozorovaným učitelem domluví termín poskytnutí zpětné vazby
z hospitace, ten by měl být domluven předem a tak, aby následoval co nejdříve
po uskutečnění hospitace.
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Měl by být naplánován dostatečný prostor pro rozhovor (např. nestačí pouze 10
minut na chodbě), vše naplánuje tak, aby rozhovor o hospitaci proběhl v klidu a
bez časového stresu.
Zajistí, aby byla zpětná vazba poskytována v soukromí, mezi čtyřma očima.
Důležité je celkově příjemné prostředí a navození přátelské atmosféry, která by
měla být během celého rozhovoru. (Udělat si čaj či kávu, na začátku neformálně
konverzačně, ale krátce pohovořit apod.)
Začne rozhovor dotazem na druhého, co by sám řekl o hodině, kterou odučil a na
které byl hospitován. Dá mu dostatečný prostor pro sebereflexi.
Pozorně naslouchá, povzbuzuje učitele, aby v hovoru pokračoval, ověřuje
pochopení, parafrázuje informace, které pozorovaný řekl, reflektuje jeho pocity
a všechny důležité informace shrnuje.
Po vyslechnutí pozorovaného učitele reaguje na jeho sebereflexi, nereaguje ale
pouze konstatováním: „s tímto souhlasím / nesouhlasím", ale dodá i vlastní
názor, proč si toho všiml a svůj pohled na učitelovu sebereflexi.
Začne s poskytováním své zpětné vazby, tzn. předávání informací, které si jako
pozorující učitel všiml a které na něho zapůsobily.
Nejprve seznámí učitele se „strukturou" rozhovoru, tzn. „nejprve bych rád
mluvil o zvolených učebních pomůckách, pak .... a nakonec. Další variantou
může být: „začneme tím, co se mi líbilo a pak pár postřehů a nápadů, co bych
dělal jinak, co by se dalo vylepšit, co bych změnil."
Dodržuje vyváženost pozitivní a negativní zpětné vazby, rozhovor by měl
obsahovat jak konstruktivní kritiku, tak adekvátní pochvalu. Zpětná vazba je
konstruktivní.
Každou situaci, postřeh nejprve uvede, o čem chce mluvit, čeho se jeho postřeh
bude týkat.
Pak konkrétně popíše situaci, podá adekvátní a užitečné informace, kterých si
všiml. Nehodnotí, soustředí se na učitelovo chování a jednání, ne na jeho osobu.
Zaměřuje se na to, co příjemce udělal anebo neudělal a ne na to, jaký je.
Vyjadřuje se jasně a srozumitelně, je otevřený, ale i empatický.
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•

Ověřuje, jestli druhý porozuměl faktům, je potřeba vést rozhovor tak, aby se obě
strany shodly na faktech. Proto klade dotazy a pozorně naslouchá faktům druhé
strany

•

Vyjádří, jaké dopady dle jeho názoru mohlo mít učitelovo jednání, proč je to dle
vašeho názoru důležité. Popíše, jak to působilo na něho, jak se cítil, jak by to
mohlo působit na děti. Může naznačit také, jaké si myslí, že se cítil pozorovaný
učitel.

•

Vyzve učitele, aby se vyjádřil k právě vyslechnutým informacím a řekl, co si o
tom myslí. Také ho vyzve ke společnému hledání využití zjištěných informací,
co se s nimi dá v budoucnosti dělat, jak vše využít pro další rozvoj (mnohdy
nejen pozorovaného učitele, ale i pozorovatele). Východiska by měla být
zaměřena na a) využití objevených silných stránek a jejich rozvoj (při pozitivní
zpětné vazbě), b) hledání alternativních řešení, způsobů zlepšování (při
negativní zpětné vazbě).

•

Celé téma uzavře. Dbá vždy na to, že při poskytování zpětné vazby vždy záleží
na druhém, jak s poskytnutými informacemi naloží. Je jeho právem svobodně se
rozhodnout, jak se ke zpětné vazbě postaví, jestli vyřešené rady a možnosti
využije, nebo bude ignorovat.

•

Bere v úvahu adresáta zpětné vazby, ta může být destruktivní, když sleduje jen
své zájmy a ne potřeby příjemce.

•

Začne další téma a postupuje dle schématu: uvedení do tématu - konkrétní popis
- dopady situace a chování - hledání alternativ řešení, východiska - shrnutí.

•

Na závěr shrnuje celý rozhovor, končí pozitivně, komplimentem vycházejícím
z podané zpětné vazby.

Podmínky realizovatelnosti činnosti
•

místo v soukromí, příjemné zázemí pro klidný a ničím / nikým nerušený
rozhovor

•

podklady z hospitace (vyplněný pozorovací formulář a vlastní poznámky)

•

psaní potřeby, papír (PC nedoporučujeme, je to komunikační bariéra)
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Podpůrné vědomosti a dovednosti
•

dovednost poskytování zpětné vazby

•

znalost verbální, neverbální komunikace

•

základní

komunikační

dovednosti,

obzvláště

kladení

otázek

naslouchání

Výstupy
•

zápis - společné závěry, návrhy na další rozvoj profesní i osobnostní

•

zachované dobré kolegiální až přátelské vztahy
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a

aktivní

Standard 7
Komunikační situace:

Konstruktivní kritika

Nositel standardu:

vedoucí učitel / zástupce učitele / učitel

Znění standardu:

Vedoucí učitel vždy podává konstruktivní kritiku mezi
čtyřma očima. Vždy zjišťuje názor druhého a popisuje
situaci, jak se stala. Společně s kritizovaným hledají
možnosti řešení.

Příklady činností:

Konstruktivní kritiku nejčastěji podávají hlavně nadřízení
(tj. zástupce

vedoucího,

vedoucí

metodické

skupiny,

ředitel), v tomto smyslu je i standard formulován. Může se
stát, že kritiku potřebuje

sdělit i kolega kolegovi

-

standard je pak stejný, přístup se pak liší podle vztahu a
vymezení

pravomocí

mezi

oběma

— kritizovaným

i

kritizujícím.

Indikátory standardu:
•

Zjistí si informace o situaci, problému a ověří, jestli učitel, kterého se chystá
kritizovat, je skutečně za danou situaci zodpovědný.

•

Zavolá si učitele k sobě (kancelář apod.), že s ním potřebuje nutně mluvit. Vždy
rozhovor uskutečňujte o samotě, pouze mezi čtyřma očima. Nenechává vyřízení
situace na někom jiném, pokud je to v jeho kompetenci.

•

Přivítá učitele, vyzve ho k přijetí místa.

•

Stručně ho informuje o situaci, problémy, kvůli kterému si ho zavolal, a ověří,
jestli učitel ví, o co se jedná a je si vědom své zodpovědnosti.

•

Ptá se učitele na další informace o situaci, aktivně naslouchá, ptá se na další
důležité otázky, nutné pro pochopení celého kontextu situace.

•

Zjistí všechny potřebné informace, které potřebuje pro shrnutí závěrů (podstata
problému, příčina, míra zodpovědnosti apod.)
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•

Sděluje konkrétní kritiku, nekritizuje člověka, ale konkrétná jednání, chování či
situaci. Přesně definuje, v čem je podstata problému, kde se stala chyba a jaká je
míra zodpovědnosti daného učitele.

•

Vysvětlí, proč na dané situaci tolik záleží a proč je vzniklá situace problém.
Zopakuje to i v případě, kdy je to učiteli jasné.

•

Vyzve učitele k vyjádření návrhů, jak by se situace mohla řešit, jaké nápravné
kroky by bylo potřeba udělat a jakými mechanismy zabezpečit neopakování
problémové situace.

•

Návrhům učitele naslouchá, ptá se a ověřuje pochopení.

•

Respektuje učitelovu zkušenost.

•

Nenařizuje direktivně způsoby řešení a nápravy situace.

•

Rozhovor skončí komplimentem, je vhodné když je z jiné oblasti, než
diskutovaný problém.

•

Na závěr se s učitelem rozloučí, podá mu ruku apod.

Podmínky realizovatelnosti činnosti
•

místo v soukromí, příjemné zázemí pro klidný a ničím / nikým nerušený
rozhovor

•

psací potřeby, papír (PC nedoporučujeme, je to komunikační bariéra)

Podpůrné vědomosti a dovednosti
•

dovednost sdělování kritiky

•

dovednost poskytování zpětné vazby

•

znalost verbální, neverbální komunikace

•

základní komunikační dovednosti, obzvláště aktivní naslouchání, kladení
dotazů, popisování

Výstupy
•

konkrétně (SMART) formulovaná opatření vyplývající ze situace (aby se
zabránilo opakování) - v písemné podobě
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•

kritizovaný ví, za co konkrétně byl kritizován a co to způsobilo, jsou mu jasné
další úkoly
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Standard 8
Komunikační situace:

Pozitivní zpětná vazba (pochvala)

Nositel standardu:

vedoucí učitel / zástupce ředitele / učitel

Znění standardu:

Poskytuje
konkrétně

pozitivní

zpětnou

vazbu

srozumitelně,

a ve vhodnou dobu. Kontroluje efekt

pozitivní zpětné vazby - dobrý pocit podřízeného,
zlepšení výkonu, zvýšení motivace. Pozitivní zpětnou
vazbu považuje za dialog.

Příklady činností:

Indikátory standardu:
•

Pozitivní zpětnou vazbu (pochvalu) dává včas, dbá na vhodné načasování. Není
dobré chválit za něco, co se stalo před dlouhou dobou.

•

Na začátku rozhovoru adekvátně uvede do situace, jasně vyjádří, co je
předmětem rozhovoru.

•

Popíše přesně situaci, za kterou je druhý chválen - je konkrétní, aby chválený
jednoznačně věděl, za co je chválený.

•

Při sdělování pochvaly se snaží z pochvaly udělat rozhovor, tj. klade otázky
týkající se úspěchu, kterého chválený dosáhl.

•

Ptá se podřízeného na jeho názor, ujišťuje se, že byl správně pochopen

•

Součástí pochvaly, kterou poskytuje je i povzbuzení do budoucnosti.

•

Pokud pracuje schváleným pravidelně ( v rámci pracovních skupin apod.),
poskytuje pozitivní zpětnou vazbu průběžně, aktivně se snaží vyhledávat
příležitosti pro pochválení. (Platí obzvláště pro vedoucí pracovníky.)

•

O nadprůměrných/výborných výsledcích podřízených, resp. kolegů informuje
ostatní lidi, kterých se daná věc týká (učitelský sbor, ředitele, apod.).

•

Mluví věcně, strukturovaně, srozumitelně, s přiměřenými emocemi.

•

Udržuje oční kontakt, reaguje na neverbální projev příjemce zpětné vazby.
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Podmínky realizovatelnosti činnosti
•

místo v soukromí, příjemné zázemí pro klidný a ničím / nikým nerušený
rozhovor

Podpůrné vědomosti a dovednosti
•

dovednost sdělování komplimentu

•

dovednost poskytování zpětné vazby

•

znalosti verbální, neverbální komunikace

•

základní komunikační dovednosti, hlavně pak aktivní naslouchání, kladení
dotazů, popisování

Výstupy
•

zachované dobré kolegiální až přátelské vztahy
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Standard 9
Komunikační situace:

Porady a schůzky učitelů

Nositel standardu:

učitel /vedoucí učitel / zástupce ředitele =

facilitátor, vedoucí porady
Znění standardu:

Učitel (facilitátor) vede poradu dle stanoveného plánu
(tzn. tak, aby v informační části zazněly

všechny

předem plánované informace a v druhé části byl
vyřešen plánovaný problém / úkol). Všichni účastníci
participují na řešení problému, vědí předem, jaký je
program porady a po jejím skončení dostanou zápis
z porady. Zabezpečí přátelskou ale i konstruktivní
atmosféru během porady / schůzky.

Příklady činností:

informativní

část porady -

podávání

informací o

aktualitách ve škole, na 1.stupni ZŠ, popř. i nové
vzdělávací projekty a programy, přístupy; politika ve
vzdělávání apod.
řešitelská část porady - plánování v rámci školy (např.
školní vzdělávací program), řešení konkrétních problémů
prvního stupně ZŠ (profesní odborné problémy / úkoly,
provozní problémy), řešení problémů týkající se dětí
(vzdělávací a výchovné problémy, apod.), řešení problémů
v učitelském sboru (spolupráce, řešení konfliktů apod.),
atd.

Indikátory standardu:

Příprava na poradu, úvod porady
•

Před poradou si promyslí cíl, kterého chce na poradě dosáhnout
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•

•

Poradu naplánuje:
•

o čem bude informovat

•

co se bude řešit, kde a v jakém časovém intervalu

Na poradu svolává všechny osoby zainteresované (tzn., ty, kterých se týkají
prezentované informace nebo problém, který se bude řešit.). Může také pozvat
externí hosty, kteří mohou přispět k efektivnějšímu výsledku porady, schůzky.

•

V případě, že nejde pouze o pravidelnou rutinní poradu (informační), sdělí
program porady dopředu.

•

Připraví potřebné pomůcky, materiály, místnost apod.

•

Poradu začne a skončí včas, ideálně nepřekročí 2 hodiny mimo výjimečných a
krizových situací.

•

Stanoví role - zapisovatel, časoměřič apod.

•

Na začátku porady stručně zopakuje naplánovaný program, včetně času konce
porady.

•

Zrekapituluje závěry minulé porady, zkontroluje plnění z ní vyplývajících úkolů.

•

Zabezpečuje vhodnou vizualizaci napomáhající pochopení informací nebo
řešení problému.

Sdělování a výměna informací
•

Zajistí efektivní facilitaci porady (poradu facilituje sám nebo facilitátora určí), tj.
předem zjišťuje, zda účastníci chtějí něco na poradě sdělit, stanovuje priority pro
jednotlivé příspěvky, dává jasné časové rozmezí, které mají jednotliví účastníci
ke sdělení své informace, zařazuje tyto příspěvky do programu, sleduje celkový
časový rámec

•

Informace sděluje jasně, stručně a srozumitelně.

•

Ověřuje pochopení informací všemi účastníky porady.

•

Facilituje konstruktivní diskusi.

•

Zabezpečuje, aby si účastníci dělali poznámky.

Řešení problémů
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•

Zabezpečí jasné definování problému, který se má na poradě řešit, resp. úkolu,
který je potřeba splnit.

•

Zabezpečí si pochopení problému ze strany účastníků porady, zajištění
potřebných informací, ověřuje pochopení účastníků porady.

•

Navrhuje postup jakým způsobem bude jednání probíhat, definuje proces řešení,
postupné kroky (resp. sbírá návrhy účastníků porady, pak rozhodne, kterým se
bude postupovat.

•

Zajistí, že se vždy řeší pouze jeden problém (ne více věcí najednou)..

•

Pokud celou poradu pouze facilituje, svůj názor vůbec neprezentuje, pokud
participuje na rozhodování, neprosazuje svůj názor za každou cenu, snaží se
o nejefektivnější řešení problému.

•

Řídí diskusi a má proces vedení pevně v rukou, zabezpečuje posun směrem k
vyřešení problému

•

Rovnoměrně zapojuje všechny účastníky porady, zjišťuje relevantní informace,
poslouchá jejich názory a ověřuje si pochopeni jejich myšlenek.

•

Pravidelně zabezpečuje sumarizaci současného/aktuálního průběhu řešení
problému, sumarizuje návrhy, které účastníci dávají, klíčové informace
a dohodnutá řešení.

•

Plánuje využití času na poradě, sleduje čas řešení a zabezpečuje posun směrem k
vyřešení problému.

•

Při řízení porady umí udržovat přátelskou, partnerskou a nekonfrontační
atmosféru bez negativních emocí.

•

Jasně a srozumitelně shrne řešení, zabezpečí pochopení ze strany účastníků.

Závěr porady, po poradě
•

Na konci porady zjistí, zda něco podstatného nebylo opomenuto.

•

Zopakuje úkoly i s termíny pro jednotlivé členy porady, plynoucí z vybraného
řešení.

•

Sdělí termín popř. i program příští porady.

•

Pozitivně a jednoznačně poradu zakončí, poděkuje zúčastněným za vynaložené
úsilí, podnětné připomínky, zapálené diskuse nebo příjemnou atmosféru.

- 124-

•

Po poradě rozešle zápis každému účastníkovi porady (požádá zapisovatele, aby
zápis z porady přepsal do elektronické podoby, pak poslal vedoucím ke
schválení a následnému rozeslání).

•

Zhodnotí, zda porada splnila očekávání a byla efektivní; pokud by bylo co
zlepšit,

stanoví, které kroky je třeba k tomuto zlepšení udělat.

Podmínky realizovatelnosti činnosti
•

Dostatečně veliká místnost se stoly a židlemi

•

Pomůcky potřebné pro vizualizaci

Podpůrné znalosti a dovednosti
•

facilitační dovednosti

•

prezentační dovednosti

•

základní komunikační dovednosti

Vytvářené výstupy
•

program porady, včetně stanovených cílů

•

splnění programu porady, včetně dodržení časového plánu

•

stručný a srozumitelný zápis z porady obsahující jednotlivé konkrétní informace
a závěry porady

•

vyřešení vzniklých problémů

•

dostatečně informovaní účastníci

•

hodnocení porady, podněty pro porady další

•

stanovení termínů a příp. témat další porady
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ZÁVĚR
Práce byla zaměřena na vybrané komunikační situace v učitelské praxi. Tyto situace
byly konkrétně popsány v rámcových standardech, ve kterých byly využity obecné
poznatky z teorie komunikace i praktické znalosti komunikačních technik nutné pro
osvojení komunikačních dovedností, popsány v částech B a C.

1. V úvodní části je na základě strategických a kurikulárních

dokumentů

zdůvodněna důležitost komunikační kompetence učitele v pedagogické praxi.
Z hlediska požadavků současné moderní společnosti je naznačena potřeba
dalšího rozvíjení těchto kompetencí u učitelů i z hlediska plnění klíčových cílů
ve vzdělávání dětí, kam se dovednost komunikace řadí.

2. Druhá část práce je věnována teoretickým východiskům. Ve dvou částech jsem
popsala nejprve základní komunikační dovednosti, které jsou přirozenou
součástí každé efektivní komunikace. Na základě vybraných komunikačních
situací jsou zde také popsány a prakticky vysvětleny některé komplexní
komunikační kompetence. Všechny popsané dovednosti jsou podkladem pro
tvorbu standardů.

3. Pro tuto práci jsem vybrala pět základním komunikačních situací. Selekci jsem
provedla dle vlastních zkušeností z praxe, hlavně však ze zkušeností pedagogů
získaných na workshopech, které jsem facilitovala v posledních dvou letech
(součást akčního výzkumu). Výběr byl také prodiskutován a schválen pracovní
skupinou sestavenou pro potřeby výzkumu ze zkušených pedagogických
pracovníků a lektorů psycho - sociálních dovedností.

4. Praktickým výstupem je devět komunikačních standardů, zpracovaných ve
formátu používaném i v jiných profesích a splňující základní podmínky
standardu obecně. Jedná se o rámcové dokumenty, které mohou být dále
konkretizovány a modifikovány pro potřeby školy. Vzhledem k rozsahu této

- 126-

práce musely být vybrány pouze některé situace, existuje ale celá řada dalších
konkrétních okolností, ve kterých učitel využívá komunikačních dovedností,
které by mohly být ve standardech popsány.

5. Veškeré výstupy byli; ověřovány průběžně v rámci facilitovaných workshopů a
evaluačních schůzek s učiteli prvního a druhého stupně ZŠ. Byly také
hodnoceny a připomínkovány odbornou pracovní skupinou. Bylo by vhodné
ověřit standardy ještě v rámci pilotního projektu v aspoň jednom učitelském
kolektivu, vzhledem k nedostatku času tento krok již nemohl být realizován.

Za nej větší přínos diplomové práce považuji rozvoj vlastních

komunikačních

kompetencí a ověření, že jsem schopná získané znalosti a dovednosti použít
v pedagogické praxi, ale i v osobním životě.

Druhým kladem je vznik konkrétních komunikačních standardů, jež jsou součástí
tréninků pro učitele, které buď byly realizovány, nebo které se právě připravují. V rámci
těchto školení učitelé rozvíjí své komunikační kompetence a proškolují v zavádění
těchto standardů do praxe.
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