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zabývá komunikační typologií a komunikačními styly. Druhá část je zaměřena na praktické 

využití teoretických poznatků včetně uvedení kasuistiky. Cílem diplomové práce je návrh 
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1. Úvod 

„Komunikace představuje moc. Kdo se ji naučí efektivně využívat, může změnit svůj 

pohled na svět i pohled, kterým svět pohlíží na něj.“ 

(Anthony Robbins)  

 

Každý organismus určitým způsobem komunikuje se svým okolím, s ostatními jedinci. 

Včely tančí své tance, chameleón přizpůsobuje barvu těla prostředí, ve kterém se právě 

nachází, velryby vábí svým specifickým zpěvem. Člověk ke své komunikaci využívá nesčetné 

množství gest, výrazů tváře, postojů a slov.Komunikace je pro většinu organismů pouze 

způsob předání nejdůležitějších informací, pro člověka však představuje i určitou formu 

relaxace, možnost uvolnění při napětí a vypovídání se, čímž je zajímavá i z hlediska 

psychologického a sociálního.  

Výkon státního požárního dozoru je definován § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů, avšak v praxi jsou všechny činnosti zde uvedené 

spojené základními třemi oblastmi: komunikace s lidmi – spolupracovníky, kontrolovanými 

subjekty, s lidmi v rámci stavební prevence; práce s výpočetní technikou a samozřejmě 

odbornost, která obě předchozí spojuje. 

Po odborné stránce je vzdělávání příslušníků HZS věnována pozornost velká. Mně 

však v současné nabídce doplňkových kurzů chybí kurz úzce zaměřený na komunikační 

dovednosti pro příslušníky odboru prevence. Je možné se zúčastnit se doplňkového kurzu 

preventivně výchovné činnosti, jehož součástí jsou základy psychologie a jednání s lidmi. 

Základní obsah tohoto kurzu však je zaměřen na komunikaci se sdělovacími prostředky, 

rétoriku, umění mluvit, řešení konfliktních a stresových situací včetně nácviku rozhovorů 

před kamerou. Je samozřejmé, že i tyto dovednosti jsou pro příslušníky HZS nezbytné, nic 

méně příslušníci vykonávající SPD se mnohem častěji, de facto, denně setkávají 

s interpersonální komunikací tak, jak ji známe z běžného života.  

Teoretická část diplomové práce bude proto zahrnovat komunikaci obecně, její 

modely, rozdělení, funkce a motivace. Dále bude v této části pojednáno o efektivním 

naslouchání, řízeném rozhovoru, komunikačních typologiích a stylech. Zde uvedený 

teoretický základ práce je nezbytný k vedení rozhovoru, k rozpoznání komunikačního 

partnera, aby komunikace byla co nejefektivnější. Praktická část se bude zabývat 

patologickou komunikací při provádění kontrolní činnosti či stavební prevence. Součástí 
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praktické části bude i uvedení kasuistiky nejčastěji se vyskytujících patologických jevů 

v komunikaci.  

Na západ od našich hranic je běžnou záležitostí, že úřady fungují jako konzultační 

střediska, slouží občanovi. V České republice bohužel stále přetrvává názor, že úřad je ten, 

kdo má moc, protože má razítko. Z principu vlastnění razítka úřad určuje podmínky a občan 

musí poslouchat. Na druhou stranu je 20 let po „Sametové revoluci“, spousta lidí má 

zkušenosti ze zahraničí a stále více se v lidech probouzí vědomí peněz. A to i těch, které jsou 

jakoby skryté – zaplacené z daní. I příslušníci odboru prevence jsou z těchto daní placeni a 

bylo by tedy na čase si uvědomit, že občan má právo požadovat vstřícné a partnerské jednání 

na všech úřadech.  

Cílem této diplomové práce je shrnutí poznatků teoretických a praktických a na jejich 

základě navržení tématického a časového plánu doplňkového kurzu pro příslušníky odboru 

prevence, aby se občan vstřícného a partnerského jednání na úřadech dočkal.  
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1.1 Rešerše  

 

OPLOCKÁ, V.: Transakční analýza. Komunikační hry na pedagogickém pracovišti. 

Bakalářská diplomová práce. Brno. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Ústav 

pedagogických věd. 2009. 93 s. 

 

 Bakalářská diplomová práce se zabývá teorií komunikace, jejím rozdělením, funkcí, 

motivací a kontextem a teorií transakční analýzy. V závěru práce je provedeno hodnocení 

komunikačních her a detailní popis pracovní diskuze.  

 

 

 

DeVITO, Joseph, A: Základy mezilidské komunikace. Praha, Grada Publishing, spol. s r.o., 

1999, 420 s., ISBN 80-7169-988-8. 

 

 Publikace se zabývá mezilidskou komunikací ve všech jejích směrech – rozdělení na 

verbální a neverbální, druhy interpersonální komunikace. Dále se zabývá efektivním 

nasloucháním a vedením rozhovoru. Součástí publikace jsou i kritické úvahy o mezilidské 

komunikaci.  

 

 

 

BÁRTOVÁ, K.: Účinnost komunikace z hlediska posilování oddanosti pracovníků cílům. 

Magisterská diplomová práce. Brno. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. 2010. 

111 s.  

 

 Magisterská diplomová práce se zabývá mezilidskou komunikací a jejím ovlivněním 

ve firemním prostředí. Dále se v diplomové práci autorka zabývá otevřenou, formální 

komunikací a komunikačními bariérami.  
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2. Komunikace  

2.1 Definice komunikace  

Definovat komunikaci jednou větou tak, aby všichni přijali tuto definici za svou, je 

zdánlivě velice jednoduché, neboť všichni víme, že jde o „povídání“. Přesto však různé 

prameny uvádí různé definice. Navzájem se nevylučují, spíše doplňují, a vždy jsou pojaty z 

trochu jiného hlediska. Z toho tedy vyplývá, že výraz „definice“, jak ho známe z technických 

věd (např. fyzika, matematika, …), v tomto užití není zcela přesný. Bylo by lépe místo slova 

definice, užívat slova „konkretizace“.  

Dle [3] je komunikace proces nebo akt sdělování; skutečné vysílané nebo přijímané 

sdělení; studium procesů, ke kterým dochází při vysílání a příjímání sdělení. 

Encyklopedický slovník [7] uvádí, že komunikace je sociální interakce, při níž dochází 

ke sdělování a přijímání informací. Je realizována formou verbální (prostřednictvím řeči) 

nebo neverbální (prostřednictvím gest, mimiky, pohybů, výrazu tváře, intonací, tónem hlasu). 

Jako poslední si dovolím uvést zdroj internetový [15], dle kterého komunikace (z 

latinského communicare – sdílet, radit se, a od communis – společný) může znamenat 

dorozumívání obecně – nejčastějším způsobem takové komunikace bývá lidská řeč a písmo 

popř. nonverbální komunikace (tj. komunikace beze slov). 

Jak už bylo výše uvedeno, všechny definice se shodují na tom, že komunikace je 

dorozumívání mezi lidmi, ať již pomocí slov či bez nich. Mluvit jednoduchá slova se naučí 

dítě přibližně kolem jednoho roku, do tří let mluví ve větách. Kromě toho dítě se svým okolím 

komunikuje pomocí gest, mimiky, výrazu tváře, pláčem apod. Z tohoto důvodu se zdá, že 

komunikovat je snadné, že tuto schopnost máme všichni a že v pozdějším vzdělávání je 

potřeba se věnovat ostatním dovednostem, naučit se číst, psát, počítat a pak se věnovat 

vybrané odbornosti. Dobré zvládnutí schopnosti komunikovat, však není samozřejmostí a 

jako každou jinou dovednost je potřeba ji studovat, učit se jí, neustále procvičovat a 

zdokonalovat. K úspěšnému zvládnutí schopnosti komunikovat je potřeba se zaměřit na šest 

hlavních oblastí – rozvíjení komunikačních dovedností, vědomí kulturních vlivů, umění 

naslouchat, kritické myšlení a vztah komunikace k moci a k etice. [3]  

2.2 Modely komunikace 

Pohled na modely komunikace se měnil od lineárního pojetí po současný transakční. 

Lineární model komunikace nedokázal zachytit vzájemné přizpůsobování se při výměně 
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názorů mezi jedinci, byl charakterizován pojetím, že mluvčí mluví a posluchač poslouchá. 

Mluvení a poslouchání jsou v lineárním modelu považovány za děje v různých časech. Když 

mluvčí mluví, zároveň nenaslouchá, a když naslouchá, nemluví. V současné době lze lineární 

model komunikace využít pro pohled na např. hromadné sdělovací prostředky (televize, 

noviny, časopisy, ale i billboardy, webové stránky atd.), které umožňují přijímat sdělení, ale 

nedovolí přidat vlastní.  

 

 

Obr. č. 1 – Lineální pojetí interpersonální komunikace [3] 

 

Lineární model nahradil model interakční, podle kterého se pozice mluvčího a 

posluchače současně střídají, mohou si odpovídat a reagovat na předešlá sdělení. Mluvení a 

poslouchání však bylo stále považováno za děje v různých časech, nepřekrývaly se a 

neprovozovala je tatáž osoba současně.  

 

 

Obr. č. 2 – Interakční pojetí interpersonální komunikace [3] 

 

V současné době je zastáván názor, ve kterém je model komunikace považován za 

transakční proces. V tomto pojetí každá osoba funguje současně jako mluvčí i jako posluchač. 

Děje mluvení a poslouchání probíhají současně, mluvčí je zároveň posluchačem a naopak. 

Tento komunikační model vychází z názoru, že ve stejném okamžiku, kdy vysílám své 

sdělení, zároveň také přijímám sdělení ze své vlastní komunikace a i z reakce druhých osob.  
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Obr. č. 3 – Transakční pojetí interpersonální komunikace [3] 

 

Model komunikace uvedený na obrázku č. 3 je však do jisté míry „ideálním 

modelem“. V běžném životě do komunikace vstupuje daleko více faktorů, než jen role 

mluvčího či posluchače. Lidé jednají a reagují na základě současné situace, zkušeností a 

postojů z minulosti, kulturních návyků, ale i způsobu, jak si zúčastněná osoba vykládá to, co 

bylo řečeno. Díky tomu si dva lidé naslouchající témuž sdělení mohou často vyložit jeho 

význam velmi odlišně – každý má jiné zkušenosti. Následující definice komunikace vychází 

z transakčního modelu – „ke komunikaci dochází tehdy, když vysíláme nebo přijímáme 

sdělení a když připisujeme význam signálům od jiných osob“ [3].   

2.3 Základní model interpersonální komunikace 

Při komunikaci lidé jednají a reagují na základě současné situace a také na základě své 

minulosti, dřívějších zkušeností, postojů, kulturních návyků a spousty s tím spojených 

činitelů. Z toho vyplývá, že akce a reakce při komunikaci jsou určovány nejen tím, co bylo 

řečeno, ale i způsobem, jakým si zúčastněná osoba vykládá to, co bylo řečeno. 

Interpersonální komunikace probíhá vždy v konkrétních souvislostech, vždy dochází 

ke zkreslení šumem, vždy má nějaký účinek (efekt) a ve většině případů obsahuje možnost 

zpětné vazby. Tato kapitola se základním modelem interpersonální komunikace bude zabývat 

podrobněji. Její grafický model je uveden na obrázku č. 4.    
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                         Obr. č. 4 – Základní model interpersonální komunikace [3] 

2.3.1 Oblast zkušeností 

Představuje veškeré znalosti, přesvědčení, uznávané hodnoty, vše, co kdy jedinec viděl, slyšel 

a dělal. Tyto zkušenosti ovlivňují nejen vše, co je řečeno a jak je to řečeno, ale i vnímání a 

reakce na vnímání. Pokud se oblasti zkušeností u dvou lidí z větší části překrývají, je pro ně 

relativně snadné spolu komunikovat. Pokud se však liší, např. u jedinců velmi odlišných 

kultur, existuje velká pravděpodobnost vzájemného nepochopení jak významu sdělení, tak i 

uznávaných postojů a hodnot.  

2.3.2 Zdroj a příjemce 

Jak již bylo uvedeno dříve, každý účastník interpersonální komunikace je zároveň mluvčím a 

zároveň posluchačem. Sdělení je vysíláno mluvením, psaním, gestikulací, ale např. i 

úsměvem. Na druhou stranu sdělení jiných je přijímáno posloucháním, čtením, ale i např. 

čichem. V interpersonální komunikaci je také zároveň přijímáno sdělení vlastní (např. 

slyšením vlastní řeči, vnímáním vlastních pohybů). Při mluvení sledujeme a dešifrujeme 

reakce druhého – souhlas, porozumění, rozpaky, zmatek, sympatie atd. Správnou funkci 

zdroje a příjemce však ovlivňují i následující faktory.  

1. Kódování a dekódování – myšlenky převedené do řeči jsou určitým způsobem 

zakódovány. K dekódování dochází, když zvukové vlny dorazí k uším a řeč druhého je 

opět převedena na myšlenky. Aby komunikace byla účelná, volí se takový kód, kterému 

druhý účastník rozumí, např. společný jazyk v našich zeměpisných šířkách většinou 

čeština. Naopak, je-li sdělení určeno jen někomu, volí komunikující jedinci např. žargon, 

kterému rozumí jen oni.  



8 

2. Komunikační způsobilost – závisí na znalosti fungování komunikace a schopnosti jejího 

efektivního použití, což mimo jiné znamená vědět, jak kontext komunikace může 

ovlivňovat obsah i formu sdělení. Do komunikační způsobilosti patří nejen znalost 

neverbální komunikace, o které pojednává kapitola 2.5.2 této diplomové práce, ale i např. 

kulturní zvyky. Zlepšování komunikační způsobilosti přináší větší výběr dalších směrů, 

kterými lze zaměřit jednání; čím více máme znalostí o komunikaci, tím více máme 

schopností a možností na výběr pro její každodenní použití. Proces lze přirovnat 

k rozšiřování slovní zásoby malého dítěte. Na obrázku č. 5 je znázorněn proces získávání 

komunikační způsobilosti. 

                         

 

Obr. č. 5 – Komunikační způsobilost [3] 

2.3.3 Sdělení 

Sdělení při komunikaci mají mnoho forem a mohou být vysílána a přijímána jedním 

nebo více smyslovými orgány. Sdělení může být verbální (slovy) nebo neverbální (způsob 

chůze, oblečení, gesta, mimika). Dá se tedy bez nadsázky konstatovat, že sdělení je všechno 

na nás. Zrovna tak jako u zdroje a příjemce jsou specifické oblasti, tak i u sdělení existují tři 

speciální typy sdělení. 

1. Metakomunikace – používá prostředky, které upřesňují nebo mění následující, někdy i 

současně probíhající činnost. Jednoduše lze říci, že metakomunikace je sdělní, které se 

vztahuje ke sdělení jinému. Ve verbální komunikaci to mohou být věty jako „Chápete, co 

se vám snažím sdělit?“ Tato sdělení komunikaci blíže popisují nebo vysvětlují. 

V neverbální komunikaci jsou to pohyby prstů, mrkání a pohledy očí, ale i intonace hlasu. 
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Metakomunikace je druhem komunikace, která se ve významu sděleného nemusí vždy 

krýt s obsahem (např. sdělení „Mám tě plné zuby.“). 

2. Zpětná vazba – zpětná vazba ukazuje mluvčímu, jak působí jeho sdělení na posluchače. 

Zpětnou vazbou může být pozitivní (např. úsměv, přikyvování) nebo negativní sdělení 

(např. kroucení hlavou na znamení nesouhlasu, zvětšování odstupu mezi jedinci). Na 

základě zpětné vazby může mluvčí přizpůsobovat obsah nebo formu sdělení. 

3. Předběžná sdělení – informace, které mluvčí poskytuje před vysláním hlavních sdělení. Ve 

verbální komunikaci se jedná o věty typu: „Počkejte, teď vám něco povím …“, 

v neverbální komunikaci jsou to např. pohyby rukou, delší odmlka. Velmi často to však 

bývá kombinace verbálních i neverbálních sdělení. [3] 

2.3.4 Komunikační kanál 

Komunikační kanál je médium, kterým se sdělení přenášejí. Málokdy komunikace 

probíhá jen jedním komunikačním kanálem, většinou to bývají alespoň dva, které jsou použity 

současně. Při rozhovoru mezi lidmi je použit kanál hlasový (mluvené slovo), zrakový 

(zrakové vnímání gestikulace), ale také kanál čichový či hmatový. [3] 

2.3.5 Šum  

Šum je, jednoduše řečeno, vše, co brání nebo zkresluje přijímání komunikačních 

signálů. Může mít podobu fyzickou (např. hlasité mluvení ostatních přítomných), 

psychologickou (předem vytvořený úsudek, nesoustředěnost) nebo sémantickou (nepochopení 

významu slov). Užitečný pojem pro porozumění úlohy šumu v komunikaci je „poměr signálu 

k šumu“. V tomto pojetí signál znamená informace, které považujete za užitečné. a šum, to 

jsou informace bez užitku. [3] Šumy, stejně tak jako sdělení, mohou být i vizuální (např. 

sluneční brýle bránící sledovat oči). V tabulce na následující straně jsou typy šumů rozděleny 

do čtyř základních kategorií a jsou zároveň uvedeny i podrobnější definice a příklady.  

Každá komunikace obsahuje šum. Ačkoli se šum nedá nikdy úplně odstranit, jeho 

účinky se dají výrazně zredukovat. Bojovat proti nim se dá například preciznějším 

vyjadřováním, zdokonalením schopnosti vysílat a přijímat neverbální signály, zlepšením 

umění naslouchat a využívat zpětné vazby. [3] 
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Tabulka č. 1 – Čtyři typy komunikačních šumů [3] 

Typ šumu Definice  Příklad 

Fyzický Rušivé vlivy pocházející ze zdrojů 

mimo mluvčího i posluchače, které 

omezují fyzický přenos signálů 

nebo sdělení 

Jekot projíždějících aut, šum 

počítače, sluneční brýle 

Fyziologický Vlastní fyziologické bariéry 

mluvčího nebo posluchače 

Vady zraku, sluchu, 

výslovnosti, ztráta paměti 

Psychologický Kognitivní nebo mentální 

interference 

Předpojatost a klamné úsudky 

o druhém, uzavřenost, mylné 

naděje, emoce (láska, hněv, 

nenávist, zármutek) 

Sémantické Rozdílně pochopené významy Lidé hovořící odlišnými 

jazyky, používání žargonu 

nebo příliš složitých termínů, 

kterým příjemce nerozumí 

 

2.3.6 Efekt komunikace 

Komunikace má vždy účinek na osoby, které se jí účastní. Každá její realizace má 

nějaký následek, např. rozumový nebo poznávací efekt (získání nových názorů a 

přesvědčení), citový efekt (změna dosavadních názorů), ale může mít i efekt psychomotorický 

(např. zvládnutá technika malby). [3] 

2.4 Kontext komunikace 

Kontext komunikace výrazně ovlivňuje význam všech verbálních nebo neverbálních 

sdělení. Stejná slova nebo chování mohou mít úplně odlišné významy, jsou-li použity 

v odlišných souvislostech. Bez znalosti souvislostí pouhým zkoumáním signálů je těžké určit 

jejich smysl. Kontext, který spolupůsobí při všem, co říkáme a na co říkáme, má nejméně 

čtyři následující hlediska: 

1. Fyzický kontext – představuje hmotné a konkrétní prostředí – místnost, park atd.  

2. Kulturní kontext – představuje životní styl, přesvědčení, uznávanou stupnici hodnot, 

způsob chování a komunikace. Jde o pravidla určující, co je dobré a co špatné v rámci 

určité skupiny lidí.  
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3. Sociálně-psychologický kontext – souvisí s postavením jednotlivých účastníků 

komunikace a se vztahy mezi nimi, které s tímto postavením souvisejí, s formálností 

situace, s emocionálním rozměrem komunikace.  

4. Časový kontext – představuje pozici určitého sdělení nebo signálu v posloupnosti událostí.  

Tyto čtyři kontexty se vzájemně ovlivňují, přičemž každý může působit na kterýkoli 

z ostatních nebo na všechny. Pozdní příchod (časový kontext) může vést ke změně vztahů 

(sociálně-psychologický kontext), jejíž míra může záviset na zvyklostech vašich i vašeho 

partnera (kulturní kontext) a může to vést ke změně místa, kde se bude odehrávat další část 

schůzky (fyzický kontext). [3] 

2.5 Rozdělení komunikace ve smyslu dorozumívání 

Při komunikaci jsou používány dva hlavní signalizační systémy: verbální a neverbální. 

Verbální systém představují převážně slovní signály přenášené vzduchem a přijímané 

sluchem. Neverbální systém představují veškeré další prostředky, jimiž můžeme sdělit nějaký 

význam. Jedná se například o gestikulaci, mimiku, dotyky. Je třeba však mít na paměti, že při 

skutečné komunikaci oba systémy fungují společně. [3] 

2.5.1 Verbální komunikace  

Verbální neboli slovní komunikací rozumíme dorozumívání se jedné, dvou a více osob 

pomocí jazyka anebo jinými znaky jazykového systému. Příkladem slovní komunikace může 

být vnitřní řeč k sobě samému či samomluva, ale i tzv. vytváření emisí na telefonní 

záznamníky nebo e-mailové schránky. I v těchto případech může být pozdějším příjemcem 

sám produktor. Verbální komunikaci představuje výběr, kombinování a produkce jazykových 

znaků (psaní projevu, rozmýšlení řeči, artikulace, řečová strategie a „diplomacie“, volba 

stylu), proces vzájemného sdělování, percepce (vnímání) a recepce (příjem). [13] 

Verbální komunikace je nejčastěji uskutečňována pomocí jazyka, tedy slov a řeči. Lze 

konstatovat, že se jedná o nejuniverzálnější formu dorozumívání, u které bývá nejméně 

zkreslován smysl sdělení při jeho předávání. [8] 

Verbálního komunikačního aktu se zúčastňuje komunikátor (autor a tvůrce mluveného 

či psaného projevu) a recipient (příjemce sdělení). U slovního projevu tak probíhají dva děje 

zároveň – mluvení (uskutečňuje komunikátor) a naslouchání (uskutečňuje recipient), u psané 

formy řeči jsou tyto děje vystřídány psaním a čtením. Obecně tak dochází v prvním případě 

ke kódování řeči a ve druhém k dekódování řeči. [8] 
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Ve verbální komunikaci lze nalézt devět logických, na sebe navazujících kroků, 

uskutečněných během jejího průběhu:  

1. motivace mluvčího; 

2. záměr či intence mluvčího; 

3. smysl sdělení mluvčího; 

4. kódování mluvčím; 

5. promluva s věcným obsahem sdělení; 

6. dekódování příjemcem; 

7. smysl sdělení pro příjemce; 

8. odhad záměru či intence mluvčího příjemcem; 

9. efekt sdělení na příjemce. [10] 

Verbální komunikaci lze rozdělit do dvou rovin – tématické (to, o čem se mluví) a 

interpretační (jak se mluví). Komunikační akt se skládá ze šesti základních složek – obsah 

komunikace, postoj k obsahu, postoj ke komunikačnímu partnerovi, emoční naladění 

komunikujících, informace o sobě, představa o dalším pokračování komunikace. [10] 

Rozhovoru a dialogu jako základním a nejčastějším projevům verbální komunikace se blíže 

věnuji v následující části.  

Řeč 

Základním prostředkem verbální komunikace je řeč, kterou lze hodnotit z pěti 

hledisek:  

1. řeč má charakter jak denotační, tak konotační – denotační charakter se vztahuje 

k objektivnímu významu nějakého termínu, který lze najít ve slovníku; konotační 

charakter se vztahuje k subjektivnímu nebo emocionálnímu významu. 

2. obsahuje různou míru abstrakce – efektivní verbální sdělení obsahují slova z širokého 

rozsahu abstrakcí. Někdy potřebám vyhovuje obecný termín, jindy bude potřeba použít 

termín přesnější. Obecně lze konstatovat, že užití přesnějšího termínu se osvědčuje jako 

lepší. Čím přesnější, konkrétnější a méně abstraktní termín, tím efektivněji dokážeme 

ovládat obrazy, který druhý ze sdělení získává. Pro ilustraci uvádím příklad z literatury 

[3]: zábava – film – český film – nový český film - Kolja 

3. přímočarosti – nepřímá sdělení umožňují vyjádřit přání či názor bez urážky, umožňují 

zachovávat pravidla zdvořilého jednání „Tato předložená dokumentace je hrozná.“ – 

sdělení přímé; „Spolupráce s OZO je správným krokem.“ – sdělení nepřímé.   

4. řídí se určitými pravidly – ze všech pravidel, kterými se řeč řídí, jsou dva soubory 

obzvlášť důležité: gramatická pravidla – syntax (skládání slov do vět), sémantika 
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(pravidlo užívání slov v určitém významu) a fonologie (pravidlo kombinace zvuku) – a 

kulturní pravidla (soustředění na zásady, které naše kultura považuje za důležité; jejich 

porušováním se vystavujeme riziku pohlížení na naše chování jako úchylné, nebo dokonce 

škodlivé).  

5. význam řeči je lepší hledat v lidech než pouze ve slovech – význam sdělení je třeba 

zkoumat nejen ze slov, ale i z osob samotných.[3] 

Rozhovor 

Rozhovoru se účastní dvě či více osob. Dochází při něm k upřesňování smyslu sdělení 

a výměně rolí komunikujících a naslouchajících. Cíle komunikace těchto aktérů mohou být 

rozmanité. Pokud se role účastníků při rozhovoru mechanicky střídají, cílem rozhovoru je 

sdělování informací. Rozhovor může mít formu interview, konverzace, debaty, diskuze, 

pohovoru, popovídání, hádky, pře, rozpravy. Cílem rozhovoru je dobrání se společného 

smyslu s využitím množství otázek, odpovědí a doplňujících informací.  

Kvalitu a hloubku rozhovoru ovlivňuje několik atributů, kterými jsou: příprava na 

rozhovor, iniciativa, reagování, role účastníků, akceptování pocitů, stereotypy 

v myšlenkových pochodech a kontext. [10] Vedením rozhovoru se blíže zabývá kapitola 4 – 

Řízený rozhovor.  

Dialog 

Dialog je specifickou formou rozhovoru, při němž je charakter společné soustředěné 

komunikace zaměřen na dosažení určitého společného cíle a odhalení smyslu sdělení 

komunikujících. Žádný z účastníků není pasivní, když jeden mluví, druhý aktivně naslouchá a 

snaží se pochopit smysl sdělení, reagovat a dobrat se tak „jádra věci“. [8]  Dialog tedy 

znázorňuje určitou formu otevřené komunikace, při které aktéři nemají žádný skrytý zájem. 

[10] 

Paralingvistické projevy 

Paralingvistika se zabývá formální stránkou řeči, kterou lze zachytit pouze 

v mluveném projevu, v písemném projevu se tyto aspekty ztrácejí. Paralingvistické znaky 

představují nedílnou součást verbální komunikace. Mluvčí pomocí nich svá slovní sdělení 

podporuje, nebo naopak vyjadřují i to, co původně mluvčí neměl v úmyslu. Mezi 

paralingvistické jevy patří např. tempo mluvy, tón hlasu, jeho usazení, intonace, pomlky, 

hlasitost, artikulace, barva hlasu, délka projevu, jeho rychlost atd.  

Paralingvistika se dále zabývá psychickými stavy komunikujících, psychickými 

poruchami, znalostí a neznalostí tématu, osobními postoji k němu, vztah ke komunikujícímu 
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partnerovi. Paralingvistické projevy pomáhají utvářet celkový dojem z projevu 

komunikujícího i jeho samotné osoby. [10]  

2.5.2 Neverbální komunikace 

Neverbální neboli nonverbální komunikace je komunikace „beze slov“. Ta zahrnuje 

zejména gesta a mimiku, jež může být i mimovolná a nedá se zcela ovládat: "poznáme" lháře, 

agresivní postoje, ustrašený postoj, smutek v duši apod. Lidskou mimikou se mezi prvními 

zabýval například Jan Evangelista Purkyně nebo Charles Darwin, kteří studovali, jak se 

emoce projevují u lidí (v obličeji), případně u živočichů. Obecnou srozumitelnost těchto 

projevů potvrdily pokusy předních antropologů a etologů, kteří náhodně vybraným lidem z 

primitivních společenství postupně předkládali fotografie rozličných lidí z různých zemí 

celého světa. Tito primitivní lidé na fotografiích prakticky okamžitě poznali náladu a emoce, 

které lidé zobrazení na fotografiích cítili v okamžiku, kdy byli fotografováni. Pro nonverbální 

komunikaci se také vžil nový odborný termín řeč těla. [15] 

Dle [3] je neverbální komunikace rozdělena na pět hlavních typů pohybů: gesta 

(gestika), ilustrátory (kinetika), afektivní projevy (mimika), regulátory a adaptéry.  

Gesta (gestika) 

Gesta jsou symboly, které přímo tlumočí slova nebo fráze (palec vzhůru – „dobrá 

práce“, ukazovák a prostředník do V – „vítězství“). Jsou používána záměrně a vědomě ke 

sdělení stejných významů, jaké mají příslušná slova nebo slovní spojení. Význam gest není ve 

všech kulturách stejný, každá kultura má svá specifická gesta. [3] 

Ilustrátory (kinetika)   

Ilustrátory zesilují verbální signály, které doprovázejí (při hovoru o pravé straně 

gestikulujeme tím směrem, naznačujeme tvar nebo velikost předmětů). Nejčastěji jsou 

k ilustrátorům používány ruce, ale lze ilustrovat i hlavou nebo celým tělem. [3] 

Afektivní projevy (mimika)   

Afektivní projevy jsou především mimické projevy (úsměvy, zamračení), ale také 

gestikulace rukou nebo pohyby celého těla (strnulý či uvolněný postoj) a vyjadřují 

emocionální významy. Používají se nejen k doplnění a posílení slovních projevů, ale i jako 

náhrada slov. Afektivní projevy se týkají především obličeje. Dle [8] dokáže člověk rozlišit 

sedm různých druhů emocí, tzv. primární emocionální projevy: štěstí – neštěstí, překvapení, 

strach, radost – smutek, klid – rozčílení, spokojenost – nespokojenost a zájem – nezájem. 

Mimický výraz ovlivňují především mimické zóny v obličeji, které se nacházejí v oblasti čela 

a obočí, v oblasti očí a v oblasti nosu až brady s dominujícími ústy. [12]  
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Regulátory  

Regulátory jsou signály, které monitorují, kontrolují, koordinují nebo udržují řeč 

druhého (např. kývnutí vyjadřuje signál mluvčímu, aby pokračoval v řeči, předklon a otevřená 

ústa naznačuje druhému, že bychom rádi něco řekli). [3] 

Adaptéry  

Adaptéry jsou gesta, která uspokojují nějakou vnitřní potřebu (poškrábání se, odhrnutí 

vlasů spadlých do očí). Mohou být zaměřeny na vlastní osobu (tření vlastního nosu), na 

člověka, s kterým hovoříme (sebrání smítka), nebo na předměty (bezmyšlenkovité mačkání 

papíru). [3] 

 

Tabulka č. 7 – Pět typů signálů těla [3]  

Signál těla Příklady Název a funkce 

 

znamení „OK“, mávnutí „pojď sem“, 

znamení autostopařů 

GESTA přímo vyjadřují slova 

nebo slovní spojení, v různých 

kulturách mohou mít značně 

rozlišné významy 

 

kruhové pohyby rukou při hovoru o 

nějakém kruhu, ruce daleko od sebe při 

něčem velkém („taková ryba“) 

ILUSTRÁTORY  doprovázejí a 

doslovně „ilustrují“ slovní sdělení 

 

výraz štěstí, překvapení, strachu, hněvu, 

smutku, znechucení, pohrdání 

AFEKTIVNÍ PROJEVY  

vyjadřují emocionální významy 

 

mimické výrazy a gestikulace rukou 

naznačující „pokračuj“, „zpomal“, nebo 

„co bylo dál?“ 

REGULÁTORY  monitorují, 

udržují a kontrolují řeč druhého  

 

škrábání na hlavě 

ADAPTÉRY  uspokojují nějakou 

potřebu 

 

Neverbální komunikace však není jen pět výše uvedených signálů těla. Do neverbální 

komunikace patří např. i posturologie (držení těla), vizika (zraková komunikace), proxemika, 

haptika.  
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Vizika 

Sdělování očním kontaktem a pohledy patří mezi běžné formy neverbální 

komunikace, kterým člověk přikládá důležitý význam. Interpretaci dorozumívání pomocí 

očního kontaktu ovlivňuje mnoho prvků mezi něž patří: směr zorné osy (zaměření pohledu na 

určitý cíl), délka doby jednoho pohledu, četnost pohledů, celkový objem pohledů, sled 

pohledů, úhel pootevření víček, tvary obočí, vrásky kolem očí, frekvence mrkacích pohybů a 

velikost zornic. [10]  

Posturologie (držení těla) 

Informace mohou být sdělovány rovněž pomocí fyzického postoje. Každý člověk 

zaujímá určitou polohu těla, rukou, nohou a tím dává najevo i svůj psychický stav. Tělesnou 

polohu lze rozdělit dle [8] do poloh vestoje, vleže nebo vsedě, popřípadě můžeme do řeči 

fyzických postojů a poloh zahrnout i tělesnou kompozici, konfiguraci a zaujetí v prostoru. 

Rozhodujícími faktory jsou především držení těla, úklon těla, konfigurace částí těla, 

nasměrování těla nebo končetin a vzájemná poloha lidí v interakci. [10]   

Haptika (komunikace dotykem)  

Dotyková komunikace je pravděpodobně nejprimitivnější formou neverbální 

komunikace. Hmat se rozvíjí jako první smysl dokonce již v děloze, když dítě přijímá 

hmatové podněty. Po narození zažívá dítě mazlení, hlazení. Svůj svět dítě prozkoumává a 

rychle se učí pomocí dotyků.  Dotyky v komunikaci mají svůj význam. Lze jím vyjádřit 

pozitivní emoce (ocenění, podporu, náklonnost), hravost (ve smyslu náklonnosti ale i 

agresivity), může ovládat nebo usměrňovat chování, postoje nebo pocity druhého. Další 

skupinou jsou rituální dotyky (týkají se pozdravů a loučení – podání rukou, objetí, položení 

ruky kolem ramen), a funkční (odstranění smítka z obličeje či oděvu, pomoc při vystupování 

z auta). [3] 

Zrovna tak jako mají lidé sklon se dotýkat druhých, mají také sklon dotyky odmítat. 

Odmítání dotyků souvisí s obavou z komunikace. Ti, kdo se obávají verbální komunikace, 

obávají se ve velké míře i dotyků. Stejně tak se dotykům vyhýbají i lidé uzavření a starší.  

Proxemika 

Proxemika se zabývá studiem odstupů mezi lidmi. Způsob využití prostoru hovoří 

k druhým stejně jistě a hlasitě jako věty nebo slova. [3] Obecně jsou rozlišovány čtyři 

vzdálenosti, které definují typ vztahu mezi lidmi a zároveň tak identifikují sdělené signály. 

Proxemické vzdálenosti jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Tabulka č. 8 – Vztahy a proxemické vzdálenosti [3] 

Vztah Vzdálenost 

  

 
 

  

  

 

1. intimní vzdálenost - je mezi 0 – 45 cm. Při této vzdálenosti je přítomnost druhého 

nepřehlédnutelná, je slyšet i cítit jeho dech. Do intimní zóny pouštíme lidi velmi blízké. 

Používá se např. uklidňování, ochranu, milování, ale i zápas. Tato vzdálenost je tak těsná, 

že ji většina lidí považuje za nevhodnou na veřejnosti.  

2. osobní vzdálenost - je mezi 45 – 120 cm. Obecně se pro tuto vzdálenost vžil název 

„osobní bublina“. Tuto „bublinu“ se snažíme udržet neporušenou vniknutím někoho 

druhého, stále však ještě můžeme druhého uchopit nebo držet, ale pouze za pomoci 

natažených paží. I do „bubliny“ pouštíme osoby pečlivě vybrané (např. partnera).  

3. společenská vzdálenost – je v rozmezí 1,2 – 3,7 metru. Z této vzdálenosti již nemáme 

přehled o detailech. Je to vzdálenost používaná pro obchodní a společenskou komunikaci. 

Čím větší odstup udržujeme, tím formálněji naše interakce vypadají. Společenský odstup 

může být vyjádřen např. i dispozičním uspořádáním kanceláře úředníka.  

4. veřejná vzdálenost – je větší než 3,7 metru. Tato vzdálenost je základem naší osobní 

ochrany, umožňuje v případě potřeby podniknout obranné akce (např. odstup v MHD od 

opilého člověka). [3] 
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Všechny výše uvedené vzdálenosti lze ještě rozdělit na užší a širší zónu. Narušení 

některé ze zóny nežádoucí osobou v nás vyvolá obranné reakce – tělo ztuhne, omezíme 

pohyby na minimum, dech se sníží (např. v zaplněném MHD).  

2.5.3 Další rozdělení 

1. Interpersonální komunikace – jeden člověk sděluje něco druhému a střídají se role 

vypravěče a posluchače. 

2. Skupinová komunikace – při skupinové komunikaci hovoří každý s každým a 

projevují se v ní role jednotlivých členů. Mohou být formovány komunikační sítě, tyto 

sítě lze vizuálně znázornit obrazci, které naznačují tok informací (hvězda, kruh, řetěz 

…).  

3. Masová komunikace – jsou to např. televize, rozhlas, internet, tisk … Tato moderní 

informační média pak umožňují, aby komunikace zasáhla v krátké době velké 

množství lidí. 

4. Vizuální komunikace – komunikace prostřednictvím vizuálních informačních médií 

(tiskoviny, internet, reklamní poutače, orientační tabule, dopravní značení, tištěné 

ovládací prvky …). Tento termín je používán v oblasti grafického a informačního designu. 

[10]  

2.6 Funkce komunikování 

Komunikaci zahajujeme s úmyslem něco sdělit, má tedy svůj účel, smysl a 

v neposlední řadě také svou funkci. V zásadě se její funkce komunikace dají rozdělit do sedmi 

základních skupin:  

1. informativní funkce – s cílem zprávu předat, doplnit, oznámit, prohlásit, „dát ve známost“; 

2. instruktážní funkce – s cílem navést, zasvětit, naučit, dát recept. Zvláštním případem 

instruktáží jsou příkazy, o kterých se již nemá diskutovat (např. v armádě); 

3. persuazivní funkce – s cílem zmanipulovat, ovlivnit, získat na svou stranu, přesvědčit, aby 

příjemce informace změnil názor;  

4. vyjednávací nebo operativní funkce – s cílem vyjednat, domluvit, řešit a vyřešit, dospět 

k dohodě; 

5. zábavní funkce – s cílem pobavit, rozveselit, rozptýlit druhého.  

6. fatická nebo kontaktní funkce – kontaktovat se, užít si blízkosti, prožít pocit 

sebepotvrzení, že pro někoho má smysl se mnou mluvit; 

7. sebeprezentační funkce – prezentovat se, vyvolat dojem, někdy i zastrašit, exhibovat.  
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Lze však konstatovat, že v běžných situacích nelze funkce komunikace od sebe takto 

přísně odlišovat. Často se jedná o spojení funkcí, např. persuazivní s vyjednávací, 

informativní s instruktážní, kde instruktážní funkce bývá skryta. [13] 

2.7 Komunikace pomocí telefonu 

Telefonování patří k naprosté samozřejmosti dnešní doby, v osobní oblasti i v oblasti 

výkonu pracovních povinností. Při výkonu SPD se komunikace pomocí telefonu používá při 

konzultačních dotazech, upozorňování na nedostatky např. v projektové dokumentaci, 

domlouvání kontroly apod. Telefonování lze rozdělit na dvě části:  

1. „technická část“ – představuje techniku telefonování - správné a vhodné představení se do 

sluchátka, vedení rozhovoru a jeho ukončení. K technice telefonování patří i uvědomění 

si, že všechno, co se děje v místnosti, je v telefonu slyšet. Je tedy potřeba dávat si pozor i 

na prostředí a mimoděk pronesené výroky.  

2. „komunikační část“ – představuje psychologii telefonování – po správně vedeném 

telefonátu v obou zúčastněných zůstane pocit „dobře vykonané práce“. V příloze č. 1 

diplomové práce jsou uvedena doporučení pro profesionální telefonování.  

2.8 Komunikační poruchy v interpersonálních vztazích 

Komunikační poruchy se vyskytují především v partnerských vztazích. Přesto se však 

dá konstatovat, že i v komunikaci při výkonu SPD dochází ke stejným poruchám jako ve 

vztazích partnerských. Tyto poruchy lze rozdělit do tří skupin:  

1. oboustranný únik – jde o těžkou poruchu, kdy je komunikace natolik narušena, že se 

informace přestanou vyměňovat. Narůstá tenze a napětí, vyskytují se pomluvy, intriky. 

Tato porucha se vyskytuje spíše mezi kolegy než mezi stranami SPD a občan či 

kontrolovaný subjekt.  

2. oboustranný útok – je charakteristický verbální agresivitou, kdy dochází k tvrdým 

střetům, vyčítání, kritizování, nekonstruktivní hádce a přehánění. Tato porucha je pro 

výkon SPD daleko charakterističtější. Velmi často se stává, že občan trpí pocitem 

„nevstřícnosti úřadů“, a pak při menším problému začne verbálně útočit.  

3. jednostranný únik a jednostranné požadování – spočívá v tom, že jeden z komunikujících 

při nastolení problému uniká a problém odmítá řešit. Jako příklad ve výkonu SPD lze 

uvést „silně naléhajícího občana“, který požaduje vydání stanoviska k projektové 
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dokumentaci na počkání, a pracovníka prevence, který nechce vstupovat do konfliktu, byť 

oprávněného.  

2.9 Shrnutí 

Komunikace probíhá podle komunikačního modelu, v současné době je 

upřednostňován transakční model. Komunikace má svůj kontext, svou funkci. Interpersonální 

komunikaci lze rozdělit na dva signalizační systémy – verbální a neverbální. Ve velmi 

výjimečných případech jsou tyto systémy odděleny, ve většině případů se verbální a 

neverbální komunikace doplňují. Zvláštním případem komunikace je telefonování. Při tomto 

způsobu komunikování se uplatňuje především komunikace verbální a metakomunikace. Při 

interpersonální komunikace též dochází k poruchám ve většině případů oboustranným.  
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3. Efektivní naslouchání  

3.1 Proces naslouchání  

To, že někoho posloucháme, ještě neznamená, že mu nasloucháme. Efektivní 

naslouchání je poměrně složitý proces, který má pět na sobě závislých cirkulativně se 

opakujících fází. Reakce mluvčího se stávají podnětem pro posluchače, jehož reakce slouží 

opět jako podnět pro mluvčího. Tento neustále se opakující cyklus je znázorněn na obr. č. 6 – 

Model procesu naslouchání. Pochopení jednotlivých fází je nezbytné pro zvládnutí a hlavně 

schopnost uplatnění efektivního naslouchání v praxi. Pěti fázím procesu naslouchání se proto 

budu věnovat v následující části diplomové práce.  

 

 

Obr. č. 6 – Model procesu naslouchání [3] 

3.1.1 Příjem signálů 

Pro tuto fázi je charakteristické, že jedinec zaznamenává nejen to, co bylo řečeno (ať 

již verbálně, nebo neverbálně), ale také to, co řečeno nebylo. Pro výkon SPD je tato fáze 

velmi významná. Při kontrolní činnosti se kontrolovaný subjekt snaží zaujmout pozornost a 

„vnutit“ jen tu dobře zpracovanou dokumentaci tak, aby na nedostatky nezbyl čas a nedostalo 

se na ně. U kolaudačních řízení je to velmi podobné, i tam se kolaudující jedinec snaží na 

chybějící nebo nedostatečně zpracované doklady neupozorňovat. Pro zefektivnění příjmu 

podnětů je důležité:  
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1. věnovat náležitou pozornost verbálnímu i neverbálnímu projevu mluvčího, všemu, co 

říká, a především tomu, co neříká – při výkonu SPD to znamená,jak již bylo uvedeno 

výše, všímat si především toho nevyřčeného; 

2. co možná nejvíce odstranit rušivé vlivy z okolí – rušivých vlivů při kontrolní činnosti i 

výkonu stavební prevence je celá řada, může to být např. mobilní telefon, nebo samotní 

aktéři, tzn. kontrolovaní či stavebníci; 

3. soustředit se na sdělení mluvčího, nikoli na odpověď – přípravou odpovědi ztrácíme 

schopnost soustředit se a vnímat právě probíhající rozhovor. Jedná-li se o náročnější 

otázku, na kterou si odpověď potřebujeme připravit, lze požádat o strpení či odpověď 

v klidu připravit v kanceláři a dotyčnému např. zaslat e-mailem; 

4. nepřerušovat mluvčího, dokud neskončí – tzv. „skákání do řeči“ ruší nejen mluvčího, ale i 

posluchače; 

5. vyhodnotit nejasná sdělení, která mají rozporné významy – v této fázi však ještě 

neklademe upřesňující otázky. [3] 

3.1.2 Dešifrování signálů 

Dešifrování signálů je fáze, kdy dochází k dekódování signálů mluvčího, čímž 

zjišťujeme, co chce sdělit. V této fázi jde nejen o pochopení vyjádřených myšlenek, ale i 

emocionální tón, který je provází (např. naléhavost). Stejně tak jako první fázi (příjmu 

signálu), lze i druhou fázi zefektivnit: 

6. porovnáním nově získaných informací s tím, co už víme z první fáze; 

7. snahou dívat se na sdělení mluvčího z jeho pohledu; 

8. nevytvářet si definitivní úsudek, dokud plně nepochopíme sdělení; 

9. ptaním se na nejasné věci, na podrobnosti a příklady; 

10. parafrázováním myšlenek mluvčího (vyjádření vlastními slovy). [3] 

Ze své vlastní praxe musím konstatovat, že právě tato fáze je pro mě nejtěžší, zvláště 

pak třetí doporučení – nevytvářet si definitivní úsudek. Především při provádění komplexní 

požární kontroly, která nezřídka trvá 3 – 4 hodiny, ale i déle (záleží na velikosti 

kontrolovaného subjektu), je velmi těžké udržet po celou dobu „naslouchací“ naladění. Po 

určité době i při nejlepší vůli k naslouchání, alespoň na krátkou chvíli inspektor přestane 

naslouchat a začne pouze poslouchat. A pak si velmi snadno vytváří definitivní úsudek na 

mluvčího či jeho sdělení ještě během jeho promluvy. Samozřejmě, že zvláště do této fáze 

spadají a velkou roli hrají i otázky sympatií a antipatií. S člověkem, který je sympatický, 
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komunikace probíhá daleko jednodušeji a i otázka „společného naladění na příjem a 

dešifrování signálů“ je přímější a snadnější.  

3.1.3 Uložení do paměti 

Přijatá a dešifrovaná sdělení je potřeba alespoň po nějako dobu uchovat v paměti. Ve 

většině osobních rozhovorů je však společensky nepřijatelné dělat si poznámky, pokud se 

však nejedná o telefonní číslo či adresu.  

Do paměti se tak ukládá nejen to, co bylo řečeno, ale i vyvolané myšlenky. 

Zjednodušeně lze říci, že do paměti se ukládají i vzpomínky na proběhlý rozhovor. Při 

pozdějším používání toho, co se do paměti uložilo, spíše než reprodukce je použita 

rekonstrukce rozhovoru. [3] Zvláště při výkonu kontrolní činnosti je velmi důležité během 

proběhlé kontroly uložit do paměti velké množství informací, které se netýkají jen 

dokumentace v papírové podobě, ale především informace získané z fyzické prohlídky 

objektu (např. kde je umístěn hlavní uzávěr vody, zda byl řádně označen a volně přístupný, 

zda byly na chodbách objektu zveřejněny Požární poplachové směrnice apod.). Tyto 

informace přijdou naprosto samozřejmé v době probíhající kontroly, ale v okamžiku psaní 

zápisu z kontroly se může stát, že k vybavení těchto informací buď dochází velmi těžko nebo 

se nevybaví vůbec. Následující doporučení pro zefektivnění této fáze jsou velmi důležité 

právě proto, aby k těmto situacím docházelo co nejméně. 

1. identifikovat hlavní myšlenky a předem signalizované priority; 

2. shrnout sdělení do snadno zapamatovatelné formy, aniž by však došlo k opomenutí 

rozhodujících detailů nebo zhodnocení – při výkonu SPD je to např. shrnutí výsledků 

kontroly či zopakování chybějících dokladů pro kolaudujícího jedince. [3] 

3.1.4 Vyhodnocení 

Čtvrtá fáze procesu naslouchání je vyhodnocení. Jde o posouzení sdělení vyřčeného i 

nevyřčeného. Většinou však má hodnocení spíše povahu kritické analýzy. Už během 

probíhajícího rozhovoru dochází k jeho hodnocení. Nesmí se však zapomínat na doporučení 

z druhé fáze: „nevytvářet definitivní úsudek, dokud plně nepochopíme sdělení“. Doporučení 

pro zefektivnění jsou:  

1. nepřikročit k hodnocení, dokud stanovisku plně neporozumíme; 

2. předpokládat, že druhá strana má dobrou vůli, a námi vyslovené otázky směřují 

k vyjasnění námitek; 

3. rozlišovat, co jsou fakta a co osobní názory nebo interpretace druhého; 
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4. dokázat identifikovat předsudky a osobní zájmy, které by mohly zavádět druhého 

k nepoctivému a tendenčnímu předkládání informací. [3] 

3.1.5 Reakce 

Reakce na vyslechnuté má dvě fáze:  

1. V době, kdy ještě rozhovor probíhá. Reakce v této fázi by měly být vstřícné a měly by 

vyjadřovat, že posloucháme. Tyto reakce se obecně nazývají zpětná vazba a jedná se o 

slova (souhlasný hlasový projev „Aha“, „Hm“), gesta (přikyvování hlavou) upozorňující 

druhého, že mu věnujeme pozornost. 

2. Následná fáze bývá propracovanější, objevují se v ní projevy empatie, sympatie, projevy 

účasti („Je mi jasné, jak se cítíte“), dotazy na objasnění („Chcete říci …“), pochyby, 

projevy souhlasu.  

Tak jako všechny předešlé fáze se i tato fáze procesu naslouchání dá zefektivnit, 

pokud se respektuje, že:  

1. se k mluvčímu po dobu jeho řeči chováme vstřícně a vysíláme různé signály zpětné vazby 

(při vysílání pouze jednoho druhu by posluchač působil dojmem, že neposlouchá); 

2. se hlásíme k odpovědnosti za své reakce, vyjadřované myšlenky a pocity; 

3. používáme závěrečná sdělení v první osobě: „Já“. [3] 

3.2 Bariéry efektivního naslouchání  

Rozhovory vedené při výkonu SPD bez rozlišení, zda se jedná o kontrolní činnost či 

výkon spojený se stavební prevencí se vyznačují vysokými nároky na odbornost. Při snaze 

odpovědět co možná nejpřesněji tak, aby odbornost nebyla poškozena, se může stát, že výše 

uvedená doporučení pro jednotlivé fáze efektivního naslouchání ustoupí do pozadí, pokud si 

na ně vůbec vzpomeneme. Uvádím proto v této části bariéry bránící efektivnímu naslouchání. 

1. připravujeme si odpověď v době, kdy hovoří partner. Přicházíme tak o polovinu toho, co 

partner říká, a navíc připravená odpověď neobsahuje všechny partnerem zmíněné aspekty; 

2. připravujeme si vlastní argumenty a námitky během řeči partnera; 

3. největší překážkou úspěšné komunikace je netrpělivost, přerušování, skákání do řeči, 

odbíhání od tématu.  

4. výběrové naslouchání – tendence vybrat ze sděleného jen některé informace, které se zdají 

být podstatné – slyšíme, jen co chceme slyšet. Mnoho dalších informací tak unikne naší 

pozornosti.  
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5. potřeba předvádět bystrost vlastního úsudku. Více než na to, co nám partner říká, se 

soustředíme na působivost vlastních projevů, na vytváření příležitostí předvést svoji 

bystrost a inteligenci.  

6. projekce – tendence přisuzovat druhé osobě vlastní pocity a motivy a v souladu s nimi 

interpretovat význam toho, co nám sděluje; 

7. předsudek – předem zformulovaný názor na partnera či průběh jednání; 

8. první dojem je důležitý, ale můžeme se mýlit, vynášení vlastního soudu. 

3.3 Shrnutí  

Efektivní naslouchání znamená snahu pochopit, o co druhému jde. Efektivní 

naslouchání má dvojí význam: pomáhá vytvářet atmosféru jednání a budovat vztah 

k partnerovi a navíc získávat informace. Efektivně naslouchat však není nic jednoduchého. Je 

třeba velké trpělivosti, držet se zpátky, soustředit se a snažit se porozumět sdělení mluvčího.  

Přestože by se zdálo, že při výkonu SPD není schopnost efektivního naslouchání 

důležitá, protože je to právě SPD, který vede rozhovor a ve většině případů klade otázky, 

opak je pravdou. Zvláště při kontrolní činnosti je velmi důležité efektivně naslouchat, neboť 

jak bylo uvedeno výše, ve fázi příjmu signálu přijímáme i to, co řečeno nebylo.  
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4. Řízený rozhovor 

4.1 Definice rozhovoru 

Rozhovory jsou formou interpersonální komunikace, ve které se setkávají dva lidé a 

prostřednictvím otázek a odpovědí dosahují svých cílů. Obvykle probíhají mezi dvěma 

osobami, mohou však mít i více účastníků. Rozhovor se liší od ostatních druhů komunikace 

tím, že zahrnuje otázky a odpovědi. Obě strany rozhovoru se mohou ptát i odpovídat, ale 

nejčastěji bude pouze jedna osoba tazatelem a druhá dotazovaným. Specifické cíle rozhovoru 

určují směr a strukturu jeho obsahu a formy. Rozhovory se liší od relativně neformálních 

hovorů, které se podobají každodenní konverzaci, až po ty s nekompromisně předepsanými 

otázkami ve stanoveném pořadí. Rozhovory lze rozdělit následovně:  

1. Neformální rozhovor – připomíná konverzaci; obecné téma se volí dopředu, ale konkrétní 

otázky vznikají až v průběhu hovoru; tento typ rozhovoru je užitečný zejména pro 

neformální získání informací. 

2. Řízený rozhovor – se zabývá tématy volenými dopředu. Konkrétní dotazy a formulace 

jsou však řízeny právě probíhající interakcí. Takové rozhovory jsou užitečné pro zajištění 

maximální pružnosti a kladné reakce podle dynamičnosti situace. Při výkonu státního 

požárního dozoru, zvláště pak při výkonu kontrolní činnosti, se uplatňuje právě tento druh 

rozhovoru. 

3. Standardní otevřený rozhovor – je založen na nejednoznačných otázkách, které jsou 

pokládány v předem stanoveném pořadí. Tento typ rozhovorů je užitečný například při 

pohovorech s několika uchazeči o jedno zaměstnání.  

4. Kvantitativní rozhovor – používají se otázky, které odpovídají předem stanoveným 

kategoriím. Otázky mohou například obsahovat velkou nabídku odpovědí, ze které si 

dotazovaný může vybrat, nebo může vyžadovat hodnocení 1 až 10 ke zjištění stupně 

souhlasu dotazovaného. Toto je užitečné, má-li být shromážděno velké množství 

informací a provedena statistická analýza, například v přehledu spokojenosti zákazníka.  

5. Přesvědčovací rozhovor – cílem je změna osobních postojů, víry nebo chování. Jedním ze 

způsobů, jak této změny dosáhnout, je klást takové otázky, které povedou 

k požadovanému konci. 

6. Hodnotící rozhovor – hlavním cílem je sdělit, co dělá dotazovaný dobře, nabízí ocenění a 

povzbuzení; používá se také pro sdělení, co je třeba zlepšit, důvody pro zlepšení a pro 

vytvoření plánu ke zvýšení výkonu.  
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7. Propouštěcí rozhovor – pokud zaměstnanec opouští společnost dobrovolně, vedení by 

mělo znát důvod odchodu.  

8. Poradenský rozhovor – cílem je pomoci osobě vyrovnat se se svými problémy např. 

v práci, s přáteli, s láskou nebo jen s každodenními potížemi.  

9. Informativní rozhovor – cílem je zjistit něco o dotazovaném, obvykle o osobě s nějakou 

reputací. Tento typ rozhovoru se běžně používá pro získání informací. [3] 

4.2 Informativní rozhovor 

Při informativním rozhovoru se tazatel pokouší zjistit něco o dotazovaném. V případě 

výkonu státního požárního dozoru a zvláště pak při kontrolní činnosti lze za dotazovaného 

považovat kontrolní subjekt – právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. Rozhovor 

při výkonu samotné kontroly nelze jednoznačně zařadit do výše jmenovaných typů, jedná se o 

kombinaci informativního a řízeného rozhovoru. Díky tomu zásady platící pro vedení a 

přípravu informativního rozhovoru lze aplikovat i pro výkon kontrolní činnosti v rámci SPD. 

Aby připravený rozhovor splnil svou úlohu, je třeba dodržet následující návod.  

4.2.1 Zajištění schůzky 

Zajišťování schůzky při klasickém informativním rozhovoru se většinou odehrává 

telefonicky. V případě kontrolní činnosti při výkonu státního požárního dozoru je schůzka 

zajišťována zasláním Oznámení o kontrole (komplexní i tematické), ve kterém je navržen 

termín. Přestože termín kontroly navrhuje státní orgán, není stanovený termín dogma a je 

možné jej upravit tak, aby plně vyhovoval oběma stranám. 

4.2.2 Příprava otázek  

Příprava otázek je důležitá pro efektivnější využití času při rozhovoru. Během 

rozhovoru se mohou vyskytnout i jiné důležité otázky. Připravený seznam otázek se tak může 

měnit. Kontrolní činnost i výkon stavební prevence, resp. kolaudační řízení mají svá daná 

témata a tím je docela přesně vymezen okruh otázek. Zdálo by se tedy, že tato část je nejméně 

pracnou a potřebnou při výkonu SPD. Tak jako v jiných oblastech života, i zde zdání klame. 

Je samozřejmé, že jsou otázky, které se neustále opakují, ale zvláště při kontrolní činnosti je 

potřeba „být neustále ve střehu“ a být připraven měnit a doplňovat připravený seznam otázek.  
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4.2.3 Navázání vztahu s dotazovaným  

Klasický informativní rozhovor většinou začíná poděkováním osobě, která je ochotna 

rozhovor poskytnout. Při výkonu SPD navázání vztahu spočívá ve vysvětlení, proč kontrola 

probíhá právě u tohoto subjektu, co je cílem této kontroly a jak bude probíhat.  

4.2.4 Uzavření rozhovoru  

Ať už se jedná o informativní rozhovor či rozhovor v rámci výkonu SPD, je vhodné na 

konci poděkovat za vstřícnost a čas. Rozhovor je pak vhodné uzavřít shrnutím celé kontroly a 

domluvou na dalším pokračování (např. projednání a podpis zápisu o kontrole, odstranění 

závad apod.). [3] 

4.2.5 Otázky 

Kromě naslouchání obsahu otázky je důležité si také všimnout typu položené otázky. 

Součástí dovednosti vést úspěšný rozhovor je odpovídat otázkami, které jsou v souladu 

s typem otázky. [3]  

1. otevřené otázky – dávají značnou volnost v odpovědích, nabízí se pro ně neomezený 

prostor; 

2. uzavřené otázky – často lze odpovídat pouze „ano“, „ne“; kromě těchto extrémů existují 

otázky s krátkými odpověďmi, otázky, na které je velmi omezená možnost odpovědi; 

3. primární otázky – představují téma; příliš mnoho primárních otázek v rozhovoru může na 

posluchače působit nezájmem a neochotou naslouchat; 

4. prošetřovací otázky – využívají se při potřebě podrobného zpracování již řečeného; 

rovnováha mezi primárními a prošetřovacími otázkami umožňuje nejefektivnější 

rozhovor;  

5. přímé otázky – vyžadují velmi specifické odpovědi; 

6. nepřímé otázky – umožňují v odpovědi daleko větší volnost;  

7. neutrální otázky – nespecifikují odpovědi více než kterékoli jiné otázky; 

8. předpojaté otázky – určují vhodnou odpověď, kterou tazatel očekává nebo dokonce přímo 

chce slyšet. 

Uvědomění si typu otázek a jejich následné kladení by mělo být „denním chlebem“ 

inspektora kontrolní činnosti. Vhodně zvolenými otázkami se dozví i to, na co se neptal. 

V celé odborné praxi je však právě tato část kontrolní činnosti dle mého názoru nejméně 

známou.   
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4.2.6 Neverbální vyjádření sebedůvěry 

Výkon kontrolní činnosti SPD, jako každá jiná činnost, vyžaduje velkou praxi. Složitá 

je nutným skloubením vysokých nároků na odbornost a zároveň stejně vysokými nároky na 

komunikační schopnosti a dovednosti. V současné praxi se však právě komunikačním 

dovednostem věnuje velmi malá pozornost, věnuje-li se vůbec. Zvláště pro začínající 

inspektory kontrolní činnosti je v diplomové práci uvedeno několik základních doporučení, 

jak neverbálně působit v době, kdy se začátečník soustředí více na odbornost než komunikaci.  

- vyhnout se nadměrným pohybům, zejména vzájemného dotýkání se. Ťukání perem, 

neustálé překřižování nohou v rychlém pohybu nebo mnutí tváře vyjadřuje nedostatek 

sebedůvěry ve společnosti 

- udržovat kontakt očí; lidé udržující kontakt očí, jsou považováni za uvolněné a nemají 

strach ze smysluplné interakce 

- nechat své pocity projevit se v obličeji; úsměvem například vyjádříte pozitivní reakci 

(nesmějte se však příliš často nebo příliš hlasitě, jinak budete vypadat nervózně nebo 

pokrytecky) 

- vyhnout se používání prodloužených citoslovcí, např. eeee, hmmm a podobně; tím jen 

narušujete konverzaci 

- udržovat přiměřenou vzdálenost mezi sebou a osobou, se kterou hovoříte; nenarušovat 

očekávanou konverzační vzdálenost  

4.3 Shrnutí 

Rozhovor jako jedna z nejdůležitějších částí výkonu SPD ať už se jedná o činnost 

kontrolní či stavební se řídí jistými pravidly. I když literatura neuvádí v rozdělování forem 

rozhovorů „rozhovor pro pracovníka prevence“, lze úspěšně aplikovat zásady vedení 

informativního rozhovoru, neboť i cílem výkonu SPD je získat o partnerovi co největší 

množství informací.  
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5. Komunikační typologie 

5.1 Psychologická typologie osobnosti 

Typologie, ať už je pojata z psychologického či čistě komunikačního hlediska, vždy 

vyjadřuje temperament jedince. Temperament je vlastnost velmi stálá, v tzv. 2. dospělosti 

mezi 33 – 48 rokem života se však příliš neprojevuje, neboť jedinec díky svým zkušenostem a 

možnostem získává nadhled. S pozdějším věkem (přibližně od 65 let života) se pak naopak ve 

většině případů zvýrazňují negativní temperamentové vlastnosti. Nejdůležitější však je si 

uvědomit, že neexistují ani dobré ani špatné temperamentové vlastnosti.  

V psychologické praxi se používá několik typologií osobností. V zásadě se dělí na 

nevědecké a vědecké. Představiteli nevědeckých typologií jsou např. Zikmund Freud (dělí 

jedince na orální, anální a falické), Kretschmer (rozdělil jedince na pykniky, asteniky a 

atletiky – toto dělení je dosud používané v lékařství). Vědecké typologie autorů Pavlova a 

Eysencka se ve velké míře shodují – viz Tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 2 – Vědecké typologie osobnosti 

Typologie osobnosti dle Pavlova Typologie osobnosti dle Eysencka 

typ slabý melancholik 

typ silný, nevyrovnaný cholerik 

typ silný, vyrovnaný, nepohyblivý flegmatik 

typ silný, vyrovnaný, pohyblivý sangvinik 

 

Zatímco Pavlovova typologie osobnosti vychází z vlastností nervové soustavy, do jaké 

míry je vzruch a útlum v rovnováze, Eysenckova typologie vychází ze dvou rovin – chování 

ke světu (introverze, extroverze) – a míra neuroticizmu jako záležitost emocí a citů (labilita, 

stabilita).  

5.2 Komunikační typologie 

Typologie je založena na rozdělování lidí podle jejich extroverze, introverze, smyslů, 

intuice, myšlení, cítění, usuzování a vnímámí. Zdroji osobnostních rozdílů jsou kromě 

životních zkušeností a rodiny, i dědičnost (60 – 70 %), výchova v  rodině (3% - 40 %), 

kulturní a skupinová příslušnost a v neposlední řadě i momentální situace.  Komunikační 
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typologie slouží ke „čtení“ komunikačního partnera. Pro výkon státního požárního dozoru je 

odhadnutí komunikačního partnera velmi zásadní. Termínem „odhadnutí“ však není myšlen 

tzv. „haló efekt“, tedy první dojem v setkání, ačkoli ani ten nelze pominout. První dojem 

vstupuje do našeho jednání víceméně podvědomě. Během necelých prvních dvou minut si 

vytvoříme na jedince názor a jen velmi neochotně ho měníme. Odhadnutím v kontextu této 

kapitoly je myšlena právě komunikační typologie. Jen pokud se nám podaří správně 

odhadnout a zařadit svého partnera, může být komunikace přínosná. V opačném případě je 

situace velmi podobná konverzaci s cizincem, kdy každý hovoří jiným jazykem. 

Komunikační typologie rozděluje 4 kategorie jedinců.  

5.2.1 Typ zaměřený na detail 

Komunikační typ zaměřený na detail – paní Přesná – je svým okolím považována za 

chladnou a nepřístupnou ženu. Myšlení má analytické, je orientována na detaily a přesnost. 

Pracuje zpravidla jako advokátka, inženýrka, programátorka nebo účetní. Je spokojená, pokud 

„vše sedí“. 

Podání ruky paní Přesné je rychlé a distancované. Vytváří více prostoru mezi sebou a 

ostatními, než to činí většina lidí. V kanceláři je množství referenčního materiálu a mnoho 

papírů.  

Paní Přesná má největší strach z kritiky. Prověřuje neustále své informace. Výhody na 

něž reaguje, jsou úspora peněz a spokojenost. Musí mít pocit, že může být s rozhodnutím plně 

spokojená.  

Ve styku s typem zaměřeným na detaily je zapotřebí respektovat potřebu osobního 

odstupu, nepůsobit příliš uvolněně a neformálně. V komunikaci je třeba držet se faktů a dbát 

na to, aby souhlasila. Paní Přesná nepospíchá s rozhodnutím, učiní tak až poté, co si analyzuje 

všechny možnosti. Charakteristická otázka zní „Jak?“ 
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Tabulka č. 3 – Komunikační typ zaměřený na detail – Paní Přesná 

Okolí a řeč 
těla: 

pomalá v řeči; pohybech a rozhodování; tichý hlas; stisk ruky je strnulý; 
dbá na osobní odstup; obléká se konzervativně; okolí je konvenční; kontakt 
očima často přeruší; omezená gestikulace; 

Znaky. 

ptá se na specifické detaily; měří vaši kompetenci dle toho, kolik času 
věnujete projektu; sensitivní; přesný a perfektcionistický; prověřuje 
přesnost; řídí se pokyny a drží se norem; má rád struktury; myslí kriticky; 
respektuje autority; opatrný při rozhodování; chce mít pravdu; férový; 
opatrný; uvážlivý; logický; racionální; objektivní; uspořádaný; 
obchodnický; pracuje sám; pomalu a přesně; 

Přání:  
poskytnutí záruky a jistoty; obvyklý standard; chráněné okolí; uklidnění; 
žádné náhlé změny; osobní pozornost; 

Potřeby: 
precizní práce; přesný popis práce; stanovení hodnocení výkonu; mnoho 
informací; někdo, kdo se rychle rozhoduje; 

Negativní 
vlastnosti:  

upovídanost; nerozhodnost; přílišná opatrnost; kontrolovaný a kontrolující; 
příliš vážný; rigidní; 

Strach:  z kritiky; 

Výhody, jež ho 
přesvědčí:  

úspora peněz; spokojenost; 

Komunikující 
by měl:  

přesně a detailně argumentovat; mluvit pomalu; být schopen dodat 
konkrétní data a předložit důkazy; přihlédnout k oběma stranám tématu; 
mít dobrý pořádek; být logický a formální; neuspěchat rozhodnutí; 
nedominovat; obléci se konzervativně; 

 

5.2.2 Typ usilující o úspěch  

Komunikační typ usilující o úspěch – Pan Úžasný – bývá většinou podnikatelem, 

pilotem, investorem, profesionálním sportovcem, závodníkem nebo lékařem. Miluje riziko a 

je orientován na soutěž. Neomlouvá proto žádné chyby a jeho „Já“ mu neustále našeptává, jak 

je úžasný, sebevědomý, nezranitelný a správně tvrdohlavý. Silně si je vědom času a chová 

nevoli ke všem, kteří jeho časem plýtvají.  

Pan Úžasný sedí v kanceláři vybavené kvalitním nábytkem za velkým stolem, na němž 

nejsou žádné zbytečné krámy jen hodiny a telefon. Je znám svým rychlým rozhodnutím a 

svou ochotou podstoupit riziko. Stěny zdobí vysvědčení, diplomy a důležité listiny.  

Jeho stisk ruky je pevný a silný. Sedí za svým psacím stolem, který používá k posílení 

své moci. Během rozhovoru může pracovat na jiných úkolech, je zbytečné očekávat přátelské 

chování.  

Pan Úžasný se nejvíce bojí, že ho někdo využije. Reaguje na výhody jako uznání, 

úspora času, vydělávání peněz a zdraví.  
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Při jednání s ním je potřeba jít k jádru věci, podat list papíru se shrnutými návrhy. Je 

žádoucí sebevědomé vystupování, které však neprovokuje jeho autoritu. Má rád silné 

osobnosti, jež jsou připraveny hájit své stanovisko, ale nemůže strpět, aby mu někdo říkal, co 

má dělat. Zachovat zde rovnováhu je velmi obtížné.  

Charakteristická otázka pro tento komunikační typ je „Co?“ a „Kdy?“ 

 

Tabulka č. 4 – Komunikační typ usilující o úspěch – Pan Úžasný 

Okolí a řeč 
těla: 

rohová kancelář s oknem - velký uklizený stůl; nepořádek ve skříních; 
hodiny na psacím stole; diplomy a trofeje v kanceláři; silný stisk ruky 
svědčící o kontrole; mluví rychle a hlasitě; honosné oblečení; 

Znaky. 

činí jasné výpovědi; říká jiným, co mají dělat; žádná tolerance pro chyby; 
pocity nebo rady jiných; ochoten podstoupit riziko; silně orientován na 
soutěž; hraje, aby vyhrál; přijímá výzvy; silné Já; přeje si změny 
tvrdohlavý; vychází z fakt jako základu pro rozhodování; pragmatický; 
schopný se obhájit; sebevědomý; chce mít kontrolu; odmítá nečinnost; 
chladný a nezávislý; 

Přání:  
moc a autorita; prestiž a uznání; mnohostranné oblasti činností; přímé 
odpovědi; nebýt pod dohledem; mnoho nových a rozdílných aktivit; 

Potřeby: 
obtížné úkoly; občasný šok; přenechat analyzování faktů jiným; vlastní 
tempo a více uvolnění; přímé odpovědi; 

Negativní 
vlastnosti:  

nepoznává dlouhodobé možnosti; stavovsky sebevědomý; napřed jedná, 
pak myslí; nemá důvěru k jiným; dominantní; úsečný; hrubý; netrpělivý; 

Strach:  aby nebyl využit; 

Výhody, jež ho 
přesvědčí:  

úspora času; uznání; status; vydělávání peněz; zdraví; 

Komunikující 
by měl:  

být připraven a vyjadřovat se stručně; sestavit si shrnutí; ale mít i jiné 
podklady; být rychlý a brzy se dostat k jádru věci; jednat o věcech 
profesionálně; nabídnout dvě nebo tři možnosti volby a přenechat 
rozhodnutí; soustředit se na to, co za tím tahem vězí; vystupovat jistě; 
argumentovat se zaměřením na výsledek, poukazovat na naléhavost 
určitého momentu nebo výsledku 

 

5.2.3 Typ hledající zábavu  

Komunikační typ hledající zábavu – pan Humorný – pracuje často jako umělec, 

reklamní odborník, spisovatel, podnikový plánovač – je bohatý na myšlenky a nápady. Je 

zakladatel a tvůrce, ale předává často projekt někomu jinému, protože sám nemá potřebné 

jmění, z něhož by žil. Má schopnost se nadchnout, být pln fantazie a ideálů, být originální a 

hodně mluví. Rád žertuje a baví jiné. Často nemívá velký smysl pro pořádek.  

Pan Humorný se obává, že ztratí sociální uznání. Sotva řekne, že něco nemá rád, ze 

strachu, že byste to mohl mít rád vy. Potřebuje pociťovat svoji důležitost. Velmi si váží 
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flexibility, protože je kreativní. Nestrpí být zavřený. Stále se snaží ušetřit si práci, takže 

pohodlí a komfort na něho působí motivačně.  

Patří k lidem, které má každý rád. Když ho potkáte, jde k vám, pozdraví vás 

s hřejivým úsměvem a podá přátelsky ruku (někdy i obě). Je často nápadně oblečen, někdy 

v křiklavých barvách. V jeho kanceláři bývají zajímavé předměty, z nichž každý má svoji 

historii. Jeho hlava je plná historek a vtipů, takže se možná ani nedostanete k důvodu své 

návštěvy. Pana Humorného je potřeba k účelu návštěvy dovést, dát mu ale pocit, že se 

nezajímáte jenom o obchodní věci. Komunikace bude efektivní jen, když si vás oblíbí.  

Charakteristická otázka pro tento komunikační typ je „Kdo?“ 

 

Tabulka č. 5 – Komunikační typ hledající zábavu – Pan Humorný 

Okolí a řeč 
těla: 

na stole má osobní věci; teplý stisk ruky; mluví rychle a hlasitě; trvalý 
kontakt očima; nápadné a neobyčejné oblečení; 

Znaky. 

ochoten podstoupit riziko; když se zlobí; stane se pasivním nebo 
agresivním; zakladatel a tvůrce; miluje zábavu, která na něho působí 
motivačně; rád baví lidi; rád by pomohl jiným; často dezorganizován, 
skáče od jedné aktivity k druhé; cituplný a optimistický; nerad se namáhá; 
originální; plný fantazie a ideálů; rád se angažuje; umí dobře přesvědčovat; 
spontánní; není rád sám; přehání a zevšeobecňuje; 

Přání:  
veřejné uznání; svoboda projevu; demokratické poměry; nezávislost na 
kontrole a detailech; méně namáhání; mít někoho, kdo realizuje tvůrčí 
schopnosti; 

Potřeby: 
priority a lhůty; demokratický management; kontrola nad časem; ocenění 
hodnot a pocit příslušnosti; 

Negativní 
vlastnosti:  

ignoruje detaily, roztržitý; dělá ukvapené závěry; nepraktický; 

Strach:  ztráta společenského uznání; 

Výhody, jež ho 
přesvědčí:  

status; uznání; flexibilita; pohodlí a komfort; 

Komunikující 
by měl:  

být plný života a energie; předávat něco nového a zvláštního; dávat 
příklady a předkládat doporučení; dát mu čas mluvit; být odvážný, ne 
plachý; přicházet s novými tématy; být zábavný; svůj návrh utvářet do 
vztahu s jeho sny a cíli; jednotlivosti stanovit písemně; být jasný a přímý; 
být zajímavě oblečen; 

 

 

5.2.4 Typ hledající harmonii 

Komunikační typ hledající harmonii – Pan Souhra – často pracuje v oboru zábavy, je 

učitelem, ošetřovatelem, sociálním pracovníkem, psychologem nebo sekretářem. Je loajální, 
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soucitný, výtečně naslouchá, je trpělivý, ochotně poradí. Kromě toho mu trvá dlouho, než se 

rozhodne, vyžaduje trpělivost.  

Pan Souhra potřebuje především uznání, je tedy třeba mu ho aktivně vyjádřit. Kromě 

toho miluje komfort a příjemné prostředí. Na svém psacím stole má rodinné fotografie, 

květinu v květináči, kapesníky a plakety. Je přátelský, ale nepodává ruku, pokud by měl být 

první. Jeho tempo je pomalejší a z rychle mluvících jedinců má odpuzující pocit.  

Pan Souhra často nerozhoduje, ale mívá většinou vlivné postavení. K vytvoření vztahu 

potřebuje čas.  

Při rozhovoru je potřeba být vřelý, přátelský a neformální. Hledači harmonie mají 

strach ze ztráty jistoty, takže musí mimochodem něco prohodit, co mu pocit jistoty dodá. Mají 

strach i z toho, že nemají pravdu.  

  

Tabulka č. 6 – Komunikační typ hledající harmonii – Pan Souhra 

Okolí a řeč 
těla: 

má na psacím stole osobní věci; nepodá ruku; žvanivý tón; neformálně 
nebo osobně uspořádané pracovní místo; nosí pohodlné oblečení; 

Znaky. 

udržuje vztahy; typ "rádce" nebo "matky"; tíží ho všechny problémy světa; 
uklidňuje rozčilené osoby; neujímá se rád iniciativy, loajální; ochotný 
pomoci; má rád lidi; zůstává stát nebo sedět na místě; je trpělivý; 
dobrosrdečný; soustřeďuje se na úkoly, vynikající posluchač; pomalý při 
rozhodování; nemá rád osobní konflikty; 

Přání:  
jistota; status quo; minimální újmy na soukromém životě způsobené prací; 
upřímné ocenění hodnot; tradiční metody; 

Potřeby: 
potvrzení pocitu vlastní hodnoty; pracovní kolegy se stejným stupněm 
kompetencí; pokyny pro splnění úkolu; připravování změn; povzbuzení 
k tvořivosti; 

Negativní 
vlastnosti:  

bere všechno příliš osobně; sentimentální; všechno odkládá; subjektivní; 
slabý při stanovení cílů a vlastní motivaci; chová zášť; 

Strach:  ztráta jistoty; nemít pravdu; 

Výhody, jež ho 
přesvědčí:  

uznání; komfort; 

Komunikující 
by měl:  

mluvit pomalu; být přátelský neformální; klást otázky; působit vřele a 
přátelsky; nepůsobit hrozivě a profesionálně; získávat důvěru; přinášet 
pocit jistoty a dávat osobní záruky, kde je to jen možné; nabídnout osobní 
pomoc; být důsledný; soucítit a mít porozumění; chválit jeho citlivost a 
vnímavost; nic neukvapit nebo silně naléhat na okamžité jednání nebo 
změny; 
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5.3 Shrnutí 

Typologie osobnosti, psychologická nebo komunikační, vychází z temperamentu, míry 

introverze, extroverze, smyslů, intuice, myšlení, cítění, usuzování, vnímání. Podle různých 

hledisek rozděluje lidské chování do různých kategorií. Neexistuje však jedinec, který by byl 

čistě sangvinik, flegmatik z psychologického hlediska či typ zaměřený na detail z hlediska 

komunikačního, ale všichni máme sklony k jednomu typu.  
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6. Komunikační styly 

Asertivita označuje přímé, přiměřené sebeprosazení jako způsob sebeuplatňujícího a 

sebeprosazujícího jednání, které nejedná na úkor druhého, ale zároveň nepřipouští jednání 

druhých na svůj účet. Asertivní způsob komunikace se může stát celoživotní strategií 

v komunikaci, kdy člověk prosazuje přiměřeně a otevřeně své názory, myšlenky, city a 

postoje, které mohou mít jak pozitivní tak negativní podobu. Ve svém důsledku však má 

asertivita mnoho pozitivních aspektů. Prohlubuje mezilidské vztahy, jejich otevřenost, jasnost 

a přímost, vytváří vhodnou atmosféru pro efektivní spolupráci a umožňuje předcházet 

konfliktům. V případě, že nastanou, efektivně je řeší. Napomáhá rozvíjení zdravého 

sebevědomí a samostatnosti v rozhodování, přispívá k odpovědnosti za vlastní chování. 

Mnoho lidí však své pracovní a životní situace neřeší asertivním způsobem, důsledky svého 

jednání si ani neuvědomují. Ocitají se pak v bludném kruhu, kdy chybné reagování vyvolává 

špatné jednání, to dává příčiny vzniku špatným pocitům a útlumu, čímž uvádí do pohybu 

vznik negativního sebehodnocení a pochybností o sobě samém. Tento kruh funguje na 

všechny strany – jestliže má člověk nízké sebehodnocení, reaguje nepřiměřeně, následkem 

čehož dochází k útlumu.  Špatné pocity jsou příčinou vyvolání špatného chování, a to dává 

vzniku pochybností o sobě.  

Asertivitu – chápanou jako soubor určitých dovedností, lze rozdělit do několika typů 

podle způsobu jejího projevu:  

1. základní asertivita – označuje jednoduché vyjadřování názorů, myšlenek, citů a postojů a 

nezahrnuje další specifické sociální dovednosti.  

2. empatická asertivita – překračuje rámec základního vyjádření citů a potřeb a obsahuje 

vnímavost a citlivost vůči ostatním lidem. Znamená to proniknout do vztahu k jinému 

člověku, respektovat jeho názory, radost, ale i smutek. 

3. eskalující asertivita – má stupňující charakter; je užívána v situacích, kdy partner na 

projevy nereaguje a porušuje asertivní práva. Stupňováním asertivních projevů 

poskytujeme partnerovi dostatečný prostor pro změnu chování.  

4. konfrontativní asertivita – určena pro situace zjištění rozporů mezi slovy a skutky 

v chování druhého člověka; je zaměřena na doplnění a vysvětlení problému. [14] 

Bylo by báječné, kdyby všichni lidé komunikovali pomocí asertivity. Bohužel tomu 

tak není a v lidské komunikaci se vyskytují ještě dva základní komunikační styly – pasivní a 

agresivní. V následujících dvou kapitolách diplomové práce se budu těmito styly zabývat 

podrobněji.  
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6.1 Pasivní komunikační styl 

Pasivní komunikační styl je důsledkem výchovy k přílišné „slušnosti“, tzn. že rodiče 

požadují od dítěte přizpůsobivost za každou cenu, ústupnost a ponechávání si vlastního 

názoru pro sebe. Pasivní jedinec očekává ocenění ze strany druhých lidí, snaží se jim vyhovět, 

zatímco vlastní práce si příliš necení. Jeho očekávání jsou však negativně zaměřená, převládá 

v nich úzkost ze selhání, má přehnanou snahu dokázat, že „na to má“. Problémům uniká, 

předčasně se vzdává a nedůvěřuje svým schopnostem. Svá osobní práva neumí prosazovat, 

neumí jich dosáhnout, ostatní lidé takového jedince využívají ve svůj prospěch. Je 

nerozhodný, nechává za sebe rozhodovat druhé. V neverbální komunikaci se vyhýbá pohledu 

do očí, dívá se stranou. Odpovídá po dlouhé odmlce, rozmlouvá přerušovaně. Mluví tichým 

hlasem, přehnaně gestikuluje a jeho pohyby jsou nápadné, často přikyvuje. Jeho mimika je 

nevýrazná, vyjadřuje strach a obavy. V mluveném projevu věty začíná „hmm, nevím …“, 

často se ptá „proč?“. Vůči druhým je podrobivý, přehnaně ustupuje, je nejistý. Svým 

chováním obvykle provokuje tenzi a hněv u partnera. Jeho projevy jsou nejisté a submisivní. 

Je osamělý, přátele těžko získává a udržuje, trápí ho pocit izolace vůči ostatnímu světu. 

Pasivně komunikující jedinec je zpočátku příznivě hodnocen, později je však považován za 

nekompetentního s množstvím osobních problémů.  

V reakci na konflikt takovýto jedinec spíše volí cestu úniku, snaží se ji však maskovat 

a po přehnaném konfliktu prožívá sám ze sebe nepříjemné pocity. Je přesvědčen, že je 

nemožné řešit konflikty vlastní aktivitou, proto se vzdává řešení a v konfliktu je v submisivní 

pozici. Na přímou výzvu neví, co má odpovědět, mlčí, správná odpověď ho většinou napadne 

„post festum“ a už je neaktuální. Reaguje pomalu, má sníženou přizpůsobivost, lehce 

podlehne nátlaku. Obává se využívání druhými lidmi, tyto obavy jsou zdrojem pocitů trápení 

a frustrace, má dojem, že ostatním překáží, celkově se cítí nešťastně z vlastní bezradnosti řešit 

i zcela jednoduché problémy. [11] 

6.2 Agresivně komunikující styl 

Rodinná výchova agresivně komunikujícího jedince učí k sobectví nebo tvrdosti, 

rodiče přehnaně trestají nebo naopak příliš rozmazlují, jedinci dostatečně neprojevují svou 

lásku. Takový jedinec si od druhých ocenění vynucuje, přitom vynucené ocenění ignoruje a 

nerespektuje. Jeho očekávání jsou neočekávaně kladná, nepřipouští si možnost selhání, 

z neúspěchu obviňuje druhé lidi. Agresivní jedinec nerespektuje práva druhých a svých práv 

dosahuje na úkor ohrožení práv ostatních lidí, která si však ani nepřipouští. Cíle dosahuje na 
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úkor druhých lidí, přivlastňuje si právo na rozhodování za druhé. V neverbální komunikaci 

hledí upřeně přímo do očí, netrpělivě přerušuje partnera, skáče mu do řeči, jeho hlas je silný. 

Trhavými a zlostnými pohyby dává najevo nesouhlas, mimika často vyjadřuje ironii a pocity 

hněvu. Věty začínají slovy „ty“ a „oni“, používá vazbu „ano, ale …“, je neústupný a 

defenzivní, podceňuje druhé lidi. Svým chováním provokuje konflikt a hádku, odrazuje druhé 

lidi. Nikoho neuznává, je hostilní a sarkastický. Zůstává osamocený, druzí mu zpočátku 

ustoupí, ale později ho opouštějí. Druhými lidmi je hodnocen negativně, nepřizpůsobivost 

považují za projev jeho slabosti, vyhýbají se mu a mají obavy z jeho chování.  

V reakci na konflikt agresivně komunikující jedinec jedná nekompromisně a bojuje za 

každou cenu. Má nekritický pohled na své schopnosti, řešení problémů používá jako důkaz 

nadřazenosti vůči ostatním. Na výzvy reaguje odmítavým postojem, nenechá projevit názor 

ostatních a nerespektuje žádný nesouhlas. Ke sporům může přistupovat s vyhrožováním, tvrdě 

odmítá jiná řešení, na nátlak reaguje útočně, často ironizuje druhé. Odmítá a ignoruje 

hodnocení od jiných, je vůči nim netolerantní, nepřizná svou snahu je využívat a má 

minimální šance se naučit efektivnějšímu způsobu řešení problémů. [11] 

6.3 Asertivní komunikační styl  

Rodiče vychovávající asertivně komunikačního jedince jsou k němu upřímní, učí ho 

upřímnosti a odpovědnosti pomocí osobního příkladu, učí ho hrdosti a úctě k druhým lidem. 

Asertivní jedinec se svá předsevzetí snaží realizovat, přičemž příznivé ocenění ostatními není 

cílem. Má realistická očekávání bez zbytečných obav ze selhání a množství vynaložené 

námahy je úměrné jeho sebehodnocení. Problémy řeší konstruktivně, nevzdává se a odolává 

překážkám. Respektuje práva druhých, ale zároveň se nevzdává svých práv. Rozhoduje se a 

hodnotí jen sám za sebe. V neverbální komunikaci se partnerovi dívá na tvář nebo do očí, 

odpovědi jsou vhodně načasované a plynulé. Používá vřelý tón hlasu, gesta ladí s obsahem 

jeho tvrzení. Mimika tváře je uvolněná, na partnera se usmívá. Počátek vět formuluje slovy 

„já“, „mně“, otázky formuluje s „jak?“. Trvá si na svém a chce-li, nabízí kompromis. Chová 

se způsobem, který si vynutí respektování druhých. Je společenský a přátelský vůči druhým 

lidem, přátelé jsou opravdoví, udržuje si je bez zbytečných ústupků. Přestože někteří jeho 

chování hodnotí jako nesympatické, převládá kladné hodnocení jeho kompetence, druzí lidé si 

ho váží.  

Před řešením konfliktu si asertivně komunikující jedinec zhodnotí své schopnosti a 

možnosti, k řešení přistupuje klidně, nevzdává se. Jeho odhad vlastních možností je reálný, 
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neodkládá řešení a postupuje bez zbytečných emocí. Na výzvu odpovídá okamžitě a nebojí se 

vyjádřit svůj nesouhlas. Svá řešení předkládá ochotně druhým. Konfliktní situaci se umí 

okamžitě přizpůsobit, při nátlaku trvá na svém rozhodnutí bez ironie. Své vlastní hodnocení 

klade před hodnocení druhých lidí, protože nemá obavy z jejich využívání, umí je upřímně 

respektovat, dokáže i konfliktní situace využít pro sblížení s partnerem. [11] 

6.3.1 Asertivní práva 

Asertivita požaduje, aby se člověk rozhodoval sám za sebe a za svoje rozhodnutí nesl 

sám odpovědnost, aby dokázal odolávat manipulacím a sám je neuplatňoval. Ke správnému 

pochopení a naplnění těchto „úkolů“ je dobré dodržovat tzv. asertivní práva. Deset základních 

asertivních práv stejně jako „pověry“ zažité ve společnosti jsou uvedeny zde.  

1. Mám právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky a pocity a být za ně a za jejich 

důsledky sám zodpovědný. 

Člověk prý nemůže posuzovat sám sebe, své chování musí podřizovat vnějším pravidlům, 

která jsou dána tradicí a autoritami – zvyky – ty se však mění, mohou manipulovat a 

klamat. Aby mohl vývoj pokračovat, musí někdo tyto zvyky začít měnit. Asertivní 

chování má vést jedince k tomu, aby se svým jednáním vždy vnitřně souhlasil a byl za něj 

zodpovědný sám sobě. Pojem „odpovědnost“ lze chápat jako vyjádření úzkosti z neustále 

hrozícího potrestání, nebo jako výraz naší moci nad svým životem, chováním, myšlením.  

2. Mám právo nenabízet žádné výmluvy, vysvětlení ani omluvy svého chování.  

Člověk prý má být za své chování odpovědný druhým lidem a měl by je tedy dokázat 

zdůvodnit a vysvětlit. Asertivita však dává jedinci právo se neomlouvat, přestože své 

selhání je ochoten připustit.  

3. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí.  

Člověk prý má vůči některým lidem či institucím větší závazky než vůči sobě samému. 

Třetí asertivní právo může znít sobecky, může v druhých vyvolávat pocit, že jedinec se 

zajímá a stará pouze o sebe. Je však skutečně pravda, že např. špatně zvolená, byť 

vystudovaná profese je tou nejlepší? Domnívám se, že s tímto asertivním právem velmi 

úzce souvisí i tzv. „umění včasného odchodu“.  

4. Mám právo změnit svůj názor.  

Člověk prý nemá měnit názor, který jednou zastává. Z etického hlediska je však 

podstatné, zda změna názoru jedince posune blíže k hledané pravdě. Je rozdíl mezi 

změnou názoru a přetvařováním se z důvodů např. lepší kariéry. Změna názoru čas od 

času je důležitá pro udržení rovnováhy navzdory změnám ve společnosti.  
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5. Mám právo dělat chyby a být si za ně zodpovědný  

Člověk prý nemá dělat chyby a pokud je dělá, měl by mít pocit viny a ostatní byl měli 

jeho chování kontrolovat. Chyby však bývají zranitelným místem jedince. Už staré 

přísloví říká, že „chybami se člověk učí“. Nelze tedy předpokládat bezchybného jedince. 

Důležitější je si je uvědomit, poučit se z nich, zvládat je bez zbytečných emocí, agresivity 

a zbytečně se za ně neomlouvat a neponižovat. 

6. Mám právo říci: „Já nevím.“ 

Člověk by prý měl znát odpovědi na všechny otázky, které se týkají jeho chování. Pokud 

tomu tak není, za své chování není jedinec odpovědný a měl by podléhat kontrole. Tento 

názor vychází z domněnky, že dospělý člověk se natolik dokáže orientovat ve vnitřním 

světě, aby dokázal vysvětlit všechny své pohnutky. Považuje se za nepravděpodobné, 

když to tak není.  

7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli druhých lidí.  

Člověk by prý měl mít dobrý vztah k lidem, abychom s nimi dokázal dobře spolupracovat 

a ve společnosti přežil. Chování jedince však není vždy schvalováno všemi. Lidé se 

obávají říci „ne“ a z této obavy raději slíbí i to, co později nesplní a získají tím pouze 

nepochopení a nezdar. Odmítnutí nemusí být zdaleka tak nepříjemné, když není 

poznamenané strachem a pocitem viny, ale je dané pocitem oprávněnosti. 

8. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí.  

Člověk prý vše, co dělá, by mělo mít nějaký řád a logiku podle obecně platných pravidel. 

Pokud tomu tak není, je člověk považován za nezodpovědného. Skutečnost je však 

taková, že logiku jedince druhý neakceptuje nebo prostě nechápe. Být logický znamená 

dělat pouze věci, kterým naprosto rozumíme. Tím bychom se úplně připravili o věci, které 

vycházejí z našich emocí, pocitů a intuice.  

9. Mám právo říci: „Já ti nerozumím.“ 

Člověk prý musí být empatický a předvídat potřeby blízkých, pokud tomu tak není, je 

považován za necitlivého. Ale jedinec nemusí mít vždy takovou míru empatie, kterou 

okolí očekává. Má své osobní problémy, nebo nemusí vždy správně chápat, i vinou 

špatných verbálních nebo neverbálních signálů, co druhý potřebuje.  

10. Mám právo říci: „Je mi to jedno.“ 

Člověk se má prý neustále snažit se dosahovat stále lepších výsledků. Pokud jsou mu 

výsledky jedno, je považován za lenocha a nespolehlivého. Skutečnost je však taková, že 

jedinec nemůže být perfektní a většinou se řídí podle vlastních situací a zájmů. Není to 
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lhostejnost, je to jen schopnost sami rozhodovat o tom, co je a co není pro náš život 

důležité. A zato neseme odpovědnost. [14] 

6.3.2 Techniky manipulace 

V komunikaci se však často dostáváme do situací, kdy cítíme, že jsme manipulováni. 

Asertivita je metoda, která učí, jak se lze těmto manipulacím postavit, jak si zachovat 

důstojnost a lidskou tvář, i když někdy něco na svých výhodách ztratí. Z tohoto pohledu jsou 

chápány modelové situace a způsoby chování partnera, který se snaží o manipulaci a získání 

výhod na náš úkor. Jednotlivé manipulační techniky jsou popsány níže v této kapitole.  

1. Diktátor – odvolává se na autority, tradice apod., zaštiťuje se jimi ve snaze o podporu 

správností svého chování a tak se snaží o prosazení vlastního názoru, příklad otce nebo 

vedoucího, jehož „řekl jsem“ má velkou autoritativní váhu.  

2. Chudáček – rád by, ale nejde to, zdůrazňuje své handicapy, svízelné situace, osamocenost 

a ublíženost, nejde o sebekritiku, ale o pohodlnost a začátek manipulace.  

3. Břečťan – parazituje na silnějších jedincích, předstírá závislost na ostatních, 

nemohoucnost a nedostačivost, ale ve skutečnosti ostatní využívá. 

4. Počtář – v každé situaci si dovede spočítat, co je pro něj výhodnější a vždy zvolí takovou 

taktiku, která vyznívá v jeho prospěch, dobře si však pamatuje hříchy druhých, pro něj 

užitečných lidí.   

5. Obětavec – zdůrazňuje, co všechno dělá ve prospěch ostatních a pro sebe nic. Maličkosti, 

které požaduje, jsou však v skutečnosti velmi důležité a maličkostmi vůbec nejsou, jeho 

velkou výhodou je, že ho lze jen velmi těžko odmítnout. 

6. Poslední spravedlivý – považuje se za nejdokonalejšího, své okolí neustále kontroluje a 

v ostatních vyvolává pocit viny, že tak čestní, poctiví a charakterní nejsou.  

7. Mafián – člověk, který nepřipustí, že by ostatní mohli mít jiný názor  a ty, kteří jej mají, 

považuje za své nepřátele.  

8. Drsňák – jedná velmi hrubě a sebevědomě a ústupky v jednání získává proto, že lidé 

nechtějí tímto způsobem vystupovat.  

9. Ochranář – jedná ve vztahu k vybranému okruhu lidí ochranitelsky a tak pečovatelsky, že 

za ně i rozhoduje, což hodnotí jako nejlepší. Jiný názor nepřipustí. [14] 

6.3.3 Základní asertivní dovednosti 

Pro aplikaci asertivity v praxi existují základní asertivní dovednosti, které účinně 

pomáhají při uplatňování asertivního chování v praxi:  
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1. Pokažená gramofonová deska – je dovednost, která je založena na stálém, klidném 

opakování požadavku vůči druhé straně, a to bez nutnosti připravených argumentů a 

vysvětlování, bez pocitů rozladěnosti a zlosti. Při uplatňování této dovednosti je třeba 

dodržovat tyto zásady:  

- jednoznačnost při formulování svého požadavku bez ohledu na argumentace druhé 

strany; 

- nevzdávat se po prvním ne; 

- nenechat se vtáhnout do diskuse.  

2. Otevřené dveře – je technika, při které nepopíráme kritiku, nepopíráme své chyby a omyly 

a zároveň nereagujeme odvetnou kritikou. Tato mechanika nám dovoluje zůstat 

konečnými soudci toho, co děláme.  

3. Sebeotevření – je technika, která usnadňuje sociální komunikaci. Umožňuje sdělit i takové 

věci, které dříve způsobovaly pocity úzkosti a viny.  

4. Volné informace – je technika, která v konverzaci rozlišuje prvky pro partnera zajímavé a 

současně nabízí informace o nás, které jsou nevyžádané. Dovoluje hovořit o sobě bez 

plachosti a vede k usnadnění zahajování rozhovoru na obou stranách.  

5. Negativní aserce – je technika, která učí souhlasit s oprávněnou kritikou, umožňuje 

posouzení našeho chování bez obrany nebo popírání chyby, přičemž redukuje zlost a 

agresivitu kritika.  

6. Negativní dotazování – je technika, která učí přijímat chyby a omyly bez omlouvání se. 

Kritik je přitom veden k větší asertivitě a menší závislosti na manipulativních manévrech.  

7. Selektivní ignorování – je technika, která umožňuje vyrovnávat se s kritikou, přičemž na 

kritiku manipulativní doporučuje nereagovat, ale dát najevo její registrování a k podstatě 

věci se nevyjadřovat. Podle způsobu sdělování kritiky doporučuje navázat věcnou 

komunikací. Tato technika umožňuje vyhnout se zrakovitým reakcím a vede kritika k větší 

asertivitě.  

8. Přijatelný kompromis – je technika, kdy je ohroženo osobní sebehodnocení. Jestliže je 

v sázce naše důstojnost a sebeúcta, je vhodné nabídnout pro obě strany přijatelný 

kompromis.  

Asertivně jednající člověk dovede jasně definovat své cíle, má pozitivní postoj 

k druhým lidem, chová se sebejistě, umí naslouchat ostatním a dokáže přistoupit na 

kompromis. Proto uplatnění asertivity při jednání a vyjednávání je mnohem efektivnějším 

přístupem než partner, který jedná pasivně nebo agresivně. Pasivní a agresivní jednání je na 

první pohled odlišné, avšak vychází se společného základu. Protistrana je považována za 
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protivníka, který má pouze zájem škodit. Agresor předem preventivně útočí, pasivní partner 

dává najevo, že nemá nárok se proti špatným lidem prosadit.  

Pasivně jednající člověk nedovede prosadit své zájmy, přání a potřeby, nedokáže si 

poradit ani s požadavky a potřebami ostatních. Chybí mu jistota a rozhodnost v jednání a vadí 

mu, že se nedokáže efektivně prosadit. Není schopen odolat manipulativnímu jednání a 

snadno se dostává do situací, které ještě více snižují jeho sebevědomí. Někdy se snaží 

problémovou situaci zvládnou manipulativně, což je skrytou agresí a ne vždy každý ústupek 

je projevem pasivity.  

Agresivně jednající člověk se vždy prosazuje na úkor ostatních. Nebere v úvahu jejich 

práva a požadavky a snižuje jejich sebedůvěru. Výsledkem agresivního jednání člověka je 

dočasné zbavení se vnitřního napětí, ale nedosažení předpokládaného výsledku, přičemž 

mezilidské vztahy jsou poznamenány chladností, rezervovaností s převládajícími negativními 

vztahy. Agresivitou se nerozumí pouze fyzické nebo slovní napadení, ale i sarkasmu a ironie, 

které se rovněž objevují při jednání a vyjednávání.  

6.4 Shrnutí 

Přestože každý z nás zná pojem asertivita a ví o svých asertivních právech, málokdo je 

umí opravdu správně využít. Stále v nás přetrvává přesvědčení, že říci „ne“, „nevím“, či „mně 

je to jedno“ je neslušné, nevhodné. Tato diplomová práce a zvláště kapitola 7 by měla pomoci 

k jejímu správnému pochopení a následně i ke správnému používání.  
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7. Kasuistika 

V této kapitole diplomové práce budou uvedeny příklady z praxe mé i mých kolegů 

podle častosti výskytu. V první části bude vždy popsána daná situace, v druhé části bude 

provedeno vyhodnocení této situace s uvedením správného řešení.  

7.1 Žádost o stanovisko s nedostatečnou dokumentací  

Popis situace  

Do kanceláře oddělení prevence HZS přišla žadatelka o stanovisko ke změně užívání 

z prodejny nepotravinářského zboží na kosmetický salon a kadeřnictví. Žadatelka měla 

nájemní smlouvu mezi nájemcem a pronajímatelem, situační nákres prostoru, resp. ofocenou 

část výkresové dokumentace, která nebyla zpracována v měřítku a ve kterém bylo obyčejnou 

tužkou zakresleno pouze umístění kosmetických lehátek a umyvadel pro mytí hlav 

v kadeřnické části. K donesené dokumentaci sdělila, že na Odboru výstavby potřebují souhlas 

HZS a Hygienické stanice a že se spokojí s razítkem a podpisem přímo na výkresové 

dokumentaci.  

Příslušný pracovník žadatelce vysvětlil žadatelce, že předložená dokumentace je pro 

vydání stanoviska nedostatečná, neboť jako podklad k vydání stanoviska slouží projektová 

dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby dle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární ochrany a výkonu státního požárního dozoru. 

Žadatelka však trvala na svém, požadovala pouze razítko na výkres, protože k žádným 

stavebním úpravám nedojde, a přidávala zkušenosti, že u druhé provozovny stejného provozu 

žádnou projektovou dokumentaci zpracovávat nemusela. 

Pracovník klidným hlasem vysvětloval, že případný „souhlas razítkem“ by byl možný, 

kdyby  na přineseném výkrese nebylo umístění zařizovacích předmětu zakresleno obyčejnou 

tužkou, ale jinou trvalou, nesmazatelnou formou, a výkres byl v měřítku.  

Poté se chování žadatelky začalo měnit na agresivní, začala používat výroky typu: 

„Tak tu zprávu napište vy! A k čemu tady tedy jste! V čem spočívá ta vaše prevence!“  

Přestože pracovník byl ochoten žadatelce maximálně vyhovět, žadatelka odešla velmi 

rozzlobená a její myšlenky nebylo těžké uhodnout. Pocit obou zúčastněných z rozhovoru byl 

velmi negativní, žadatelka byla přesvědčena o zbytečnosti úřadu, pracovník byl znechucen 

agresivním chováním žadatelky. 
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Vyhodnocení situace 

Žadatelka přišla do kanceláře HZS s cílem získat razítko a jinou variantu si evidentně 

nepřipouštěla. Při prvních známkách nezdaru (nedostatečná dokumentace) se její chování 

posouvalo do agresivní roviny. Tento posun byl způsoben negativními emocemi vstupujícími 

do rozhovoru, což je možná pochopitelné, nikoli však přípustné. Příslušný pracovník se 

neustále snažil o vyrovnaný klidný hlas, i když s postupujícím rozhovorem byl i v jeho hlase 

cítit nárůst negativních emocí. Zdaleka však nepodlehl emocím do takové míry jako 

žadatelka.  

Správnou reakcí v této situaci by bylo „vrátit se do roviny faktu“ ze strany pracovníka 

SPD. Důrazně, avšak klidně vysvětlit žadatelce, že obstrukce nedělá naschvál, má své 

povinnosti, a jestli žadatelka souhlas HZS potřebuje, nezbude jí nic jiného, než k úspěšnému 

vyřízení zajistit nezbytné minimum projektové dokumentace. V přímé řeči by reakce 

pracovníka SPD mohla vypadat následovně:  

„V tom, co po mně chcete, vám nemůžu vyhovět. Zajistěte si zpracování PBŘ a 

podejte si řádně žádost. Pak vám můžu vyhovět rychle. Bez požadované projektové 

dokumentace to bohužel nejde.“ 

Návratem do roviny faktu dojde ve většině případů k vyloučení negativních emocí 

z komunikace a obě strany pak rozhovor končí s pocitem „domluvili jsme se“, i když asi 

celkový dojem z jednání není zcela pozitivní.   

7.2 Kontrola v obchodní jednotce obchodního domu 

Popis situace 

Dva pracovníci SPD přišli na řádně oznámenou tematickou kontrolu do obchodní 

jednotky potravin v obchodním domě, při které kromě fyzické kontroly prostorů měla 

proběhnout i kontrola vybrané dokumentace požární ochrany. Vedoucí obchodní jednotky se 

velmi zběžně s kontrolory přivítal a dále jim sdělil, že vše, co budou potřebovat, je tady v těch 

šanonech a ať si najdou, co budou potřebovat. On ani jeho kolegové prý bohužel nemají čas 

se jim věnovat. Při žádosti kontrolorů o židli a stůl, kde by mohli kontrolu provést, vedoucí 

obchodní jednotky odvětil, že to bude problém, protože místo navíc nemají. Nakonec vyšetřil 

pro každého kontrolora židli v různých místech kanceláře, čímž výrazně zhoršil podmínky pro 

vykonání kontroly. Po celou dobu průběhu kontroly dával ostentativně příslušníkům SPD 

najevo, že ho zdržují v práci a že jejich práci považuje za zbytečnou. Neměl zájem o 

spolupráci, natož o partnerský přístup v jakémkoli komunikování. Fyzické kontroly prostorů 
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se neúčastnil, pověřil tímto úkolem nejbližšího procházejícího kolegu, který ani neměl 

dostatečné informace o nastavených pravidlech dodržování požární ochrany v obchodní 

jednotce.  

Pracovníci SPD přistoupili na jednání vedoucího obchodní jednotky, kontrolu jak 

fyzickou, tak i dokumentace provedli rychle, možná přesnější výraz je zběžně, aby co nejdříve 

z tohoto nepříjemného prostředí odešli. Bohužel přistoupili i na roli, kterou jim určil vedoucí 

obchodní jednotky – obtěžujete, zdržujete.  

 

Vyhodnocení 

Chybou kontrolorů bylo přistoupení na role určené vedoucím obchodní jednotky. 

Kontrola není přesilová hra. V této situaci měli kontroloři využít desátého asertivního práva, a 

to: Mám právo říci: „Je mi to jedno“. Klidným, vyrovnaným hlasem sdělit vedoucímu 

obchodní jednotky, že sice chápou jeho situaci a množství práce, nicméně pro tento okamžik 

je jim to jedno, neboť oni potřebují jeho součinnost k rychlému a přesnému vykonání 

kontroly. Je velký předpoklad, že by vedoucí obchodní jednotky tuto součinnost poskytl bez 

dalších obtíží. V případě, že by stále nechtěl součinnost poskytnout a své chování nezměnil, 

sdělit mu základní fakta o jeho zákonných povinnostech, přičemž sdělení o možnosti uložení 

pokuty jako nejzazšího řešení nastalé situace by zřejmě bylo v tomto případě 

kontraproduktivní. Snahou kontrolorů by mělo být komunikovat partnersky, nikoli z pozice 

moci.  

7.3 Případ třetí – Žádost o vydání stanoviska v dřívější lhůtě 

Popis situace 

Do kanceláře HZS v úřední den (středa) přišel projektant požární bezpečnosti (dále jen 

„žadatel“) s projektovou dokumentací a žádostí o vydání stanoviska změny stavby před 

dokončením. V podstatě se však jednalo o skutečné provedení stavby, které v sobě spojilo 

všechna dosud vydaná stanoviska k této stavbě. Žadatel hned při předání dokumentace sdělil, 

že by stanovisko potřeboval co nejdříve. Příslušný pracovník mu vysvětlil, že v současné 

době jsou v kanceláři pouze dva (dlouhodobě) a že každý z nich tam má i jiné žádosti podané 

dříve, přesto přislíbil, že se pokusí spis vyřídit, a domluvili se, aby si žadatel zavolal za týden 

– další úřední den. Během týdne se příslušný pracovník k vyřízení spisu přes jiné pracovní 

povinnosti nedostal.  
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Žadatel volal v domluvený den hned v 8 hodin ráno a dozvěděl se, že jeho spis není 

vyřízen. Naléhavě opakoval, že vzhledem k velkému tlaku investorů na zahájení kolaudačního 

řízení potřebuje stanovisko co nejdříve. Příslušný pracovník SPD mu zopakoval, že to chápe, 

nicméně má i jiné povinnosti, přes které se k vyřízení spisu nedostal. Ve snaze vyhovět řekl, 

aby si žadatel zavolal po čtvrté hodině odpoledne a v případě, že spis bude vyřízen, může si 

ho ještě ten den vyzvednout.  

Žadatel však na další telefonát nečekal a kancelář osobně navštívil již ve čtvrt na čtyři, 

tedy 45 minut před dohodnutou hodinou. Pracovník žadatele upozornil, že byli domluveni na 

telefonát a až v 16 hodin. Žadatel odpověděl, že měl cestu kolem, že těch 45 minut už není 

tolik, a na závěr zopakoval známou písničku o investorovi. Pracovník SPD zopakoval 

dohodnutý čas 16 hodin. Žadatel vždy hovořil klidným hlasem, spíše tišším a po celou dobu 

uplatňoval asertivní techniku „Přeskakující desky“, a to velmi cíleně a důsledně. Pracovník 

SPD nakonec souhlasné stanovisko vydal jen po velmi rychlém pročtení projektové 

dokumentace. Při předávání si neodpustil jízlivou poznámku, aby žadatel příště s tlakem 

investora počítal a žádost podával v dostatečném předstihu.  

 

Vyhodnocení 

Žadatel velmi důsledně a cíleně uplatňoval při svém jednání asertivitu. Je jen 

dohadem, zda toto použití bylo na základě znalostí a zkušeností, nebo jednal podvědomě. 

Pracovník SPD ve snaze žadateli vyhovět asertivitu nepoužil. V této situaci měl pracovník 

SPD komunikaci vrátit k faktu a tím získat potřebný čas k prostudování projektové 

dokumentace, např. takto:  

„Vy chcete stanovisko, dohodli jsme se na telefonátu ve čtyři hodiny. Teď už místo 

deseti minut vysvětlování, jsem se mohla vaší žádosti věnovat. Jděte si někam na kafe a 

v dohodnutý čas bude vaše žádost připravena k vyzvednutí.“ 

Rovina faktu vrátí většinu lidí do konstruktivního jednání, kdy jsou schopni si 

uvědomit potřeby druhého jedince zvláště tehdy, když po něm něco žádají. Všichni to známe 

z dětství, kdy nám rodiče říkali: „Teď si chvilku hraj, potřebuji čas na úklid, pak půjdeme 

spolu ven.“, a většina z nás to u svých dětí často používá. Je tedy s podivem, že tuto 

„techniku“ v jednání s dospělými jedinci nedokážeme využít.  
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7.4 Telefonní rozhovor 

Pracovník SPD telefonoval projektantovi požární bezpečnosti a žádal o doplnění PBŘ 

v podané rámci projektové dokumentace k žádosti o stanovisko. Projektant považoval 

doplnění za zbytečné, neboť byl přesvědčen, že jeho řešení odpovídá normovým 

požadavkům. Pracovník SPD vysvětloval svou situaci, své povinnosti vůči metodikovi 

oddělení a zvyklostem v kraji, kde byla žádost podána. Projektant opět zopakoval, že doplnění 

považuje za zbytečné. Během rozhovoru se oba dostali do stádia uplatňování asertivní metody 

„Přeskakující desky“ a ani jeden nechtěl ze svého stanoviska ustoupit. Čím déle telefonát 

trval, tím více rostly negativní emoce na obou stranách. Telefonní rozhovor ukončili velmi 

nejistě, oba s nepříjemným pocitem neúspěchu. Při pokládání telefonu pracovník SPD 

neovládl své emoce a o projektantovi se vyjádřil velmi expresivně. Vzápětí telefonoval 

projektant znovu a zeptal se pracovníka, jestli slyšel dobře. Pracovník SPD se vymluvil na 

kolegu, nic méně negativní celkový dojem z obou telefonátů zůstal.  

 

Vyhodnocení 

Nezvládnuté negativní emoce pracovníka SPD byly hrubou chybou při komunikaci. 

Přestože je v podobných situacích těžké své emoce ovládnout, je to jednou ze základních 

povinností pracovníka SPD. Navíc je potřeba si uvědomit, že při telefonování jsou slyšet 

veškeré hlasové projevy v celém prostoru, kde se telefonát odehrává. Chybou však nebylo jen 

expresivní vyjádření během pokládání telefonního sluchátka, ale celé nezvládnutí negativních 

emocí.  

7.5 Shrnutí 

Kasuistika uvedená v této části diplomové práce svědčí o potřebě komunikačního 

vzdělávání mezi pracovníky SPD. Nemyslím si, že by téma komunikace bylo „pole neorané“, 

nic méně je to záležitost neustálého trénování a uvědomování si komunikačních vztahů a 

situací. Na základě absolvování doplňkového kurzu zaměřeného na komunikaci by příště 

v podobné situaci měli daleko větší potenciál k zvládnutí nepříjemné situace.  
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8. Rozvrh doplňkového kurzu 

Cílem diplomové práce je navrhnout tématický a časový plán doplňkového kurzu pro 

příslušníky odborů prevence. V předchozích kapitolách diplomové práce jsem se zabývala 

teorií komunikace, efektivního naslouchání a řízení rozhovoru. V kapitole 7 – kasuistika jsou 

uvedeny 4 případy komunikační patologie. Tyto příklady byly vybrány na základě zkušeností 

vlastních i mých kolegů podle zajímavosti a častosti výskytu.  

8.1 Časový rozvrh 

Dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním  poměru příslušníků bezpečnostních sborů je 

pracovní den stanoven na 7,5 hodiny denně. Délka většiny doplňkových kurzů pořádaných 

GŘ HZS ČR je dva a půl dne. I délka doplňkového kurzu zaměřeného na komunikaci pro 

příslušníky odboru prevence HZS navrženého v této diplomové práci je stanovena na 2 a půl 

dne. Celková dotace doplňkového kurzu je tedy přibližně 18 hodin včetně přestávek. 

Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčena o nutnosti vedení kurzu profesionálními lektory 

(trenéry), rozvržení jednotlivých dnů by v případě realizace tohoto kurzu byla plně 

v pravomoci jednotlivých lektorů (trenérů). Navržený časový plán je pouze orientační.  

8.2 Tématický plán 

Tématický plán doplňkového kurzu vychází z předchozích kapitol diplomové práce. 

Navrhovaný kurz má celkem 7 částí a každá část má svůj stanovený cíl. V tématickém plánu 

je stejným dílem zastoupena jak část teoretická (vychází z jednotlivých kapitol této diplomové 

práce), tak nezbytná část praktická zaměřená na nácvik jednotlivých komunikačních situací. 

Diplomová práce může sloužit lektorovi (trenérovi) kurzu jako podklad k jednotlivým 

teoretickým částem při přednášení, uživatelský manuál pro frekventanty kurzu je pak shrnut 

v přílohách diplomové práce.  

Tématický plán je uveden v následující části diplomové práce.  

8.2.1 První den (7,5 hodiny) 

1. Zahájení kurzu:  

� cíl – uvedení do kurzu, představení lektora, jednotlivých účastníků (co od kurzu 

očekávám), stanovení pravidel kurzu (přestávky, telefony, jídlo a odpočinek, sankce 

při nedodržení) 
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2. Úspěšný příslušník prevence:  

� cíl – uvědomění si aktivit, faktorů ovlivňujících úspěch, specifika činnosti 

� náměty – jaké aktivity má příslušník prevence vykonávat (kontrolní činnost, stavební 

prevence včetně osobních konzultací, telefonní konzultace), faktory ovlivňující 

úspěch, očekávání útvaru, co musí znát úspěšný příslušník prevence (čím se v přístupu 

liší amatér – zaměstnanec – profesionál), jaké znalosti, dovednosti, osobnost má mít 

příslušník prevence (znalosti – odbornost, dovednosti – komunikativnost, flexibilita, 

aktivní naslouchání, schopnost empatie, osobnost – vstřícnost, image, vyrovnanost, 

samostatnost, cílevědomost, čestnost, asertivita) 

� teoretická část – definice komunikace, modely komunikace, základní model 

interpersonální komunikace (oblast zkušeností, zdroj a příjemce, sdělení, komunikační 

kanál, šum, efekt komunikace), kontext komunikace, funkce komunikování, 

komunikace pomocí telefonu, komunikační poruchy v interpersonálních vztazích; 

komunikační styly (agresivita, pasivita, asertivita) 

� praktická část – zaměření na asertivitu (asertivní práva, techniky manipulace, základní 

asertivní dovednosti) 

3. Příprava na osobní jednání: 

� cíl – pochopit vztahy mezi jednotlivými činnostmi (kontrolní a stavební činnost), 

uvědomění si důležitosti přípravy na jednání (již vykonané kontroly u daného 

subjektu, změny staveb při stavební prevenci)  

� náměty – scénář domluvení jednání, jeho příprava a možnosti ovlivnění, práce s již 

získanými informacemi, s čím je třeba počítat (čas a jeho využití, doprava,  počet 

účastníků …) 

� teoretická část – řízený rozhovor, definice rozhovoru, informativní rozhovor (zajištění 

schůzky, příprava otázek, navázání vztahu s dotazovaným, uzavření rozhovoru, 

otázky); úvod do neverbální komunikace – neverbální vyjádření sebedůvěry 

� praktická část – zaměřená na jednotlivé fáze informativního rozhovoru, především na 

kladení otázek 

8.2.2 Druhý den (7,5 hodiny)  

4. Zahájení jednání:  

� cíl – uvědomění si významu pro další jednání, uvědomění si nástrojů, které mám 

k dispozici, a umět s nimi pracovat 

� náměty – navázání kontaktu, první dojem, umění „prolomit ledy“ 
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� teoretická část – verbální komunikace (řeč, rozhovor, dialog, paraligvistické projevy); 

neverbální komunikace (gesta – gestika, ilustrátory – kinetika, afektivní projevy – 

mimika, regulátory, adaptéry, vizika, posturologie – držení těla, haptika – komunikace 

dotykem, proxemika); další rozdělení 

� praktická část – zaměření především na verbální a neverbální projevy (ověření teorie: 

celkový dojem – 55 % neverbální sdělení, 38 % verbální sdělení, 7 % obsah; pověst a 

nepřehlédnutelnost – 60 % sebezviditelnění, 30 % tvůrčí schopnosti, 10 % pracovní 

výkon) 

5. Typologie: 

� cíl – každý je ojedinělý, ale lze najít způsob, jak se naučit odhadovat svůj osobní 

protějšek 

� náměty – zdroje osobnostních rozdílů (dědičnost 60 – 70 %, výchova 30 – 40 %, 

kultura, rodina, skupinová příslušnost, životní zkušenost, situace) 

� teoretická část – psychologická typologie osobnosti (nevědecké teorie – Freud, 

Kretschmer, vědecké teorie – Pavlov, Eysenck – flegmatik, melancholik, sangvinik, 

cholerik); komunikační typologie (typ zaměřený na detail, typ usilující o úspěch, typ 

hledající zábavu, typ hledající harmonii) 

� praktická část – zaměřená především na komunikační typologii 

8.2.3 Třetí den (3,75 hodiny) 

6. Efektivní naslouchání: 

� cíl – uvědomění si důležitosti „proč naslouchat“; uvědomění si, s kým mluvíme (OZO, 

majitel firmy, technický ředitel) 

� náměty – přístup k partnerovi dle jeho kompetence (viz cíl)  

� teoretická část – proces naslouchání, dešifrování signálů, uložení do paměti, 

vyhodnocení, reakce, bariéry efektivního naslouchání 

� praktická část – zaměřená především na proces naslouchání a dešifrování signálů 

7. Uzavření jednání:  

� cíl – naučit se vždy jednání dokončit s jasným závěrem (další postup, schopnost 

stanovit opatření k odstranění závad, ale i zahájení správního řízení) 

� náměty – sledovat, vnímat, nezahlcovat; domluva dalšího jednání; rozloučení; vlastní 

dojem z jednání 

� teoretická část – řízený rozhovor jeho uzavření 

� praktická část – dle lektora 
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8.3 Shrnutí 

Tématický plán tvoří pouze rámec nejdůležitějších komunikačních oblastí, které by na 

základě zkušeností a potřeb příslušníků odboru prevence HZS měly být do doplňkového 

kurzu zařazeny. Časový plán je stanoven v souladu s délkou ostatních doplňkových kurzů 

pořádaných GŘ HZS ČR. Závěrem této kapitoly považuji za důležité zdůraznit, že jsem 

přesvědčena o nutnosti vedení doplňkových kurzů odborníky, kteří se komunikací, 

trénováním a coachingem zabývají na profesionální úrovni.  
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9. Závěr 

V diplomová práce jsem se zabývala komunikací z obecného hlediska, ale i z hlediska 

velmi konkrétního tak, aby byla využitelná pro příslušníky odboru prevence HZS. Je chybou 

si myslet, že práce těchto lidí je striktně odborná. Aby mohli svou odbornost uplatnit, musí 

umět komunikovat a to velmi dobře. Měli by být v komunikaci velmi zběhlí, neměla by je 

zaskočit žádná situace. I když toto je stav víc než ideální, vždy může dojít k situaci, se kterou 

si prostě lidsky nevíme rady. Cílem diplomové práce bylo vytvořit tématický a časový plán 

doplňkového kurzu zaměřeného na komunikaci, aby těchto bezradných situací bylo v praxi 

pracovníků prevence co nejméně.  

Doplňkový kurz, tak jak je navržen v kapitole 8 této práce, by měli vést zkušení lektoři 

(trenéři) z oblasti komunikace, řízení lidských zdrojů či public relations. Mají dostatek 

zkušeností s rozvojovým programem osobnosti a coachingem, komunikací a sociálními 

vztahy se zabývali nejen při studiu na vysokých školách, ale i uplatňováním zkušeností z 

praxe, jsou tedy těmi nejpovolanějšími. I když si plně uvědomuji, že doplňkové kurzy vedené 

externími pracovníky by výrazně zvyšovaly finanční náročnost na vzdělávání příslušníků, 

jsem přesvědčena, že bez řádného školení, trénování a neustálého uvědomování si 

komunikačních situací nelze práci na odboru prevence HZS vykonávat ke spokojenosti jak 

občanů, tak i pracovníků samotných. Je také více než jasné, že ani po absolvování 

doplňkového kurzu takto zaměřeného na komunikaci se z pracovníka nestane bezchybný 

úředník, chybovat bude stále. Ale dostane-li se ve své praxi příště do těžko zvladatelné 

situace, má daleko větší potenciál k jejímu řešení. Spíše si uvědomí záludnost momentální 

situace a je daleko větší pravděpodobnost, že zareaguje správně, bez zbytečných ve většině 

případů negativních emocí. A v tom vidím největší přínos doplňkového kurzu, potažmo i této 

diplomové práce. 

Podklady a literaturu, kterou jsem při zpracovávání diplomové práce měla k dispozici, 

byla ve velké většině zaměřena na obchod, byla určena pro obchodní zástupce či manažery 

v různých pozicích. Zpočátku se mi zdálo, že jsou tyto podklady pro mou diplomovou práci 

nepoužitelné, s postupem času a prostudovanou literaturou jsem však změnila názor. I 

pracovník na odboru prevence má své „zboží“, chce, aby společnost dbala na požární 

prevenci. Toto své „zboží“ potřebuje co nejlépe „prodat“. K tomu, aby se mu to povedlo, 

potřebuje umět komunikovat, naslouchat, vnímat signály těla, vést rozhovor a spoustu dalších 

komunikačních dovedností, které si při začátku své profesní kariéry ani nedovedl představit.  
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Odbory prevence HZS ČR jsou organizační částí, se kterou občané přicházejí do styku 

nejvíce, dá se o nich hovořit jako o samostatné organizaci. Velkou částí se podílejí na 

celkovém společensky vysoko postaveném dojmu HZS. Každý příslušník odboru prevence by 

si měl uvědomit, že ten, kdo je ať už v přímém nebo jen telefonním kontaktu s občany, má 

vliv na úspěch své organizace. A právě navržený doplňkový kurz v diplomové práci by měl 

být jasným prostředkem k uvědomění si a především uplatňování této myšlenky.  
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Příloha č. 1                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

 

Zásady profesionálního telefonování 

 

1. Profesionalita 

� udržovat kontakt – telefonující osoby na sebe nevidí, moment ticha se může zdát 

v telefonu jako věčnost. 

2. Příprava 

� mít důležité informace vždy po ruce. 

3. Zdvořilost 

� představit se – telefonující bude vědět s kým hovoří. lidé neradi hovoří s 

„anonymním“ hlasem. Představení též hovoru dodá osobní přístup.  

4. Praktičnost 

� nezavěšovat příliš rychle – požaduje se efektivní jednání a poskytnutí všech 

potřebných informací. 

� nemluvit přímo do sluchátka. 

� nebavit se s kolegy. 

� nepodceňovat telefonujícího.  

� neslibovat, co nelze splnit.  

5. Rychlost 

� zbytečně nemluvit.  

6. Přesnost 

7. Pozitivní přístup  

� přirozené chování – podle hlasu je možné poznat i náladu. 

� usmívat se – hlas pak zní příjemně a vstřícně. 

� být upřímný – pomluva se šíří daleko rychleji než pochvala. 
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Zásady zahájení jednání 

 

 

 

 

1. Projevit zájem  

2. Dívat se partnerovi do očí 

3. Být pozitivní  

4. Používat „otevřenou řeč těla“ 

5. Očekávat, že jednání bude pozitivní  

6. Snažit se obzvlášť najít, co je na partnerovi pozitivní  

7. Přizpůsobit gesta, hlas a způsob mluvy partnerovi  

8. Používat pozitivní slova a věty  

9. Hovořit o pozitivních tématech  

10. Aktivně poslouchat – vnímat partnera, nemluvit příliš o sobě a svých zkušenostech, 

používat otázky 

11. Být aktivní – hovořit o partnerovi a jeho situaci 
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Příloha č. 3                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru  

 

Řeč těla 

 

Řeč těla je součástí neverbální komunikace - jde o pohyby a výrazový projev (nikoliv hlas, 

tón nebo vzhled). 

Základní charakteristiky: 

- reprezentuje značnou část komunikace 

- při nejednotnosti mezi verbální a neverbální komunikací mají lidé tendenci více 

věřit neverbálním projevům 

- může vyvolat nejistotu - zejména u lidí, kteří hovoří současně ve dvou rovinách 

- řečí těla se projevují nevyřčené myšlenky, pohnutky, apod. 

 

10 nejdůležitějších doporučení pro vaši řeč těla: 

1. Uvědomte si, že vaše řeč těla je důležitou součástí při vytváření prvního dojmu. 

Statistiky ukazují, že příjemce sdělení si při komunikaci (zejména prvním kontaktu) 

všímá slov jen ze 7%, tónu hlasu ze 38% a řeči těla z 55%. 

2. Nesnažte se oddělit řeč těla od ostatních projevů a celkové situace. 

3. Můžete se naučit, jak používat a kontrolovat vaši řeč těla tak, abyste zdůraznili 

slovní projev. 

4. Požádejte své spolupracovníky a přátele o zpětnou reakci a hodnocení vaší řeči  těla 

- co je na ní dobré a co se jim moc nezdá. 

5. Při projevu se snažte o maximální jednotu verbálního projevu a řeči těla. 

6. Tím, že budete otevření nejen pokud jde o vaše slova, ale i o vaši řeč těla, můžete se 

vyhnout řadě konfliktů. 

7. Všímejte si signálů jiných lidí a snažte se je správně interpretovat. 

8. Kombinujte řeč těla s aktivním posloucháním - kontrolujte řeč těla partnera 

používáním otevřených otázek a aktivním posloucháním. Abyste byli schopni 

hodnotit osobu, musíte porozumět její řeči těla a správně ji interpretovat. 
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Příloha č. 3                                                                                       Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

 

9. Berte v úvahu kulturní a náboženské rozdíly projevující se v řeči těla. 

10. Respektujte řeč těla jiných lidí. 

 

Přizpůsobte vlastní řeč těla partnerovi 

Pokuste se vytvořit soulad mezi vaší řečí těla a řečí těla vašeho partnera tím, že se 

přizpůsobíte jeho modelu. Ovlivněním své řeči těla můžete zlepšit celou vaši 

komunikaci. Přizpůsobení musí být přirozené, nenucené a může zahrnovat: 

� držení těla 
� gesta 
� způsob mluveného projevu 
� výběr slov 
� celkovou náladu 
 

Všímejte si změn v řeči těla partnera 

1.  signály snižujícího se zájmu 

� časté změny pohledu 

� pohled na hodinky 

� zaklánění se 

� neklid, ťukání prsty, apod. 

� špatná reakce na otázky 

 

2.  signály zvýšeného zájmu 

� rozšíření zorniček 

� předklánění se 

� změna hlasu  

� ochotnější odpovědi na otázky 
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Příloha č. 4                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

Způsoby řízení rozhovoru 

 

 

 

Otázky    různé typy otázek v různých fázích jednání  

Pauzy    nechat partnera mluvit  

Přitakávací výrazy  využívat i tón hlasu, nejen slova 

„Papoušek“   opakování toho, co řekl partner  

Téma    mluvit o tom, co partnera zajímá, mluvit o jeho požadavcích 

Řeč těla signalizovat zájem tam, kde chceme partnera povzbudit, aby 

mluvil dále 

„Hlupák“  „Promiňte, asi jsem vám přesně nerozuměl, můžete mi to 

zopakovat (vysvětlit) jinak?“ 

Zrcadlo   přizpůsobit jednání partnerovi  
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Příloha č. 5                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

Efektivní naslouchání  

 

Aktivní naslouchání znamená snahu pochopit, o co druhému jde. Aktivní naslouchání má 

dvojí význam: pomáhá vytvářet atmosféru jednání a budovat vztah k partnerovi a navíc 

získává informace. Aktivní naslouchání není nic snadného. Je třeba velké trpělivosti a držet 

se zpátky. Zde je několik metod, které napomáhají lepšímu soustředění a porozumění toho, 

co mluvčí říká: 

Postoj  - mít otevřenou mysl, která se chce něco dozvědět 

 - poslouchat s cílem najít vhodné řešení 

Pozornost  - soustředit pozornost na myšlenky mluvčího 

 - sledovat hlavní téma 

 - neodbíhat 

 - zajímat se o potřeby druhých a dát jim tak možnost cítit se významněji 

 - hodnotit obsah a ne formu sdělení 

Analýza  - hledat stěžejní myšlenky a to jak jsou koncipovány 

- předjímat mluvčího, snažit se odhadnout kam míří a jaké závěry budou 

udělány 

 - snažit se pochopit postoj a zájem mluvčího 

 - opakovat a shrnovat zásadní body z toho, co mluvčí zatím řekl 

Průběh  - sledovat neverbální komunikaci (potvrzení / rozpor s řečeným) 

 - kladné pohyby jako potvrzení slyšeného (posazení, pokývání) 

 - dělat si poznámky – zákazníkovi stoupne důležitost a nám jistota 

 - ptát se na názor a pocity 

Bariéry aktivního naslouchání:  

1. Připravujeme si odpověď v době, kdy hovoří partner. Přijdu tím o polovinu toho co 

partner říká a navíc připravená odpověď neobsahuje všechny partnerem zmíněné aspekty. 

2. Příprava vlastních argumentů a námitek během řeči partnera. 
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Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

 

3. Největší překážkou úspěšného přesvědčování / komunikace je netrpělivost, přerušování, 

skákání do řeči, odbíhání od tématu. Jestliže vás brzy znudí, máte-li se soustředit na jedno 

téma, je to překážka, kterou musíte odstranit především. 

4. Výběrové naslouchání – tendence vybrat ze sděleného jen některé informace, které se 

zdají být pro nás (co partner?) podstatné či lichotivé. Slyšíme jen to co chceme slyšet. 

Mnoho dalších informací tak unikne naší pozornosti. 

5. Potřeba předvádět bystrost vlastního úsudku. Více než na to, co nám partner říká, se 

soustředíme na působivost vlastních projevů, na vytváření příležitostí předvést svoji 

bystrost a inteligenci. 

6. Projekce – tendence přisuzovat druhé osobě vlastní pocity a motivy a v souladu s nimi 

interpretovat význam toho, co nám sděluje. 

7. Předsudek – předem zformulovaný názor na partnera / na průběh jednání. 

8. První dojem – je důležitý, ale můžeme se mýlit.  

9. Vynášení vlastního soudu, přeskakování. 
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Příloha č. 6                                                                                                 Bc. Alena Rejmonová 

Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru 

 

„Osobní dotazník“ – Co jsem udělal/a dobře? 

 

1. Přišel/a jsem včas 

2. Vhodné oblečení 

3. Rozhovor jsem začal/a podáním ruky a s úsměvem  

4. Kladl/a jsem dobře mířené otázky 

5. Dokázal/a jsem se držet faktů  

6. Zjistil/a jsem přesně potřeby partnera pomocí otázek a zpětné vazby 

7. Zachytil/a jsem všechny námitky 

8. Klidně jsem argumentoval/a proti pochybám 

9. Dobře jsem naslouchal/a 

10. Rozhovor jsem úspěšně ukončil/a. 

 

 

Co bych po druhé neudělal/a?  

 

 

 

 

 

 


